
 

SZCZEGÓ OWE KRYTERIA CZ CI PRAKTYCZNEJ  
EGZAMINU NA PATENT STRZELECKI 

 

 
 
STRZELANIE Z PISTOLETU 
 

1. Pistolet sportowy kal. 5,6 mm lub pistolet centralnego zap onu kal. 7,62-9,65 mm. 
2. Cel – tarcza do konkurencji: pistolet dowolny (Pdw)  
3. Odleg o  – 25 metrów  
4. Liczba strza ów – 5 sztuk  
5. Postawa – stoj ca 
6. Dopuszczalne jest strzelanie obur cz  
7. Czas egzaminu –  5 minut  
8. Wynik pozytywny – je li rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy 

mie ci si  w pier cieniu o rednicy 15 cm 
 

 

1. Pistolet pneumatyczny kal. 4,5 mm 
2. Cel – tarcza do konkurencji: pistolet pneumatyczny (Ppn)  
3. Odleg o  – 10 metrów  
4. Liczba strza ów – 5 sztuk  
5. Postawa - stoj ca  
6. Czas egzaminu –  5 minut  
7. Wynik pozytywny – je li rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy 

mie ci si  w pier cieniu o rednicy 5 cm 
 

 

STRZELANIE Z KARABINU 
 

1. Karabin kal. 5,6 mm 
2. Cel – tarcza do konkurencji: karabin 50m  
3. Odleg o  – 50 metrów  
4. Liczba strza ów – 5 sztuk  
5. Postawa – le ca 
6. Dopuszczalne jest strzelanie z wykorzystaniem podpórki .  
7. Czas egzaminu –  5 minut  
8. Wynik pozytywny – je li rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy 

mie ci si  w pier cieniu o rednicy 5 cm 
 
 

1. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm 
2. Cel – tarcza do konkurencji: karabin pneumatyczny (Kpn)  
3. Odleg o  – 10 metrów  
4. Liczba strza ów – 5 sztuk  
5. Postawa - stoj ca  
6. Czas egzaminu –  5 minut  
7. Wynik pozytywny – je li rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy 

mie ci si  w pier cieniu o rednicy 2 cm 
 
STRZELANIE ZE STRZELBY G ADKOLUFOWEJ 
 



1. Cel – lec cy rzutek (konkurencja trap)  
2. Odleg o  od wyrzutni – 15 metrów  
3. Liczba strza ów – 5  
4. Postawa - stoj ca  
5. Czas egzaminu – 6 minut  
6. Wynik pozytywny – trafienie co najmniej 3 rzutków 

 

 

1. Cel – 5 celów reaktywnych (np. poppery)  
2. Odleg o  od stanowiska – co najmniej 10 metrów  
3. Liczba strza ów – 5  
4. Postawa - stoj ca  
5. Czas egzaminu – 3 minuty  
6. Wynik pozytywny – trafienie co najmniej 4 celów 

 
Warunkiem  przyst pienia do praktycznej cz ci egzaminu jest uzyskanie 
pozytywnej oceny ze sprawdzenia znajomo ci zagadnie , o których mowa 
w § 9 w ust. 3. regulaminu egzaminów na patent strzelecki . 
 

 

3. Szczegó owe kryteria cz ci praktycznej egzaminu na patent strzelecki zosta y 
przyj te uchwa  Zarz du PZSS w dniu 12 listopada 2018 r. 25 czerwca 2020 
roku 

 


