
 

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ  - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? XVIII 

 

1. Které mořské ryby podnikají pouť, aby se třely v řekách? 

a) lososi   
b) makrely 
c) tresky 

2. Kde je u nás krokodýlí zoo? 

a) v Protivíně 
b) v Prachaticích 
c) v Brně 

3. Co sděluje včela létáním v kruhu? 

a) potrava se nachází do 100 metrů od úlu 
b) blíží se nebezpečí 
c) bude pršet, schovejte se  

4. Čí mládě považuje za matku prvního tvora, kterého uvidí? 

a) husy 
b) slepice 
c) krůty 

5. Proč mají zvířata žijící ne severu kratší uši, čumáky, nohy …  než 
jejich příbuzní žijící blíž k rovníku? 

a) aby se nezabořili do sněhu 
b) aby měli nižší tepelné ztráty  
c) aby byli méně nápadní pro predátory 

6. Samice jakého druhu přežvýkavců nosí parohy? 

a) soba 
b) losa  
c) jelence 

7. Které ryby mohou žít také na souši? 

a) lezci 
b) ryboještěři 
c) tučňáci 

8. Co se stane krokodýlovi, když se mu vylomí zuby? 

a) zemře hladem 
b) narostou mu další 
c) stane se vegetariánem 

 

 



 

 

9. Jak se chová včela, která pilně nasávala? 

a) je agresivní 
b) motá se a má problém trefit se do úlu 
c) padá na zem 

10. Kdo si nepochutná na ježkovi? 

a) jezevec 
b) výr 
c) medvěd 

11. Kolik měří největší živočich na světě plejtvák obrovský? 

a) až 20 m 
b) až 30 m 
c) až 40 m 

12. V Evropě žije jen jedna opice. Která? 

a) makak magot 
b) pavián 
c) kočkodan 

13. K čemu kohouti používají ostruhy? 

a) k hrabání 
b) k boji 
c) k létání 

14. Kdo pohybuje každým okem zvlášť a dívá se různými směry? 

a) ještěrka 
b) chameleon 
c) krokodýl 

15. Kteří mravenci mají křídla? 

a) jen královny 
b) ti, kteří se páří  
c) africký druh létajících mravenců 

 

 

 

 

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


