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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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5 bodov

3 body

1. Sú nasledujúce tvrdenia správne alebo nie? Každá odpoveď 
má pridelenú určitú číselnú hodnotu. Aký je v ýsledný súčet 
správnych odpovedí?

Tvrdenie:          áno nie

1. Ihličnany patria medzi krytosemenné rastliny.     1 2

2. Miazga je pre stromy škodlivá.       3 4

3. Na Slovensku sú smrekové pralesy.       5 6

4. Skamenením živice vzniká opál.       7 8

5. Pagaštan konský a gaštan jedlý majú podobný tvar listov.     9 10

6. Rastliny sa dokážu otáčať za slnkom.      11 12

7. Všetkým ihličnanom opadáva ihličie.       13 14

8. Pri fotosyntéze sa z anorganických látok tvoria organické látky.    15 16

9. Za pomoci stonky sa kvet či list pripájajú ku stopke.     17 18

2. Odpovedz vlastnými slovami na nasledovné otázky (1-3).

1. Vďaka čomu sú rastliny zelené?

2. Prečo stromom na jeseň opadávajú listy?

3. Aký význam má opadané lístie?
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3. Fotosyntéza je jedinečný proces, vďaka ktorému vznikajú 
látky prospešné pre rastliny aj pre ľudí. Doplň k obrázku 
chýbajúce slová (1-5) a zároveň ich správne usporiadaj  
do rovnice fotosyntézy, čo všetko sa spája a čo vzniká. Ponúkame 
aj pomôcku.

Pomôcka:
1 – Čo prijímajú rastliny z atmosfér y?
2 – Čo uvoľňujú rastliny do prostredia?
3 – Čo je potrava a zdroj energie pre rastliny?
4 – Čo je dôležitá súčasť fotosyntézy?
5 – Čo je energia potrebná pre fotosyntézu?

4. Na obrázku sú označené rozmnožovacie a v yživovacie orgány 
rastliny (1-5). Napíš ich názov a správne ich zaraď.
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5. V nasledujúcej osemsmerovke sa nachádza 6 názvov rastlín. 
Nájdi ich a rozdeľ podľa toho, do ktorej etáže patria (stromová, 
kerová, bylinná, machová). Názv y sa dajú čítať všetkými smermi 
– po riadkoch, stĺpcoch aj šikmo.

2 body

6. Vek stromu vieme určiť aj bez toho, aby sme ho v ypílili  
a zrátali jeho letokruhy. Postačí jednoduchý vzorec, pre ktor ý 
musíme poznať obvod stromu vo v ýške 130 cm nad zemou. Urči 
vek stromov s daným obvodom (1-4).

Vek stromu = obvod (cm) x 0,4

1. 1,3 metra  2. 245 cm  3. 1,87 metra  4. 360 cm 


