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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 druhého vedomostného kola ENVI-Talentu je 5. november 2018.

Prajeme Vám úspešné riešenie úloh!

Novice (nováčik)

Explorer (prieskumník)

Adept (znalec)

Specialist (odborník)

Wiseman (mudrc)
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4 body

1. Doplň správne do textu chýbajúce slová (1-4). Ponúkame ti  
aj pomôcku – pozor, nie všetky ponúkané slová sú správne.

Kvet je ...1...  orgán rastliny, ktor ý v yrastá na stonke. Kvetný obal z farebných plochých 
lístkov chráni vnútornú časť.  Kvetný obal z rovnakých farebných okvetných lístkov je 
...2....  Kvetný obal z dvoch farebne a tvarovo odlišných častí  tvorí  ...3...,  ktor ý je 
zelený, a ...4....,  ktorá bý va rôzne sfarbená (napr. modrá, žltá, čer vená).

Pomôcka: bliznu, čnelku, kalich, korunu, krčah, okolík, okvetie, opeľovací, 
oplodie, rozmnožovací, vegetatívny

2,5 bodu

2. Vyber z uvedených rastlín tie, ktoré majú okvetie.

čerešňa, konvalinka, ľalia, narcis, prvosienka, rajčiak, tulipán, veternica, zvonček
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7 bodov

7 bodov

3. Pri každom typy súkvetia (1-7) napíš správny názov.

                1.              2.              3.       4.  5.

            6.                              7.

4. K uvedeným rastlinám (1-7) priraď správny názov súkvetia  
z úlohy č.3.

 1. breza  2. ďatelina  3. kukurica  4. prvosienka

 5. ríbezľa  6. sedmokráska 7. skorocel
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5. Prečítaj si pozorne nasledujúci text a odpovedz na otázky  
(1-4) s ním súvisiace.

Prieduch alebo stóma je štruktúra v pokožkových pletivách nadzemných častí rastlín regulujúca 

výmenu plynov a vyparovanie vody. Zohráva dôležitú úlohu pri príjme oxidu uhličitého a pri 

transpirácii. Tvoria ju dvojice buniek fazuľovitého (obličkovitého) tvaru medzi ktorými je prieduchová 

štrbina. Vzácnejšie môžu mať prieduchové bunky kosťovitý tvar, napríklad u tráv. Veľkosť štrbiny 

určuje vnútorný tlak zatváravých buniek, takže čím viac sú bunky naplnené vodou, tým viac sú od 

seba oddelené. Prieduchové bunky majú na strane štrbiny zhrubnutú bunkovú stenu. Na rozdiel 

od buniek pokožky obsahujú aj chloroplasty. Cez prieduchovú štrbinu vydáva rastlina do prostredia 

prebytočnú vodu a taktiež uskutočňuje výmenu plynov (O2, CO2). Prieduchy sa nachádzajú najmä na 

spodnej strane listov, ale vodné rastliny s plávajúcimi listami na hladine ich majú na vrchnej strane. 

Suchomilné rastliny majú prieduchy ponorené pod úroveň pokožky, vlhkomilné rastliny ich majú nad 

úrovňou pokožky. Najväčšie prieduchy sa nachádzajú u jednoklíčnolistových rastlín. Na okraji listov 

sa nachádzajú tzv. hydatódy. Hydatódy majú rovnakú stavbu ako prieduchy, ale inú funkciu. Stratili 

schopnosť zatvárať sa a prostredníctvom nich sa z tela rastlín vylučuje prebytočná voda vo forme 

kvapiek. Tento proces sa nazýva gutácia a deje sa napríklad pri stopercentnej vlhkosti vzduchu.

1. Aký je rozdiel vo funkcii prieduchov a hydatód?

2. Kde na liste nájdeme prieduchy?

3. Čím sú tvorené prieduchy?

4. Čo vplýva na otváranie a zatváranie prieduchov?

2,5 bodu

6. Rozdeľ nasledovné dreviny podľa toho, či majú listy  
jednoduché alebo zložené.

agát, breza, javor, pajaseň, topoľ 


