
 

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ  - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? XXI 

 

1. Který z uvedených živočichů je hermafrodit? 

a) žába 
b) hlemýžď 
c) ježek 

2. Proč se gepardi v zajetí velmi těžko rozmnožují? 

a) většina samců je neplodná 
b) samice potřebuje být naháněna a v zajetí nemůže běhat 
c) samec a samice se k sobě chovají v zajetí jako sourozenci 

3. Kolik váží novorozená panda velká? 

a) 100 g 
b) 1 kg 
c) 10 kg 

4. Kteří ptáci mají vaječný zub? 

a) všichni, když se líhnou, pak zmizí 
b) žádní 
c) jen dravci 

5. Co umí rosnička? 

a) předpovídat počasí 
b) měnit barvu 
c) rozeznat tlak vzduchu 

6. Jak vytváří cikády zvuk? 

a) třením nohou o tělo 
b) pomocí speciálních destiček na zadečku 
c) třením tykadel o sebe 

7. Zoo Praha se pyšní nejúspěšnějším odchovem a navrácením do 
volné přírody jednoho zvířete. Kterého? 

a) nosorožce 
b) koně převalského 
c) tygra 

8. Jak se jinak říká pumě? 

a) jaguár 
b) horský lev 
c) horská kočka 

 

 



 

9. Kteří savci tvořili v minulosti jedny z největších stád na světě? 

a) bizoni 
b) sloni 
c) divocí koně 

10. Strkají pštrosi hlavu do písku? 

a) ano, když se cítí ohroženi 
b) ano, když hledají potravu 
c) nikdy 

11. Jak žáby přežívají zimu? 

a) ve stavu strnulosti v bahně na dně vod 
b) v zimním spánku v tůních 
c) v zemi, kde mají zásoby potravy 

12. Jakou barvu má nejčastěji rak říční? 

a) rudou 
b) šedohnědou 
c) zelenou 

13. Co znamená melanismus? 

a) druh rakoviny u zvířat 
b) opak albinismu, černé zbarvení 
c) druh vegetariánství u zvířat 

14. Proč gepardi vzdávají lov i po méně jak minutě? 

a) přehřejí se 
b) nemohou už dýchat 
c) dostávají křeče 

15. Podle čeho se pozná samec andulky vlnkované? 

a) má tmavě modré ozubí 
b) má zaoblený zobák 
c) podle běžných morfologických znaků to není rozeznatelné 

 

 

 

 

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

 


