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Ahojte stromáci. Aj tento školský rok je tu pre vás Envitalent. Otázky, krížovky, priraďovačky, 
doplňovačky a iné zaujímavé úlohy preveria vaše vedomosti o prírode počas šiestich kôl. Na každú 
otázku sa nájde správna odpoveď, len musíte byť pozorní. Či už pri čítaní zadaní, samotných úloh alebo 
pri písaní odpovedí. Úlohy vypracovávajte samostatne alebo vo dvojici a každým úspešným kolom sa 
posúvajte vyššie na rebríčku hodnotenia.

Tešíme sa na vaše odpovede!

Čo je ENVI-Talent?

ENVI-Talent je biologická súťaž pre členov Stromu života vo veku od 8 do 15 rokov, ktorí radi objavujú, bádajú a 
zaujímajú sa o životné prostredie. V školskom roku 2018/2019 program pozostáva zo 6 teoretických kôl a jednej 
praktickej časti – vlastného výskumného projektu. Úlohy pre teoretickú časť programu zverejňujeme každý 
mesiac – od septembra do februára – v štyroch úrovniach náročnosti. Zamerané sú na podrobnejšie spoznávanie 
vybraných rastlín, živočíchov a geológie a majú podobu priraďovačiek, doplňovačiek, krížoviek, spoznávačiek, 
hľadania chýb, či klasických testových alebo otvorených otázok. Za úspešné absolvovanie príslušného teoretického 
kola sa považuje získanie aspoň 3/4 bodov v jednej z kategórií (C-F), ktorá zodpovedá veku súťažiaceho alebo vyššej. 

Tému praktickej časti – vlastného výskumného projektu – si určuje riešiteľ sám. Musí sa však týkať prírodovedy 
alebo životného prostredia. Výskumnú časť projektu môže riešiteľ realizovať od septembra 2018 do konca marca 
2019. Už teraz teda môžete rozmýšľať, akému výskumu sa budete venovať. Za praktickú časť môže riešiteľ získať 8 
bodov.



1 úspešné kolo za rok:

2-3 úspešné kolá za rok:    

4-6 úspešných kôl za rok bez vlastného výskumného projektu alebo 
s vlastným výskumným projektom hodnoteným menej ako 5 bodmi:

4-5 úspešných kôl za rok a kvalitný výskumný projekt (hodnotený 
najmenej 5 bodmi):

6 úspešných kôl za rok a kvalitný výskumný projekt (hodnotený 
najmenej 5 bodmi):

Po každom úspešnom absolvovaní príslušného teoretického kola a praktickej časti sa súťažiaci posúva na rebríčku 
hodnotenia:

Výsledky teoretickej aj praktickej časti sa zasielajú na hodnotenie emailom na enviro@stromzivota.sk do 
stanoveného termínu uzávierky. Najúspešnejší riešitelia sú pozvaní na celoslovenské stretnutie ENVI-Talentov (v 
máji). Celkové vyhodnotenie súťaže prebehne v máji, pričom najneskôr v júni zašleme výhercom diplomy a pekné 
ceny.

Termín uzávierky prvého vedomostného kola ENVI-Talentu je 5. október 2018.

Prajeme Vám úspešné riešenie úloh!

Novice (nováčik)

Explorer (prieskumník)

Adept (znalec)

Specialist (odborník)

Wiseman (mudrc)
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4 body

1. Pri jednotliv ých vetách (1-4) v yber vždy jednu správnu 
odpoveď (a-c).

1. Mäkkýše patria medzi:

a) stavovce   b) bezstavovce   c) článkonožce

2. Mäkkýše sú v rámci živočíšnej ríše:

a) prvý najpočetnejší kmeň b) druhý najpočetnejší kmeň c) tretí najpočetnejší kmeň

3. Veda skúmajúca mäkkýše sa nazýva:

a) mäkkýšológia  b) moluscalógia  c) malakológia

4. Mäkkýše:

a) nežijú vo vode  b) nežijú v slanej vode   c) žijú v sladkej aj slanej vode
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5 bodov

2. Prečítaj si pozorne nasledujúci text a odpovedz na otázky 
(1-5) s ním súvisiace.

Slimák záhradný je juhov ýchodoeurópsky druh v širšom slova zmysle. Nachádza sa od Álp, 
severného Talianska, karpatských krajín, Balkánu, západnej časti  Ukrajiny a Bieloruska, 
v ýchodného Baltika, Poľska, Nemecka, Dánska až po južné Švédsko. Západne siaha až po 
Holandsko, južné Anglicko a stredné Francúzsko. V niektor ých krajinách takmer v ymrel v 
dôsledku nadmerného zberu. Pôvodný je v južnej časti  Európy, do jej  ostatných častí  bol 
zavlečený v stredoveku, kedy sa choval hlavne pri  kláštoroch.
Na Slovensku je rozšírený do stupňa pahorkatín a ojedinele aj v horskom stupni do 
v ýšky cca 1100 m n. m. V severov ýchodnej časti  Slovenska je menej zastúpený. Často 
sa v yskytuje v krovinatých porastoch, na brehoch v okolí  vôd, v záhradách, na teplých, 
južne orientovaných svahoch okrajov pohorí,  vo viniciach a pod. Vyhýba sa hustým 
lesným porastom.
Je to obojpohlavný živočích. Pri  párení dochádza k vzájomnej v ýmene samčích pohlavných 
buniek. Až neskôr dozrejú vajíčka, ktoré sú oplodnené pohlavnými bunkami druhého 
jedinca. Pred znesením vajíčok slimák v yhĺbi v zemi jamku, do ktorej znesie okolo 60 
vajíčok. Z nich sa v yliahnu malé slimáčiky s drobnými ulitkami na chrbtovej strane, ktoré 
postupne dorastajú. Dospievajú asi  za tri  roky. Slimák získava vápnik na stavbu ulity z 
okolitého prostredia a uskladňuje ho v tráviacej žľaze. Živí  sa zelenými rastlinami aj 
ovocím. Dožíva sa 5 až 10 rokov.
Najčastejšie môžeme slimáka záhradného vidieť v období párenia za vlhkého a daždivého 
počasia. V období letného sucha sa slimák zaťahuje do ulity a jej  otvor uzaviera blanitým 
viečkom, v zime sa zahrabáva do vrstv y napadaného lístia a ulitu uzavrie vápnitým 
viečkom.

Otázky:
1. Ktoré pohlavné bunky si v ymieňajú slimáky pri párení, 
vajíčka alebo spermie?
2. Ako sa slimák z juhu Európy rozšíril  až na sever Európy?
3. Aký biotop na Slovensku neobľubuje?
4. Ktor ý chemický pr vok je dôležitý pre stavbu ulity?
5. Ako sa chráni pred chladom?
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2 body

3. Prečítaj si pozorne nasledujúce tvrdenia (1-5) a urči, či sú 
správne alebo nie. Ak v nich nájdeš chyby, správne ich oprav.

1. Slimák si  rastlinnú potravu delí  na menšie kúsky pomocou malých ostr ých zúbkov.
2. Slizniak veľký, keďže nemá klasický slimačí domček (veľkú ulitu),  rodí živé mláďatá.
3. Škľabka veľká je našim najväčším mäkkýšom, jej  telo chráni dvojitá vápenatá ulita.
4. Sliz slimáky chráni,  aby ich nezožrali  iné živočíchy.
5. Ulita, ktorá chráni telo slimáka, rastie len kým malý slimák nedospeje. 

4. Dokonči správne jednotlivé vety (1-4) pomocou jednej  
z ponúkaných možností (a, b, c).

1. Najmladšia časť ulity sa nachádza:
a) pri  otvore ulity (pri  tele slimáka)  b) pri  špičke ulity
2. Najstaršia časť ulity sa nachádza:
a) pri  otvore ulity (pri  tele slimáka)  b) pri  špičke ulity
3.  Na dlhšom páre tykadiel sú:
a) hmat a čuch     b) oči    c) uši  
4. Na kratšom páre tykadiel sú:
a) hmat a čuch     b) oči    c) uši  
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5. Urči správne slovenský rodov ý a druhov ý názov mäkkýšov  
na obrázkoch (1-3). Pomôckou ti môžu byť aj slová pod obrázkami 
– pozor, nie všetky slová sú správne.

    1.          2.      3.

Pomôcka: fatranský, fľakatý, hrdzav ý, karpatský, malý, oranžov ý, slimák, 
sliniak, slizniak, slizovec, slizúň, tatranský, veľký
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6. Doplň do jednotliv ých častí krížovky správne názv y vodných 
mäkkýšov. Pomôcť ti môžu aj ich obrázky.

7. Odpovedz správne vlastnými slovami na nasledovné dve 
otázky.

1. Aký je v ýznam mäkkýšov? (uveď aspoň 3 príklady)
2. Môžu byť mäkkýše aj škodlivé? (uveď príklad)


