VĚDOMOSTNÍ KVÍZ - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? VII
1. Jakým způsobem vzlétá labuť?
a) jen ze břehu, z vody se nedokáže odrazit
b) jen z vody, po dlouhém, až 50 m rozběhu
c) kvůli své váze může vzlétnout jen při silném větru
2. Který z následujících živočichů může v obraně oddělit ocásek, který
sebou škube, a tím odvede pozornost, aby plaz mohl utéct?
a) ještěrka
b) had
c) mlok
3. Jak se jmenuje tasemnice druhým jménem?
a) bojovná
b) bezbranná
c) tajemná
4. Které z následujících zvířat nepatří mezi přežvýkavce?
a) velbloud
b) jelen
c) antilopa
5. Co znamená, když kůň stříhá ušima?
a) dej si na mě pozor
b) poslouchám, co říkáš
c) bojím se
6. Proč se sloni válí v bahně?
a) chrání se tím před spálením od slunce
b) chladí se tím a chrání před sluncem
c) bahno jim hydratuje vysušenou kůži
7. Jakou barvu má ocas páva?
a) hnědou
b) zelenou
c) modrou
8. Jakou kořist dokáže pozřít krajta mřížkovaná?
a) slepici nebo selátko
b) pštrosa nebo klokana
c) krávu i jelena

9. Jak se nazývá abnormální strach z pavouků?
a) keraunofobie
b) arachnofobie
c) harpaxofobie
10. Které z následujících zvířat je nejvybíravější, co se týče potravy?
a) koala
b) mravenečník
c) medojed
11. Čím se zabývá etologie?
a) vývojem druhů zvířat
b) chováním zvířat
c) studiem hmyzu
12. Kam si ukládá křeček své zásoby?
a) do torby
b) do nory
c) do kapsy na bříšku
13. Čím jsou známí ptáci klubáci?
a) v hejnech – klubech táhnou tisíce kilometrů
b) živí se roztoči na kůži afrických zvířat
c) brání se tak, že nepříteli vyklovnou oko
14. Jak daleko vyplivne kobra černokrká svůj jed?
a) 1 metr
b) 3 metry
c) 6 metrů
15. Který živočich se v rámci divokých námluv fackuje předními běhy?
a) pišťucha stepní
b) zajíc polní
c) králík divoký

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

