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Anotace:
Materiál je určen žákům osmého ročníku. Slouží k opakování učiva na téma plazi – stavba
těla, rozdělení do skupin, zástupci. Lze jej použít jako pracovní list, případně jako test
k ověření znalostí.

PLAZI

Pojmenuj živočichy na obrázcích, zařaď je do skupin (hadi,ještěři,krokodýli,želvy) a ke
každé skupině připiš další dva příklady.
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Označ vždy jednu správnou variantu:

1. Nejdokonalejší plazi jsou

7. Mezi ještěry nepatří

a) ještěři

a) slepýš

b) krokodýlové

b) kareta

c) hadi

c) leguán

2. Měnit zbarvení může

8.Mezi krokodýly nepatří

a) anakonda

a) varan

b) kajman

b) aligátor

c) chameleon

c) gaviál

3. Jedové zuby má

9.Plazi se rozmnožují

a) hroznýš

a) vejci s vápenitou skořápkou

b) chřestýš

b) vejci s kožovitou skořápkou

c) krajta

c) všichni rodí živá mláďata

4. Schopnost regenerace mají

10.Srdce většiny plazů má

a) hadi

a) dvě síně a dvě komory

b) krokodýlové

b) 2 síně a 1 neúplně rozdělenou komoru

c) ještěrky

c) jednu síň a jednu komoru

5. Mezi hady nepatří

11. Kloaka je vyústění soustavy

a) mamba

a) trávicí a vylučovací

b) slepýš

b) trávicí a rozmnožovací

c) kobra

c) trávicí, vylučovací a rozmnožovací

6. Krunýř nemá

12. O mláďata pečují

a) kajman

a) želvy

b) kožatka

b) ještěři

c) kareta

c) krokodýlové

ŘEŠENÍ
1. strana:
želva sloní – želvy – kareta, kožatka, matamata, kajmanka, želva bahenní …..
leguán zelený – ještěři – slepýš, varan, chameleon, ještěrka obecná …..
krokodýl americký – krokodýli – kajman, aligátor, gaviál …..
kobra indická – hadi – užovka, zmije, hroznýš, chřestýš, krajta …..
2. strana:
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Textová část byla vytvořena samostatně autorem.

