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Testové otázky: 

 
 

1. Který měsíc byl vyhlášen měsícem myslivosti a ochrany přírody ? 

 

červen 

     

2. Co uděláš s nalezeným srnčetem? 

a. Nebudeš se ho dotýkat  

b. Odneseš domů 

 

3. Narozený zajíc vidí: 

a. Po dvou dnech  

b. Ihned po narození 

c. Po týdnu 

 

 

4. Jelení říje probíhá: 

a. Červenec – srpen 

b. Září – říjen 

c. Prosinec – leden 

 

 

 

5.  Liška je šelma: 

a. psovitá 

b. lasicovitá 

c. kočkovitá 

 



 

6. Jak se nazývá kůže z prasete divokého? 

a) škára 

b) deka 

c) předložka 

 

  

7. Jak nazýváme mysliveckou mluvou hlasové projevy daňka v říji: 

a. Troubení 

b. Bekání 

c. Rochání 

 

 

8. Co je přebarvování? 

a. Jarní a podzimní výměna srsti spárkaté 

b. Změna letního šatu kachen 

c. Podzimní vybarvování bažantích kohoutků 

 

 

9. Která z uvedených nemocí je přenosný na člověka: 

a. Psinka 

b. Křivice 

c. Vzteklina 

 

 

10. Lovecký pes vedený na vodítku musí jít: 

a. U levé nohy vůdce 

b. U pravé nohy vůdce 

c. Záleží na vůdci 

 

 

11. Jelen, který má na každé lodyze různý počet výsad, se nazývá: 

a. Nerovný 

b. Zrůdník 

c. Nerovnoměrný 

 

12. Která z uvedených rostlin nepatří mezi dřeviny: 

a. Smrk ztepilý 

b. Olše lepkavá 

c. Prvosenka jarní  

 

13. Které krmivo nepatří mezi dužnaté : 

a. Krmná řepa   

b. Kaštany   

c. Krmná mrkev   

d. Brambory   

 

 

 

 



 

14.   Má kamzice růžky? 

a. ano 

b. ne 

c. výjimečně 

 

 

15.  Který listnatý strom, je naším národním? 

a. Dub 

b. Lípa 

c. Smrk 

 

 

16. Výřad se provádí: 

a. Po ukončení jednotlivých lečí 

b. Po ukončení společného lovu 

c. Při prodeji zvěře na výkupním místě 

 

 

17. Kelce a hubertku má: 

a. Srnec  

b. Jezevec  

c. Jelen  

 

 

18.  Co je to trvalý remízek: 

a. pozemek vysázený křovinami a stromy sloužící za kryt drobné zvěři 

b. políčko osázené kukuřicí nebo topinambury 

c. cesta v bažantnici 

 

 

19. Ve kterém období shazuje srnčí zvěř parůžky? 

a. Leden - únor 

b. Říjen – prosinec 

c. Červen – červenec 

 

 

20. Největší u nás žijící sova je: 

a. Výr velký 

b. Kalous ušatý 

c. Puštík obecný 

 

 

  

21. Který z našich jehličnanů, jako jediný na zimu opadává? 

a. Borovice 

b. Smrk 

c. Modřín 

d. Jedle 

 



 

22. Popiš mysliveckou mluvou: 

 

 

 

 
 

23. Popiš mysliveckou mluvou: 
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