
 

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ  - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? III 

 

1. Kolik měří klokaní mládě po narození? 

a) 3 cm 
b) 12 cm 
c) 20 cm 

2. Čím krmí mláďata holubi krátce po narození? 

a) mouchami 
b) žížalami 
c) holubím mlékem 

3. Kolik obvykle váží dospělé želvy kožatky velké? 

a) min. 150 kg 
b) min. 250 kg 
c) min. 450 kg 

4. Podle čeho si komáři vybírají svou oběť? 

a) podle tělesného pachu a potu 
b) podle krevní skupiny 
c) štípou všechny bez rozdílu 

5. Jakou barvu má nosorožec bílý? 

a) bílou 
b) šedou 
c) béžovou 

6. Jak dlouho obvykle trvá březost u slonů? 

a) 12 měsíců 
b) 22 měsíců 
c) 30 měsíců 

7. Proč holub za chůze stále pohybuje hlavou? 

a) stále tak zaostřuje zrak 
b) udržuje tak rovnováhu 
c) tráví tak potravu 

8. Jak se dostanou hadi z vejce? 

a) vyklovou se vaječným zubem 
b) jak rostou, skořápka praskne 
c) skořápka praskne, jakmile hadi dozrají a dosáhnou určité tělesné teploty 

 

 

 



 

9. Která kočkovitá šelma je největší? 

a) tygr 
b) lev 
c) levhart 

10. Proč mají sloni  tak velké uši? 

a) aby lépe slyšeli 
b) aby odháněli hmyz 
c) aby se jimi ochlazovali 

11. Jakým způsobem spí delfíni? 

a) polovina jejich mozku spí, druhá bdí 
b) nikdy nespí 
c) znehybní 

12. Proč mezi ptáky nedochází ke srážkám? 

a) mají výborný zrak a každý druh létá v jiné výšce 
b) dokáží bleskurychle zareagovat, když se k nim přiblíží jiný pták 
c) řídí se pohyby větru a vyhnou se jinému ptáku, aniž by ho spatřili 

13. Kdy včely bzučí? 

a) vždy při letu 
b) když komunikují s ostatními 
c) když se potřebují zahřát 

14. Která z následujících skupin živočichů je teplokrevná (udržují si 
stálou tělesnou teplotu)? 

a) ptáci 
b) playi 
c) ryby 

15. Kde se vyskytuje upír? 

a) jen v hororech 
b) ve Střední Americe 
c) v západní Africe 

 

 

 

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


