
KVÍZ  

aneb znáte obyvatele naší rozmanité přírody 

dobře? 

                                    I. část 

Navštěvujete rádi přírodu a pozorujete nebo nasloucháte jejím obyvatelům? Pojďte se ponořit 

do kvízu a otestujte si své znalosti.  

 

Pojďme se učit a poznávat přírodu!  

 

1) Znáte naší největší sovu, též nazývanou ,,král noci“?  

     a) puštík obecný 

      b) sýc rousný 

      c) výr velký 

      d) kalous ušatý 

 

2) Víte, kolik druhů SÝKOR žije v naší rozmanité přírodě?  

      a) 4 

       b) 6 

       c) 3 

       d) 5 

 

3) Jak se jmenuje dravec zobrazený na fotografii?  

 
      a) káně lesní                            

      b) poštolka obecná 

      c) luňák hnědý 

      d) orel skalní                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4) Víte, jak se jmenuje dravec, který vyvine rychlost při střemhlavém letu 

     kolem 300 km/h? 

 
     a) poštolka obecná 

      b) dřemlík tundrový 

      c) sokol stěhovavý 

      d) ostříž lesní   
 

5) Jaké druhy ptáků používají tzv. VRATIPRST? A jak byste vratiprst    

     definovali? 

 
      a) ptáci z řádu sov 

       b) ptáci z řádu pěvců 

       c) ptáci z řádu vrubozobí 

       d) ptáci z řádu brodiví 

 

       Vratiprst je ……………………………………………………………………….. 

 

6) Který vodní pták je nazývaný BŘEZŇAČKOU? 

 
      a) polák velký 

       b) kachna divoká 

       c) kopřivka obecná 

       d) čírka modrá 

 

7) Zakroužkuj ptáky, kteří nepatří do řádu PĚVCI. U této otázky může být i  

     více správných odpovědí.  

 
      a) sýkora modřinka 

       b) brhlík lesní 

       c) ledňáček říční 

       d) konopka obecná 

       e) datel černý 

       f) čížek lesní 

 

8) Jaký z uvedených druhů není had? A víte proč?  

    
     a) zmije obecná 

      b) užovka obojková 

      c) slepýš obecný 

      d) užovka stromová 

  
Protože se jedná o……………………………………………………………………………… 

 



9) Na fotografii je zobrazený obojživelník, obývající vlhké listnaté a smíšené   

     lesy, sutě a okolí řek či potoků. Víte, jak se jmenuje a mezi jaké  

     obojživelníky bychom ho zařadili?  
    

 
 

     a) čolek obecný                                                

     b) ropucha obecná 

     c) čolek horský 

     d) mlok skvrnitý 

 

     Patří mezi obojživelníky …………………………………………………………………. 

 

 

    10) Znáte dobře naše sýkory? Přiřaďte zobrazené fotografie k uvedeným 

           názvům. 

 

       
 

 

                         
 

 

 
 

 

 A  B  C 

 D  E 

 1 Sýkora parukářka 2 Sýkora koňadra 3 Sýkora uhelníček 

4 Sýkora modřinka 5 Sýkora babka 



11) Zkuste si otestovat, zda znáte dobře naši zvěř. Propojte mezi sebou obrázky                                     

       a k nim přiřaďte jednotlivé názvy. 

 

                   
 

                    
      

   
 

                    

                                         

 A  B 

 C  D 

 E 
 1 Kamzík horský 

   2 Srnec obecný 

         3 Muflon 

 4 Daněk skvrnitý 

  5 Jelen evropský 

   Paroží - lopata 

     Růžek 

        Paroh 

Rohy-toulce 

     Parůžek 



12)  Jak se jmenuje šelma, která je zobrazena na fotografii? 

          

               
 
      a) tchoř tmavý 

      b) kuna skalní 

      c) norek americký 

      d) kuna lesní 

 

13) V zimě můžeme v přírodě pozorovat šelmu s bílým zbarvením srsti a  

        černou špičkou ocásku. Víte, jak se tato šelma jmenuje? 

 
      a) lasice hranostaj 

      b) tchoř tmavý 

      c) lasice kolčava 

      d) kuna lesní 

 

14) Zakroužkuj, který z uvedených živočichů nepatří do řádu HLODAVCŮ.  

       U této otázky může být i více správných odpovědí. 

 
     a) veverka obecná 

      b) nutrie říční 

      c) jezevec lesní 

      d) zajíc polní 

      e) sysel obecný 

      f) bobr evropský 

 

15) Když se řeknou LETOUNI, co byste do tohoto řádu přiřadili?  

 
     a) rorýse 

      b) chrousta 

      c) jiřičku 

      d) netopýra 



16) Napište, jak se odborně nazývají samice a mláďata uvedených druhů: 

 
       a) od srnce obecného …………………………………………………………………….. 

        b) od daňka skvrnitého…………………………………………………………………… 

        c) od jelena evropského…………………………………………………………………... 

        d) od muflona…………………………………………………………………………….. 

        e) od kamzíka horského…………………………………………………………………... 

       f) od zajíce polního……………………………………………………………………….. 

 

 

 

17)  Který, z blíže uvedených druhů nepatří do čeledi lasicovití? 

 
        a) kuna lesní 

        b) tchoř tmavý 

        c) mýval severní 

        d) lasice kolčava 

 

18) Víte, který z uvedených druhů patří do řádu HMYZOŽRAVCŮ? 

 
        a) netopýr rezavý 

         b) krtek obecný 

         c) vrápenec velký 

         d) myš domácí 

 

 

19) Zodpovězte na otázky: 

        

      Víte, kolik párů nohou má hmyz 
         
         a) 4 

         b) 5 

         c) 6 

         d) 3 

 

     

       Patří pavouci do třídy HMYZU……………………………………………………… 

 

       Kolik párů nohou má pavouk………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



20) Motýli, patří mezi čím dál tím více vzácnější živočichy naší přírody, a proto 

       je zapotřebí je chránit! Dokážete správně přiřadit druhy motýlů k uvedeným 

       názvům?   

 

 

     
  

     
 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A  B  C 

 D  E   F 

 G  H 

1 Batolec duhový 2 Otakárek ovocný 3 Perleťovec stříbropásek 

4 Martináč bukový   5 Dlouhozobka svízelová 

6 Babočka paví oko  7 Okáč luční 8 Babočka kopřivová 



Správná řešení: 

1) C 

2) B 

3) D 

4) C 

5) A 

     Vratiprst – je čtvrtý prst, který lze jako jediný otočit o 180º  

6) B 

7) C, E 

8) C, jedná se o ještěrku 

9) D, obojživelníci – ocasatí 

10) 1 C, 2 E, 3 B, 4 A, 5 D  

11) 1 E – růžek, 2 A – parůžek, 3 D – toulce, 4 C – lopata, 5 B – paroh 

12) C 

13) A 

14) C – šelmy, D – zajícovci 

15) D 

16) a) srna – srnče 

       b) daněla – daňče 

       c) laň – kolouch 

       d) muflonka – muflonče 

       e) kamzice – kamzíče 

       f) zaječka – zajíček 

17) C 

18) B 

19) D; pavouci nepatří do třídy hmyzu; pavouk má 4 páry nohou 

20) 1 G, 2 A, 3 E, 4 H, 5 D, 6 B, 7 C, 8 F 

 

 

                                                                            Kvíz připravil: TOMÁŠ VLASÁK 

                                             

                                                                                                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


