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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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Úlohy spoločné pre mladších a starších žiakov:
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5 bodov

1. Vyber pri nasledujúcich tvrdeniach o žlne zelenej (1-5) vždy 
jednu správnu odpoveď (a-c).

1. Hlavnou potravou žlny sú:
a) mravce   b) semená    c) r yby
2. Žlna je:
a) prelietav ý vták  b) stály vták    c) sťahovav ý vták
3. Hniezdo žlny je:
a) z tráv y a l ístia  b) v ydlabané v kmeni stromu  c) z hliny a peria
4. Žlna žije:
a) v blízkosti  ľudí  b) v riedkych lesoch s lúkami c) v hustých lesoch 
5. Žlna je na obrázku:
    a)           b)      c)  

4 body

2. Urči správne, ku ktorej drevine (a-b) patria nasledovné 
charakteristiky či obrázky (1-8).

a) dub zimný b) jarabina vtáčia 
1.               2.

3. plodom je nažka    4.  plodom je čer vená malvica 
5. má jednopohlavné kvety   6.  má obojpohlavné kvety
7. v l iečiteľstve sa používajú najmä plody  8. v l iečiteľstve sa používa najmä kôra  
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4 body

5 bodov

3. Prečítaj si pozorne nasledujúci text o pľúcniku lekárskom  
a odpovedz na otázky (1-4) s ním súvisiace.

Obojpohlavné kvety pľúcnika v yrastajú v súkvetiach. Ich farba sa časom mení z 
čer venej u najneskôr rozkvitnutých na modrú u najstarších. Zmena farby pomáha 
hmyzu nájsť tie kvety, ktoré sú mladé a bohaté na nektár.  Listy sú jednoduché, 
v yrastajú v prízemnej ružici  na dlhých stopkách ale aj na stonke rastliny. Spodné listy 
na stonke majú kratšie stopky, vrchné sú skoro bez stopky (skoro sediace). Všetky sú 
drsno chlpaté. U pľúcnika lekárskeho majú belavé škvrny, l isty ostatných pľúcnikov 
škvrny nemajú. Prísun vody živín zabezpečuje rastline čierny rozkonárený podzemok. 
Plodom je hnedá a černastá tvrdka. V l iečiteľstve sa v yužíva, hlavne v kombinácii 
s  inými drogami, najmä pri  zápaloch priedušiek, pri  l iečbe tuberkulózy a iných 
problémoch dýchacích orgánov. Zbierajú sa l isty a zriedkavo i  vňať.

1. Akú farbu majú mladé kvety bohaté na nektár?
2. Ako sa dajú rozoznať listy pľúcnika lekárskeho od listov iných druhov 
pľúcnikov?
3. Ktorá časť rastliny je liečivá? 
4. Ako sa volá podzemná časť pľúcnika?

4. Urči, či sú nasledujúce tvrdenia o hrachore jarnom (1-5) 
správne alebo nie. Ak je v tvrdení chyba, správne ju oprav.

1. Je to tr váca rastlina rastúca najmä na lúkach.
2. Jeho podzemnou časťou je cibuľka.
3. Plodom je oriešok.
4. Obojpohlavné kvety v yrastajú jednotlivo na dlhých stopkách.
5. Listy hrachora jarného menia farbu podľa svojho veku.



Doplnok pre starších žiakov:
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5 bodov

4 body

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

1. Aký je slovenský odborný rodov ý a druhov ý názov dreviny, ktorú ľudovo nazý vame 
trnka?
2. Ako spolu súvisia trnky a vtáky strakoše?
3. Kedy sú plody trnky vhodné na oberanie a jedenie?
4. Akej farby sú kvety a akej plody trnky?

5. Doplň do textu chýbajúce slová (1-5). Ponúkame ti aj možnosti, 
pozor však, nie všetky sú správne.

Kor ytnačka močiarna obý va stojaté alebo mierne tečúce vody s ...1...  dnom v nižších 
polohách, zv yčajne v zaplavovaných oblastiach väčších riek. Zaznamenaný je jej  v ýskyt 
zo Záhorskej a ...2...  nížiny. Živí  sa r ybami, obojživelníkmi, hmyzom žijúcim vo vode 
ale časť potrav y je aj  ...3....  Kor ytnačky sa pária v máji,  pričom samec sedí na samičke 
a takto zostávajú spolu pár dní.  Po párení v yhľadáva samička suchú piesčitú pôdu, do 
ktorej v yhrabe zadnými nohami jamku. Počas noci znesie 3-16 vajíčok, ktoré zasype 
zemou. V závislosti  od ...4...  sa mláďatá liahnu koncom augusta, 
niekedy v októbri alebo až na jar ďalšieho roka. Mláďatá majú po 
v yliahnutí mäkký pancier,  a tak sa hneď zar yjú do zeme. Ak je 
neskorá jeseň, tak na tom mieste aj prezimujú. Živia sa zo zásob 
uložených v ...5...  vaku. Dospelé kor ytnačky zimujú od októbra v 
bahne na dne vody.

Možnosti :  bahnitým, bielkovom, hladu, Juhoslovenskej,  kamenistým, nálady, rastlinná, 
štrkov ým, teploty, Východnej,  Východoslovenskej,  živočíšna, žĺtkovom


