
 

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ  - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? IX 

 

1. Říká se „brečet jako želva“. Kdy želvy brečí? 

a) při kladení vajec, při vyvinutí usilovného tlaku 
b) mořské želvy vylučují očima přebytečné množství soli 
c) když jsou napadeny 

2. Kolik maximálně roztočů může bydlet v běžné posteli? 

a) jeden až dva 
b) několik tisíc 
c) víc než milion 

3. Které zvíře má otisky prstů nejvíce podobné lidským? 

a) šimpanz 
b) koala 
c) gorila 

4. Co je estivace? 

a) přeměna housenky v motýla 
b) zhuštění kožichu na zimu 
c) letní spánek 

5. Játra jakého z následujících zvířat jsou velmi toxická? 

a) ledního medvěda 
b) lišky 
c) vlka 

6. Která ryba si troufne do hrdla žraloka? 

a) čistič pyskoun 
b) ježíci 
c) žralůček okatý 

7. Krokodýli jsou nejbližší žijící příbuzní ……? 

a) ptáků 
b) ryb 
c) savců 

8. Jak přišel nezmar ke svému jménu? 

a) netrpí stárnutím organismu – nepodléhá zmaru 
b) je velmi dotěrný a nenasytný 
c) stále se marně pokouší ulovit větší kořist, než je on sám 

 

 

 



 

9. Které zvíře každoročně cestuje z Antarktidy do Arktidy a zpátky? 

a) rybák 
b) plejtvák 
c) albatros 

10. Podle čeho získal mýval své jméno? 

a) myje si kožich 
b) myje si tlapky 
c) myje si potravu 

11. Proč staví bobři hráze? 

a) v hluboké vodě mají bezpečněji ukrytý vchod do svých nor 
b) v klidné vodě snáze chytají ryby 
c) v hluboké vodě se jim dobře plave a rádi se potápí 

12. Který z následujících výroků neplatí o platýsovi? 

a) umí se dokonale přizpůsobit mořskému dnu 
b) oko během vývoje putuje kolem hlavy, až jsou obě na jedné straně 
c) umí plavat na zádech 

13. Jak se chovají plazi, když je chladno? 

a) ztrácí pohyblivost 
b) najdou si skrýš a usínají 
c) jsou aktivnější 

14. Kteří pavouci jsou jedovatí? 

a) všichni 
b) všichni afričtí 
c) jen tropičtí 

15. Které zvíře kůží vylučuje sekret, který slouží jako antibiotický 
opalovací krém? 

a) velbloud 
b) hroch 
c) prase 

 

 

 

 

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


