Ukázka testových otázek pro 1. stupeň
1. Jak se nazývá řeč používaná mezi myslivci?
a) lovecké názvosloví
b) myslivecká mluva
c) odborná mluvnice myslivců
2. Který měsíc je vyhlášen „Měsícem myslivosti“?
a) červen
b) říjen
c) prosinec
3. Starobylý myslivecký zvyk je:
a) pasování na lovce zvěře
b) nošení zálomku střelci
c) nákup myslivecké zbraně
4. Mezi zástupce spárkaté zvěře řadíme:
a) jelena, srnce, zajíce, prase
b) muflona, daňka, srnce, jelena
c) jelence, soba, medvěda, vydru
5. Prase divoké je:
a) masožravec
b) všežravec
c) býložravec
6. Kterou nebezpečnou nemoc přenáší lišky na člověka?
a) vzteklina
b) myxomatózu
c) psinku
7. Jelen, který má na každé lodyze různý počet výsad se nazývá:
a) nepravidelný
b) nerovnoměrný
c) nerovný
8. Mláďata zajíce polního vidí:
a) ihned po narození
b) nevidí
c) vidí až po 10 dnech

9. Samice u dravců je většinou:
a) menší než samec
b) větší jak samec
c) stejně velká
10. Nejčastější škody způsobené srnčí zvěří jsou:
a) otírání o stromy
b) loupání
c) okus výhonků dřevin
11. Lesním doktorem bývá nazýván:
a) liška obecná
b) datel černý
c) prase divoké
12. Největší u nás žijící sova je:
a) kalous ušatý
b) puštík obecný
c) výr velký
13. Jak poznáme kunu skalní od kuny lesní?
a) náprsenka kuny skalní je bílá a kuny lesní je žlutá
b) kuna skalní má pod krkem skvrnu a lesní nemá
c) kuna skalní je skvrnitá a kuna lesní má jen světlou masku
14. Mládě srnce obecného je:
a) kolouch
b) srnče
c) koza
15. Myslivecké zařízení pro krmení bažantů se nazývá:
a) bažantnice
b) krmítko
c) zásyp
16. Co je to přebarvování?
a) jarní a podzimní výměna srsti u zvěře srstnaté
b) změna letního šatu kachen do svatebního šatu
c) podzimní vybarvování mladých bažantů
17. Ve kterém ročním období najdeš sněženku kvést?
a) na jaře
b) v létě
c) na podzim
18. Na zimu neopadává:
a) modřín opadavý
b) borovice lesní
c) dub zimní

19. Rozdíl mezi dřevinou a bylinou je:
a) ve stáří rostliny
b) ve stupni zdřevnatění stonku
c) ve výšce rostliny
20. Který listnatý strom je naším národním stromem?
a) dub zimní
b) smrk ztepilý
c) lípa srdčitá
21. Čím je les užitečný?
a) zadržuje vláhu, je zásobárnou čistého vzduchu, poskytuje dřevo
b) uvolňuje vláhu, chytá znečištěný vzduch
c) nemá vliv na vláhu, roste jen pro krásnější krajinu
22. Plodem dubů jsou:
a) bukvice
b) žaludy
c) křídlaté nažky
23. Z kterého stromu visí šišky dolů?
a) ze smrku ztepilého
b) z jedle bělokoré
c) z tisu červeného
24. Při silných větrech dochází nejčastěji k vývratům:
a) u borovic
b) u smrku
c) u modřínů
25. Co je oboroh?
a) krmné zařízení pro objemové krmivo
b) krmné zařízení pro dužnaté krmivo
c) krmné zařízení pro jadrné krmivo
26. Krmiva dělíme na:
a) jadrná, škrobnatá, objemová, zeleninová
b) jadrná, minerální, objemová, dužnatá
c) ovocná, bramborová, minerální, objemová
27. Která zrnina je nejméně vhodná k zimnímu přikrmování spárkaté zvěře?
a) oves
b) ječmen
c) pšenice
28. Co je průběrný lov zvěře?
a) vyřazení nežádoucích jedinců zvěře z chovu
b) opatření si kvalitní zvěřiny
c) lov nejsilnější zvěře

