
 

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ  - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? VI 

 

1. Co je čupakabra? 

a) nový druh akvarijní ryby objevený v Amazonii 
b) tajemné zvíře, které údajně vysává krev zvířat 
c) druh kozy horské 

2. Jak se jmenovala americká bioložka zabývající se studiem života 
horských goril? 

a) Diana Ross 
b) Dian Fossey 
c) Jane Goodall 

3. Kolik rohů mají nosorožci? 

a) jeden 
b) podle druhu jeden nebo dva 
c) dva až tři 

4. Ptáci mají většinou ochranné zbarvení, které je chrání před nepřáteli, 
proč jsou tedy papoušci tak barevní? 

a) jejich nepřátelé jsou barvoslepí  
b) nemají žádné zvířecí nepřátele 
c) v pralese plném barev je výhodné být barevný 

5. Jaký je rozdíl mezi krokodýlem a aligátorem? 

a) žádný, aligátor je jen převzatý název z angličtiny 
b) aligátor žije jen v Americe 
c) aligátorovi není při zavřené čelisti vidět žádný spodní zub 

6. Jdou blechy psí i na člověka? 

a) ne, jsou jen na psech 
b) ano, když mají hlad 
c) blechy psí neexistují 

7. Kdo je v poměru ke své výšce nejsilnějším zvířetem? 

a) slon 
b) mravenec rodu Atta 
c) chrobák 

8. Co znamená slovo orangutan? 

a) oranžová opice 
b) lesní muž 
c) miluje pomeranče 

 



 

9. K čemu slouží kočce hmatové vousy na obličeji? 

a) k orientaci  prostoru 
b) spolu s čenichem k detekci pachů 
c) je to receptor vibrací 

10. Jaké napětí dokáže vyrobit parejnok elektrický? 

a) 100 V 
b) 220 V 
c) 600 V 

11. Čím je zajímavý australský ještěr moloch ostnitý? 

a) na ostnech se sráží rosa a vodu mu stéká kanálky přímo do úst 
b) jeho ostny a kožní růžky obsahují velmi nebezpečný jed 
c) dožívá se přes 100 let 

12. Kolik procent tvoří voda v těle medúzy? 

a) 75 % 
b) 88 % 
c) 98 % 

13. Které evropské zvíře je největší? 

a) jelen 
b) zubr 
c) sob 

14. Jak se nazývají ostrovy, kde žijí zvláštní druhy zvířat, např. 
prehistoricky vyhlížející ještěři či obří suchozemské želvy? 

a) Kanárské ostrovy 
b) Galapážské ostrovy 
c) Kajmanské ostrovy 

15. Kolik váží největší hlodavec? 

a) 5 kg 
b) 15 kg 
c) 50 kg 

 

 

 

 

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


