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Jméno autora: Mgr. Hana Vlková
Datum: 31. 5. 2012
Ročník: 6. A
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Přírodopis
Tematický okruh: Bezobratlí živočichové v ekosystémech
Téma: Potok a řeka
Metodický list/anotace: Pracovní list s kvízem je určen pro samostatnou práci žáků na
počítači. S pomocí internetových stránek žáci hledají správnou odpověď na otázky a
poté si sami zkontrolují a vyhodnotí svůj kvíz.

S pomocí těchto stránek
http://www.mistoprozivot.cz/detsky-portal/tun/detska-encyklopedie/zivocichove odpověz na otázky
v kvízu a poté si své odpovědi zkontroluj a vyhodnoť si své výsledky podle tabulky hodnocení.
Kvíz:
1.

Beruška vodní je:

A)
B)
C)

korýš
měkkýš
kroužkovec

11. Raci se páří v období:

A)
B)
C)

2.

Beruška se živí:

A)
B)
C)

mršinami
listy
larvami hmyzu

12. Ráčci hned po vylíhnutí:

3.

Beruška má nohou:

A)
B)
C)

5 párů
6 párů
7 párů

13. Rak má hmat umístěný:

A) hledají úkryt
B) sají mléko
C) nechají se nosit mámou
A)
B)

na zadečku
na dlouhých tykadlech

C)

na krátkých tykadlech

4.

Berušku na těle kryje:

A)
B)
C)

brnění
uhličitan vápenatý
krunýř

14.

5.

Beruška dýchá žábrami
umístěnými na:

A)
B)
C)

nohou
břiše
hlavě

15. Rakovi slouží k pohybu:

A)
B)
C)

4 páry končetin
5 párů končetin
6 párů končetin

6.

Raka říčního chrání:

A)
B)
C)

brnění
uhličitan vápenatý
krunýř

16. Krunýř obsahuje:

A)
B)
C)

4 základní barviva
3 základní barviva
2 základní barviva

7.

Raci chodí pozadu když: A)
B)
C)

se cítí ohroženi
jsou veselí
jsou nemocní

17. Nepůvodními (americkými)
raky jsou:

A)
B)
C)

říční a signální
signální a pruhovaný
pruhovaný a bahenní

8.

Raci loví potravu:

A)
B)
C)

v poledne
ráno
večer

18. Račí mor je:

9.

Raci si staví úkryty:

A)
B)
C)

na stromech
do břehů řek a potoků
na dně řek a potoků

19. Přenašečem
račího moru:

se střídají roční doby
jsou rádi nahatí
rostou

20. Latinský název chráněného A) Astacus astacus
raka říčního je:
B) Astacus potocus
C) Astacus leptodactylus

10. Raci se svlékají, protože: A)
B)
C)

Rak má oči na:

září - říjen
duben - květen
červenec - srpen

A)
B)
C)
A)
B)
C)

A) klepetech
B) krátkých tykadlech
C) stopkách

smrtelné onemocnění raků
smrtelné onemocnění ryb
léčitelné onemocnění raků
je ryba hořavka duhová
jsou nepůvodní americké druhy raků
je norek americký

