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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. K živočíchom vôd a ich okolia patria nielen rôzne článkonožce 
či vtáky, ale aj cicavce. Zatrieď nasledujúce živočíchy (1-6) 
do správneho radu (a-c). Do jedného radu môže patriť aj viac 
živočíchov.

 1. bobor vodný  2. dulovnica väčšia 3. hr yzec vodný

 4. norok európsky  5. ondatra pižmová 6. v ydra riečna

 a) hlodavce   b) hmyzožravce  c) šelmy

2. Na obrázkoch (1-3) sú tri živočíchy z predošlej úlohy.  
Napíš správne ich latinský názov.

     1.            2.      3.
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3 body

3 body

3. Áno alebo nie? Urči, či sú nasledujúce tvrdenia (1-6) správne 
alebo nie.

1. Bobor vodný si  stavia svoje hrady z drevín, zatiaľ čo ondatra pižmová z vodných 

bylín.

2. Vydra riečna má plávacie blany na všetkých končatinách, norok európsky ich má len 

na zadných nohách.

3. Dulovnica väčšia má namiesto plávacích blán na chvoste a prstoch zadných končatín 

husté br v y.

4. Norok európsky sa u nás vo voľnej prírode už nev yskytuje, v ytlačil  ho invázny norok 

americký.

5. Hr yzec vodný si  buď v yhrabe pod zemou chodby a hniezdnu komoru, alebo si  urobí 

z tráv y guľovité hniezdo zavesené na vodných rastlinách.

6. Ondatra má neosrstený chvost sploštený z bokov a bobor zhora.

4. V okolí vôd nájdeme aj tieto krásky (1-3). Odpovedz na otázky, 
ktoré s nimi súvisia. V odpovedi použi aj slovenský rodov ý  
a druhov ý názov rastliny, nie iba číslo obrázku.

           1.            2.              3.

1. Plodom ktorej rastliny je sýtočer vená bobuľa s fialov ými semenami?
2. Ktorá z týchto rastlín môže byť v ysoká až 1,5 metra?
3. Listy ktorej rastliny sú rôzneho tvaru – čiarkovité, vajcovité i  šípovité?



6

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

.......

8 bodov

5 bodov

5. Priraď ku nasledujúcim rastlinám (a-h) dve správne 
charakteristiky (1-16).

a) barička močiarna b) čer venavec plávajúci c) kosatec žltý

d) ostrica štíhla  e) pálka úzkolistá  f )  rezavka aloovitá

g) sitina sivá  h) žaburinka menšia

1. má listy s pichľav ými ostňami  2. latinský názov začína na „C“

3. môže mať v ýšku až 3 metre   4. čeľaď baričkovité

5. latinský názov je Juncus    6. drobné okrúhle plávajúce listy

7. má ponorené a plávajúce listy  8. latinský názov začína na „S“

9. má veľké kvety v ýraznej farby  10. v ytvára husté sivasté trsy

11. latinský názov je Trichlochin   12. patrí do čeľade šachorovité

13. súkvetie tvoria 2 oddelené šúľky 14. latinský názov je Lemna

15. latinský názov začína na „P “   16. latinský názov je Iris

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

1. Zatiaľ čo kremeň je veľmi tvrdý kremičitan bez štiepateľnosti  a je schopný r ýpať 

do skla, aragonit je uhličitan slabej štiepateľnosti,  ktor ý sa rozkladá v kyseline 

chlorovodíkovej. 

2.  Sivohnedý uhličitan siderit je najv ýznamnejšou rudou olova na Slovensku.

3. Kremičitan s nízkou tvrdosťou granát má rôznu farbu v závislosti  od chemického 

zloženia, síran sadrovec je mäkký, bielej až žltkastej farby, vo vode nerozpustný.

4. Í l,  pieskovec a kremenec sú usadené úlomkovité horniny, vápenec a dolomit sú 

usadené chemogénne minerály.

5. Muskovit a biotit sú kremičitany, ktoré majú svoje uplatnenie v klenotníctve.
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4 body

7. Vyber pri jednotliv ých tvrdenia (1-8) o geologických lokalitách 
správnu možnosť (a-c).

1. Prírodná pamiatka Veľký jarok pri Moravanoch nad Váhom je známy 

nálezom:

a) mar ťanky   b) neptúnky   c) venuše

2. Na vrcholovom bradle prírodnej rezer vácie Vršatské bradlá sa nachádza:

a) hvezdáreň   b) sopečný kráter  c) zrúcanina hradu

3. Prírodná pamiatka Korniansky ropný prameň sa nachádza:

a) vo flyšovom pásme  b) v bradlovom pásme c) v jadrov ých pohoriach

4. Prírodnú pamiatku Vychylovské prahy tvorí:

a) traver tínová kopa  b) úsek potoka  c) skalné útesy

5. Prírodná rezer vácia Klokočovské skálie je známa:

a) pieskovcov ými guľami b) traver tínov ými terasami c) žulov ými ihlami

6. Chránený areál Dubnické bane preslávila ťažba:

a) diamantu   b) opálu   c) rubínu

7. Národná prírodná rezer vácia Morské oko vzniklo:

a) činnosťou ľadovca  b) v ýbuchom sopky  c) zahradením doliny

8. Národná prírodná rezer vácia Šomoška sa nachádza na hraniciach 

Slovenska s:

a) Českom    b) Maďarskom  c) Poľskom


