
 

OTÁZKY PŘÍRODA KOLEM NÁS 2021 
 
1)  Které čeledi našich ryb mají požerákové zuby: 

a) lososovité 
b) štikovité 

  c) kaprovité 
 

2)  Z uvedené skupiny ryb označ ty, které mají tukovou ploutvičku: 
a) vranka, slunečnice, perlín, střevle 
b) sumeček americký, losos, hlavatka, lipan 
c) piskoř, mřenka, cejn, štika 

 

3)  Ve kterém světovém oceánu se rozmnožuje úhoř říční: 
a) Atlantský 
b) Tichý 
c) Indický 
 

4)  Kde je tlak v plynovém měchýři větší: 
a)  v hlubokých vrstvách vody 
b)  v povrchových vrstvách vody 
c)  v proudící vodě 

 
5)  Která kaprovitá ryba má na tlamě masité vousky:  

a)   karas obecný  
b)   ouklej obecná  
c)   lín obecný  

 
6)  O jakou rybu se jedná 

a)  perlín ostrobřichý 
b)  jelec jesen  
c)  plotice obecná 

 
 

7)  O jaký druh ryby se jedná? 
 a)  lín obecný 
 b) mník jednovousý   
 c)  parma obecná 

 

 

 

 



8) Co se ve včelstvu probouzí s první jarní pastvou? 

a) Trubci 

b) Stavební pud 

c) Larvy zavíječe voskového 

 

9) Co je základem pro lipový med? 

a) Med z květů lípy 

b) Lipový čaj 

c) Nektar z lipových květů 

 

10) Nejdůležitější součásti výživy včel 

a) Med, pyl, voda 

b) Nektar, pyl 

c) Mateří kašička  

 

11) Kdo byli brtníci?  

a) staří včelaři, kteří chovali včely v dutinách stromů  

b) zvláštní druh ledního medvěda 

c) původní obyvatelé brdských lesů 

 

12) Je u nás dovoleno léčit včely antibiotiky?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Pouze v některých krajích  

 

13) Jaké onemocnění působí největší problémy dnešním včelařům? 

a) Zvápenatění plodu 

b) Nosematóza 

c) Varroáza 

 

14) Včela za svůj život připraví 

a) Půl kila medu 

b) Půl lžičky medu 

c) 6 lžic medu 

 



15) Lokalita je 
a) omezené území výskytu rostliny či živočicha 
b) pomalý vývoj 
c) přírodní rezervace 

 
 

16) Jedlou částí kedlubny je 
a) nadzemní bulva 
b) zdužnatělá hlávka 
c) stonková hlíza 

 
17) Mangold je zelenina, ze které se sklízí 

a) plody 
b) listy 
c) kořeny 

 
18) Leknín vyžaduje stanoviště 

a) slunečné s tekoucí vodou 
b) slunečné se stojací vodou 
c) mokrou louku 

 
19) Co je to molice 

a) samička mola jablečného 
b) nádoba na mouku 
c) škůdce skleníkových a pokojových rostlin 

 
20) Co je to baklažán 

a) lilek jedlý 
b) druh brambor 
c) okrasná mandloň 

 
21) Zahradní maliny množíme 

a) semeny 
b) řízkováním 
c) kořenovými odkopky 

 
 
 
 
 



 
22) Největší u nás žijící sova je 

a) výr velký 

b) sova pálená 

c) puštík obecný 

 

23) Má samice kamzíka růžky  

a) ne 

b) ano, vždy 

c) ano, ale jen zřídka  

 

24) Hlas kterého zvířete se nazývá kodrcání  

a) tetřev obecný 

b) bažant obecný  

c) liška obecná  

 

25) Mezi jakou skupinu loveckých plemen patří anglický kokršpaněl  

a) ohaři 

b) honiči 

c) slídiči 

 

26) Co je to fialka 

a) část parohu u jelena 

b) samčí pohlavní ústrojí srnce 

c) pachová žláza u lišky 

 

27) Na jaký nástroj troubí myslivečtí trubači  

a) borlice 

b) hlaholice 

c) trubka 

 

28) Mezi nepůvodní druhy nepatří 

a) ondatra 

b) nutrie 

c) bobr  


