TEST kategorie C
1. Který pes je lovecký
a) jezevčík
b) čivava
c) pudl
2. Světla jsou
a) baterky myslivců
b) oči zvěře v myslivecké mluvě
c) osvětlení v ulicích města
3. Měsíc myslivosti je
d) srpen
e) leden
f) červen
4. Který strom není listnatý
a) bříza
b) dub
c) smrk
5. Mezi jedovaté houby patří
a) hřib smrkový
b) bedla vysoká
c) muchomůrka zelená
6. Plodem dubu je
a) kaštan
b) žalud
c) bukvice
7. Liška je
a) masožravec
b) býložravec
c) všežravec
8. Bílý květ nemá
a) konvalinka
b) sněženka
c) pampeliška
9. Který jehličnatý strom v zimě nemá jehličí
a) smrk
b) borovice
c) modřín
10. Sova loví
a) přes den
b) v noci
c) když má hlad

11. Mládě srnce se nazývá
a) kolouch
b) srnče
c) štěně
12. Jak se v myslivecké mluvě nazývají uši
a) slechy
b) ouška
c) sluchátka
13. Jedle je
a) listnatý strom
b) jehličnatý strom
c) keř
14. V lese je zakázáno
a) rozdělávat oheň
b) sbírat houby
c) pozorovat zvěř
15. V lese nemůžete potkat
a) kachnu divokou
b) kukačku obecnou
c) výra velkého
16. Náš národní strom je
a) lípa
b) bříza
c) smrk
17. Zvěř se v myslivecké mluvě rozděluje na
a) srstnatou a pernatou
b) malou a velkou
c) užitečnou a škodnou
18. Na podzim do teplých krajin odlétá
a) vrabec polní
b) vlaštovka obecná
c) bažant obecný
19. Do cizích hnízd klade vejce
d) kos černý
e) kukačka obecná
f) sýkora koňadra
20. Když v lese najdeme opuštěná mláďata zajíce
a) zavoláme myslivce
b) odneseme je domů
c) rychle odejdeme od mláďat

21. Parohy lopatkovitého tvaru má
d) srnec
e) daněk
f) jelen
22. Které zvíře v zimě nespí zimním spánkem
d) liška
e) ježek
f) jezevec
23. Ježek požírá
g) jablka, hrušky
h) hmyz, žížaly, drobné živočichy
i) zeleninu a trávu
24. Který pták se nazývá „lesní policie“
g) vrána
h) sojka
i) orel
25. Bříza a smrk roste
g) v jehličnatém lese
h) v listnatém lese
i) ve smíšeném lese
26. Jak se nazývá období jeleních námluv
j) námluvy
k) zásnuby
l) říje
27. Mezi ještěry nepatří
j) ještěrka obecná
k) slepýš křehký
l) šoupálek krátkoprstý
28. Které zvíře není savec
j) ježek východní
k) veverka obecná
l) čolek obecný
29. Mezi chráněné živočichy patří
m) úhoř obecný
n) křeček polní
o) jelen evropský
30. Nejběžnější šelmou v naší zemi je
m) káně lesní
n) liška obecná
o) medvěd hnědý

