
TEST Z PŘÍRODOPISU 
 

 
1. Gorily žijí: 

a) v tundře 

b) na poušti 

c) v pralese 

 

 

2. Kůň Převalského je: 

a) sudokopytník 

b) lichokopytník 

c) přežvýkavec 

 

3. Kuna skalní patří mezi šelmy: 

a) psovité 

b) kočkovité 

c) lasicovité 

 

4. Dvouděložná rostlina je: 

a) pšenice 

b) kopřiva 

c) oves 

 

5. Slimák polní je: 

a) plž 

b) mlž 

c) hlavonožec 

 

6. Spermie zrají: 

a) ve varlatech 

b) v šourku 

c) v penisu 

 

7. Nepodmíněné reflexy jsou: 

a) vrozené 

b) získané během života 

c) podmíněné 

 

8. Krčních obratlů člověka je: 

a) pět 

b) sedm 

c) deset 

 

9. Jablko je: 

a) bobule 

b) peckovice 

c) malvice 

 

10. Schránky hlemýždů se nazývají: 

a) ulity 

b) krunýře 

c) lastury 

 

11. Ropucha obecná je: 

a) plaz 

b) ryba 

c) obojživelník 



 

12. Ponrava je larvou: 

a) chrousta 

b) běláska 

c) mouchy 

 

13. Náš nejmenší savec je: 

a) myš obecná 

b) hraboš polní 

c) rejsek malý 

 

14. Veverka obecná je: 

a) šelma 

b) hlodavec 

c) hmyzožravec 

 

15. Dospělý skokan dýchá: 

a) žábrami 

b) kůží 

c) kůží a plícemi 

 

16. Velryba grónská je: 

a) paryba 

b) ryba 

c) savec 

 

17. Stonek kopřivy se nazývá: 

a) stéblo 

b) stvol 

c) lodyha 

 

18. Dutohlávka sobí je: 

a) mech 

b) lišejník 

c) houba 

 

19. Červené krvinky zajišťují: 

a) obranu proti infekci 

b) srážlivost krve 

c) přenos dýchacích plynů 

 

20. Atmosféra obsahuje kyslíku: 

a) 21% 

b) 50% 

c) 78% 

 

21. Žížala obecná je: 

a) červ 

b) kroužkovec 

c) měkkýš 

 

22. Sobi žijí: 

a) v tundře 

b) na poušti 

c) v pralese 

 

 

 



23. Vydra říční patří mezi šelmy: 

a) psovité 

b) kočkovité 

c) lasicovité 

 

24. Ploník obecný je: 

a) mech 

b) lišejník 

c) houba 

 

25. Škeble rybniční je: 

a) plž 

b) mlž 

c) hlavonožec 

 

26. Podmíněné reflexy jsou: 

a) vrozené 

b) získané 

c) nepodmíněné 

 

27. Housenky jsou larvou: 

a) brouků 

b) motýlů 

c) pavouků 

 

28. Plodem rybízu je: 

a) bobule 

b) peckovice 

c) malvice 

 

29. Důležitý dýchací sval je: 

a) poplicnice 

b) bránice 

c) pohrudnice 

 

30. Schránky ústřice se nazývají: 

a) ulity 

b) krunýře 

c) lastury 

 

31. Želva nádherná je: 

a) plaz 

b) ryba 

c) obojživelník 

 

32. Klepeta nemá: 

a) rak 

b) krab 

c) langusta 

 

33. Mezi šelmy psovité patří: 

a) kočka divoká 

b) rys ostrovid 

c) liška obecná 

 

34. Včela medonosná dýchá: 

a) plícemi 

b) vzdušnicemi 

c) plicními vaky 



35. Fotosyntéza probíhá: 

a) v jádře 

b) v chloroplastech 

c) v mitochondriích 

 

36. Stonek pšenice se nazývá: 

a) stéblo 

b) stvol 

c) lodyha 

 

37. Krevní destičky zajišťují: 

a) přenos dýchacích plynů 

b) obranu proti infekci 

c) srážlivost krve 

 

38. Vlaštovka obecná je pták: 

a) tažný 

b) stálý 

c) přelétavý 

 
39. Krysa obecná patří mezi: 

a) šelmy 

b) hlodavce 

c) hmyzožravce 

 

40. Mezi sudokopytníky patří: 

a) osel 

b) kůň 

c) ovce 

 

41. Jednoděložná rostlina je: 

a) žito 

b) jabloň 

c) kopretina 

 

 

42. Pijavka lékařská je: 

a) obojživelník 

b) měkkýš 

c) kroužkovec 

 

43. Stonek-lodyhu má: 

a) pšenice 

b) kukuřice 

c) kopřiva 

 

44. Nepodmíněné reflexy jsou: 

a) vrozené 

b) získané 

c) podmíněné 

 

45. Peckovice jsou plodem: 

a) švestky 

b) hrušně 

c) ořešáku 

 

 

 

 



46. Housenka je larvou: 

a) mandelinky 

b) běláska 

c) chrousta 

 

47. Plody okurky jsou: 

a) bobule 

b) malvice 

c) peckovice 

 

48. Buněčné dýchání probíhá: 

a) v buněčné stěně 

b) v mitochondriích 

c) v chloroplastech 

 

49. Hlemýžď dýchá: 

a) žábrami 

b) plicními vaky 

c) kůží  

 

50. Mezi jehličnany patří: 

a) Jedla bělokorá 

b) Líska obecná 

c) Lípa srdčitá 

 

51. Mláďata zajíce se rodí: 

a) slepá a holá 

b) slepá a osrstěná 

c) vidoucí a osrstěná 

 

52. Červené krvinky zajišťují: 

a) přenos dýchacích plynů 

b) srážlivost krve 

c) obranu proti infekci 

 

53. Chroust obecný dýchá: 

a) plícemi 

b) vzdušnicemi 

c) žábrami 

 

54. Stonek-stvol má: 

a) sedmikráska 

b) kopřiva 

c) javor 

 

55. Malvice jsou plodem: 

a) okurky 

b) jabloně 

c) dýně 

 

56. Nejmohutnější stromy rostoucí u nás jsou: 

a) Bříza bělokorá 

b) Dub zimní 

c) Třešeň ptačí 

 



57. Největší naší rybou je: 

a) kapr 

b) štika 

c) sumec 

 

58. Fotosyntéza v buňkách probíhá: 

a) v mitochondriích 

b) v buněčné stěně 

c) v chloroplastech 

 

59. Čáp bílý je pták: 

a) stálý 

b) tažný 

c) přelétavý 

 

60. Červené krvinky zajišťují: 

a) přenos dýchacích plynů 

b) srážlivost krve 

c) obranu proti infekci 

 


