
KVIZ: METULJI V SLOVENIJI 

 

 

Preberi in si oglej predstavitev metuljev v Sloveniji (v prilogi). Nato s tem 

kvizom preizkusi svoje znanje o metuljih.  

…………………………………………………………………………………… 

 

1. Metulji so krilate žuželke s popolno preobrazbo. Katera od naštetih 

oblik ni del preobrazbe metulja? 

A) paglavec B) gosenica 

C) metulj D) buba 

 

2. Kateri od naštetih delov ne sodi k zgradbi metulja? 

A) trup B) rep 

C) krila D) noge 
 

3. Na kakšen način metulji zaznavajo svojo okolico? Kateri način od 

naštetih ne velja za metulje? 

A) z očmi B) s tipalkami 

C) s sluhom   D) z vonjem 



4. Katera delitev velja za metulje?  

A) morski in kopni B) pomladanski in jesenski 

C) dnevni in nočni D) stalnice in selivke 

 

5. Kako imenujemo del ustnega aparata, s katerim metulji črpajo 

medečino ali nektar in druge rastlinske sokove ter vodo? 

A) rilček  B) sesalnik 

C) kljunček D) jeziček 
 

6. Metulji imajo podobno kot vse žuželke tridelno telo. Kateri od 

naštetih delov ne spada k telesu metulja?  

A) glava  B) oprsje 

C) trebuh D) zadek 

 

7. Koliko parov kril in koliko parov nog ima večina metuljev? 

A) dva para kril in tri pare nog B) dva para kril in štiri pare nog  

C) tri pare kril in tri pare nog D) tri pare kril in štiri pare nog 
 

8. S čim se hranijo metulji? Brez česa metulji ne morejo živeti? 

A) brez korenin rastlin B) brez stebel rastlin 

C) brez listov rastlin D) brez cvetov rastlin 
 

9. Katera od naštetih dejavnosti danes najbolj ogroža metulje? 

A) promet B) turizem 

C) gozdarstvo D) kmetijstvo 

 

10. Koliko vrst dnevnih metuljev so odkrili v Evropi?  

A) manj kot 300 B) 300 do 400 

C) 400 do 500 D) več kot 500 
 

11. Koliko vrst dnevnih metuljev so odkrili v Sloveniji? 

A) manj kot 100 B) 100 do 200 

C) 200 do 300 D) več kot 300 



12. Katera od spodaj naštetih ni družina metuljev? 

A) modrini B) pisančki 

C) lastovičarji   D) ozkoglavčki 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

PREVERI REŠITVE V PREDSTAVITVI METULJEV V SLOVENIJI. 


