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TEKMOVALNA POLA

Draga tekmovalka, dragi tekmovalec!

Na ocenjevalno polo v zgornji okvirček na prvi strani nalepi svojo šifro (preveri, če je poleg šifre
pravilno navedeno tvoje ime). Preden odgovoriš na vprašanja, pozorno preberi navodilo in
vprašanje. Če se zmotiš, prečrtaj napačni odgovor in označi, kateri odgovor je pravilen.
Odgovore vpisuj le na ocenjevalno polo, saj se odgovori na poli z vprašanji ne bodo upoštevali!
Če popravljalec ne bo mogel razbrati, kateri odgovor je označen kot pravilen, za odgovor ne
dobiš nobene točke.
Piši čitljivo! Za pisalo lahko uporabljaš kemični svinčnik ali nalivno pero, ki ni rdeče barve, drugih
pisal in brisalca ni dovoljeno uporabiti. Po poli z vprašanji lahko poljubno pišeš, odgovori na njej
se ne bodo upoštevali.
Posamezna vprašanja so med seboj ločena s črto. Vprašanj je 48, število vseh možnih točk pa 76.
Po končanem tekmovanju oddaj samo ocenjevalno polo, polo z vprašanji lahko odneseš domov.
Veliko uspeha in sreče na tekmovanju!
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Pri nalogah od 1 do 20 na ocenjevalni poli obkroži črko pred pravilnim odgovorom!

1.

2.

3.

4.

5.

Koža kač je
A.

na otip suha in ima številne žleze,

B.

na otip suha in brez večjih žlez,

C.

na otip vlažna zaradi sluznih žlez,

Č.

na otip vlažna zaradi izvodil žlez znojnic.

Hrbtne luske kač so
A.

večje kot trebušne in gladke,

B.

manjše od trebušnih, različnih oblik, z gladko ali hrapavo površino,

C.

majhne, grebenaste ali gladke in vzdolž telesa razporejeno v dveh nizih,

Č.

velike, grebenaste in razporejene neurejeno vzdolž telesa.

Jacobsonov organ je
A.

čutilo za sluh,

B.

čutilo za okus,

C.

čutilo za voh,

Č.

čutilo za tip.

V katerem delu kože kač se nahajajo pigmentne celice?
A.

Samo v usnjici.

B.

Samo v povrhnjici.

C.

V vseh plasteh kože.

Kateri od notranjih organov kač je izrazito zakrnel?
A.

Desna ledvica.

B.

Leva ledvica.

C.

Desno pljučno krilo.

Č.

Levo pljučno krilo.
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6.

7.

8.

9.

10.

Za katere od slovenskih kač je značilna ovoviviparnost?
A.

Mačjeoko, belouško in kobranko.

B.

Navadnega gada, laškega gada in smokuljo.

C.

Belico, črnico in navadnega goža.

Č.

Črnico, belouško in laškega gada.

Katera od spodaj naštetih kač ima na zadnjem delu zgornje čeljustnice zob z žlebastim
kanalčkom, skozi katerega izbrizga strup?
A.

Belouška.

B.

Modras.

C.

Mačjeoka kača.

Č.

Kobranka.

S čim se lahko prehranjuje smokulja?
A.

Z žabami in drugimi dvoživkami.

B.

S kuščaricami in malimi sesalci.

C.

Z žuželkami in slepci.

Č.

Z vsem naštetim.

Katero izmed spodaj naštetih kač imenujemo tudi rilčasti gad?
A.

Navadnega gada.

B.

Modrasa.

C.

Laškega gada.

Č.

Smokuljo.

Katero od spodaj naštetih kač najdemo v Sloveniji le v Istri?
A.

Progastega goža.

B.

Smokuljo.

C.

Navadnega goža.

Č.

Modrasa.
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11.

12.

13.

14.

15.

Po čem razlikujemo mladiče belouške od mladičev navadnega goža?
A.

Svetla lisa na glavi goža je intenzivnejša kot pri belouški, belouška je po trebuhu
rumene barve, gož pa bele.

B.

Svetla lisa na glavi belouške je običajno ostro omejena s temno liso, belouška je po
trebuhu rumene barve, gož pa bele s prečnimi črnimi progami.

C.

Svetla lisa na glavi belouške je zadaj običajno ostro omejena z izrazito črno liso,
belouška je po trebuhu bele barve s prečnimi črnimi progami, gož pa rumen.

Katera vrsta kače izloča strup skozi nebne kanale?
A.

Belouška.

B.

Belica.

C.

Progasti gož.

Č.

Smokulja.

Kaj so strupne žleze pri kačah?
A.

Spremenjeni del žlez znojnic v tkivu zgornje čeljusti.

B.

Spremenjeni del žlez znojnic v tkivu spodnje in zgornje čeljusti.

C.

Spremenjeni del žlez slinavk v tkivu zgornje čeljusti.

Č.

Spremenjeni del žlez slinavk v tkivu spodnje in zgornje čeljusti.

Kako so pri domorodnih vrstah kač razvrščene luske na trebušni strani repa?
A

Rep je na trebušni strani pokrit z enim nizom lusk, trupni del z dvema nizoma.

B.

Rep je na trebušni strani pokrit z dvema nizoma enako širokih ploščatih lusk, na
trupnem delu z enim nizom.

C.

Rep je na trebušni strani pokrit s tremi nizi enako širokih ploščatih lusk, na trupnem
delu telesa je en niz lusk.

Č.

Rep je na trebušni strani pokrit z osrednjim širšim pasom lusk in dvema ožjima
stranskima.

Izraz ovoviviparnost pomeni, da
A.

kače vohajo z jezikom,

B.

kače izlegajo jajca,

C.

kače jajca zadržijo v telesu do izleganja mladičev,

Č.

so kače dvospolniki.
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16.

17.

18.

19.

20.

Kako se imenuje veda, ki se ukvarja s preučevanjem dvoživk in plazilcev?
A.

Ornitologija.

B.

Ihtiologija.

C.

Entomologija.

Č.

Herpetologija.

Koliko izrazito večjih ploščic imajo na glavi naše strupenjače?
A.

Nobene.

B.

Od nič do tri.

C.

Od tri do devet.

Č.

Več kot devet.

Za katero kačo, ki živi v Sloveniji, ljudje verjamejo, da sesa mleko pri kravah in drobnici?
A.

Smokuljo.

B.

Kobranko.

C.

Belouško.

Č.

Navadnega goža.

Kače uvrščamo med
A.

kuščarje,

B.

luskarje,

C.

prakuščarje.

Č.

nevretenčarje.

Pileus pri kačah predstavljajo luske
A.

na vrhu glave,

B.

na hrbtni strani trupa,

C.

na trebušni strani trupa,

Č.

na trebušni strani repa.
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Pri nalogah od 21 do 33 na ocenjevalno polo napiši pravilni odgovor!

21.

Jaka je našel kožo kače, ki se je levila. Naštej tri znake, po katerih bi lahko ugotovil, ali je
našel kožo strupene kače?

22.

Kako se telo kače odzove na nižje temperature okolja?

23.

V kakšne namene kače uporabljajo strup?

24.

Kaj ogroža kače v Sloveniji? Naštej vsaj tri dejavnike!

25.

Na kakšen način lahko kače ubijejo svoj plen?

26.

Maja, Matic in Jure so našli v naravi vsak svojo kačo in jo fotografirali. Vsi so trdili, da so našli
belouško, čeprav so bile kače različne. Maja je svojo kačo označila s črko a, Matic z b in
Jure s črko c. Kdo od prijateljev ima prav in je res našel belouško?
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S pomočjo dihotomnega ključa določi vrsto kače! Na črto pred imenom kače na ocenjevalno
polo zapiši črko, ki ji pripada!

27.
1

Kača je izključno jajcerodna. …………………………........................................................... glej 5
Kača je živorodna ali jajceživorodna. ………………...........……......................................... glej 2

2

Kača ima navpično zenico. ………………............................................................................ glej 3
Kača ima okroglo zenico. …....................................................................................................... A

3

Kača je izključno živorodna in brez rožička na glavi. …..................................................... glej 4
Kača je živorodna, na glavi ima rožiček. ……………………………........................………......... B

4

Kača ima po telesu izrazito temno cik-cak progo, povezano vsaj na enem delu
telesa, vrh gobca ni rahlo privihan. ………….……………………................…............................. C
Med očesom in nadustnimi ploščicami so 2 do 3 nizi lusk. Kača ima po hrbtu
izmenično razporejene temne proge, vrh gobca je rahlo privihan. ……......……………..…. Č

5

Kača ima navpično zenico. ....…................................................................................................. D
Kača ima okroglo zenico. ………………………………...........…......................................….. glej 6

6

Zaočesne ploščice so 3, senčna ploščica je1. Hrbtne luske imajo greben. ….…........... glej 7
Zaočesni ploščici sta 2. Hrbtne luske brez grebena ali je ta le nakazan. .…………....…. glej 8

7

Predočesna ploščica je1, nadustnih je 7. Tretja in četrta se dotikata očesa. ......................... E
Predočesni ploščici sta 2, nadustnih je 8. Četrta se dotika očesa. ........................................... F

8

Živi samo na Primorskem, je hitra in popadljiva. ........................................................................ G
Pojavlja se po vsej Sloveniji, je zelo dolga in ni popadljiva. ...................................................... H
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28.

Poveži opis kače in zemljevid razširjenosti tako, da k imenu kače zapišeš ustrezno
kombinacijo črke in številke.

A.

B.

C.

Č.

D.

1.

Kača ima na sivi ali rjavi osnovi vzorec iz dveh
vrst temnih lis, ki so lahko povezane v prečne
črte. Na zadnjem delu glave ima liso v obliki
črke U. Zanjo sta značilni tudi temni lisi, ki se
vlečeta od nosnih odprtin preko obeh očes
do konca glave.

2.

Za to kačo je značilna precejšnja barvna
raznolikost - od zelenkastosive, svetlosive in
rumenkaste. Pogosti so popolnoma črni
primerki, ki imajo nad usti svetlo črto. Na glavi
ima temno liso v obliki črke X ali V. Na hrbtu
ima običajno neprekinjena cikcakasto progo
(razen črnih primerkov).

3.

Glava te kače je velika, srčasto oblikovana in
pokrita z drobnimi luskami. Na gobcu ima
dobro viden rožiček. Telo je izrazito čokato,
rep kratek, na trebušni strani rdeče obarvan.
Po hrbtu ima temen cikcakasti vzorec.

4.

Hrbtna stran te kače je svetlorjava s štirimi
temnejšimi vzdolžnimi progami. Temna
senčna lisa, ki teče od očesa do ustnega
kotička, je lahko zabrisana. Trebušna stran je
večinoma rumenkasta, pogosto s
posameznimi temnimi madeži predvsem na
predelu repa.

5.

Odrasli osebki, živeči v Sloveniji, so
popolnoma črni, le na glavi imajo nekaj
svetlejših lis. Nekoliko svetlejša (temno siva) je
tudi trebušna stran. Hrbtne luske so brez
grebenov, zato je na videz gladka in sijoča.
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29.

Na sliki trebušne strani kače označi analno lusko.

30.

Zapiši, kako je telo naših kač prilagojeno na plezanje po drevesu oziroma plavanju v vodi!

31.

Na spodnji shemi je prikazan prehranjevalni splet, katerega del so tudi kače. S pomočjo
sheme pojasni vlogo kač v prehranjevalnih verigah v okolju, kjer živijo!
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32.

Poimenuj s črkami označene dele kačjega telesa!

33.

Na spodnjih slikah so prikazane tri naše vrste kač. K imenom na ocenjevalno polo dopiši
črko, ki se ujema s sliko!

A

B

C
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Spodaj je napisanih nekaj trditev. Na ocenjevalni poli za pravilno trditev pri nalogah od 34 do 48
obkroži črko P, za napačno pa N. Vsak pravilni odgovor ti prinese eno točko.

34.

Kače imajo dolgo hrbtenico, lahko z več kot 400 vretenci.

35.

Repna vretenca nimajo reber.

36.

Vse kače imajo strupnike.

37.

Spodnja čeljustnica ni zrasla skupaj, zato lahko kače pojejo plen, ki je večji od njihove
glave.

38.

Samci nekaterih kač se bojujejo za samice.

39.

Kače so živali s stalno telesno temperaturo.

40.

Zastrupitev s kačjim strupom imenujemo ofidizem.

41.

Kače so se v evoluciji razvile iz prakuščarjev.

42.

Oblika in število lusk na telesu in glavi so taksonomski znak za določanje vrst kač.

43.

Nekatere vrste kač se hranijo tudi s hrano rastlinskega izvora.

44.

Mačjeoka kača v Sloveniji dosega severno mejo svoje razširjenosti.

45.

Nekatere belouške imajo lahko na telesu vzdolžne proge.

46.

Rilček na sprednjem delu gobčka modrasa je v celoti pokrit z luskami.

47.

Navadnega gada ljudje najpogosteje zamenjajo s progastim gožem.

48.

Edina kača, ki živi pri nas v Alpskem svetu, je kobranka.
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PRAZNA

STRAN
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