
K V I Z  

 

 

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

kvizom preizkusi svoje znanje.  

…………………………………………………………………………………… 

 

1. Koliko vrst žab živi v Evropi?  

A) manj kot 20 B) 20 do 50 

C) 51 do 100 D) več kot 100 
 

2. Koliko vrst žab živi v Sloveniji?  

A) manj kot 10 B) 10 do 15 

C) 16 do 20 D) več kot 20 
 

3. Katera od naštetih dvoživk ne sodi med žabe? 

A) debeloglavka B) navadna česnovka 

C) rosnica D) močerad 

  



 

4. Razvrsti spodnje žabe po velikosti od največje do najmanjše! 

 
A) sekulja 

 
B) navadna krastača 

 
C) hribski urh 

 
D) zelena rega 

 

5. V katerem letnem času se žabe odpravijo na pot proti stoječim 

ali počasi tekočim vodam? 

A) spomladi B) poleti 

C) jeseni D) pozimi 
 

6. Kako imenujemo skupek jajčec in sluzi, ki jih žabe odložijo v 

vodo? 

A) brest B) mrest 

C) jajčnik   D) jelšnik 
 

7. Kako imenujemo ličinke, ki se razvijejo iz oplojenih žabjih 

jajčec?  

A) gosenice B) bube 

C) pupki D) paglavci 
 

8. Ob koncu preobrazbe se razvijejo mlade žabice. S čim mlade 

žabice in odrasle žabe dihajo? 

A) s škrgami B) z ušesi 

C) s pljuči D) s trebuhom 
 



9. Koliko prstov imajo žabe na sprednjih in koliko na zadnjih 

nogah? 

A) na sprednjih tri, na zadnjih štiri  B) na sprednjih štiri, na zadnjih pet 

C) na sprednjih in zadnjih štiri D) na sprednjih in zadnjih pet 
 

10. Žabje oči imajo poleg vida še eno drugo funkcijo. Katero? 

A) pomagajo pri dihanju B) pomagajo pri vohanju 

C) pomagajo pri požiranju D) pomagajo pri poslušanju 
 

11. Kakšno kožo imajo žabe? 

A) tanko in vlažno B) tanko in suho 

C) debelo in vlažno D) debelo in suho 
 

12. Žabe se oglašajo na različne načine. Posebno samci so v 

paritvenem obdobju zelo glasni. S čim proizvajajo zvok? 

A) s pecljatimi zobmi B) z jezikom 

C) z zadnjimi nogami  D) z zvočnim mehurjem 
 

13. Žabe so zelo ogrožene. Kateri izmed naštetih dejavnikov ni 

razlog za zmanjševanje števila žab? 

A) ceste na selitveni poti B) onesnaževanje voda 

C) rast vodnega rastlinja  D) izsuševanje mokrišč in močvirij 

 

14. Kako ribe ogrožajo žabe? Kateri odgovor ni točen? 

A) pojedo mlade žabice B) pojedo jajčeca v mrestu 

C) uničijo mrest D) pojedo paglavce 

 

15. Žabe so zelo koristne, saj uravnavajo številčnost živali, s 

katerimi se prehranjujejo. Katere od naštetih živali niso hrana 

žabam? 

A) kače B) pajki 

C) kobilice D) polži 

 

  



16. Odločili smo se, da bomo pomagali reševati žabe pri prehodu 

čez prometno cesto v času, ko se selijo k bližnjemu ribniku. 

Ob kateri uri bomo šli v akcijo?  

A) zjutraj B) opoldne 

C) popoldne D) zvečer 
 

17. Katerega pripomočka pri prenašanju žabic ne potrebujemo? 

A) povodec B) baterija 

C) vedro D) odsevni jopič 

 

……………………………………………………………………………………. 

Upamo, da si izvedel oz. izvedela kaj novega in zanimivega! 

 

 

 

Preveri rešitve v predstavitvi žab v Sloveniji ali pa rešitve 

 pošlji na naslov: vvrtacnik@gmail.com  

mailto:vvrtacnik@gmail.com

