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Ahojte stromáci. Biologická súťaž ENVI-Talent sa prehupla do svojej druhej polovice. Máme za sebou 
tri kolá a tri nás ešte čakajú. Aj tentoraz to budú podobné úlohy ako v predošlých mesiacoch, aby sme 
si preverili vaše vedomosti a zároveň aj pozornosť. Úspešne zvládnuté kolá vás postupne posúvajú 
na rebríčku hodnotenie vyššie a vy sa blížite ku krásnym cenám či celoslovenskému stretnutiu 
Envitalentov. Nezabudnite však, že skutočný stromácky Odborník či Mudrc sa venuje nielen teórii, ale 
aj praxi a teda aj vedeckému výskumu.

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 štvrtého kola súťaže je 11. január 2019.

Prajeme Vám úspešné riešenie úloh!

Novice (nováčik)

Explorer (prieskumník)

Adept (znalec)

Specialist (odborník)

Wiseman (mudrc)
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2 body

1. Prezri si pozorne nasledujúci obrázok a napíš, čo je na ňom 
uvedené zle.

2 body

2. Odpovedz správne na dve otázky súvisiace s obrázkom.

1. Ako sa volá rastlina na obrázku?

2. Patrí medzi machy, paprade alebo prasličky?
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5 bodov

3. Prečítaj si pozorne nasledujúci text a odpovedz správne  
na otázky (1-5) s ním súvisiace.

V životnom cykle všetkých papradí sa striedajú dva veľmi odlišné typy rastlín, ktoré žijú nezávisle 

od seba. Tento jav sa nazýva „striedanie generácií“. Najznámejšiu fázu životného cyklu papradí 

predstavuje generácia s názvom sporofyt, čo je dospelá rastlina s koreňmi, stopkami a listami. 

Typickým znakom sú zhluky výtrusníc na spodnej strane listov. Vnútri každej výtrusnice sa nachádzajú 

stovky alebo tisíce maličkých výtrusov, ktoré sú po uvoľnení schopné „preletieť“ na vzdušných 

prúdoch dlhé vzdialenosti. Ak výtrus dopadne na vhodný vlhký substrát, vyklíči na malinkú rastlinku, 

často srdcovitého tvaru (prvorast). Tá predstavuje generáciu gametofyt. Rastlinka gametofytu len 

zriedkavo presahuje niekoľkomilimetrovú veľkosť  a najčastejšie sa dá vidieť ako malý zelený fliačik 

rastúci na vlhkom povrchu. Výtrusy obsahujú len polovičnú sadu chromozómov (útvar v bunkovom 

jadre nesúci genetickú informáciu rodiča) dospelej paprade, avšak gametofyt produkuje samčie aj 

samičie pohlavné bunky. Keď samčia bunka pripláva cez vlhkú vrstvu ku samičej, nastáva oplodnenie 

a vyrastá nový sporofyt, čiže dospelá papraď s plnou sadou chromozómov.

1. Ako sa volá tá generácia paprade, ktorú ľahko uvidíme napr. v lese?

2. Prečo paprade rastú vo vlhkom prostredí?

3. Čo je to prvorast?

4. Uveď jeden príklad, v čom sa od seba odlišuje gametofyt a sporofyt.

5. Načo slúžia papradiu výtrusy?
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2 body

4. Odpovedz správne na nasledujúce dve otázky.

1. Ako vzniklo čierne uhlie?

2. Ako vzniká rašelina?

3 body

5. Vyber pri jednotliv ých vetách (1-6) vždy jednu správnu 
odpoveď (a-c).

1. Nepohlavne sa paprade rozmnožujú:

a) výtrusmi   b) podzemkom   c) rozmnožujú sa len pohlavne

2. Machy prijímajú vodu najmä:

a) z atmosféry  b) z pôdy   c) z vody

3. Machy prijímajú vodu najmä:

a) podzemkom  b) pakorienkami  c) celým povrchom tela

4. Výtrusné rastliny sú opeľované:

a) vetrom a hmyzom  b) vetrom a vodou  c) ničím, nemajú peľ

5. Úlohou podzemku je:

a) fotosyntéza  b) zhromažďovanie látok c) pohlavné rozmnožovanie

6. Mladé listy paprade sú:

a) chránené pichliačikmi b) stočené do špirály  c) pokryté slizom
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3 body

6. Nie je mach ako mach. Rozoznáš nasledujúce druhy (1-3)? 
Napíš ich správny slovenský názov.
        1.               2.    3.

7 bodov

3 body

7. Urči, či sú nasledujúce tvrdenia (1-7) správne alebo nie.  
Ak nie sú, chybu správne oprav.

1. Praslička lesná má dva typy byle – nerozvetvenú jarnú a rozvetvenú jesennú.

2. Jedna byľ zabezpečuje rozmnožovanie pomocou semien, druhá zas fotosyntézu.

3. Organické látky z fotosyntézy sa ukladajú do koreňa ako zásoba na budúcu jar.

4. Všetky druhy prasličiek sú liečivé, okrem prasličky roľnej.

5. Praslička sa rozmnožuje nepohlavne, pohlavne a vegetatívne.

6. Stonka prasličky obsahuje kyselinu siričitú.

7. Praslička je jednoročná bylina obľubujúca vlhké pôdy.

8. Priraď ku nasledujúcim rastlinám (1-3) vždy 2 správne 
charakteristiky (a-f ).

1. orličník obyčajný  2. plavúň obyčajný  3. ploník obyčajný

a) patrí medzi najväčšie machy  b) patrí medzi paprade

c) je to liečivá, no chránená rastlina  d) má dlhú plazivú stonku

e) rastie na kyslých pôdach   f ) má 1-2 metre vysoký list


