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Ahojte stromáci. S novembrom prichádza 3.kolo biologickej súťaže ENVI-Talent. Doplňovačky, skrývačky, 
spájačky a veľa ďalších úloh je pripravených, aby opäť otestovali vaše vedomosti a pozornosť. Pokiaľ by 
ste chceli pracovať aj na praktickej úlohe, je tu pre vás Výskumník, vďaka ktorému môžete zrealizovať 
vlastný výskumný projekt zameraný na bádanie prírody. Ukážte všetkým, že váš záujem o prírodu je 
naozaj veľký, a že o nej nielen veľa viete, ale nebojíte sa odhaľovať aj nové veci.

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 tretieho kola súťaže je 7. december 2018.

Prajeme Vám úspešné riešenie úloh!

Novice (nováčik)

Explorer (prieskumník)

Adept (znalec)

Specialist (odborník)

Wiseman (mudrc)
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1. Doplň do viet (1-3) správne slová. Ponúkame ti aj pomôcky, 
pozor však, nie všetky ponúkané slová sú správne.

1. Článkované telo hmyzu má tri  hlavné časti,  sú to: . . . ,  . . . ,  . . .  .
2.  Povrch tela je chránený vonkajšou kostrou, ktoré je spevnená ...  a . . .  .
3.  Hmyz má ...  pár y krídel a .. .  pár y nôh. Niektor ým druhom krídla chýbajú, iné druhy 
majú pár krídel veľmi pevný, nazý vaný ...  .

Pomôcky :  2,  3,  4, bielkovinami, bruško, hlava, hruď, humulínom, chitínom, chvost, 
krídla, krokv y, krovky, nohy, oči,  melanínom, tukom, tykadlá

4 body

2. Hmyz sa špecializuje na rôzny druh potrav y a tomu má 
prispôsobené aj ústne ústroje.
Priraď správne k jednotliv ým obrázkom (1-4) názov ústnych 
ústrojov (a-d) a príklad živočícha (I-IV ).

a) bodavo-cicavé  b) cicavé  c) hryzavé  d) lízavé

I. babôčka   II. bystruška  III. komár  IV. včela
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5 bodov

3. Rôzne prispôsobenia majú aj končatiny hmyzu. Vytvor dvojice 
medzi typom nohy (1-6) a hmyzom (a-f ), u ktorého sa tento typ 
v yskytuje.

1. kráčavá noha   2. zberacia noha  3. skákacia noha

4. prichytávacia noha  5. plávacia noha  6. hrabacia noha

a) kobylka    b) krtonôžka   c) potápnik

d) šváb    e) včela    f ) voš

4. Odpovedz správne na otázky (1-5).

1. Čím dýcha hmyz?

2. Aký typ nervovej sústavy má hmyz?

3. Aký typ obehovej sústavy má hmyz?

4. Ako sa líši farba hemolymfy slimáka a hmyzu?

5. Čím sa začína a čím končí tráviaca sústava hmyzu?
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5. Prečítaj si pozorne nasledujúci text a odpovedz správne  
na otázky (1-5) s ním súvisiace.

Latinský názov podeniek Ephemeroptera pochádza z gréckeho slova efeméros, čo znamená krátko 

žijúci, mizivý. Podenky majú malé až stredne veľké štíhle telo (3-40mm). Dospelý hmyz má krídla husto 

pretkávané žilkami. Podlhovasté bruško zakončujú tri „chvostíky“. Ústne orgány sú zakrpatené, lebo v 

dospelosti neprijímajú potravu. Žijú len krátko, v závislosti od druhu niekoľko hodín až dní. Hlavnou 

úlohou imága je rozmnožovanie, potom hynie. Larvy sú prispôsobené životu vo vode. Na konci bruška 

majú tri obrvené „chvostíky“, pomocou ktorých môžu plávať. Dýchajú pomocou tracheálnych žiabier. 

Ústne orgány sú hryzavé. Počas vývoja prechádzajú podenky nedokonalou premenou. Z vajíčka sa 

liahne vodná larva, ktorá sa živí najmä detritom alebo riasami. Počas vývoja sa na tele larvy vytvárajú 

orgány typické pre dospelé podenky (základy krídel a pohlavných orgánov). Približne po troch rokoch 

sa larva začína zvliekať a mení sa na subimágo, ktoré predstavuje polodospelého jedinca. Okrídlené 

subimágo nie je schopné rozmnožovať sa, končatiny i genitálie sú nedokonale vyvinuté a krídla sú 

zakalené. Zo štádia subimága, ktoré trvá od niekoľkých minút po niekoľko dní, sa vyvíja imágo s 

dlhými končatinami a priehľadnými krídlami. Podenky v larválnom štádiu sú typickými obyvateľmi 

dna vôd, dospelé jedince sa združujú na brehu. Hlavne v stredoeurópskych 

podmienkach sa vyskytujú v tečúcich vodách. Sú dôležitou súčasťou 

potravy rýb. Na svete je známych asi 2000 druhov podeniek, pričom v 

strednej Európe z nich žije asi 100 druhov.

1. Čím sa živí imágo podenky?

2. Aký je význam podeniek?

3. Koľko percent z celosvetového počtu druhov podeniek žije v strednej Európe?

4. Ako sa volá prechodná forma medzi larvou a dospelým jedincom?

5. Aký je rozdiel v dĺžke života larvy a dospelej podenky?
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6. Skáče to, lieta to, čo je to? Urči správne slovenské názv y 
druhov na obrázkoch (1-3).

    1.            2.     3.

7. Áno alebo nie? Urči, či sú nasledujúce tvrdenia správne alebo 
nie.

1. Hmyz vníma chuť tykadlami.

2. Hmyz má oko zložené z množstva malých očiek.

3. Orgán sluchu môže byť u hmyzu na brušku, hrudi, končatinách alebo aj na tykadlách.

4. Hmyz má trubicovité srdce.

5. Svetielkujú samčekovia aj samičky svetlušky svätojánskej, lietať však vedia len samčeky.

6. Húsenice motýľa mníšky obyčajnej sa živia ihličím stromov.


