
TEST  kategorie A 

1. Co znamená zkratka MS? 
a) Myslivecký svazek 
b) Myslivecký spolek 
c) Myslivecké sdružení 

 
2. Červená kniha je 

a) Deník každého myslivce o ulovené zvěři 
b) Kniha vymřelých živočichů a rostlin 
c) Kniha ohrožených živočichů a rostlin 

 

3. Naše největší sova je 
a) Kalous ušatý 
b) Výr velký 
c) Puštík obecný 

 

4. Kulturní rostlina je 
a) Rostlina k ozdobě obydlí 
b) Rostlina používaná při slavnostních příležitostech 
c) Rostlina vypěstovaná člověkem 

 

5. Při silných větrech dochází nejčastěji k vývratům 
a) U borovice 
b) U smrku 
c) U dubu 

 

6. Kdy se k nám vrací vlaštovky? 
a) V dubnu 
b) V březnu 
c) V květnu 

 

7. Lýkožrout smrkový napadá 
a) Pouze zcela zdravé stromy 
b) Stromy oslabené, nemocné či poškozené 
c) Všechny stromy 

 

8. Jezevec je 
a) Všežravec 
b) Masožravec 
c) Býložravec  

 



9. Lodyhu nemá 
a) Mateřídouška 
b) Jitrocel 
c) Kopretina 

 

10. Co jsou to spárky? 
a. Chodidla zvěře srstnaté, např. srnec 
b. Chodidla zvěře srstnaté, např. zajíc 
c. Chodidla zvěře pernaté, např. bažant 

 

11. Má kamzice růžky? 
a. Ano 
b. Ne 
c. Ne, má parůžky 

 

12. Mezi objemová krmiva nepatří: 
a. Luční seno 
b. Vojtěška 
c. Pšenice 

 

13. Čím se rozmnožují houby? 
a. Semeny 
b. Výtrusy 
c. Oddenky a výtrusy 

 

14. Co je to remízek? 
a. Skupinová výsadba pro pozorování zvěře 
b. Skupinová výsadba pro úkryt zvěře 
c. Skupinová výsadba obilovin 

 

15. Co se dá poznat podle letokruhů? 
a) Světové strany 
b) Druh stromu 
c) Stáří stromu 

 

16. Nejčastějším stromem našich lesů je 
a. Modřín  
b. Jedle 
c. Smrk 

 



17. Co je to bezoárová koule 
a. Výkal jelena 
b. Útvar z nestravitelných zbytků potravy v mufloním žaludku 
c. Věštecká koule 
 
 

18. Kapraď samec kvete 
a. Bíle 
b. Žlutě 
c. Nekvete 

 

19. Mechy jsou užitečné především 
a. Zadržují vodu 
b. Poskytují nektar pro lesní včely 
c. Vytváří ideální podmínky pro růst hub 

 

20. Starý srnec vytlouká paroží 
a. Dříve než mladý 
b. Později než mladý 
c. Nikdy 

 

21. Kolouch je mládě 
a. Jelena 
b. Srnce 
c. Muflona 

 

22. Který je největší zástupce krkavcovitých? 
a. Krkavec velký 
b. Vrána černá 
c. Vrána šedivka 

 

23. Buk lesní má plody 
a. Bukvice 
b. Žaludy 
c. Křídlaté nažky 
 
 
 

24. Mezi jedovaté rostliny patří 
a. Černohlávek obecný 
b. Konvalinka vonná 
c. Hluchavka bílá 

 



25. Co je to kozlík? 
a. Malý kozel 
b. Pomůcka při řezání dřeva 
c. Pomůcka pro výcvik aportu psa 

 

26. Způsob lovu, při němž lovec napodobuje zvěř buď hlasem soka, hlasem samice, mláděte nebo 
kořisti za účelem jejího přilákání, se nazývá: 
a. Vábení 
b. Vnadění 
c. Dráždění 

 

27. Mláďata lišky obecné se rodí: 
a. Holá a slepá 
b. Osrstěná a slepá 
c. Osrstěná a vidí, ikdyž na krátkou vzdálenost 

 

28. Jezevec lesní v zimě: 
a. Spí zimním spánkem 
b. Nespí, je aktivní 
c. Spí přerušovaným zimním spánkem 

 

29. Srna rodí: 
a. Vždy jen jedno mládě 
b. Většinou 2 mláďata 
c. Většinou 3 mláďata 

 

30. Mezi ohrožené živočichy nepatří: 
a. Křeček polní 
b. Kuna lesní 
c. Bobr evropský 

 

 

 

 

 
 

 


