VĚDOMOSTNÍ KVÍZ - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? X
1. Který znak je typický pro savce žijící v suchých a horkých oblastech?
a) velké uši
b) světlá prodyšná kůže
c) dlouhý ocas
2. Co dělají medvědi během zimního spánku?
a) vykonávají potřebu
b) rodí mláďata
c) konzumují zásoby potravy
3. Který pták byl nebo je považován za nejběžnějšího ptáka na Zemi?
a) vrabec domácí
b) holub stěhovavý
c) slepice domácí
4. Ve které z následujících zemí nežijí hadi?
a) v Anglii
b) na Novém Zélandu
c) v Japonsku
5. Který hmyz má na svědomí největší škody na elektroinstalaci?
a) mravenci
b) štěnice
c) vosy
6. Který živočich chová hada jako domácí zvíře?
a) sova
b) liška
c) slon
7. Který živočich se nazývá tyran?
a) pták
b) ještěr
c) brouk
8. Jak se liší levhart od jaguára?
a) jaguár žije v Africe, levhart v Americe
b) levhartí skvrny jsou bez vnitřních teček
c) levhart má hlavu ve tvaru trojúhelníku, jaguár ji má kulatou

9. Jak chytá ryby mořský ďas?
a) pomocí svítícího výběžku na hřbetní ploutvi
b) pomocí jazyka
c) pomocí jedovatých ostnů hřbetní ploutve
10. Jak zastrašuje nepřátele ropušník sluneční?
a) vystřeluje trny z hlavy
b) vyplazuje sytě zbarvený špičatý jazyk
c) stříká krev z očí
11. Který sameček při výronu spermatu doslova exploduje?
a) sameček světlušky
b) sameček černé vdovy
c) včelí sameček - trubec
12. Srst jakého živočicha připomíná svým zbarvením dolní končetiny
okapi?
a) zebra
b) tygr
c) hyena
13. Slepýš je …..?
a) had
b) beznohá ještěrka
c) červ
14. Jaký zvuk vydávají delfíni?
a) hvízdají a hýkají
b) syčí a piští
c) zpívají a mručí
15. Proč jen málokterý žralok napadne člověka, když má příležitost?
a) protože mají raději lachtany a tuleně
b) člověk je pro ně moc snadná a nudná kořist
c) odrazuje je lidský pach

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

