
TEST Z PŘÍRODOPISU 
 

 

 
Žralok má kostru: 

a) chrupavčitou 

b) kostěnou 

c) vazivovou 

Gorily žijí: 

a) v tundře 

b) na poušti 

c) v pralese 

 

Mezi hady jedovaté  nepatří: 

a) kobra 

b) krajta 

c) zmije 

 

Kůň Převalského je: 

a) sudokopytník 

b) lichokopytník 

c) přežvýkavec 

Kuna skalní patří mezi šelmy: 

a) psovité 

b) kočkovité 

c) lasicovité 

Dvouděložná rostlina je: 

a) pšenice 

b) kopřiva 

c) oves 

Slimák polní je: 

a) plž 

b) mlž 

c) hlavonožec 

Spermie zrají: 

a) ve varlatech 

b) v šourku 

c) v penisu 

Nepodmíněné reflexy jsou: 

a) vrozené 

b) získané během života 

c) podmíněné 

Krčních obratlů člověka je: 

a) pět 

b) sedm 

c) deset 

Jablko je: 

a) bobule 

b) peckovice 

c) malvice 

Rejnok obrovský je zástupce: 

a) paryb 

b) ryb 

c) žraloků 

Schránky hlemýždů se nazývají: 

a) ulity 

b) krunýře 

c) lastury 



 

 

Ropucha obecná je: 

a) plaz 

b) ryba 

c) obojživelník 

Ponrava je larvou: 

a) chrousta 

b) běláska 

c) mouchy 

Náš nejmenší savec je: 

a) myš obecná 

b) hraboš polní 

c) rejsek malý 

Veverka obecná je: 

a) šelma 

b) hlodavec 

c) hmyzožravec 

Dospělý skokan dýchá: 

a) žábrami 

b) kůží 

c) kůží a plícemi 

Ježura žije: 

a) v Austrálii 

b) v Africe 

c) v Evropě 

Velryba grónská je: 

a) paryba 

b) ryba 

c) savec 

Srnec obecný má: 

a) parohy 

b) rohy 

c) růžky 

Stonek kopřivy se nazývá: 

a) stéblo 

b) stvol 

c) lodyha 

Dutohlávka sobí je: 

a) mech 

b) lišejník 

c) houba 

Červené krvinky zajišťují: 

a) obranu proti infekci 

b) srážlivost krve 

c) přenos dýchacích plynů 

Atmosféra obsahuje kyslíku: 

a) 21% 

b) 50% 

c) 78%

Žížala obecná je: 

a) červ 

b) kroužkovec 

c) měkkýš 

  Sobi žijí: 

a) v tundře 

b) na poušti 

c)a) v pralese 



    

 

Mezi hady škrtiče patří: 

a) kobra 

b) krajta 

c) zmije 

 Mezi lichokopytníky patří: 

a) kráva 

b) koza 

c) kůň 

Vydra říční patří mezi šelmy: 

a) psovité 

b) kočkovité 

c) lasicovité 

Ploník obecný je: 

a) mech 

b) lišejník 

c) houba 

Škeble rybniční je: 

a) plž 

b) mlž 

c) hlavonožec 

Jelen evropský má: 

a) rohy 

b) parohy 

c) krátké nohy 

Podmíněné reflexy jsou: 

a) vrozené 

b) získané 

c) nepodmíněné 

Housenky jsou larvou: 

a) brouků 

b) motýlů 

c) pavouků 

Plodem hrušně je: 

a) bobule 

b) peckovice 

c) malvice 

Důležitý dýchací sval je: 

a) poplicnice 

b) bránice 

c) pohrudnice 

Schránky ústřice se nazývají: 

a) ulity 

b) krunýře 

c) lastury 

Želva nádherná je: 

a) plaz 

b) ryba 

c) obojživelník 

Klepeta nemá: 

a) rak 

b) krab 

c) langusta 

Naší největší rybou je: 

a) štika 

b) sumec 

c) candát 



Mezi šelmy psovité patří: 

a) kočka divoká 

b) rys ostrovid 

c) liška obecná 

Včela medonosná dýchá: 

a) plícemi 

b) vzdušnicemi 

c) plicními vaky 

Ptakopysk žije: 

a) v Austrálii 

b) v Africe 

c) v Evropě 

Kosatka dravá je: 

a) paryba 

b) ryba 

c) savec 

Fotosyntéza probíhá: 

a) v jádře 

b) v chloroplastech 

c) v mitochondriích 

Stonek pšenice se nazývá: 

a) stéblo 

b) stvol 

c) lodyha 

Krevní destičky zajišťují: 

a) přenos dýchacích plynů 

b) obranu proti infekci 

c) srážlivost krve 

Mezi žahavce nepatří: 

a) sépie 

b) medúza 

c) nezmar 

Vlaštovka obecná je pták: 

a) tažný 

b) stálý 

c) přelétavý 

Krysa obecná patří mezi: 

a) šelmy 

b) hlodavce 

c) hmyzožravce 

Jeleni mají: 

a) rohy 

b) parohy 

c) krátké nohy 

Leguán zelený patří mezi: 

a) krokodýly 

b) ještěry 

c) hady 

Mezi sudokopytníky patří: 

a) osel 

b) kůň 

c) ovce 

Jednoděložná rostlina je: 

a) žito 

b) jabloň 

c) kopretina 

 

 



Pijavka lékařská je: 

a) obojživelník 

b) měkkýš 

c) kroužkovec 

Slávka jedlá je: 

a) plž 

b) mlž 

c) hlavonožec 

Stonek-lodyhu má: 

a) pšenice 

b) kukuřice 

c) kopřiva 

Nepodmíněné reflexy jsou: 

a) vrozené 

b) získané 

c) podmíněné 

Malvice jsou plodem: 

a) švestky 

b) hrušně 

c) ořešáku 

První část tenkého střeva je: 

a) slepé střevo 

b) dvanáctník 

c) lačník 

Pavučinu netkají: 

a) křižáci 

b) sekáči 

c) pokoutníci 

Housenka je larvou: 

a) mandelinky 

b) běláska 

c) chrousta 

Želva sloní je: 

a) plaz 

b) paryba 

c) obojživelník 

Plody okurky jsou: 

a) bobule 

b) malvice 

c) peckovice 

Buněčné dýchání probíhá: 

a) v buněčné stěně 

b) v mitochondriích 

c) v chloroplastech 

Náš nejmenší savec je: 

a) rejsek 

b) hraboš 

c) myš 

Hlemýžď dýchá: 

a) žábrami 

b) plicními vaky 

c) kůží  

Rejnok-trnucha má kostru: 

a) chrupavčitou 

b) kostěnou 

c) vazivovou 

 

 



Žralok bílý je: 

a) ryba 

b) paryba 

c) savec 

Mláďata zajíce se rodí: 

a) slepá a holá 

b) slepá a osrstěná 

c) vidoucí a osrstěná 

Červené krvinky zajišťují: 

a) přenos dýchacích plynů 

b) srážlivost krve 

c) obranu proti infekci 

Mohutná klepeta má: 

a) rak 

b) humr 

c) langusta 

Husa velká je pták: 

a) veslonohý 

b) brodivý 

c) vrubozobý 

Mezi korýše nepatří: 

a) rak 

b) krab 

c) krakatice 

Jezevec lesní je: 

a) hlodavec 

b) šelma 

c) kopytník 

Srnec obecný má: 

a) rohy 

b) parohy 

c) krátké nohy 

Chameleón patří mezi: 

a) krokodýly 

b) ještěry 

c) hady 

Mezi sudokopytníky nepatří: 

a) kráva 

b) koza 

c) zebra 

Chroust obecný dýchá: 

a) plícemi 

b) vzdušnicemi 

c) žábrami 

Chobotnice má: 

a) 2 chapadla 

b) 4 chapadla 

c) 8 chapadel 

Chobotnice je: 

a) měkkýš 

b) kroužkovec 

c) paryba 

Stonek-stvol má: 

a) sedmikráska 

b) kopřiva 

c) javor 

 

 



Nepodmíněné reflexy jsou: 

a) vrozené 

b) získané 

c) podmíněné 

Malvice jsou plodem: 

a) okurky 

b) jabloně 

c) dýně 

Nejmohutnější jsou obratle: 

a) krční 

b) hrudní 

c) bederní 

Kuna skalní je šelma: 

a) kočkovitá 

b) psovitá 

c) lasicovitá 

Žirafa je: 

a) africký savec 

b) asijský savec 

c) evropský savec 

Aligátor americký je: 

a) plaz 

b) paryba 

c) obojživelník 

Největší naší rybou je: 

a) kapr 

b) štika 

c) sumec 

Fotosyntéza v buňkách probíhá: 

a) v mitochondriích 

b) v buněčné stěně 

c) v chloroplastech 

Čáp bílý je pták: 

a) stálý 

b) tažný 

c) přelétavý 

Slimák největší je: 

a) plž 

b) mlž 

c) hlavonožec 

Paryby mají kostru: 

a) chrupavčitou 

b) kostěnou 

c) vazivovou 

Kosatka dravá je: 

a) paryba 

b) ryba 

c) savec 

Ptakopysk žije: 

a) v Africe 

b) v Austrálii 

c) v Evropě 

 

 

 



Červené krvinky zajišťují: 

a) přenos dýchacích plynů 

b) srážlivost krve 

c) obranu proti infekci 

Mohutná klepeta má: 

a) rak 

b) krab 

c) humr 

Koroptev polní je pták: 

a) hrabavý 

b) brodivý 

c) vrubozobý 

Ústřice jedlá má: 

a) lastury 

b) ulitu 

c) krunýř 

 


