VĚDOMOSTNÍ KVÍZ - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? XV
1. Které zvíře má nejdelší jazyk?
a) mravenečník
b) žirafa
c) chameleon
2. Co má společného pes a psoun?
a) podobně vyjí
b) podobně štěkají
c) dají se vycvičit
3. Jaký způsobem krtek škodí na zahradě, kromě krtinců?
a) okusuje kořínky rostlin
b) jeho cestičky mohou poškodit kořenový systém rostlin
c) vyžere všechny žížaly ze svého rajonu a půda je potom nekvalitní
4. Odkud pochází představa, že je sova symbolem moudrosti?
a) z rané křesťanské mytologie
b) z mytologie indiánů kmene Hopi
c) z řecké mytologie
5. Kde je možné vidět mořského hada?
a) u jezera Loch Ness
b) u teplého pobřeží Indického a Pacifického oceánu
c) jen v mořských hlubinách
6. Kolik kilometrů denně nalétá včela?
a) až 10
b) až 100
c) až 1 000
7. Které zvíře dokáže vnímat elektrické signály ostatních tvorů?
a) žralok
b) had
c) krokodýl
8. Jak se liší mravenečník od mravencojeda?
a) mravencojed mravence vysává, mravenečník je chytá jazykem
b) mravencojed je na rozdíl od mravenečníka vačnatec
c) mravencojed je africká obdoba amerického mravenečníka

9. Čím se liší americké opice od ostatních opic?
a) jsou chytřejší
b) mají širokou nosní přepážku
c) nikdy neslézají ze stromu
10. Podle čeho se pozná stáří ryb?
a) podle velikosti
b) podle délky vousů
c) podle kruhů na šupinách
11. Co je to Salamandra salamandra, náš silně ohrožený obojživelník?
a) čolek karpatský
b) mlok skvrnitý
c) skokan štíhlý
12. Podle čeho získal brouk hrobařík své jméno?
a) pohřbívá jedince svého druhu
b) pohřbívá zbytky své kořisti
c) pohřbívá mrtvolky drobných savců a ptáků
13. Po smrti jakého zvířete u něj příbuzní sedí i několik hodin a truchlí?
a) vlka
b) slona
c) žirafy
14. Kterého živočicha připomíná zjevem želvuška, která vydrží teploty
od minus 273°C až do 151°C, radiaci, chemikálie, atmosférický tlak i
vakuum?
a) medvídka
b) želvičku
c) švába
15. Který z faktorů ovlivňuje délku života savců?
a) jejich velikost
b) délka spánku
c) počet úderů srdce

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

