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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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3 body

3 body

1. Odpovedz správne na nasledovné otázky (1-3).

1. Čo sú to hýfy a načo hubám slúžia?

2. Aký je rozdiel medzi parazitickou a saprofytickou hobou?

3. Čo má spoločné liek penicilín s hubami?

2. Označ správne jednotlivé časti tela huby (1-6). Ponúkame ti 
aj možnosti.

Možnosti:

hlúbik, klobúk, plodnica, podhubie, pošva, prsteň 

3 body

3. Niektoré huby majú sa spodku klobúka v ýtrusy uložené  
v rúrkach, iné v lupeňoch. Roztrieď správne nasledovné huby  
(1-6) podľa tvaru v ýtrusnice.

1. bedľa v ysoká    2. hríb dubov ý (dubák) 

3. kozák brezov ý (brezák)   4. masliak obyčajný  

5. muchotrávka čer vená  6. plávka zelená
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3 body

5. Priraď k nasledujúcim hubám (1-3) na obrázkoch správny 
názov (a-c).

       1.            2.                3.

a) hríb dubov ý    b) hríb satanský   c) suchohríb hnedý

5 bodov

2 body

4. Odpovedz správne na nasledovné otázky (1-5).

1. Ako sa volá jedlý druh muchotrávky?

2. Ako sa veľmi často ľudovo nazý va pečiarka poľná?

3. Ako sa volá huba, ktorú často môžeme nájsť pod osikami a má tento strom aj v 

názve?

4. Ako sa volá malá žltá jedlá huba, ktorá má vo svojom názve malé žlté zvieratko?

5. Ako sa volá nejedlý druh r ýdzika, ktor ý má vo svojom názve druh zvieraťa?

6. Odpovedz správne vlastnými slovami na nasledovné dve 
otázky.

1. Prečo sa huby nemajú zbierať do igelitovej tašky  či plastového vrecka?

2. Majú v prírode v ýznam aj jedovaté huby? (uveď príklad)
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7 bodov

7. Prečítaj si pozorne nasledujúci text a odpovedz na otázky  
(1-7) s ním súvisiace.

Muchotrávka zelená sa považuje za najjedovatejšiu a najnebezpečnejšiu hubu Európy 
a Severnej Ameriky. Nielenže je prudko jedovatá, ale nav yše sa pr vé príznaky otrav y 
(napínanie na vracanie, vracanie, bolesti  brucha, hnačky, sčer venanie tváre, poruchy 
vedomia) objavujú až v okamihu, keď je jed vstrebaný v organizme po 6 až 24 hodinách po 
konzumácií  a zároveň sú už ťažko zasiahnuté dôležité orgány (najmä pečeň). Muchotrávka 
zelená obsahuje niekoľko toxínov, z ktor ých najjedovatejší  je amanitín, ktor ý poškodzuje 
bunky pečene. Zvlášť citl iví  na amanitín sú starí  ľudia a deti.  Aj sušená muchotrávka 
zelená je jedovatá. Sušením, varením ani zmrazením sa amanitín neodstraňuje. Hlavný jed 
amanitín prechádza aj do materského mlieka. Neskúsení hubári si  ju často pletú s plávkou 
zelenkastou. Otrava muchotrávkou zelenou patrí  stále medzi možné smr teľné otrav y. 
Požitie už jedného priemerne veľkého klobúka dokáže ohroziť na živote viac ako dvoch 
dospelých. Úmr tnosť u dospelých sa pohybuje okolo 30 - 40%, u detí 
až 80%. Ako životzachraňujúci krok sa vo svete v l iečbe vo veľkej miere 
používa transplantácia pečene. Pri  každom podozrení na otravu hubami 
je potrebné v y volať vracanie, piť veľa tekutín a ihneď v yhľadať lekársku 
pomoc. Čím skôr prídete k lekárovi,  tým skôr vám poskytnú odbornú 
pomoc a tým väčšia je šanca na záchranu života. Dôležité je doniesť 
so sebou nespracované zv yšky húb, jedlo z húb alebo aj zvratky, ktoré 
pomôžu identifikovať hubu, ktorá spôsobila otravu, čo je nesmierne 
dôležité pre l iečbu.

Otázky:
1. Pre ktoré skupiny ľudí je muchotrávka zelená obzvlášť nebezpečná?
2. Ako sa volá najsilnejší jed muchotrávky zelenej?
3. Ktorá časť ľudského tela najviac utrpí konzumáciou muchotrávky zelenej?
4. Je možné nejakou kuchynskou úpravou z tejto huby jed odstrániť?
5. Ako sa môže malé dojča, i  napriek tomu, že túto hubu nikdy nejedlo, ňou otráviť?
6. Na ktorú hubu sa podobá muchotrávka zelená?

7. Ako dlho tr vá, kým sa prejaví otrava muchotrávkou zelenou?


