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Ahojte stromáci. Je tu už posledné vedomostné kolo biologickej súťaže ENVI-Talent v tomto školskom 
roku. Máte už len jednu šancu ukázať nám svoje vedomosti a zabojovať o pekné ceny. Nezabudnite 
tiež, že už len do konca marca máte čas na dokončenie svojho vlastného vedeckého projektu a zaslanie 
jeho výsledkov. Sme veľmi zvedaví, koľko Odborníkov a Mudrcov medzi vami tento rok objavíme.  Teraz 
sa však už dobre sústreďte na úlohy, ktoré sme si pre vás nachystali. Opäť budeme skúšať nielen vaše 
vedomosti, ale aj pozornosť.

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 šiesteho kola súťaže je 8. marec 2019.

Prajeme Vám úspešné riešenie úloh!

Novice (nováčik)

Explorer (prieskumník)

Adept (znalec)

Specialist (odborník)

Wiseman (mudrc)
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4,5 bodu

1. Nie všetky huby majú rovnakú stavbu tela. V niektor ých 
znakoch sa zhodujú, v iných sa odlišujú. Pomenuj správne 
jednotlivé časti (1-9) označené na obrázku.

3 body

2. Odpovedz na otázky (1-3) súvisiace s obrázkom z úlohy č.1.

1. Ktorá z húb na obrázku je jedovatá a ktorá jedlá?

2. Vieš, ako sa tieto huby volajú? (napíš rodový aj druhový názov)

3. Uveď aspoň 2 znaky, podľa ktorých by sa dali medzi sebou spoľahlivo rozlíšiť.

3 body

3. Jedlá, jedovatá alebo nejedlá huba? Zatrieď nasledovné huby 
do správnej skupiny.

hodvábnica veľká, hríb satanský, muchotrávka červenkastá, plávka zelenkastá, rýdzik kravský, 

tanečnica poľná
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5 bodov

3,5 bodu

4. Pri jednotliv ých tvrdenie (1-5) v yber vždy 1 správnu odpoveď 
(a-c).

1. Bunková stena húb obsahuje:

a) celulózu    b) chitín   c) lignín

2. Zásobnou látkou u húb je:

a) glykogén    b) glukóza   c) škrob

3. Mykoríza je príklad:

a) parazitizmu   b) saprofytizmu  c) symbiózy

4. Výtrusy sú uložené v:

a) plodnici    b) podhubí   c) pošve

5. Medzi jednobunkové huby patria:

a) kvasinky    b) lišajníky   c) plesne

5. Ako dobre poznáš huby? Priraď k nasledovným obrázkom  
(1-7) správny názov (a-g).

a) bedľa jedlá

b) kuriatko jedlé

c) muchotrávka červená

d) muchotrávka zelená

e) pečiarka poľná

f) plávka modrastá

g) rýdzik pravý
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3 body

6. Prezri si pozorne údaje v nasledovnej tabuľke a podľa nich 
urči, v ktorom stĺpci (1-3) sú informácie týkajúce sa bunky 
rastlinnej, živočíšnej a bunky húb.

5 bodov

7. Prečítaj si pozorne nasledujúci text a doplň chýbajúce slová  
(1-5). Ponúkame ti aj možnosti, pozor však, nie všetky sú správne.

Huby nemajú asimilačné pigmenty, nemôžu teda uskutočňovať fotosyntézu, a tak získavajú živiny inak. 

...1... huby rozkladajú odumreté telá rastlín a živočíchov, prípadne zvyšky organického pôvodu, preto majú 

nezastupiteľnú úlohu v prirodzených ekosystémoch, kde plnia úlohu ...2... . Huby ...3... čerpajú organické 

látky priamo zo živých organizmov. Často sú špecializované na určitý typ hostiteľa, napr. snete napádajú 

obilniny. Mnohé huby môžu žiť v symbióze. Rozlišujú sa dva druhy symbiózy: ektosymbióza (voľnejší vzťah, 

hubové vlákna sa dostávajú len na povrch partnera) a endosymbióza (užší vzťah, vlákna húb sa dostávajú 

priamo do buniek symbionta). Príkladom ektosymbiózy je spolužitie húb (hubových vláken) s ...4... vyšších 

rastlín. Takto sa vyživuje hlavne veľa vyšších húb, ktoré vedia rásť len v blízkosti rastlín (často stromov), 

ktoré im zabezpečujú potrebné špecifické organické látky. Príkladom endosymbiózy je spolužitie húb napr. 

s rastlinami z čeľade vstavačovitých (typické orchidey, ktoré sa pestujú ťažko preto, lebo ich hľuzy sa najprv 

musia “nainfikovať” potrebnými hubami, aby mohli rastliny rásť).

Špeciálnym typom symbiózy je tzv. lichenizmus, pri ktorom vzniká kvalitatívne nový organizmus - lišajník. Je 

to spolužitie hubových vláken s riasou alebo sinicou. Riasa (tzv. fotobiont) schopná fotosyntézy dodáva hube 

...5... látky, teda ju vyživuje. Huba (tzv. mykobiont) zabezpečuje príjem vody a rozmnožovanie. Lichenizmus 

je tak úzko špecializovaná forma symbiózy, že druhy, ktoré sa jej zúčastňujú, by už nevedeli prežiť samostatne. 

Možnosti: agresívne, anorganické, jedovaté, koreňmi, listami, organické, parazitické, 

producentov, reducentov, saprofytické, symbiotické, zelené


