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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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4 body

3 body

1. Odpovedz správne na nasledovné otázky (1-4).

1. Aký význam majú v prírode machy?

2. Machová etáž je v lese jedna z piatich etáží. Ktoré sú zvyšné štyri?

3. Aké prostredie, pokiaľ ide o slnko a vodu, machy obľubujú?

4. Hovorí sa, že podľa machu sa dajú určiť svetové strany. Ako?

2. Vyber na nasledovné otázky (1-6) vždy jednu správnu odpoveď 
(a-c).

1. Čo patrí medzi machy?

a) jelení jazyk a rašelinník b) ploník a jelení jazyk     c) rašelinník a ploník

2. Čo tvorí telo machu?

a) podzemok, stonka, zložené listy s výtrusnicami   b) jedna bunka

c) pakorienky, pabyľka, palístky a stopka s výtrusnicou

3. Čím sú najviac opeľované výtrusné rastliny?

a) sú samoopelivé  b) vetrom a vodou c) ničím, nemajú peľ

4. Ako sa vyvíja mach?

a) z dozretého výtrusu vyklíči zelené vlákno, z neho sa vyvinie prvoklík - malá rastlina machu, na 

ktorej sa tvoria pohlavné bunky

b) na jar vytvára podzemky, ktoré sa oddelia od materskej rastliny a vytvoria základ novej rastliny 

machu

c) z dozretého semena vyklíči zelené vlákno, z neho sa vyvinie prvoklík - malá rastlina machu, na 

ktorej sa tvoria pohlavné bunky

5. Akú úlohu má podzemok?

a) prebieha v ňom fotosyntéza b) rastlina pomocou neho prezimuje 

c) nemá žiaden význam, tvorí ho odumreté pletivo

6. Ako získavajú machy vodu?

a) celým povrchom tela  b) fotosyntézou  c) cez korienky
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4 body

5. Praslička lesná má počas roka dva typy byle (1, 2). Uveď 
správne ich názv y, ktoré súvisia s ročnými obdobiami a priraď  
k nim správne charakteristiky (a-d).

    1. byľ    2. byľ
a) hnedá farba    b) zelená farba
c) zabezpečuje rozmnožovanie  d) zabezpečuje hromadenie zásobných látok

1,5 bodu

3 body

3. Urči, ktorá z dvoch rastliniek machu (A,B) predstavuje mach  
za sucha a ktorá mach za vlhka. Svoju odpoveď správne odôvodni.

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

       1.              2.     3.
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5 bodov

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

Počet 12 000 druhov papradí nájdených po celom svete poukazuje na veľkú 
rozmanitosť vo veľkosti  a tvare, počnúc nepatrnými blanitými papraďami, ktor ých 
listy tvorí  jedna vrstvička buniek, až po druhy dosahujúce rozmer y stromov. Niektoré 
paprade v ytvárajú typické vejáre perovitých listov, ďalšie sú len veľmi málo podobné 
typickým papradiam. Napriek tomu majú všetky paprade niekoľko spoločných znakov 
– v ytvárajú v ýtrusy a ich v ý vojov ý c yklus pozostáva zo striedania 2 veľmi odlišných 
generácií,  ktoré žijú nezávisle jedna od druhej.  Paprade a papradiam podobné skupiny 
rastlín (plavúne, plavúnky, prasličky, prútovky) sa v y vinuli  medzi pr v ými cievnatými 
rastlinami a ako dominantné rastliny pretr vávali  milióny rokov. Najstaršie skameneliny 
týchto rastlín sa datujú do obdobia pred 400 miliónmi rokov, teda ešte pred obdobie 
v ý voja ihličnatých a kvitnúcich rastlín. V karbóne (pr vohor y) ovládli  rozsiahli 
močiare. Koncom tohto geologického obdobia sa však podnebie zmenilo a močiare 
v yschli.  Paprade a im podobné rastliny boli  zle prispôsobené novému, suchšiemu a 
chladnejšiemu podnebiu, a preto mnohé v yhynuli.  Dnes paprade najčastejšie rastú 
vo vlhkom a zatienenom prostredí.  Vyskytujú sa v lesnom prízemí celého mierneho 
pásma, najpočetnejšie sú však v trópoch a subtrópoch. Všetky paprade potrebujú 
vrstvu voľnej vody, aby mohli  dokončiť svoj v ý vojov ý c yklus, preto sú menej bežné 
v suchých oblastiach. Mnoho druhov papradí sa však dobre prispôsobilo životu aj na 
týchto miestach.

1. V ktorom geologickom období na Zemi dominovali paprade?
2. Čo spôsobilo, že paprade prestali byť dominantnými rastlinami na Zemi?
3. Sú v ý vojovo mladšie borovice alebo prasličky?
4. Prečo majú paprade hojnejšie zastúpenie v dažďov ých lesoch ako na púšti?
5. Pomocou čoho sa rozmnožujú paprade?
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4,5 bodu

1 bod

7. Doplň správne do viet chýbajúce slová (1-9). Ponúkame ti aj 
pomôcky, pozor však, nie všetky ponúkané slová sú správne.

V ...1...  lesoch nájdeme viac machov ako v ...2...  lesoch. Vo vlhkých horských 
oblastiach rastie rašelinník. Jeho ...3...  časti  odumierajú a z tejto odumretej 
organickej hmoty vzniká ...4....  Plavúne majú vidlicovite rozkonárenú stonku husto 
porastenú malými ...5....  Pohlavne sa rozmnožujú ...6...,  nepohlavne podzemkom. 
Paprade majú v ýtrusnice na ...7...  strane listov. Medzi často sa v yskytujúce druhy 
papradí patrí  u nás napr. ...8...  samčia či  ...9...  samičia.

Pomôcky :  bočnej,  čierne uhlie, drobnozrnka, hnedé uhlie, hornej,  ihličnatých, 
koreňmi, l istami, l istnatých, lužných, nadzemné, papraď, papraď ka, pichliačmi, 
podzemné, rašelina, spodnej,  tŕňmi, v ýtrusy

8. Odpovedz vlastnými slovami správne na otázku.

Aký tvar majú mladé listy papradí?


