
 

 

1)  Víte co je to „musher“? 

a) Člověk zabývající se výcvikem loveckých psů 

b) Člověk ovládající psí spřežení , které táhne sáně 

c) Je to staročeské slovo označující kynologa – amatéra 

d) Toto označení nemá se světem psů vůbec nic společného. 

 

 

2)  Do jakého zkušebního řádu patří zkoušky ZPU-2 ? 

 

         a) IPO 

         b) NZŘ 

         c) KJ ČR Brno 

         d) Obedience 

 

 

3)  Lze psa nechat naočkovat proti tetanu? 

a) ano 

b) ne 

 

 

4)  Které z uvedených plemen neexistuje? 

          a)  PULI 

          b) PUMI 

          c) DUMI 

          d) MUDI 

 

 

5)  Napište alespoň čtyři plemena, které mají v názvu slovo „teriér“ 

a) foxteriér, anglický bulteriér, bedlington teriér, irský teriér 

b) jagteriér, erdelteriér, border teriér 

c) bostonský teriér, tibetský teriér, manchester teriér, norwich teriér 

d) brazilský teriér, velšteriér, jack russel teriér, stafordšírský bullteriér atd.   

 

 

6)  Která z uvedených potravin je pro psy ve větším množství zdraví škodlivá (toxická)? 

a) brambory 

b) vepřový bůček 

c) cibule 

d) mrkev 

 

 



 

7)  BONUSOVÁ OTÁZKA (možnost získat 1 bod navíc!) … Víte co se skrývá pod označením „pumr“? 

a) je to starý výraz pro psa - samce 

b) je to starý výraz pro honácký typ psů 

c) je to výraz označující  křížence pudla a maltézského psíka 

d) je to výraz označující mysliveckou píšťalku 

 

 

8)  Doplňte pohádkové psí postavičky…. 

a) Káťa a Škubánek 

b) Ája a Maxipes Fík 

c) Mach, Šebestová a Jonatán 

d) Hurvínek a Žeryk 

 

 

9)  Existují i pro psy „rovnátka“ na zuby? 

a) ano 

b) ne 

 

10)  Březost feny trvá v průměru… 

a) 63 dnů 

b) 32 dnů 

c) 100 dnů 

d) 120 dnů 

 

 

11)  Které z uvedených plemen má nejdelší uši  (myšleno bez osrstění)? 

a) pudl 

b) jezevčík 

c) kokršpaněl 

d) bassethound 

 

12)  Umí pes už od narození plavat? (nehodnoceno) 

a) ano 

b) ne 

c) záleží na plemeni 

 

 

13)  Líbilo se vám na letošních Gránických tlapkách? (nebodováno) 

a) ano 

b) ne 


