
Milí šesťáci, 

nyní vás čeká poslední období, které už bude spíše odpočinkové. Posílám vám poznámky k poslední skupině 

savců primáti, které si opište nebo vytiskněte a nalepte do sešitu. Pro zopakování celé třídy savců jsem vám 

připravila tento test.  Jiné vědomostní testy si můžete vyzkoušet např. na internetu přes google (do 

vyhledávače napíšete testy z biologie savci, kde budete mít rovnou i vyhodnocení). 

Bohužel díky této situaci jsme nestihli z přírodopisu probrat botaniku. S největší pravděpodobností se s ní 

setkáte v 7. ročníku. Doufám, že vás zoologie jak ve škole tak i při domácí výuce aspoň trochu bavila a o 

nějaké vědomosti obohatila  

Přeji vám krásné prázdniny, užijte si léto a hlavně na sebe dávejte pozor!!! Vaše paní učitelka Mathauserová 

Připravte učebnice k odevzdání! 

 

Primáti – poznámky 

- nejdokonaleji vyvinutí savci 

- přizpůsobeni životu na stromech 

- velmi pohyblivé končetiny – opozice palce proti ostatním prstům 

- nejlépe vyvinutý mozek 

- prostorové vidění – velmi dobrý zrak 

- patří sem 2 podřády: 

poloopice 

opice = vyšší primáti 

poloopice  

- většinou noční  

- nápadně velké oči 

- protažený čenich  - mají  výborný čich 

- menší mozek než vyšší primáti 

- drápy 

- Madagaskar, J Asie a Afrika 

zástupci: lemuři, outloni, komby 

opice 

- zkrácený čenich – horší čich 

- nehty 

- v obličeji mimické svaly – schopnost vyjadřovat pocity, dorozumívání se 

- velký mozek 

- nejvíce opic žije v Africe a Asii 

- dělíme je na ploskonosé a úzkonosé 

 

ploskonosé – široká nosní přepážka mezi nosními otvory 

- žijí v J Americe 

- malpy, chápani a vřešťani 



 

úzkonosé – úzká nosní přepážka ( jejich obličej se podobá člověku 

kosman (nejmenší opice), mandril, kočkodan, makak (dříve pokusné zvíře ), pavián, gueréza, kahau nosatý 

do úzkonosých opic patří: 

 gibboni  

 lidoopi = nejlépe vyvinutí primáti ( mají krátkou srst, zakrnělý ocas, velmi vyvinutý mozek – 

schopnost učit se )  

zástupci: orangutan, gorila (největší primát), šimpanz 

 

 

TEST  - SAVCI 

1. Největší savec na světě je 

a) slon africký 

b) plejtvák obrovský 

c) žirafa 

2. Největší hlodavec je 

a) bobr 

b) vydra  

c) kapybara 

3. Echolokace je 

a) orientace podle odraženého zvuku 

b) přístroj na měření zvuku 

c) orientace podle zraku 

4. Největší lidoop je  

a) gorila 

b) orangutan 

c) šimpanz 

5. Pučnice jsou 

a) kostěné nástavce rohů 

b) kostěné nástavce parohů 

c) pučící pupen 

6. Nejrychlejší savec je 

a) sokol stěhovavý 

b) levhart 

c) gepard 

7. Deratizace znamená 

a) navrácení vymizelého druhu 

b) hubení škůdců, hlodavců 

c) zdomácnění 

8. Potravní specialista je 

a) koala medvídkovitá 

b) tygr ussurijský 

c) medvěd lední 

 



9. Zatažitelné drápy nemá 

a) tygr 

b) gepard 

c) lev 

10. Kly u slonů vznikly přeměnou 

a) špičáků 

b) stoliček 

c) řezáků 

11. Nejvyšší savec je 

a) okapi 

b) žirafa 

c) lama 

12. Kytovec živící se planktonem je 

a) plejtvák obrovský 

b) delfín 

c) kosatka 

13. Parohy má 

a) jelen, kráva 

b) srnec, daněk 

c) daněk, koza 

14. Vačnatci  

a) mají placentu 

b) nemají placentu 

c) žijí v Evropě 

15. Mezi letouny patří 

a) netopýr 

b) vlaštovka 

c) poletucha 

16. Kdo z primátů nemá nehty 

a) šimpanz 

b) makak 

c) lemur 

17. Nejmenší savec je 

a) bělozubka nejmenší 

b) myš domácí  

c) rejsek 

18. Cékotrofie je 

a) pojídání prvotních výkalů u zajícovců 

b) zdomácnění zvířat 

c) způsob komunikace 

 

 

 

řešení: ( 1b,2c,3a,4a,5b,6c,7b,8a,9b,10c,11b,12a,13b,14b,15a,16c,17a,18a ) 

 

 


