
KVÍZ  
 
1. Je Československý vlčák naše národní plemeno? 

a) Ano, plemeno bylo uznáno FCI po rozdělení Československa a za zemi původu byla 
označena Česká republika. 

b) Ne, plemeno bylo uznáno FCI ještě před rozdělením Československa a po rozdělení 
byla za zemi původu označena Slovenská republika. 

c) Ano, plemeno bylo uznáno FCI ještě před rozdělením Československa a po rozdělení 
byla za zemi původu označena Česká republika. 

 
2. Existuje výmarský ohař v dlouhosrsté variantě? 

a) ne 
b)  ano 
b) ne, pouze v hladkosrsté a hrubosrsté variantě 

 
3. V kolika měsících se štěněti mění štěněcí (mléčný) chrup za druhý – trvalý chrup? 

a) zhruba od 4. do 6.měsíce 
b) zhruba od 3. do 5. měsíce 
c) zhruba od 6. do 8. měsíce 

 
4. Které z následujících plemen mezi ostatní logicky nepatří: 
 

- border kolie 
- ridgeback 
- šeltie 
- velškorgi 
- groenendael 

 
5. Která dvě teriérská plemena jsou na značce skotské whisky? 

a) jorkšírský teriér a skotský teriér 
b) west highland white teriér a jack russel teriér 
c)  west highland white teriér a skotský teriér 

 
6. V které zemi má sídlo FCI (Mezinárodní kynologická federace)? 

a) v Německu 
b) v Holandsku 
c) v Belgii 

 
7. Jak dlouhá je průměrná doba březosti u fen? 

a) cca 53 dní 
b) cca 63 dní 
c) cca 68 dní 

 
8. Kolik zubů má pes v dolní a kolik v horní čelisti? 

a) v dolní 20, v horní 22 
b) v dolní 22, v horní 20 
c) v dolní 22, v horní 22 

 
 
 



9. „…štěně je ještě hodně malý a nesečtělý pes. Už jeho pohled však říká slovy klasika: 
" Člověče, já nemám nic, než tebe. Ale koukej, my dva jsme báječná psí smečka, viď?" „  
…..tento citát napsal jeden z českých spisovatelů, víte kdo?   

a) Karel Čapek 
b) Ondřej Sekora 
c) Josef Čapek 

 
10. Existuje plemeno psa PORCELAINE? 

a) ano 
b) ne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


