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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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Úlohy spoločné pre mladších a starších žiakov:
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1 bod

4 body

1.  Borovica patrí medzi ihličnaté stromy, a teda má listy 
premenené na ihlice. Urči, na ktorom obrázku (1-3) sa nachádza 
konárik borovice.

    1.          2.     3.

2. Vyber pri jednotliv ých tvrdeniach (1-4) o borovici čiernej vždy 
jednu správnu odpoveď (a-c). 

1. Kvety borovice čiernej sú:
a) jednodomé a jednopohlavné    b) dvojdomé a obojpohlavné  
c) jednodomé a obojpohlavné
2. Šišky, ktoré nájdeme na konárikoch alebo aj na zemi, sú:
a) kvetom borovice b) semenom borovice  c) plodom borovice
3. Ihličie borovice: 
a) nikdy neopadáva b) opadáva po 3 až 5 rokoch c)opadáva každý rok
4. Borovica čierna má rada:
a) teplo a sucho  b) teplo a veľa vody   c) chladno a veľa vody
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8 bodov

3. Doplň do textu o ropuche zelenej chýbajúce slová (1-8). 
Vybrať si môžeš zo zoznamu slov pod textom – pozor nie všetky 
ponúkané slová sú správne.

Ropucha zelená patrí  medzi ...1...,  lebo postupne obý va vodu aj súš. Počas svojho 
života dýcha žiabrami, pľúcami a ...2...  .  Uprednostňuje suché oblasti,  spásané lúky, 
okraje lesov, ale môžeme ju objaviť aj  na trávnatých plochách v meste. Pri  párení 
sedí samček na samičke, samička kladie vajíčka, samček spermie. Vajíčka na dlhej 
rôsolovitej šnúre kladie do ...3...  .  Žubrienka má spočiatku beznohé telo a dlhý 
chvost,  neskôr jej  ako pr vé rastú ...4...  nohy. Žubrienka sa živí  ...5...  potravou a 
dospelá žaba ...6...  potravou. Ropucha má na pokožke roztrúsené ...7...  žľazy. Zimu 
trávi zahrabaná ...8...  .

Zoznam slov: jedové, mloky, nosom, obojživelníky, pokožkou, potné, pôdy, 
predné, rastlinnou, vody, v snehu, v úkr yte, zadné, živočíšnou
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1 bod

4. Urči, na ktorom obrázku (1-3) sa nachádza ropucha zelená. 

    1.           2.      3.

4 body

5. Odpovedz vlastnými slovami na otázky (1-4) o rastline  
na obrázku.

1. Ako sa volá rastlina na obrázku? (napíš slovenský rodov ý aj druhov ý názov)

2. Od čoho je odvodený jej  slovenský druhov ý názov?

3. Ktor ý živočích pomáha roznášať plody tejto rastliny?

4. Načo slúži tejto rastline podzemok?



Doplnok pre starších žiakov:
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2 body

6. Odpovedz správne vlastnými slovami na otázky (1-2).

1. Aký je rozdiel medzi jednodomou a dvojdomou rastlinou?

2. Žaby patria medzi studenokr vné živočíchy. Od čoho závisí  ich teplota?

4 body

7. Prečítaj si pozorne nasledujúci text o pavúkovi vodnom  
a odpovedz správne na otázky (1-4) s ním súvisiace.

Pavúk vodný je z našich pavúkov jediným druhom, ktor ý žije pod vodnou hladinou. Obý va 
stojaté vody s porastom vodných rastlín, kde žije aj  jeho potrava, drobné vodné živočíchy 
(napr. lar v y hmyzu, drobné kôrovce). Pavúk vodný dýcha vzduch, ktor ý má uskladnený vo 
vzduchovej bubline medzi chĺpkami na zadočku. Z nej čerpá kyslík a uvoľňuje do nej oxid 
uhličitý. Plyny sa v bublinke v ymieňajú samé (oxid uhličitý uniká z bublinky do vody, a 
späť preniká kyslík vo vode rozpustený), takže bublinku si  za čerstvú v ymieňa len raz 
za deň. Pavúk má pod vodou aj svoj úkr yt,  ktor ý si  buduje z vodorovnej siete zachytenej 
medzi rastlinami. Postupne do nej nanosí vzduchové bublinky, ktoré sú ľahké, takže sa 
snažia stúpať nahor. Nakoniec sa stred siete v yduje dohora a v ytvorí  sa útvar podobný 
zvonu. V úkr yte striehne na korisť,  samička tu kladie vajíčka, v yrastajú tu mláďatá. 
Tieto pavúky pod vodou aj zimujú – v úkr ytoch v ytvorených z hustej pavučiny. Mláďatá 
v yužijú prázdne ulity vodných slimákov, nanosia si  do nich vzduch a 
vchod zatvoria pavučinou. Vďaka vzduchu je ulita ľahká a pláva vo vode 
na nové miesto, vzdialené od rodičov či  súrodencov.

Otázky:
1. Koľko druhov pavúkov u nás žije pod vodou?
2. Pavúk vodný je bylinožravec, mäsožravec alebo všežravec?
3. Vďaka čomu má tvar jeho pavučiny tvar zvonu?
4. Mnohé pavúky na súši „cestujú“ na veľké vzdialenosti vďaka lietajúcim 

pavučinov ým vláknam. Ako „cestujú“ vodné pavúky?



Doplnok pre starších žiakov:
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3 body

8. Rozlúšti nasledovné prešmyčky a napíš vlastnými slovami 
v ýznam daných slov (1-3).

   1.  pitobo  2. tašciši   3.  nosas


