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



Úlohy spoločné pre mladších a starších žiakov:
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5 bodov

1. Vyber pri nasledujúcich tvrdeniach o konvalinke voňavej  
(1-5) vždy jednu správnu odpoveď (a-c).

1. Stonka konvalinky sa volá:

a) byľ    b) steblo   c) stvol

2. Plodom konvalinky je:

a) biela bobuľa   b) čer vená bobuľa  c) zelená bobuľa

3. Podzemnou časťou konvalinky je:

a) cibuľka    b) koreň   c) podzemok

4. Listy konvalinky sú:

a) jednoduché a holé  b) jednoduché a chlpaté c) zložené a holé

5. Konvalinka je na obrázku:

         a)            b)           c)
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3 body

4 body

2. Áno alebo nie? Urči, či sú nasledujúce tvrdenia o brečtane 
popínavom (1-6) správne alebo nie.

1. Listy brečtanu na jeseň neopadávajú, je to vždyzelená rastlina.

2. Brečtan má 2 druhy koreňov, jednými sa prichytáva o podklad, druhé zabezpečujú 

v ýživu.

3. Jeho kvety kvitnú až na jeseň.

4. Plody prezimujú na rastline a dozrievajú až na jar ďalšieho roka.

5. Listy sa používajú na liečbu kašľa, pri  zápale priedušiek či  na v ykašliavanie hlienu.

6. Listy majú dvojaký tvar,  na kvitnúcich konároch sú vajcovité, na nekvitnúcich 

laločnaté.

3. Doplň do textu chýbajúce slová (1-4). Ponúkame ti aj možnosti, 
pozor však, nie všetky sú správne.

Baza čer vená je v ysoký ker alebo malý stromček v ysoký 1,5 až 4 metre. Kôru má 
čer venohnedú až sivohnedú, alebo tmavohnedú. Listy sú nepárno perovité, zložené z 
1-3 párov lístkov, stopkaté. Obojpohlavné ...1...  kvety v yrastajú v súkvetiach krátko 
pred v ypučaním listov, alebo v yrastajú súkvetia a l isty súčasne. Plodom je ...2...  guľatá 
kôstkovica, ktorá dozrieva v lete. Drevina sa ...3...  v medicíne. Je polotieňomilná a 
mrazuvzdorná. Často sa rastie na rúbaniskách a lesných ...4....

Možnosti: čer vená, čierna, čistinkách, húštinách, nepoužíva, používa, 
ružovkasté, žltozelené
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3 body

3 body

4. Odpovede správne na nasledovné otázky (1-3).  
Všetky odpovede začínajú na písmeno „K“. 

1. Ako sa nazý va samec diviaka lesného?

2. Ako sa nazý vajú očné zuby diviaka, ktoré mu trčia z papule?

3. Králik div ý v ytvára veľké rodiny, ktoré spolu tvoria ešte väčšie spoločenstvo. Ako sa 

toto spoločenstvo volá?

5. Králik alebo diviak? Doplň do viet (1-3), namiesto písmen 
(a,b), názov správneho živočícha.

1. ...a...  je všežravec, ...b...  je bylinožravec.

2. ...a...  obý va suché lúky, pasienky, okraje lesov, ...b...  uprednostňuje l istnaté a 

zmiešané lesy.

3. ...a...  rodí mláďatá raz za rok, ...b...  rodí mláďatá aj 5 krát za rok.



Doplnok pre starších žiakov:
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6 bodov

3 body

6. Kvety pŕhľav y sú zelenkasté, bez medoviny a vône, preto 
nelákajú žiaden hmyz. Opeľovanie má tak na starosti niekto 
iný. Kto? Prezradí ti to tajnička, keď do krížovky správne doplníš 
všetky slová (1-6).

1. Kvety jaseňa mannového v yrastajú na spoločnej stopke, v ytvárajú tak ...

2. Ktorá časť šafranu sa sa používa ako korenie či  l iečivá droga?

3. Akej farby sú kvety jaseňa mannového?

4. Ako sa volá druh plodu, ktor ý má šafran karpatský?

5. Aká je farba kvetov šafranu karpatského?

6. Manna, šťava, ktorá v yteká z jaseňa mannového, obsahuje veľa .. . 

7. Odpovedz správne na nasledovné otázky (1-3) súvisiace  
so živočíchom na obrázku.

1. Na obrázku nie je myš ani kr tko. Ako sa tento drobný hmyzožravec 

volá? (uveď rodov ý aj druhov ý názov)

2. Čo robí v zime – v ytvorí  si  tukové zásoby a prespí ju v úkr yte, 

alebo je aktívny a hľadá si  potravu aj pod snehom?

3. Ako si  značkuje svoje územie?


