
1. Do jaké podskupiny FCI
(podle uÏití) patfií alja‰sk˘
malamut a sibifisk˘ hasky?
a) mezi lovecké psy
b) mezi pastevecké psy
c) mezi ovãácké psy
d) mezi saÀové psy

2.  Jak˘ je ãesk˘ název
plemene s krkolomn˘m
originálním pojmenováním
karlajankarhukoira?
a) finsk˘ ‰pic
b) karelsk˘ medvûdí pes
c) grónsk˘ pes
d) islandsk˘ pes 

3. Kolik plemen lajek 
FCI oficiálnû uznává?
a) jedno
b) dvû
c) tfii
d) ãtyfii

4.  Samojed dostal své
zvlá‰tní jméno podle
a) toho, Ïe domorodci své
psy v dobû nouze sami jedli
b) Samojedského 
kraje na Sibifii
c) severoruského 
kmene SamojedÛ
d) toho, Ïe si v minulosti
musel nûco k snûdku
nacházet sám 

5. Jaké zbarvení je typické
pro finského ‰pice? 
a) ãerné
b) vlãí
c) bílé
d) ãervené

6. Kter˘ ze seversk˘ch 
‰picÛ je nejvût‰í a nejtûÏ‰í?
a) sibifisk˘ hasky
b) alja‰sk˘ malamut
c) grónsk˘ pes
d) karelsk˘ medvûdí pes 

7. Co je nejtypiãtûj‰ím
znakem västgotlandského
‰pice?
a)  úhofií pruh na hfibetû
b) zkrácená ãenichová partie
c) rodí se vÏdy bezocas˘
d) v˘raznû zkrácené
konãetiny

8. S malamuty  se na
závodech nejãastûji
setkáváme na 
a) dlouh˘ch, 
vytrvaleck˘ch  tratích
b) sprintech
c) na v‰ech typech tratí
d) stfiednû dlouh˘ch tratích

9. Mezi ze strany FCI
uznávan˘mi saÀov˘mi 
psy je nejrychlej‰í
a) malamut
b) samojed

c) hasky
d) grónsk˘ pes 

10. U nás témûfi 
neznám˘ norsk˘ buhund 
byl pÛvodnû vyuÏíván 
a) k lovu losÛ
b) jako farmáfisk˘ 
ovãáck˘ pes
c) k lovu tetfievÛ a tetfiívkÛ
d)  k tahání tûÏk˘ch nákladÛ

11. Které z níÏe uveden˘ch
plemen NEPAT¤Í mezi
severské ‰pice?
a) lapinkoira
b) lapinporokoira
c) lapphund
d) poitevin 

12. Norsk˘ lundehund je
plemeno vyznaãující se
nûkolika anatomick˘mi
zvlá‰tnostmi. Patfií k nim
a) uzavírateln˘ u‰ní bubínek
b) ‰est nebo více prstÛ na
hrudních konãetinách 
c) schopnost otoãit hlavu
o 180° do v‰ech stran 
d) plovací blány na nohou

13. Jaké zbarvení 
má norsk˘ losí pes?
a) ãerné
b) ‰edé
c) ãerné nebo ‰edé
d) ‰edé nebo hnûdé

14. Sever‰tí ‰picové 
se  obecnû vyznaãují
a) nezávislou povahou
b) poslu‰ností
c) mimofiádnû 
závislou povahou
d) ostrostí

15. Podle ãeho 
dostaly jméno lajky?
a) podle prvního psa
vypu‰tûného do vesmíru,
kter˘ se jmenoval Lajka
b) podle sklonu
k bezdÛvodnému ‰tûkotu
(rusky lajaÈ = ‰tûkat)
c) protoÏe se hodí i pro
neodborníka (laika)
d) podle zvyku 
‰tûkotem hlásit zvûfi 
(rusky lajaÈ= ‰tûkat)
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Otestujte si své znalosti

SEVERŠTÍ špicové

Samojed

Norsk˘
lunde-
hund

Norsk˘
buhund

1d, 2b, 3c, 4c, 5d, 6b, 
7d, 8a, 9c, 10b, 11d,
12a,b,13c, 14a, 15d

Správné odpovûdi

Mezi severské ‰picovité psy nepatfií jen známí malamuti, samojedi a hasky, ale také celá fiada
dal‰ích loveck˘ch, hlídacích i ovãáck˘ch plemen. Vyznat se v nich  není nic jednoduchého.
MÛÏete se o tom pfiesvûdãit na vlastní kÛÏi tím, Ïe odpovíte na otázky v na‰em testu.
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