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Informace o projektu
Název projektu:

Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Příjemce:

Základní škola, Přerov, Želatovská 8

Anotace:
Vzdělávací materiál bude využíván v hodinách přírodopisu jako součást studijního materiálu
pro žáka. V závěru má možnost ověřit si své vědomosti na kontrolních otázkách.
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TEST – ŽAHAVCI
VARIANTA A
1. Do které systematické skupiny se nezmar hnědý řadí?
2. Kde nezmar hnědý žije?
3. Popiš stavbu těla nezmara:

4. Co je regenerace?
5. Jak se nezmar rozmnožuje nepohlavně?
6. Kolik vrstev buněk tvoří tělo nezmara?
7. Jaký význam má vnější vrstva buněk?
8. Jaký význam má vnitřní vrstva buněk?
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9. Kde se natrávená potrava v těle nezmara úplně rozloží a
vstřebá?
10. Kolik tělních otvorů má nezmar a k čemu slouží?
11. Jak nezmar přijímá kyslík?
12. Jak se říká nervové soustavě nezmara?
13. Co znamená, že nezmar je obojetník?
14. Kde žijí medůzovci, popiš jejich tělo.
15. V jakých formách se vyskytují korálnatci, uveď dva
příklady zástupců.
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VARIANTA B
1. Nejznámější žahavec žijící u nás je ……………… .
K usmrcení drobných živočichů, kterými se živí, mu slouží
………………. buňky.
2. Živočich, který má samčí i samičí pohlavní žlázy, se nazývá
…………………… .
3. Zakroužkujte správnou odpověď:
a) tělo nezmara je složeno z jedné vrstvy buněk,
buňky svalové jsou naplněny jedovatou tekutinou
b) tělo nezmara je tvořeno dvěma vrstvami buněk,
vnitřní buňky vystýlají trávicí dutinu – láčku
c) nezmar se pomocí žahavých buněk živí rostlinnou
potravou
4. Nezmar má nervovou soustavu:
a) provazcovitou
c) žebříčkovitou

b) rozptýlenou

5. Tělo nezmara se po odtržení nebo poškození některé jeho
části
rychle
obnoví.
Tuto
schopnost
nazýváme
………………………… .
6. Napište tři rody mořských žahavců:
……………………….,
……………………………………, ………………………….
7. Trávicí dutina žahavců se nazývá
……………………………. .
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8. Ploštěnku mléčnou nejlépe charakterizuje:
a) pohybuje se plaváním pod vodní hladinou, tělo je
paprsčité souměrné, je odděleného pohlaví
b) pohybuje se břišní stranou po pevném podkladu,
tělo má dvoustranně souměrné, je obojetník
c) má přímý vývin, rozvětvenou trávící dutinu, tělo je
paprsčitě souměrné
9. Boubel je:
a) dospělá tasemnice, která uvolňuje poslední články
b) zapouzdřená larva tasemnice ve svalu skotu
c) druh tasemnice u psů a koček
10. Živočichové, kteří žijí uvnitř nebo na povrchu těla jiných
organismů a odebírají jim látky potřebné k životu, se nazývají
………………………… .
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