
 

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ  - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? VIII 

 

1. Jak se nazývá bobří obydlí? 

a) nora 
b) hrad 
c) doupě 

2. Který z následujících ptáků tráví většinu života ve vzduchu? 

a) rorýs 
b) sokol 
c) ostříž 

3. Který savec má ocas jako bobr, zobák jako kachna a snáší vejce? 

a) ježura 
b) ptakopysk 
c) vombat 

4. Kde se líhnou pulci nosatek Darwinových? 

a) v ústech samce 
b) ve vaku samičky 
c) v nosních dutinách samičky 

5. Jak velký byl největší nalezený bezobratlý živočich? 

a) necelý metr 
b) 4 metry 
c) necelých 20 metrů 

6. Která lesní zvířata chodí vykonávat potřebu na společná místa zvaná 
bobkoviště? 

a) králíci 
b) srny 
c) divočáci 

7. Co v živočišné říši označuje pojem hibernakulum? 

a) zimoviště 
b) zimní spánek 
c) letní spánek 

8. Jak dlouho vydrží velbloud bez vody? 

a) až 5 dnů 
b) až 5 týdnů 
c) až 5 měsíců 

 

 



 

9. Čím je podivná ryba latimérie podivná? 

a) je to znovuobjevená „živá fosilie“ z dob dinosaurů 
b) umí lépe létat než plavat 
c) umí se „převlékat“ za jiné ryby 

10. Kdy je u nás možné vidět modré žáby? 

a) když se jeden druh skokana rozmnožuje 
b) po přejetí autem 
c) rosničky zmodrají, když je jim zima 

11. Jakým způsobem obtěžuje člověka? 

a) saje krev 
b) požírá potraviny 
c) vleze do ucha 

12. Který živočich má třetí oko na temeni hlavy a může žít i sto let? 

a) hatérie novozélandská 
b) latimérie podivná 
c) želva obrovská 

13. Co znamená hrdobec? 

a) zkratka pro hrocha obecného 
b) brouk hovnivál 
c) hrdý člověk 

14. Které zvíře je nejbližším příbuzným žirafy? 

a) jelen 
b) okapi 
c) kráva 

15. Který výrok je pravdivý o ptákovi hoacinovi? 

a) je to jeden z nejlepších letců 
b) má nejlahodnější maso 
c) mláďata mají na křídlech prsty s drápy 

 

 

 

 

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


