TEST kategorie B
1. Co znamená zkratka OMS
a) okresní myslivecké sdružení
b) okresní myslivecký spolek
c) okresní myslivecká soutěž
2. Patronem českých myslivců je
a) sv. Václav
b) sv. Petr
c) sv. Hubert
3. Co je to Benátecký čtyřlístek
a) tradiční soutěž ve společenských tancích
b) specifická odrůda Jetele plazivého rostoucí v okolí Benátek
c) benátecká organizace zabývající se přírodním prostředím a ekologií
4. Měsíc myslivosti je
d) říjen
e) květen
f) červen
5. Plod jírovce maďalu se nazývá
a) oříšek
b) žalud
c) kaštan
6. Který listnatý strom je naším národním stromem
a) dub zimní
b) smrk ztepilý
c) lípa srdčitá
7. Jelení říje probíhá
a) červenec - srpen
b) září - říjen
c) listopad - prosinec
8. Na které typy můžeme rozdělit druhy lesa
a) listnatý, jehličnatý
b) listnatý, jehličnatý, smíšený
c) listnatý, jehličnatý, střídavý
9. Co je to vřeštidlo
a) dítě rušící lesní zvěř hlasitým projevem
b) vábnička na zajíce
c) píšťalka sloužící k přivolání loveckého psa
10. Mezi chráněné rostliny patří
a) konvalinka vonná, prvosenka jarní, hluchavka bílá
b) smetanka lékařská, podběl obecný, heřmánek pravý
c) koniklec, protěž alpská, kosatec bahenní

11. Jak rozdělujeme myslivecky zvěř
a) srstnatou a pernatou
b) užitkovou a škodnou
c) vysokou a černou
12. Mezi zvěř spárkatou nepatří
a) prase divoké
b) jelen evropský
c) liška obecná
13. Mezi jedovaté rostliny patří
a) hluchavka bílá
b) černohlávek obecný
c) konvalinka vonná
14. Co je to škůdník
a) pytlák, který chytá zvěř do pastí především v blízkosti krmelců
b) srnec nebo jelen s nebezpečnými parůžky nebo parohy a bojové nálady
c) jezevec v bažantnici

15. Co je to ohrožený druh
a) ohrožený druh, který už nežije
b) ohrožený druh, který nemá žádný význam
c) ohrožený druh, který pomalu vymírá
16. Jak se nazývají dolní a horní špičáky kňoura
a) páráky
b) kelce
c) trháky
17. Liška, která onemocněla vzteklinou
a) utíká hned, jak vás uvidí
b) začne pobíhat dokolečka
c) chová se krotce, jde k vám
18. Čím je les nejvíce užitečný
a) výborně vylepšuje vzhled krajiny
b) uvolňuje vláhu, zachytává znečištěný vzduch z města
c) zadržuje vláhu, je zásobárnou čistého vzduchu
19. Co to jsou chráněná území
a) jsou to krásná místa ohraničená plotem
b) krásná místa chráněná zákonem
c) místa, kam se nesmí chodit

20. Rostliny dýchají
a) listy
b) stonkem i listy
c) všemi částmi těla včetně kořenů

21. Ze kterého stromu visí šišky dolů
a) ze smrku Steklého
b) z jedle bělokoré
c) z borovice černé

22. Kdo obvykle vede tlupu mufloní zvěře
a) nejsilnější muflon
b) nejsilnější muflonka
c) střídají se podle svých sil

23. Prase divoké je
a) masožravec
b) všežravec
c) býložravec

24. Barva je..
a) čerstvá stopa zvěře
b) krev zvěře
c) pachová žláza zvěře

25. Mezi lovecké psy nepatří
a) český fousek
b) kokršpaněl
c) německý ohař

26. Jedovatá houba není
a) muchomůrka zelená
b) muchomůrka růžovka
c) hřib satan

27. Mezi chráněné živočichy patří
a) medvěd, vlk, liška
b) medvěd, rys, vlk
c) medvěd rys, liška

28. Úkryt zajíce se po myslivecku nazývá
a) pekáč
b) pelech
c) hnízdo

29. Za normální situace jelen shazuje parohy
a) každý rok
b) nikdy
c) pokaždé, když dorostou do maximální výšky

30. Mezi dravce nepatří
a) káně lesní
b) Poštolka obecná
c) Tetřev hlušec

31. Nejmenší sovou u nás žijící je
a) puštík obecný
b) kulíšek nejmenší
c) kalous ušatý

