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OBOJŽIVELNÍCI
Podle krátké charakteristiky poznej obojživelníka:

	Noční ocasatý obojživelník žijící převážně v listnatých nebo smíšených lesích. Patří mezi ohrožené druhy. Má typické žluto-černé výstražné zbarvení.
                                                                  ………………………………….


	Bezocasý obojživelník přizpůsobený životu na stromech a keřích. Má rozšířené konce prstů s příchytnými terčíky, díky kterým se udrží i na svislých a hladkých plochách.
                                                                    ……………………………….
                                       
Doplň správně chybějící místa ve textu:


Obojživelníci jsou starobylou skupinou živočichů, která se vyvinula z ……………….
Důkazem toho je fakt, že larvy obojživelníků dýchají stejně jako ryby ……………….
Všichni obojživelníci mají …………………tělesnou teplotu. Jejich trávicí soustava končí……………….., do které zároveň ústí vývody pohlavní a vylučovací soustavy.
Malé žáby s výrazným černo-žlutým nebo černo-oranžovým zbarvením břicha nazýváme ……………….

Podtrhni, kteří obojživelníci se nevyskytují na území ČR:

kuňka obecná, šípová žába, mlok skvrnitý, skokan hnědý, velemlok obrovský   

Pravda nebo lež?

a) Larvy obojživelníků se nazývají pulci.
b) Největším ocasatým obojživelníkem je mlok skvrnitý.
c) Larvy obojživelníků mají postranní čáru.
d) Život ropuch je velmi krátký, dožívají se maximálně jednoho roku.
e) U obojživelníků se vyvinulo oplození vnitřní i vnější.

Zvol správnou odpověď:
Nejstaršími známými obojživelníky jsou:
bezčelistnatci                   b) krytolebci                c) pláštěnci

	Orientační smysl obojživelníku je vyvinut:
dobře                                b) špatně                      c) není vyvinut


	Obojživelníci si mrkáním mohou pomáhat při:
páření                                b) vylučování               c) polykání


Citace:
Archiv autora

       


                      


OBOJŽIVELNÍCI-ŘEŠENÍ
1. Podle krátké charakteristiky poznej obojživelníka:

a)Noční ocasatý obojživelník žijící převážně v listnatých nebo smíšených lesích. Patří mezi ohrožené druhy. Má typické žluto-černé výstražné zbarvení.
                                                                  ……mlok skvrnitý…………………….

b)Bezocasý obojživelník přizpůsobený životu na stromech a keřích. Má rozšířené konce prstů s příchytnými terčíky, díky kterým se udrží i na svislých a hladkých plochách.
                                                                    ………rosnička……………………….
                                       
2. Doplň správně chybějící místa ve textu:

Obojživelníci jsou starobylou skupinou živočichů, která se vyvinula z lalokoploutvých ryb.
Důkazem toho je fakt, že larvy obojživelníků dýchají stejně jako ryby žábrami.
Všichni obojživelníci mají proměnlivou tělesnou teplotu. Jejich trávicí soustava končí kloakou, do které zároveň ústí vývody pohlavní a vylučovací soustavy.
Malé žáby s výrazným černo-žlutým nebo černo-oranžovým zbarvením břicha nazýváme šípové(pralesničky).

3. Podtrhni, kteří obojživelníci se nevyskytují na území ČR:

kuňka obecná, šípová žába, mlok skvrnitý, skokan hnědý, velemlok obrovský   

4. Pravda nebo lež?

a) Larvy obojživelníků se nazývají pulci. PRAVDA
b) Největším ocasatým obojživelníkem je mlok skvrnitý. LEŽ
c) Larvy obojživelníků mají postranní čáru. PRAVDA
d) Život ropuch je velmi krátký, dožívají se maximálně jednoho roku. LEŽ
e) U obojživelníků se vyvinulo oplození vnitřní i vnější. PRAVDA



5. Zvol správnou odpověď:
1)Nejstaršími známými obojživelníky jsou:
5. Zvol správnou variantu:
1)Nejstaršími známými obojživelníky jsou:
bezčelistnatci                   b) krytolebci                c) pláštěnci

2)Orientační smysl obojživelníku je vyvinut:
dobře                                b) špatně                      c) není vyvinut

3)Obojživelníci si mrkáním mohou pomáhat při:
páření                                b) vylučování               c) polykání



