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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. Ako dobre poznáš nasledujúce r yby (1-4)? Priraď ku každej  
z nich 2 správne charakteristiky (a-h).

  1.  Acipenser ruthenus   2.  Esox lucius   

  3.  Hucho hucho     4.  Pelecus cultratus

a) živí sa drobnými živočíchmi z dna riek  

b) kriticky ohrozený druh

c) žije v jazerách a pri zarastených brehoch riek 

d) môže mať až 180 cm a 60 kg

e) kľukatá bočná čiara    

f ) čeľaď lososovité  

g) neresí sa hneď po topení ľadu   

h) papuľa má tvar špicatého r ypáka

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

1. Čo je to neresisko a kde sa neresí úhor európsky?

2. Aká je to brakická voda?

3. Mlok je obojživelník – kedy (kvôli  čomu) v yhľadáva vodu a kedy súš?
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6 bodov

3 body

4. Odpovedz správne na otázky (1-6) súvisiace s uvedenými 
rastlinami (a-f ).

a) kalužník por tulakov ý  b) kot vica plávajúca  c)  haluchovka vodná
d) fialka močiarna   e) pr vosienka pomúčená f )  l ipkavec močiarny

1. Ktorá s uvedených rastlín patrí  do čeľade mrkvovité?
2. Ktorá s uvedených rastlín má rodov ý latinský názov začínajúci na písmeno G?
3. Ktorá s uvedených rastlín je jednoročná a zákonom chránená?
4. Ktorá s uvedených rastlín má čer venofialové kvety rastúce v okolíku? 
5. Ktorá s uvedených rastlín má plaziv ý podzemok a okrúhlasté l isty v prízemnej 
ružici?
6. Ktorá s uvedených rastlín má rodov ý aj druhov ý latinský názov začínajúci na P?

3. Napíš správny slovenský názov žiab na obrázkoch (1-3).

           1.            2.          3.
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3 body

5. Slovenský názov každej z týchto troch vlhkomilných rastlín  
(1-3) začína na „V“. Napíš ich správny slovenský rodov ý aj druhov ý 
názov.

             1.              2.         3.

2 body

3 body

6. Ktoré dva prielomy sú spojené s nasledovnými pojmami (1,2). 
Uveď ich správny názov.

1. PIENAP, Čer vený Kláštor, Tri Koruny, najstarší náučný chodník na Slovensku

2. Slovenský raj, Tomášovský v ýhľad, Železná brána, archeologické nálezy

7. Ako sa volajú v ýznamné geologické útvar y, nachádzajúce sa 
v týchto obciach (1-3) prípadne v ich blízkosti? Ponúkame ti aj 
možnosti, pozor však, nie všetky sú správne.

1. Herľany  2. Markušovce  3. Hričov

Možnosti: gejzír,  jaskyňa, vodopád, sopka, skalná ihla, skalné okno, skalný hríb
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5 bodov

8. V 8-smerovke sa nachádzajú názv y 5 hornín. Nájdi ich a správne 
zaraď do skupiny hornín (v y vreté, usadené, premenené). Názv y 
sa dajú čítať všetkými smermi.


