
E 
K a t e g ó r i a 





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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2 body

4 body

3 body

1. Priraď k uvedeným živočíchom (1-4) z radu bzdochy vždy jednu 
správnu charakteristiku (a-d).

1. chrbtoplávka žltkastá   2.  ihlica vodná

3. splošťuľa bahenná   4.  vodomerka obyčajná

a) vie sa pohybovať kráčaním po hladine vody

b) v ýborný plavec aj letec, užitočná pri ničení lariev komárov

c) naša najväčšia bzdocha dlhá až 7,5 cm

d) aj keď má krídla, nevie lietať

3. Odpovedz správne na otázky (1-4).

1. Aký je rozdiel medzi najádou a imágom?

2. Prečo je podenka veľká u nás v ymierajúci druh, aj  keď v minulosti  bola veľmi hojná?

3. Približne ako dlho žijú dospelé jedince pošvatky žltozelenej?

4. Ako sa l íši  počet štetov na zadočku lar v y podenky a pošvatky? (uveď ich počet)

2. Na obrázkoch (1-3) sú tri bzdochy spomenuté aj v predošlej 
úlohe. Urči správne ich latinský rodov ý aj druhov ý názov.

      1.                2.              3.
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7 bodov

3 body

3 body

4. Pri nasledujúcich rastlinách (1-7) urči správnu čeľaď, do ktorej 
patria a druh ich plodu. Ponúkame ti aj možnosti. Pozor, viaceré 
rastliny môžu patriť do rovnakých čeľadí, resp. mať rovnaké 
druhy plodu.

1. Ceratophyllum demersum 2. Comarum palustre 3.  Drosera rotundofolia
4. Nuphar lutea   5.  Nymphaea alba  6.  Potentil la reptans
7. Rorippa amphibia

Čeľaď: kapustovité, leknovité, rosičkovité, rožkatcovité, ružovité
Plod: nažka, oriešok, šešuľa, tobolka

6. Odpovedz správne na otázky (1-3).

1. V ktorej národnej prírodnej rezer vácii  sa nachádza lokalita Sandberg?
2. Súčasťou ktorej národnej prírodnej pamiatky je traver tínová kopa Hrádok?
3. Ako sa volá prírodná rezer vácia neďaleko Ružomberka známa v ýskytom najmä 
numulitov ých vápencov?

5. Urči správne slovenský rodov ý aj druhov ý názov zobrazených 
rastlín (1-3).

          1.       2.      3.
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3 body

7. Prečítaj si pozorne nasledujúci text a odpovedz na otázky  
(1-3) s ním súvisiace.

Sandberg je bý valým kameňolomom, resp. pieskovňou, kde bolo opísaných v yše 300 
druhov skamenelín. V neogénnych pieskoch, pieskovcoch a vápencoch sa nachádza 
množstvo odtlačkov, jadier ale aj  celých zachovaných schránok lastúrnikov a ulitníkov. 
Časté sú úlomky pekténov s typickými uškami na vrchole schránky, ježovky, machovky 
a kríčkovitý stielky čer vených rias.  V piesku sa v yskytujú aj zuby žralokov v tvare 
agátového tŕňa, zuby kostnatých r ýb v podobe lesklých čiernych gombičiek, ako 
aj zuby krokodílov. V minulosti  sa našlo aj veľa zv yškov väčších živočíchov, ako sú 
veľr yby, tulene či  zuby vzácnej  antropoidnej opice Griphopithecus suessi.  Vápence tu 
v mladších treťohorách tvoril i  skalné pobrežie mora. Pobrežie malo tvar strmej skalnej 
steny, do ktorej pod Sandbergom vlny v yhĺbili  príbojovú jaskyňu. jej  dno je tvorené 
pieskom, strop a steny pokr ý vajú okrúhle otvor y po vŕ tav ých morských lastúrnikoch.

1. Čo sa v minulosti ťažilo na S andbergu?
2. Ako je možné, že sa na tejto lokalite v strede Európy našli zv yšky morských 
živočíchov?
3. Ako vznikla jaskyňa pod S andbergom?

4 body

8. Niektoré horniny sú známe aj pod dvomi názvami. Priraď 
správne k uvedeným horninám (1-4) ich druhý názov (a-d)  
a zároveň k nim priraď lokalitu ich v ýskytu (I-IV ).

1. bazalt  2. granit  3. melafýr  4. serpentinit

a) čadič  b) hadec  c) mandľovec d) žula

I .  Dobšiná, Jaklovce, Jasov

II.  Kremnické a Štiavnické vrchy, Fiľakovo, Lučenec

III.  Nízke Tatr y (Kvetnica),  Malé Karpaty (Smolenice)

IV. Spišsko-gemerské Rudohorie, Nízke Tatr y


