




Ahojte stromáci. S februárom tu máme už 6. kolo súťaže ENVI-Talent. Aj tento mesiac sú pre vás 
pripravené rôzne úlohy zamerané nielen na preverenie vašich vedomostí, ale aj na otestovanie 
pozornosti. Pretože pozornosť pri čítaní je veľmi dôležitá a často v našej súťaži rozhoduje o strate či 
získaní bodov. Popri riešení úloh sa nezabudnite venovať aj svojmu výskumnému projektu, aby ste 
včas odovzdali jeho výsledky.

Tešíme sa na vaše odpovede!

ENVI-Talent je pravidelná biologická súťaž pre základné školy a osemročné gymnázia. Jej zámerom je formou úloh 
zvýšiť vedomosti členov Stromu života v oblasti biológie. Zároveň súťaž možno považovať za kvalitnú prípravu detí 
a mládeže na biologickú olympiádu, ktorú organizuje každý rok Iuventa. 

Jednotlivé úlohy sú rozdelené podľa ročníkov v škole a zverejňované sú mesačne (september - apríl). Úlohy vytvára 
Monika Pjechová - pjechova@stromzivota.sk, ktorá je nápomocná pri akýchkoľvek otázkach. 

Odpoveďové formuláre s vypracovanými úlohami treba každý mesiac poslať na mailovú adresu:  
pjechova@stromzivota.sk.

Termín uzávierky šiesteho kola súťaže je 2. marec 2018.

Prajeme Vám úspešné riešenie úloh!

pjechova@stromzivota.sk
pjechova@stromzivota.sk


V rámci ENVI-Talentu môžete súťažiť ako jednotlivci alebo ako členovia maximálne dvojčlenného tímu. A to v 
praktickej, aj v teoretickej časti programu. Každé kolo ENVI-Talentu sa hodnotí samostatne a presuny bodov medzi 
jednotlivcom a tímom nie sú možné. Ak napríklad budete súťažiť 4 mesiace ako jednotlivci a zvyšné 4 mesiace ako 
členovia tímu, môžete získať maximálne úroveň Adept. A to by bola škoda, pretože vecné ceny získajú len najvyššie 
úrovne. Preto, ak sa raz rozhodnete súťažiť ako jednotlivci, zotrvajte v tejto pozícii po celý rok.

 

Na konci školského roka zašleme najaktívnejším riešiteľom diplomy a vecné ceny, pričom riešiteľov s dosiahnutou 
úrovňou Specialist alebo Wiseman pozveme aj na celoslovenské stretnutie Envitalentov.

 

Aký je systém hodnotenia príslušných kôl ENVI-Talentu?

Za úspešné absolvovanie príslušného kola ENVI-Talentu sa považuje získanie aspoň 3/4 bodov z vedomostného 
testu v jednej z kategórií (C-F), ktorá zodpovedá veku súťažiaceho alebo vyššej. Po každom úspešnom absolvovaní 
príslušného kola sa posúvate na rebríčku odbornosti:

 

1 úspešné kolo za rok: Novice (nováčik)

2-3 úspešné kolá za rok: Explorer (prieskumník)

4-5 úspešných kôl za rok bez vlastného výskumného projektu alebo s vlastným výskumným projektom hodnoteným 
menej ako 5 bodmi: Adept (znalec)

6-7 úspešných kôl za rok a kvalitný výskumný projekt (hodnotený najmenej 5 bodmi): Specialist (odborník)

8 úspešných kôl za rok a kvalitný výskumný projekt (hodnotený najmenej 5 bodmi): Wiseman (mudrc)
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KATEGÓRIA C      8. – 9. ročník základnej školy a 3. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

C 
K a t e g ó r i a 
8. – 9. ročník základnej školy a 3. – 4. 
ročník gymnázia s osemročným štúdiom
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KATEGÓRIA C      8. – 9. ročník základnej školy a 3. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

5 bodov

1. Pozorne si prečítaj nasledujúci text a potom odpovedz na 
otázky (1-5) s ním súvisiace.

Jeseter malý patrí  medzi naše pôvodné druhy. V minulosti  bol jeho v ýskyt oveľa 
hojnejší,  no dnes je pomerne vzácny. Jeho geografické rozšírenie je v dnešnej dobe 
najmä v úmoriach Čierneho, Kaspického, Azovského a Baltského mora ako aj na toku 
Dunaja.
Patrí  medzi tzv. chrupavčité r yby – jeho kostra nie je zkostnatelá, ako u ostatných 
našich druhov, ale tvorená chrupavkou. Ideálne prostredie pre jesetera predstavujú 
väčšie nížinné rieky - Dunaj je teda pre neho v tomto smere ideálny. Zväčša sa drží 
pri  dne. Potravu prij íma tak, že to dna r ýpe svojím kostnatým r ypákom a niekedy si 
takto v ydolovanú potravu zametie chvostom rovno do úst.  Živí  sa hlavne slimákmi, 
menšími mušľami, lar vami hmyzu, čer víkmi a občas aj r ybkami. Bežne dorastá do 
dĺžky okolo 50-60 cm a hmotnosti  okolo 1-1,5 kg. Dožíva sa zv yčajne okolo 15 rokov. 
Pohlavne skôr dospievajú samce - medzi 3-5 rokom, samičky medzi 4-7. Pred v ýterom 
sa jeseter y zhlukujú do početných skupín (často aj niekoľko stoviek) a tiahnu proti 
prúdu. Samičky ikr y ukladajú na štrkové dno. Počet ikier je zv yčajne pohybuje okolo 
15 000-45 000, no ojedinele aj okolo 100 000.
Jeseter malý má šupiny iba na niektor ých častiach tela. V prípade, že sa kríži  s  v yzou, 
ich potomok sa nazý va bester a ikr y z tohto druhu sú tzv. zlatý kaviár.  Z pôvodných 
druhov jesetera, ktoré sa pohybovali  na našom území, ostal jeseter malý už ako 
posledný a zároveň ako najmenší.  Celkovo existuje 24 druhov jesetera, z nich väčšina 
žije v mori alebo v brakických vodách a neresí sa v riekach.

1. Koľko druhov jesetera žije na Slovensku?
2. Aký typ biotopu u nás jeseter uprednostňuje?
3. Ktoré bezstavovce sa nachádzajú na jeho jedálnom 
lístku?
4. Čím sa telo jesetera líši od iných r ýb?
5. Čo je to bester?
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KATEGÓRIA C      8. – 9. ročník základnej školy a 3. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

3 body

6 bodov

2 body

3. Doplň pri jednotliv ých vetách (1-4) správnu odpoveď (a-c).

1. Dýchacím orgánom rýb, ktoré žijú vo vode, sú:

a) pľúca   b) ústa    c) žiabre

2. Kyslík rozpustený vo vode preniká rybám do:

a) krvi   b) pľúc    c) plynového mechúra

3. Vznik plynového mechúra je prepojený s:

a) dýchacou sústavou  b) nervovou sústavou  c) tráviacou sústavou

4. Skrela predstavuje:

a) kostru plutiev  b) ochranu žiabier  c) upevnenie šupín

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

1. Prečo pokožka rýb vylučuje sliz, aj keď ryby žijú vo vode?

2. Podľa čoho môžeme zistiť vek ryby?

3. Načo rybe slúži plynový mechúr?

4. Doplň do pr vej časti viet (1-3) chýbajúce číslice, v druhej časti 
viet doplň chýbajúce slová.

1. Srdce rýb má ... časti, sú to ...

2. Ryby majú vyvinutých ... zmyslov, špeciálnym zmyslovým orgánom je ...

3. Mozog rýb má ... častí, najviac vyvinutou časťou je ...
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KATEGÓRIA C      8. – 9. ročník základnej školy a 3. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

5 bodov

5,5 bodu

6. Doplň správne k jednotliv ým číslam (1-11) správny pojem. 
Ponúkame ti aj zoznam vhodných pojmov.

Zoznam: bočná čiara, črevá, obličky, oko, pečeň, plynový mechúr, pohlavné žľazy, srdce, 

žalúdok, žiabre, žlčový vačok

5. Vysvetli správne vlastnými slovami nasledovné pojmy.

mlieč, ikra, plôdik, neresisko, trenie
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KATEGÓRIA D      6. – 7. ročník základnej školy a 1. – 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

D 
K a t e g ó r i a 
6. – 7. ročník základnej školy a 1. – 2. 
ročník gymnázia s osemročným štúdiom
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KATEGÓRIA D      6. – 7. ročník základnej školy a 1. – 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

4 body

1. Prečítaj si pozorne nasledujúci text. Potom odpovedz na 
otázky (1-4) s ním súvisiace.

Voda tvorí 3/4 zemského povrchu. Z toho 97% tvorí voda oceánov a morí a zvyšné 3% tvorí sladká 
voda, z toho 2% sú viazané v podobe ľadovca a 1% je v jazerách a riekach. Vplyvom slnečného 
žiarenia sa voda z riek a oceánov vyparuje a vstupuje do atmosféry. V nej dochádza ku kondenzácii 
vodných pár a k vytváraniu oblakov. Pôsobením zemskej gravitačnej sily voda padá späť na povrch 
Zeme v podobe zrážok (sneh, krúpy, dážď). Zrážková voda sa stane súčasťou povrchovej vody riek 
a jazier, alebo vsiakne do zeme a tvorí podzemné vody. Podzemné vody, ktoré opäť vyvierajú na 
povrch zeme v podobe prameňov, sú zdrojom vody pre povrchové vodné toky (potoky, rieky), príp. 
i jazerá, z ktorých vody odtekajú do morí a oceánov. Časť spadnutých zrážok sa znova vyparuje a 
kolobeh vody (hydrologický cyklus) pokračuje. Opísaný kolobeh sa označuje ako veľký kolobeh vody. 
Kolobeh vody, ktorý sa uskutočňuje len nad hladinou oceánov, alebo nad bezodtokovou časťou 
pevniny sa nazýva malý kolobeh vody.

1. Voda tvorí 3/4 zemského povrchu. Čo tvorí zvyšnú 1/4?
2. Kam sa stráca dážď, ktorý dopadá na Zem? Uveď 2 príklady.
3. Akým spôsobom sa dopĺňa voda v oceánoch? Uveď 2 príklady.
4. Ako sa volá kolobeh vody, pri ktorom zrážky spadnú na to 
isté územie, z ktorého sa odparili?
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KATEGÓRIA D      6. – 7. ročník základnej školy a 1. – 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

2,5 bodu

4,5 bodu

2. Vyber vždy jednu správnu odpoveď pri nasledujúcich vetách 
(1-5).

1. Rozvetvené ústie rieky do jazera, mora, oceánu alebo inej vodnej plochy 
sa nazý va:
a) alfa rieky  b) gama rieky  c) delta rieky
2. Organizmy žijúce na dne vôd sa nazý vajú:
a) bentos   b) mentos  c) zentos
3. Jazero ľadovcového pôvodu sa nazý va:
a) ľadovec   b) pleso  c) tajch
4. Odchýlka vodného toku od priameho smeru vo forme oblúka sa nazý va:
a) meander  b) oleander  c) sediment 
5. Súbor mikroskopických organizmov, ktoré sa vznášajú vo vodnom prostredí 
sa nazý va:
a) eutrofizácia  b) plánka  c) planktón  

3. Ako dobre poznáš stavbu tela r yby? Splň správne nasledujúce 
3 úlohy.

1. Vymenuj 2 párové plutv y.
2. Vymenuj 3 nepárové plutv y.
3. Vymenuj 4 zmyslové orgány.
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KATEGÓRIA D      6. – 7. ročník základnej školy a 1. – 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

5 bodov

4. Pozorne si prezri oba grafy týkajúce sa dĺžky a hmotnosti 
uvedených r ýb a potom odpovedz na otázky (1-5) s nimi súvisiace.

1. Aký je rozdiel v dĺžke najväčšej a najmenšej r yby?
2. Aký je rozdiel vo váhe ťažšej a najľahšej r yby?
3. Aký je súčet hmotností r ýb dlhých či dlhších ako 1 meter?
4. Koľko lieňov danej hmotnosti musíme uloviť, aby súčet ich hmotnosti bol 
väčší ako je hmotnosť najťažšej r yby?
5. Aká je priemerná dĺžka uvedených r ýb?
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KATEGÓRIA D      6. – 7. ročník základnej školy a 1. – 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

6 bodov

4 body

5. K nasledujúcim opisom r ýb (1-4) priraď správny obrázok  
(A-D). Napíš aj slovenský názov týchto r ýb.

1. žije vo vodách s v ysokým obsahom kyslíka, prevažne v studených a horských tečúcich 
vodách; jeho potravou sú menšie r yby, vodné živočíchy a hmyz, je drav ý
2. žije v tečúcich teplejších podhorských vodách bohatých na kyslík;  má pestrofarebné telo 
s veľkou chrbtovou plutvou, je drav ý
3. žije v pomaly tečúcich až stojatých vodách; na hlave má dva dlhé a štyri  kratšie fúziky, na 
konci tela dlhú análnu plutvu; živí  sa r ybami; ako naša najväčšia r yba máva dĺžku až 2 m a 
hmotnosť do 60 kg
4. žije v pomaly tečúcich a stojatých vodách; typickým znakom je pretiahnuté telo, dlhá 
hlava a hlboko rozštiepené ústa; živí  sa dravo menšími r ybami a inými vodnými živočíchmi
         A.              B.

         C.             D.

6. Ktorá r yba? Odpovedz správne na otázky (1-4).

1. Ktorá r yba žije v mori ale rozmnožovať sa chodí do riek?
2. Ktorá r yba žije v riekach ale rozmnožovať sa chodí do mora?
3. Ktorá naša r yba má dve chrbtové plutv y?
4. Ktorá r yba sa veľmi podobá na kapra, ale nemá pri  ústach fúziky?
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KATEGÓRIA E      5. – 9. ročník základnej školy alebo 1. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

E 
K a t e g ó r i a 
5.–9. ročník základnej školy alebo 1.–4. 
ročník gymnázia s osemročným štúdiom
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KATEGÓRIA E      5. – 9. ročník základnej školy alebo 1. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

3 body

5 bodov

2. Zaraď správne nasledujúce minerály (1-5) do skupín podľa 
chemického zloženia (A-E).

1. kalcit,  aragonit,  magnezit,  siderit
2. opál,  kremeň, magnetit,  hematit
3. bar yt,  sadrovec 
4. živec, muskovit,  granát
5. rumelka, pyrit,  tetraedrit

A. sulfid  B. oxid C. uhličitan  D. síran E. kremičitan

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

1. Je podľa teba horšia efuzívna alebo explozívna erupcia? Odpoveď zdôvodni.
2. Čo sú to lahar y? Kde na Slovensku ich môžeme nájsť (uveď 1 príklad).
3. Ako ovply vňuje obsah sodíka tekutosť magmy či láv y?
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KATEGÓRIA E      5. – 9. ročník základnej školy alebo 1. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

6 bodov

4,5 bodu

3. O ktor ých mineráloch je reč? Priraď správne názov v podobe 
chemickej značky (1-6) ku opisu (A-F).

 1. BaSO4   2. SiO2   3. Fe3O4
 4. Sb2S3   5. CaCO3   6. CaSO4 . 2H2O

A. má v ýbornú štiepateľnosť, v kyseline chlórovodíkovej šumí, v yužíva sa na v ýrobu 
vápna
B. hlavná ruda bária, v ytvára tabuľkovité kr yštály 
C. mäkký minerál vo vode nerozpustný, používa sa ako prímes do cementu
D. tvrdý minerál bez štiepateľnosti  – r ýpe do skla, v yužíva sa v sklenárstve či  v 
elektrotechnike
E. stredne tvrdý minerál tmavomodrého sfarbenia, v ytvára ihličkovité kr yštály
F. silne magnetický minerál čiernej farby, najdôležitejšia ruda železa

4. Ku každému obrázku (A-C) priraď správne slovenský názov  
(1-3) a latinský názov druhu aj čeľade (a-f ).

      A.         B.             C.

1. čer vienka obyčajná  2. čížik obyčajný  3. králik ohnivohlav ý
a) Carduelis  spinus  b) Erithacus rubecula c) Regulus ignicapillus
d) Turdidae    e)  Regulidae   f )  Fringil l idae
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KATEGÓRIA E      5. – 9. ročník základnej školy alebo 1. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

3 body

4 body

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

1. Na akú potravu sa špecializuje Loxia cur virostra  a prečo?
2. Čo prevláda v potrave druhu Pyrrhula pyrrhula?
3. Ako sa l íši  zimovanie druhov Pyrrhula pyrrhula  a Loxia cur virostra?

6. Nie je javor ako javor. Urči, ktoré z obrázkov (1-4) patria 
javoru mliečnemu a ktoré javoru horskému. Tieto dva druhy 
majú podobné latinské názv y. Ako znejú?

    1.     2.

    

        3.       4.   
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KATEGÓRIA E      5. – 9. ročník základnej školy alebo 1. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

2,5 bodu

3 body

7. Áno alebo nie? Prečítaj si pozorne nasledujúce tvrdenia 
o Frangula alnus  a urči, či sú správne. Písmenká správnych 
odpovedí tvoria slovo – názov dreviny. Pre ktor ý listnatý strom 
sa tento názov používa?

Tvrdenie          áno nie

1. Rastie na vlhkých miestach od nížin až po horský stupeň.   K P

2. Plodom je guľatá viacsemenná bobuľa.     A  L

3. Kôra aj plody sú liečivé, ale vo v yšších dávkach jedovaté.  E M

4. Patrí  do čeľade rešetliakovité.       N O

8. 3x lipa malolistá. Odpovedz správne vlastnými slovami na 
nasledujúce otázky (1-3).

1. Ako sa dajú rozlíšiť  l isty l ipy malolistej a veľkolistej okrem porovnania veľkosti?
2. Aké v yužitie má lipa? (uveď 3 príklady)
3. Od čoho je odvodený jej  latinský názov „cordata“?
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KATEGÓRIA F      3. a 4. ročník základnej školy (mladší žiaci) a 5. ročník základnej školy (starší žiaci)

.......

F 
K a t e g ó r i a 
3. a 4. ročník základnej školy (mladší žiaci) 
a 5. ročník základnej školy (starší žiaci)



Úlohy spoločné pre mladších a starších žiakov:

18

KATEGÓRIA F      3. a 4. ročník základnej školy (mladší žiaci) a 5. ročník základnej školy (starší žiaci)

.......

3 body

1 bod

3. Vyber správne, na ktorom obrázku (1-3) sa nachádza topoľ 
biely.

          1.          2.           3.

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

1. Aký je rozdiel medzi jednodomou a dvojdomou rastlinou?
2. Ako sa l íši  v ýber miesta na hniezdenie u mlynárky dlhochvostej a sýkorky bielolícej?
3. Čo je to súkvetie?

3 body

2. Vyber zo zoznamu charakteristík (1-12) tie, ktoré platia pre 
topoľ biely.

             1.  má jednoduché listy  2.  má zložené listy
             3.  plodom je tobolka  4. plodom je oriešok
             5.  je to jednodomá drevina 6. je to dvojdomá drevina
             7.  je to teplomilný druh  8. je to chladnomilný druh
             9.  je to suchomilný druh  10. je to vlhkomilný druh
             11. je vetroopeliv ý   12. je hmyzoopeliv ý
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KATEGÓRIA F      3. a 4. ročník základnej školy (mladší žiaci) a 5. ročník základnej školy (starší žiaci)

.......

6 bodov

4. Vyber jednu správnu odpoveď (a-c) pri každom tvrdení (1-6) o 
sedmokráske obyčajnej.

1. Sedmokráska má:
a) hlboký koreň  b) malú cibuľku c) rozkonárený podzemok
2. Typ stonky, ktor ý má sedmokráska, sa volá:
a) byľ   b) steblo  c) stvol
3. Kvety sedmokrásky v yrastajú v súkvetí, ktoré sa volá:
a) úbor   b) súbor  c) v ýbor
4. Plodom sedmokrásky je:
a) nažka   b) oriešok  c) tobolka
5. V liečiteľstve sa zo sedmokrásky v yužívajú:
a) koreň a l isty  b) koreň a kvety c) kvety a l isty
6. Sedmokráska je na obrázku:
     a)         b)              c)
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KATEGÓRIA F      3. a 4. ročník základnej školy (mladší žiaci) a 5. ročník základnej školy (starší žiaci)

.......

5 bodov

5. Áno alebo nie? Pozorne si prečítaj nasledujúce tvrdenia (1-5) 
o mlynárke dlhochvostej a urči, či sú správne alebo nie. Ak nie 
sú správne, chyby oprav.

1. Mlynárka sa živí  drobnými semienkami rôznych rastlín.
2. Mlynárky na zimu odlietajú na sever.
3. Mlynárka obý va lúky v nižších polohách.
4. Mláďatá mlynárky si  po v yliahnutí samé zháňajú potravu.
5. Mlynárka sa nachádza na obrázku b.

     a)          b)             c)



Doplnok pre starších žiakov:

21

KATEGÓRIA F      3. a 4. ročník základnej školy (mladší žiaci) a 5. ročník základnej školy (starší žiaci)

.......

5 bodov

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

Čremcha je krík alebo strom dorastajúci do v ýšky 15 metrov. Konáre sú priame alebo 

previsnuté, v mladosti  chlpaté, v dospelosti  holé, čer venohnedé. Jednoduché listy 

majú na stopkách jednu až tri  žliazky. Voňajú horkomandľovou sil icou. Čremcha kvitne 

od začiatku apríla do polovice mája. Biele obojpohlavné voňavé kvety v yrastajú v 

súkvetí,  opeľuje ich hmyz. Plody sú čierne, trpké kôstkovice, veľké asi  ako hrach. 

Táto drevina sa najčastejšie v yskytuje v lužných lesoch od nížin až do podhorských 

oblastí.  Najhojnejšia je v jelšinách okolo potokov, najmä na severnom Slovensku a 

okolo podtatranských tokov. Často sa v ysádza ako ozdobný strom do parkov a záhrad. 

V ľudovom liečiteľstve sa používa odvar z kôr y a šťava z kôstkovíc proti  reume, syfil isu 

a kožným v yrážkam, v ýťažok z l istov proti  bolestiam žalúdka. Drevo čremchy je mäkké 

a ohybné, hodí sa na stolárske práce. Vnútorná časť kôr y sa používa na farbenie tkanín 

na zeleno. V niektor ých krajinách lisujú z jadier olej.

1. Čremcha má suchý alebo dužinatý plod?

2. Je vetroopelivá alebo hmyzoopelivá?

3. Aké má nároky (požiadavky) na vodu?

4. Ktoré časti čremchy sú liečivé?

5. Ktoré farby sú v texte spomenuté?
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.......

5 bodov

7. Ku ktorému živočíchovi či rastline (1-10) patria nasledujúce 
pojmy (a-i)? Vytvor správne dvojice.

1. ďateľ veľký    2. imelo biele

3. iskerník plaziv ý   4. jašterica krátkohlavá

5. jedľa biela    6. nátržník plaziv ý

7. okáň hruškov ý   8. plamienok plotný

9. praslička roľná   10. slezinovka striedavolistá

a) feromóny    b) studenokr vný živočích 

c) lepkav ý jazyk    d) neopadavé prostistojné listy

e) nažka s chlpatým chvostíkom f ) krivonos

g) v ýtrusy     h) zlatožlté kvety

ch) čer venkasté plazivé stonky  i)  vlhké miesta


