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Kvízové otázky 

1. Jak se jmenuje největší včelařské soutěž v ČR? 

a. Zlatý čmelák 

b. Zlatá včela 

c. Pilný čmelák 

d. Pilná včela 

2. V jaké základní disciplíně včelaříci nesoutěží? 

a. v mikroskopování 

b. ve znalostním testu 

c. v poznávání včelařských nástrojů 

d. v botanice 

e. v pečení perníčků 

3. Jakým způsobem poznávají včelaříci život v úle? 

a. Mají otevřený úl a každý soutěžící popisuje, co vidí. 

b. Popisují, co vidí, na foto rámcích. 

c. Popis včel není součástí soutěže. 

4. Jak se nazývá základní kolo soutěže? 

a. okresní kolo 

b. krajské kolo 

c. oblastní kolo 

5. Co poznávali soutěžící na obrázcích? 

a. druhy buněk plástu 

b. druhy včel 

c. včelí nemoci a parazity 

6. Které tři věci poznali soutěžící na foto rámku? 

a. med, plod a včelí matku 

b. med, pyl a včelí matku 

c. med, pyl a propolis 

d. med, plod a trubce 

7. Jak mohou včelaříci při soutěži poznávat anatomii včel? Více odpovědí může být správných. 

a. Mikroskopováním 

b. Četbou knih 

c. Hledáním v časopise Včelařství 

d. Prohlížením mikrofotografií 
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Popis obrázků - malá zkouška znalostí 

1. Jak se jmenuje rostlina na obrázku? 

 

2. Popište podle obrázku, jak se vyrábí lité svíčky. 

 

 

 

3. Jaký přístroj vidíte na obrázku? K čemu souží? 
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