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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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3,5 bodu

3 body

3,5 bodu

1. Zaraď nasledovné živočíchy (1-7) do správnych kmeňov (a-d). 
Do jedného kmeňa môže patriť aj viac živočíchov.

1. krivák obyčajný  2. rak riečny   3. pavúk vodný 

4. pijavica veľká  5. ploskuľa hranatohlavá

6. škľabka veľká   7. vodniak v ysoký

a) článkonožce   b) mäkkýše 

c) obrúčkavce   d) ploskavce
 

2. Odpovedz správne na otázky (1-3).

1. Aký je rozdiel v potrave pijavice veľkej a pijavice lekárskej?

2. Aký je rozdiel v počte tykadiel vodniaka v ysokého a slimáka záhradného?

3. Aký je rozdiel v nárokoch na čistotu vody u raka riečneho a raka bahenného?

3. Vytvor správne dvojice tvorené živočíchom (1-7) a jednou 
jeho charakteristikou (a-g).

1. krivák obyčajný   2.  rak riečny    3.  pavúk vodný 

4. pijavica veľká   5.  ploskuľa hranatohlavá  6. škľabka veľká 

7. vodniak v ysoký

a) lar va glochídium  b) medzihostiteľ cudzopasných čer vov 

c) klepetá    d) zvonovitý príbytok  

e) rad rôznonôžky   f )  hermafrodit

g) nepohlavné priečne delenie
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3 body

6 bodov

4. Priraď správne k jednotliv ým obrázkom (1-3) názov (A-C)  
a jednu charakteristiku (a-c).

     1.          2.                3.

A. Equisetum fluviatile  B.   Marsilea quadrifolia C.  Salvinia natans
a) naša najmenšia papraď b) jedovatý druh  c) tr váca papraď

5. Prečítaj si pozorne nasledujúce tvrdenia (1-6). V každom  
je ukr ytá 1 chyba. Nájdi ju a správne oprav.

1. Záružlie močiarne (Caltha palustris),  tr váca bylina z čeľade astrovité, má veľké žlté 
kvety a jej  plodom je mechúrik.
2. Iskerník plaziv ý (Ranunculus repens) je jedovatá tr váca rastlina, ktorá sa rozmnožuje 
aj generatívne a to zakoreňovaním poplazov.
3. Močiarka vodná (Drosera aquatile) z čeľade iskerníkovité má 2 typy listov, biele 
kvety a veľmi ľahké plody (nažky), ktoré sa dobre rozširujú vodným prostredím.  
4.  Marsilea trojlistá (Marsilea quadrifolia),  vodná papraď rastúca v plytkých vodných 
nádržiach a mŕ tv ych ramenách, patrí  medzi ohrozené a chránené druhy.
5. Praslička riečna (Equisetum fluviatile) je kr ytosemenná rastlina, ktorej stonky sú 
jednoduché alebo rozkonárené, všetky duté.
6. Salvínia plávajúca (Salvinia natans) rastie na miestach s r ýchlo tečúcou vodou 
(r ybníky, jazerá, vodné nádrže), pričom obľubuje vody s v yšším obsahom minerálov.
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4 body

6. Spoznáš nasledujúce chránené geologické lokality (1-4) podľa 
opisu? Napíš ich správny názov.

1. Národná prírodná rezer vácia v Cerovej vrchovine na rozhraní Slovenska a Maďarska. 
Nachádza sa ku kamenný vodopád s v ýškou 9 metrov tvorený čadičov ými stĺpmi. Na 
vrchole kopca na nachádzajú ruiny stredovekého hradu. 
2. Prírodná rezer vácia v blízkosti  Hliníka nad Hronom. Je to skala v ysoká 50 metrov 
v ytvorená z ružového a sivého sklovitého r yolitu až perlitu. Ja to pr vá chránená 
geologická lokalita na Slovensku (v yhlásená v roku 1907).
3. Národná prírodná rezer vácia neďaleko Spišského Podhradia. Z teplých prameňov 
tu v ystupujú traver tínové kopy, ktor ých spojením vznikol asi  20 km dlhý vápencovo-
traver tínov ý masív. Nachádza sa tu množstvo jaskýň, územie negatívne ovply vňuje 
ťažba traverínu.
4. Národná prírodná pamiatka na hranici  Liptovskej kotliny a Chočských vrchov. Ide o 
12 metrov v ysoký vodopád tvorený traver tínov ými kaskádami s menšími jazierkami 
stekajúcimi do väčšieho jazera. Vďaka teplým minerálnym prameňov tu vznikli  kúpele 
Lúčky.
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3 body

3 body

7. Vytvor správne trojice tvorené názvom geologickej lokality 
(1-3), miestom kde sa nachádza (a-c) a orografickým celkom,  
do ktorého patrí (I-III).

1. Andezitové kamenné more  2. Kamenné more  3. Kráter

a) Vyšné Ružbachy   b) Malá Lehota  c) Vyhne

I.  Pohronský Inovec   I I .  Spišská Magura  II I .  Štiavnické vrchy 

8. Sulfid alebo oxid? Zaraď k nim správne nasledovné minerály 
(1-6).

1. antimonit   2.  hematit   3.  chalkopyrit

4. magnetit   5.  opál   6.  rumelka


