VĚDOMOSTNÍ KVÍZ - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? V
1. Jaký je rozdíl mezi havranem a vránou?
a) havran je tmavě modrý, vrána černá
b) vrány jsou šedé a menší
c) vrána má černý z části opeřený zobák, havran ho má světlý neopeřený
2. Kdy svlékají hadi kůži?
a) když rostou
b) při změně ročního období
c) po rozmnožování
3. Kolik procent popsaných druhů tvoří bezobratlí živočichové?
a) 97 %
b) 87 %
c) 77 %
4. Kterému živočichu se říká modrá velryba?
a) plejtváku obrovskému
b) moby dickovi
c) delfínu skákavému
5. Jakou barvu mají hříbata bělouše kladrubského?
a) bílou
b) záleží na zbarvení otce
c) černou nebo tmavou
6. Na kterém kontinentu se vyvinul kůň?
a) Asie
b) Amerika
c) Evropa
7. Kterého z uvedených ptáků můžeme u nás v zimě vidět nejčastěji?
a) vrána
b) havran
c) krkavec
8. Kdy vyplazuje krokodýl jazyk?
a) když se chce napít
b) nikdy, má ho přirostlý k patru
c) když se chce ochladit

9. Proč včely po bodnutí následně umírají?
a) protože je zasáhne vlastní jed
b) žihadlo vytahují i s částí svých vnitřností
c) ztrácí rovnováhu, a tím i schopnost letu
10. Které z následujících zvířat se dokáže ubránit lví smečce?
a) slůně
b) dikobraz
c) pakůň
11. Z chrupu kterého živočicha dělají domorodci žiletky?
a) aligátor
b) piraňa
c) lev
12. Jakým způsobem se brání dikobraz?
a) vystřeluje na útočníka bodliny
b) schoulí se do klubíčka a útočník se na něj napíchne
c) chřestí ostny, případně couvá na útočníka s napřímenými ostny
13. Kam vloží tučňáci císařští svá vejce, aby nepromrzla?
a) do jamky, kterou vyhrabou ve sněhu nebo vyklovou v ledu
b) do kožního záhybu, který mají pod nohama
c) do „náprsní tašky“ – laloku, který mají na hrudi
14. Prdí hadi?
a) ano, je prokázáno, že ano
b) ne, nemají střeva
c) odborníci si nejsou jisti
15. Kde žije bourovec morušový, který produkuje hedvábí?
a) ve volné přírodě se už nevyskytuje
b) jen v Číně
c) v Jihovýchodní Asii

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

