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Včelaříci - Medobraní 

Medobraní bývá nejsladší období včelaře. Podívejte se na video a vyřešte následující úkoly. 

Kvízové otázky 

1. Z jaké části by podle moderátora dílu “Medobraní” měl být zavíčkován medový plást, který 

odebíráme pro medobraní? 

a. ze dvou třetin 

b. ze tří čtvrtin 

c. ze dvou pětin 

2. Co musíme udělat z plásty před vložením do medometu? 

a. Zahřát je na teplotu 50 stupňů Celsia pro snadnější vytáčení. 

b. Nakrájet je na malé kousky. 

c. Odvíčkovat plásty. 

3. Jak se nazývá nástroj, kterým odvíčkováváme plásty? 

a. odvíčkovací vidlička 

b. odvíčkovací nůž 

c. odvíčkovací lžíce 

4. Co se zkoumá refraktometrem? 

a. množství fruktózy v medu 

b. množství pylu v medu 

c. množství vody v medu 

5. Kolik procent vody obsahoval zkoumaný med? 

a. 15 % 

b. 19 % 

c. 21 % 

6. Z medometu vytéká med do připravené nádoby přes síto. Proč? 

a. k oddělení případných hrubších nečistot od medu (vosková víčka). 

b. k načeření medu. 

c. podle nařízení EU. 

7. Prodávaný med by měl obsahovat etiketu. Na etiketě v seriálu byla informace o krystalizaci medu. 

Jaká? 

a. Krystalizace medu je nežádoucí jev. 

b. Krystalizace medu neovlivňuje jeho kvalitu. 

c. Nekupujte zkrystalizovaný med. 

 

 



 MEDOBRANÍ – VČELAŘÍCI (10) 
 

 
VČELÍ STRÁŽ, z.s., www.vcelistraz.cz, www.vcelarici.cz, e-mail:vcelistraz.cz (autor textu – Jan Podpěra) 

2 

Doplňovačka 

Tajenka: ________________________________ 

Dokážete vysvětlit pojem, který vám vyšel v tajence? 
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1. Název přístroje, který se používá pro měření obsahu vody v medu. 

2. Zařízení, které využívá setrvačnosti medu k jeho oddělování od plástu. 

3. Období, na které se těší asi každý včelař. Bývá většinou od konce května do začátku července. 

4. Průhledné nádoby, které se používají k uskladnění i prodeji medu.  

5. Činnost, při které se odděluje med od plástů.  

6. Nástroje včelaře, který potřebuje k oddělení voskových víček od plástu. 

7. Přirozená vlastnost medu, která nijak neovlivňuje jeho kvalitu. 

8. Voskové dílo, do kterého si včely ukládají med, pyl. Matka do něj také klade vajíčka. 

9. Voskový kryt medu v buňce. Prodlužuje se tím trvanlivost medu. 

10. Většinou papírová cedulka na sklenici, která popisuje vybrané důležité údaje o medu. 
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Včelaříci - Medobraní - ŘEŠENÍ 

Medobraní bývá nejsladší období včelaře. Podívejte se na video a vyřešte následující úkoly. 

Kvízové otázky 

1. Z jaké části by podle moderátora dílu “Medobraní” měl být zavíčkován medový plást, který 

odebíráme pro medobraní? 

a. ze dvou třetin 

b. ze tří čtvrtin 

c. ze dvou pětin 

2. Co musíme udělat z plásty před vložením do medometu? 

a. Zahřát je na teplotu 50 stupňů Celsia pro snadnější vytáčení. 

b. Nakrájet je na malé kousky. 

c. Odvíčkovat plásty. 

3. Jak se nazývá nástroj, kterým odvíčkováváme plásty? 

a. odvíčkovací vidlička 

b. odvíčkovací nůž 

c. odvíčkovací lžíce 

4. Co se zkoumá refraktometrem? 

a. množství fruktózy v medu 

b. množství pylu v medu 

c. množství vody v medu 

5. Kolik procent vody obsahoval zkoumaný med? 

a. 15 % 

b. 19 % 

c. 21 % 

6. Z medometu vytéká med do připravené nádoby přes síto. Proč? 

a. k oddělení případných hrubších nečistot od medu (vosková víčka). 

b. k načeření medu. 

c. podle nařízení EU. 

7. Prodávaný med by měl obsahovat etiketu. Na etiketě v seriálu byla informace o krystalizaci medu. 

Jaká? 

a. Krystalizace medu je nežádoucí jev. 

b. Krystalizace medu neovlivňuje jeho kvalitu. 

c. Nekupujte zkrystalizovaný med. 
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Doplňovačka 
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1. Název přístroje, který se používá pro měření obsahu vody v medu. 

2. Zařízení, které využívá setrvačnosti medu k jeho oddělování od plástu. 

3. Období, na které se těší asi každý včelař. Bývá většinou od konce května do začátku července. 

4. Průhledné nádoby, které se používají k uskladnění i prodeji medu.  

5. Činnost, při které se odděluje med od plástů.  

6. Nástroje včelaře, který potřebuje k oddělení voskových víček od plástu. 

7. Přirozená vlastnost medu, která nijak neovlivňuje jeho kvalitu. 

8. Voskové dílo, do kterého si včely ukládají med, pyl. Matka do něj také klade vajíčka. 

9. Voskový kryt medu v buňce. Prodlužuje se tím trvanlivost medu. 

10. Většinou papírová cedulka na sklenici, která popisuje vybrané důležité údaje o medu. 

 

 


