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Přírodopis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia. Fraus, 2005

1. Která ryba poskytuje tmavý kaviár:
a) jeseter

b) treska

c) losos

d) kapr

2. Dravou rybou řek a přehrad je:
a) pstruh

b) kapr

c) makrela

d) okoun

3. Teplota těla obojživelníků je:
a) stálá, asi 35oC

c) stálá, asi 37oC

b) proměnlivá

4. Obojživelníci mají cévní soustavu:
a) okružní

b) trubicovitou

c) uzavřenou

d) otevřenou

5. Napiš dva zástupce A: sladkovodních ryb .....................................................................
B: mořských ryb .............................................................................
6. Tukovou ploutvičku nemá:
a) úhoř

b) losos

c) pstruh

7. Z kolika síní a komor je složeno srdce A: ryb ..............................................................
B: obojživelníků .............................................

8. Dospělý čolek obecný dýchá:
a) žábrami

b) plícemi

c) plícemi a kůží

9. Kloaka je společný vývod:
a) trávicí a vylučovací soustavy
b) trávicí, vylučovací a rozmnožovací soustavy
c) pouze vylučovací soustavy
d) pouze trávicí soustavy
10. Správné spojení je:
a) na konci prstů má přísavky – mlok skvrnitý
b) na konci prstů má přísavky – čolek obecný
c) na konci prstů má přísavky – rosnička zelená
d) na konci prstů má přísavky – ropucha obecná
11. Pulcům skokana narůstají končetiny v tomto pořadí:
a) nejdříve přední a potom zadní a ocas zaniká
b) nejdříve zadní a potom přední a ocas zaniká
c) najednou přední a zadní končetiny a ocas zůstává
12. Živočich, který má ocas, žije ve vlhkých lesích a má žlutočerné zbarvení je:
a) skokan hnědý
b) čolek horský
c) ropucha obecná
d) mlok skvrnitý

