
 

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ  - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? XIV 

 

1. Kteří z ptáků jsou odborníci na krátkodobou předpověď počasí? 

a) divoké husy  
b) sýkorky 
c) vrabci 

2. Hadí kůže je …? 

a) vlhká a slizká 
b) suchá 
c) vždy studená 

3. Jak se chrání před predátory ploštice a slunéčka? 

a) koušou 
b) vylučují páchnoucí tekutinu 
c) jejich zbarvení samo odpuzuje 

4. Které zvíře má nejsilnější čelisti? 

a) žralok 
b) hyena 
c) krokodýl 

5. Za první skutečnou ZOO je považována ZOO …? 

a) v Paříži 
b) v Drážďanech 
c) ve Vídni 

6. Jakým způsobem poškozují krávy okolní prostředí? 

a) jejich trus je těžce rozložitelný 
b) produkují obrovské množství metanu 
c) slinami přenáší nemoc šílených krav 

7. Proč zoborožci zazdívají samice v hnízdní dutině a krmí je škvírou? 

a) chrání ji i mladé před predátory 
b) mají jistotu, že ho neopustí 
c) vejce jsou velmi citlivá na průvan 

8. Jak se můžete vyhnout útoku hada? 

a) dupat, otřesy půdy ho zastraší 
b) nehýbat se nebo dělat jen pomalé pohyby 
c) zaplašit ho hlasitým zvukem 

 

 

 



 

9. Jaké zvíře připomínají konce křídel největšího motýla – Attacus 
atlas? 

a) hada 
b) žábu 
c) vosu 

10. Které zvíře se odborně nazývá lori? 

a) druh hlodavce 
b) druh opice 
c) druh papouška i poloopice 

11. Co je harpyje? 

a) ryba 
b) pták dravec 
c) oštěp k lovu velkých ryb 

12. Jakým způsobem komunikují nosorožci? 

a) funěním 
b) pohyby ocasu 
c) dusotem 

13. Podle čeho se na svých tazích orientují ryby a ptáci? 

a) pomocí magnetického pólu Země 
b) pomocí gravitační síly 
c) pomocí infrazvuku 

14. Kdy mění chameleon barvu? 

a) nevědomě při změně teploty, nálady a prostředí 
b) nikdy, ale díky lomu světla to tak vypadá 
c) když je napaden 

15. Kolik potravy zkonzumuje hejno kobylek za jeden den? 

a) tolik, co 50 lidí za rok 
b) tolik, co 500 lidí za rok  
c) tolik, co 5 000 lidí za rok 

 

 

 

 

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

 


