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Anotace:  Tato prezentace slouží k opakování učiva o savcích. Do výuky je 

vhodné ji zařadit v rámci opakovaného učiva. Žáci pracují 
samostatně a časová dotace na vypracování je asi 15 minut. 



1. Z kterých vrstev se skládá kůže savců? 

• ……………………. 

• ……………………. 

• ……………………. 

2. Vyjmenujte žlázy, které se vytvářejí v kůži 
savců: 

• ……………………. 

• ……………………. 

• ……………………. 

• ……………………. 



1. Z kterých vrstev se skládá kůže savců? 

• pokožka 

• škára 

• podkožní vazivo 

2. Vyjmenujte žlázy, které se vytvářejí v kůži 
savců: 

• potní 

• mazové 

• pachové 

• mléčné 



3. Vyjmenujte vývodné cesty močové: 

• ……………………. 

• ……………………. 

• ……………………. 

4. Vyberte zástupce savců řazené do podtřídy 
živorodí: 

a) ježura australská 

b) klokan rudý 

c) koala medvídkovitá 

d) ptakopysk podivný 

e) rejsek malý 



3. Vyjmenujte vývodné cesty močové: 

• močovod 

• močový měchýř 

• močová trubice 

4. Vyberte zástupce savců řazené do podtřídy 
živorodí: 

a) ježura australská 

b) klokan rudý 

c) koala medvídkovitá 

d) ptakopysk podivný 

e) rejsek malý 



5. Zařaďte uvedené zástupce savců do řádů: 
a) lemur kata  …………………………. 
b) ježek evropský …………………………. 
c) kosatka dravá  …………………………. 
d) vydra říční  …………………………. 

6. Rozhodněte o správnosti tvrzení (ANO-NE) 
a) Echolokace je způsob orientace letounů pomocí 

ultrazvukových signálů. 
b) Parohy jelenovitých jsou zrohovatělé deriváty 

pokožky. 
c) Vývojovými předky dnešních savců jsou ptáci. 
d) Bránice je sval oddělující břišní a hrudní dutinu. 
e) Mláďata vačnatců se rodí nedokonalá po krátkém 

vývoji v děloze.  



5. Zařaďte uvedené zástupce savců do řádů: 
a) lemur kata  primáti 
b) ježek evropský  hmyzožravci 
c) kosatka dravá  kytovci 
d) vydra říční  šelmy 

6. Rozhodněte o správnosti tvrzení (ANO-NE) 
a) Echolokace je způsob orientace letounů pomocí 

ultrazvukových signálů. 
– ANO 

b) Parohy jelenovitých jsou zrohovatělé deriváty pokožky. 
– NE, kostěného 

c) Vývojovými předky dnešních savců jsou ptáci. 
– NE, druhohorní plazi 

d) Bránice je sval oddělující břišní a hrudní dutinu. 
– ANO 

e) Mláďata vačnatců se rodí nedokonalá po krátkém vývoji v 
děloze.  

– ANO, vývoj dokončen v břišním vaku 



7. K jednotlivým řádům savců přiřaďte jejich typické 
znaky: 

1. primáti 

2. letouni 

3. hlodavci 

4. chobotnatci 

5. lichokopytníci 

B. protistojné postavení palce, redukovaný čich, 
drápy nahrazovány nehty 

A. letová blána natažená mezi 2. a 5. prstem, táhnoucí 
se po bocích těla k zadním nohám, echolokace 

C. váha těla spočívá na prostředním (třetím prstu), 
ostatní redukovány 

D. největší suchozemští savci s uchopovacím 
chobotem a kly 

E. rychlé rozmnožování, krátká doba březosti, velký 
počet mláďat, řezáky stále dorůstají 



7. K jednotlivým řádům savců přiřaďte jejich typické 
znaky: 

1. primáti 

2. letouni 

3. hlodavci 

4. chobotnatci 

5. lichokopytníci 

B. protistojné postavení palce, redukovaný čich, 
drápy nahrazovány nehty 

A. letová blána natažená mezi 2. a 5. prstem, táhnoucí 
se po bocích těla k zadním nohám, echolokace 

C. váha těla spočívá na prostředním (třetím prstu), 
ostatní redukovány 

D. největší suchozemští savci s uchopovacím 
chobotem a kly 

E. rychlé rozmnožování, krátká doba březosti, velký 
počet mláďat, řezáky stále dorůstají 



Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí 
software: 

• Microsoft Office 2010 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby 
výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských 
zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu. 


