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Ahojte stromáci. Biologická súťaž ENVI-Talent sa blíži ku koncu. Čakajú na vás posledné dve kolá. 
Ani toto januárové sa nebude veľmi líšiť od tých predošlých. Opäť sú pre vás nachystané úlohy na 
preverenie vedomostí aj pozornosti. Zistili sme, že sa medzi vami nájdu skutoční Znalci prírody, no na 
to, aby ste získali vyšší titul, Odborník či Mudrc, nám musíte preukázať aj svoje praktické zručnosti. 
Kvalitný prírodovedný projekt vás ľahko posunie na vyššie stupne v tohtoročnom hodnotení súťaže.

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 piateho kola súťaže je 8. február 2019.

Prajeme Vám úspešné riešenie úloh!

Novice (nováčik)

Explorer (prieskumník)

Adept (znalec)

Specialist (odborník)

Wiseman (mudrc)
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5 bodov

5 bodov

1. Priraď k nasledujúcim rastlinám (1-5) vždy 2 správne 
charakteristiky (a-i).

1. bublinatka obyčajná 2. čistec močiarny  3. leknovec štítnatý

4. nezábudka močiarna 5. tučnica obyčajná

a) latinský názov začína na písmeno m b) latinský názov začína na písmeno n

c) latinský názov začína na písmeno p  d) latinský názov začína na písmeno s

e) latinský názov začína na písmeno u  f )  mäsožravá rastlina bez koreňov

g) má lepkavé listy na chytanie hmyzu 

h) teplomilná tr valka so zlatožltými kvetmi  

ch) rastlina z čeľade hluchavkovité  

i)  krátkostopkaté listy, svetlomodré kvety

2. V každej z týchto viet (1-5) je 1 chyba. Nájdi ju a správne 
oprav.

1. Trojzub ovisnutý (Bidens cernua) je jednoročná rastlina so zlatožltými kvetmi a 

l istami podlhovastého tvaru.

2. Starček barinný (Senecio paludosus) z čeľade mrkvovité rastie na brehoch stojatých 

alebo pomaly tečúcich vôd.

3. Jazyčník sibírsky (Ligularia palustre) je zriedkav ý, zákonom chránený druh rastúci 

na rašelinov ých a slatinných lúkach.

4. Pichliač potočný (Cirsium rivulare) je v ysoká bylina rastúca pozdĺž potokov a riek s 

bielymi kvetmi.

5. Púpava močiarna (Taraxacum limosum) z čeľade čakankovité má listy v prízemnej 

ružici,  steblo nesie žltkastý kvet.
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3 body

5 bodov

3. Pri jednotliv ých tvrdeniach (1-5) v yber vždy jednu správnu 
odpoveď (a-c).

1. Naša jediná kor ytnačka, kor ytnačka močiarna, je:

a) bylinožravec  b) mäsožravec  c) všežravec

2. Našou najčastejšie sa v yskytujúcou užovkou je:

a) Natrix natrix   b) Natrix tessellata   c)  Zamenis longissimus

3. Užovka fŕkaná je silne viazaná na:

a) horské oblasti   b) suché lúky   c) vodné toky

4. Kormorán veľký v yhľadáva na hniezdenie na brehoch veľkých tokov:

a) porasty tŕstia  b) skalné steny  c) veľké stromy

5. Hvizdák veľký je charakteristický:

a) dlhým chocholom b) dlhým krkom  c) dlhým zobákom

4. K oby vateľom našich močiarov a r ybníkov patria aj takýto 
krásavci (1-3). Uveď ich slovenský rodov ý aj druhov ý názov.

           1.            2.                3.
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2 body

5. Doplň do textu chýbajúce slová (1-4). Ponúkame ti aj možnosti, 
no nie všetky sú správne.

Volavka purpurová (...1...  purpurea) sa v yskytuje v močiaroch, záplavov ých územiach 

riek zarastených trstinou a inou hustou vegetáciou. U nás sa v yskytuje iba v ...2.... 

Živí  sa hlavne ...3...,  ale aj  žabami, jaštericami, mlokmi, žubrienkami a hmyzom. 

Pril ieta od marca do apríla a odlieta koncom augusta do októbra. Hniezdo z bylinného 

materiálu stavajú obaja par tneri  nízko nad vodnou hladinou, na zlámaných steblách 

pálok, trstiny, na vŕbov ých a osikov ých kroch. Samica znáša vajcia začiatkom mája až 

júna, každý deň znesie jedno vajce, niekedy má viacdňovú prestávku. Na 3-9 vajciach 

sedí 24-30 dní.  Starostlivosť o mláďatá v hniezde tr vá asi  42 dní.  Zimuje v Afrike a na 

juhu Kaspického mora. U nás je dosť ...4...,  je chránená.

Možnosti: A nas, A rdea,  hojná, horských oblastiach, nížinách, riasami, r ybami, 

vzácna
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5 bodov

4 body

6. Priraď správne k nasledujúcim národným prírodným 
rezer váciám (1-5) vždy 1 orografický celok (A-E) do ktorého 
patria a 1 správnu charakteristiku (I-V ).

1. Bielovodská dolina  2. Boky   3.  Ohnište

4. Roháčské plesá   5.  Súľovské skaly

A. Kremnické vrchy  B.  Nízke Tatr y  C.  Strážovské vrchy

D. Vysoké Tatr y   E.  Západné Tatr y

I.  vznikla činnosťou ľadovca    II.  sústava 6 plies  

III.  tvorená vápencami a dolomitmi  IV. dominujú tu andezity 

V. súčasťou je najväčšia skalná brána na Slovensku

7. Priraď k nasledovným horninám a minerálom (1-8) správne 
lokality ich v ýskytu (a-h).

1. halit   2.  tetraedrit  3.  pyrit  4.  kalcit

5. fylit   6.  traver tín  7.  andezit  8.  magnezit

a) Spišsko-gemerské rudohorie, Malé Karpaty 

b) Kremnické a Štiavnické vrchy, Poľana, Vihorlat,  Slánske vrchy

c) Levice, Tuhár, Dreveník    

d) Jelšava, Bankov, Dúbrava

e) Solivar,  Zbudza      

f )  Rudňany, Rožňava, Nižná Slaná

g) Smolník, Pezinok, Hnúšťa, Zlatá Baňa  

h) Gánovce, Lúčky, Vyšné Ružbachy


