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Jméno a příjmení:                                                                                                     Třída:                                                                                               

TEST – ŠELMY      

 
1) Šelmy (psovité) mají na povrchu těla  _____________, ze které vyrůstá srst, která se dělí na 

dva druhy chlupů a)______________, b)_______________. 
 

2) Napiš co víš zajímavého o smyslových orgánech šelem:  
       a) čich____________________________________________________________________ 

              b) sluch___________________________________________________________________ 

       c) hmat u šelem se nachází  __________________________________________________ 

       d) zrak ( kočkovité šelmy) _____________________________________________________ 

3)  Vypiš oddíly trávicí soustavy: 

a)dutina ústní         b)……………………        c)………………..        d)…………………       e)…………………. 

f)…………………           g)…………………….   

4)  Co zajišťuje cévní soustava?      a) 

     b)  

     c) 

      

5)  Jak se dělí cévy     a)______________      b)______________       c)________________ 

6) Hlavní orgán oběhové soustavy_________________ pumpuje a rozhání krev do cév. 

7)   Dýchací soustava přijímá______________ze vzduchu a předává ho do krve. 

8)   Vypiš oddíly dýchací soustavy: a)dutina ústní b)…………..c)………….. d)……………. 

e)………….f)…………….g)……………. 

9) Co víš o vylučovací soustavě 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10) Napiš zástupce (minimálně 4):   

 a) šelmy lasicovité……………………………………………………………………………………………………………………… 

b) šelmy kočkovité……………………………………………………………………………………………………………………… 



c) šelmy psovité………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11) Doplň podle učebnice: 

 Předkem psa domácího je________________.  Pes byl jedním z prvních zvířat, k jehož 

______________________došlo již asi před_____________lety. Psi si své území 

_________________páchnoucí močí.  

 Vlk žije nejčastěji ve velkých rodinách, v _______________se sdružují vlčí rodiny ve 

_______________ 

 Lišky mohou přenášet nebezpečné onemocnění  kterým je ________________________ 

 Kočka  nežije ve smečkách jako šelmy______________.Člověkem byla vyšlechtěna řada 

____________kočky.  

 _______________je rozšířená po celé Americe od Kanady po Argentinu. Žije v lesích, dobře 

šplhá po stromech. 

 ___________ostrovid žije v hustých horských lesích, kde loví např. _________________ 

 Zvíře které žije v džunglích Asie a v Africe, je známo  i pod jinými jmény např.___________, 

____________, _______________, ________________. Svoji kořist si chrání před hyenami a 

šakaly tak, že ji vynese do koruny stromu. 

 Největší lasicovitou šelmou je_____________________. Jeho potrava je rozmanitá, 

požírá_________________________________ Našlapuje na celá chodidla, proto takovým 

zvířatům říkáme ______________ 

 Lev žije v ___________________ a v afrických_______________ 

 Gepard je jediná kočkovitá šelma, která nemá_______________________.  Jeho dlouhé a 

štíhlé nohy jsou přizpůsobeny k rychlému běhu (100km/hodinu). 

 ________________je naše nejmenší šelma. Její úzký tvar těla jí umožňuje pronásledovat 

drobné hlodavce např.__________________až do jejich děr.  

 Výskyt ___________________byl zaznamenán dokonce i v centru Prahy. Dlouhý ocas používá 

jako kormidlo. Vybírá kurníky, ve městech chytá potkany a mláďata holubů. 

 _______________je dokonale přizpůsobena životu ve vodě. Nosní otvory a ušní boltce 

jsou______________________proto do nich nevniká voda. Mezi prsty má_______________ 

Loví vodní živočichy, především____________, ____________________, ________________ 
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