
 

Zá v ě re č n ý  t e s t   

S AV C I  

 
 

Prověř si své znalosti o savcích následujícím testem. V každé úloze je pouze jedna správná odpověď, 

tu zakroužkuj. 

 

1. Savci dýchají 

a) žábrami,   

b) plícemi,  

c) žábrami a kůží, 

d) jen povrchem těla.            

2. V České republice žijí 

a) netopýři a kaloni, 

b) netopýři a vrápenci, 

c) vrápenci a kaloni, 

d) kaloni. 

3. Typickým znakem primátů je/jsou 

a) velký počet odlišených zubů,  

b) ploché nehty, 

c) tvar těla,  

d) jiný znak. 

4. Lemur kata je živočich, který patří mezi 

a) poloopice, 

b) opice,  

c) lidoopy,  

d) šelmy. 

5. Živočichové bez ocasu patří mezi 

a) lidoopy, 

b) vačnatce, 

c) opice,    

d) hlodavce. 

6. Šimpanz a gorila žijí převážně   

a) v Evropě, 

b) v Africe, 

c) v Austrálii, 

d) v Asii. 

7. Veverka i sysel jsou 

a) všežravci,  

b) masožravci,  

c) býložravci,  

d) živí se hlavně zdechlinami. 

8. Gibon patří do řádu 

a) primátů, 

b) strunatců, 

c) obratlovců, 

d) gibonovitých. 



 

 

9. Typickým znakem králíka je/jsou 

a) nevyhrabávání nor, 

b) slepá mláďata, 

c) osrstěná mláďata,  

d) trháky. 

10. Naše nejmenší kunovitá šelma se nazývá 

a) lasice, 

b) hranostaj, 

c) kuna, 

d) rys. 

11. Největší šelmou v České republice je 

a) gepard,   

b) slon, 

c) medvěd, 

d) zubr. 

12. Přenašečem vztekliny je 

a) liška,   

b) krysa, 

c) tchoř, 

d) hryzec. 

13. Ploutvonožci se živí 

a) hmyzem,  

b) mroži, 

c) hlodavci, 

d) rybami. 

14. Mezi ploutvonožce nepatří 

a) delfín,   

b) tuleň, 

c) lachtan,  

d) mrož. 

15. Končetina koně je zakončena 

a) čtyřmi prsty, 

b) třemi prsty, 

c) dvěma prsty, 

d) jedním prstem. 

16. Hroši se oproti ostatním sudokopytníkům vyznačují zvláštním znakem, našlapují na  

a) jeden prst, 

b) dva prsty, 

c) tři prsty, 

d) čtyři prsty. 

17. Předžaludky krávy se nazývají (nápověda: 3 části jsou předžaludek, 1 část je vlastní    

      žaludek) 

a) bachor, slez, čepec;  

b) kniha, čepec, slez; 

c) čepec, bachor, kniha; 

d) slez, kniha, žaludek. 

 



 

18. Zubr patří do řádu 

a) kytovců, 

b) sudokopytníků, 

c) lichokopytníků,   

d) jelenovitých. 

19. Žirafa má krčních obratlů (nápověda: stejně jako člověk) 

a) 7, 

b) 12, 

c) 10, 

d) 6. 

20. Savci se vyvinuli z  

a) ptáků, 

b) ryb, 

c) plazů, 

d) obojživelníků. 

21. Jsou nejpočetnějším řádem savců 

a)   sudokopytníci, 

b)   hlodavci, 

c)    hmyzožravci, 

d)   šelmy. 

22. Nejprimitivnějším řádem savců jsou 

a)   hlodavci, 

b)   vačnatci, 

c)    hmyzožravci, 

d)   vejcorodí. 

23. Nejrychlejším suchozemským savcem na světě je 

a)   levhart, 

b)   tygr, 

c)    gepard, 

d)   puma. 

24. Způsob echolokace využívají 

a)   letouni a kytovci, 

b)   letouni a hmyzožravci, 

c)   hmyzožravci a kytovci, 

d)   kytovci a ploutvonožci. 

25. Jak se nazývá nejnebezpečnější Afriky 

a)  lev, 

b)  hroch, 

c)  prase bradavičnaté, 

d)  slon. 

26. Žirafy mají na hlavě 

a)  nic, 

b)  rohy, 

c)  parohy, 

d)  parůžky. 

 

 


