
 

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ  - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? XVI 

 

1. Která ryba se narodí v Sargasovém moři, pak putuje do evropských 
řek a jako dospělá se zase vrací do bermudského trojúhelníku? 

a) jeseter  
b) losos 
c) úhoř 

2. Jaká je první pomoc při uštknutí zmijí? 

a) vysát jed ústy 
b) zajistit minimální pohyb postiženého 
c) rozříznout ránu, nechat odtéct krev s jedem a zaškrtit místo 

3. Rozeznává hmyz barvy? 

a) ne, vnímá jen ultrafialové záření 
b) ano, kromě červené 
c) ne, podle barev se neorientuje 

4. Kterému zvířeti někde říkají nilský kůň? 

a) hrochovi 
b) krokodýlovi 
c) velbloudovi 

5. Poloopice lemuři obývají výhradně jen jeden ostrov na světě. Který? 

a) Madagaskar 
b) Borneo 
c) Sumatra 

6. Který savec je držitelem rekordu v potápění (90 min., 3 kilometry)? 

a) vorvaň 
b) plejtvák 
c) lední medvěd 

7. Která rybí pochoutka má v Japonsku na svědomí nejvíce lidských 
životů – obsahuje jed podobný kyanidu, jen několik kuchařů má licenci? 

a) sushi 
b) fugu 
c) svítící ryby z Fukušimi 

8. Jak dlouho vydrží velcí hadi bez potravy? 

a) několik dnů 
b) několik desítek dnů 
c) několik měsíců 

 



 

9. Co dělají vosy v zimě? 

a) všechny kromě královny umírají 
b) nastěhují se do včelího úlu 
c) přezimují v dutinách a škvírách 

10. Které ze zvířat nemusí vůbec pít a vystačí si s vodou z potravy? 

a) had 
b) ryba 
c) koala 

11. Co je hipologie? 

a) věda o koních 
b) věda o hroších 
c) věda o hadech 

12. Jakou barvu očí mají po narození kočky? 

a) modrou 
b) zelenou 
c) hnědou 

13. Jakou rychlostí plavou tučňáci? 

a) 20 km/h 
b) 30 km/h 
c) 80 km/h 

14. Jak to, že umí žába lézt po stromě 

a) její slizká kůže je jako lepidlo 
b) pomocí přísavek na koncích prstů 
c) přidržuje se lepkavým jazykem 

15. Jakého jmenného rodu je sršeň? 

a) ženského  
b) mužského  
c) ženského i mužského 

 

 

 

 

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

 


