
 

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ  - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? XIII 

 

1. Sameček jakého živočicha bývá těhotný? 

a) klokan  
b) mořský koník 
c) keporkak 

2. Kdo jsou hadice? 

a) samice hadů 
b) ostnokožci, podobní hvězdicím 
c) kroužkovci, podobní žížalám 

3. Co ovlivňuje velikost mozku opic? 

a) velikost skupiny, ve které žijí – čím větší skupina, tím větší mozek 
b) pohlaví – samci mají mozek větší 
c) způsob opatřování potravy – čím těžší je ji získat, tím větší mají mozek 

4. Co paryby na rozdíl od ryb nemají? 

a) šupiny 
b) zuby 
c) plynový měchýř 

5. Co se stane, když políbíte ropuchu? 

a) naskočí vám bradavice 
b) proměníte se v žabáka 
c) vůbec nic 

6. Jakým způsobem vznikly AHB včely, tzv. zabijácké, které mají 
v Americe na svědomí mnoho lidských životů? 

a) nevydařeným vědeckým experimentem 
b) genovou mutací 
c) pylem šlechtěných květin 

7. Kdo ze zvířat žije příkladným rodinným životem a pečuje o potomky? 

a) vlk 
b) orangutan 
c) kukačka 

8. Co musí podle EU zajistit chovatel prasat svým chovancům? 

a) hračky 
b) hudbu 
c) pravidelnou koupel 

 

 



 

 

9. Kdo je mustang? 

a) kříženec koně a krávy 
b) volně žijící potomek španělských koní 
c) býk určený k rodeu 

10. Který žralok se díky svému zjevu jmenuje podle nářadí? 

a) pilous 
b) šroubín 
c) kladivoun 

11. Jak rozeznáme jedovatou zmiji od ostatních českých hadů? 

a) podle tvaru zorničky 
b) podle velikosti 
c) podle zbarvení 

12. Svatojakubské mušle jsou sval jakého mlže? 

a) hřebenatky 
b) ústřice 
c) slávky 

13. Který živočich si pro svou obživu pěstuje houby? 

a) divoké prase 
b) mravenec 
c) lemur 

14. Jaký zvláštní smysl má řada zvířat? 

a) umí předvídat přírodní katastrofy 
b) umí předvídat počasí 
c) ví, kde najít potravu 

15. Kde nežijí tygři? 

a) v Číně 
b) v Rusku 
c) v Africe 

 

 

 

 

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


