
Př 7 

 Vypracujte pracovní list, který odevzdáte následně ke kontrole při převzetí sešitů 

ve škole. 

Pracovní list 

Ptáci 

1. Ptáci mají: 

a. stálou tělní teplotu 36 °C 

b. proměnlivou tělní teplotu 

c. stálou tělní teplotu 40 °C 

 

2. Přiřaďte k písmenům čísla tak, aby vznikla správná tvrzení: 

a. obrysové peří změněné na křídlech          1. rýdovací pera        1. ……. 

b. obrysové peří změněné v ocasu                2. letky                      2. ……. 

 

3. Běhák je: 

a. část přední končetiny – křídla 

b. srostlé předloktí 

c. srostlé zánártí a nárt na noze 

 

4. K číslům přiřaďte písmena tak, jak potrava prochází trávicí soustavou, (k číslu 1 

přiřaďte písmeno označující zobák) 

a. žláznatý žaludek     b. vole    c. hltan   d. zobák   e. svalnatý žaludek   f. střevo   g. Jícen 

1.  …              2. …             3. …               4. …               5. …               6. …         7. … 

 

5. Srdce ptáků je tvořeno: z (ze) ……………………. komor (komory) 

                                          z (ze) ……………………. síně (síní) 

 

6. Vejce ptáků má na povrchu ……………………………………, pod ní jsou dvě 

…………, které chrání vejce před vyschnutím. 

 

7. Moč ptáků je tekutá a zřeďuje trus:   ano – ne 



8. Vrubozobí mají …………….. zobák, na jehož okraji jsou ………………….., kterými 

procezují vodu, bahno, a tak získávají potravu. 

 

9. Plovací blány mezi prsty na nohou mají: 

a. hrabaví                           b. sovy                          c. vrubozobí                           d. pštrosi 

 

10. Ptáci s dlátovitým silným zobákem, krátkými, pevnými ocasními pery a končetinou, 

která má otočené dva prsty dopředu a dva dozadu, se nazývají ………………….. 

 

11. Brhlík lesní se často pohybuje po kmeni stromů hlavou dolů:   ano – ne 

 

12. Charakteristickým znakem dravců je ……………….. zobák, prsty na nohou jsou 

zakončeny silnými a ostrými …………… 

 

13. Výr velký, kalous ušatý, sýček obecný patří mezi sovy:  ano – ne 

 

14. Zahnutý zobák, oči směřují dopředu a peří kolem očí tvoří závoj. Na nohách je 

vratiprst. Tyto znaky patří skupině ptáků nazývaných ……………….. 

 

15. Krátká křídla používá tučňák patagonský: 

a. k letu                   b. k plavání ve vodě                 c. k odrážení při pohybu po ledu 


