




Ahojte stromáci. Ani sme sa nenazdali a s aprílom tu máme posledné vedomostné kolo súťaže ENVI-
Talent v tomto školskom roku. Posledné úlohy, ktoré preveria vaše vedomosti a pozornosť, a zároveň 
môžu ovplyvniť vaše umiestnenie v našom rebríčku hodnotenia. A pretože každé kolo je iné a dokáže 
rozhodnúť o úspešných či neúspešných riešiteľoch, bojujte ďalej až do poslednej úlohy. Možno práve 
tento mesiac odhalíte svoj talent na biológiu.  

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 ôsmeho kola súťaže je 4. máj 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

.......

2 body

1. Prečítaj si pozorne text. Potom urči, ktoré z tvrdení (1-5) sú 
na základe textu a grafu pravdivé.

Zemská kôra (vrchná časť 
l itosfér y) je oddelená 
od zemského plášťa tzv. 
Mohorovičićovou plochou 
diskontinuity, ktorá bola 
nazvaná podľa chor vátskeho 
geofyzika Andrija 
Mohorovičića. Na ploche 
diskontinuity (nespojitosti) 
dochádza k v ýraznej zmene 
r ýchlosti  šírenia zemetrasných 
vĺn, čo je spôsobené odlišnou hustotou zemskej kôr y a zemského plášťa. Hrúbka zemskej 
kôr y je premenlivá (6 km v hlbinách oceánu, na kontinentoch 30-40 km, v Himalájach 
až 80 km). V porovnaní s polomerom Zeme prenikli  ľudia len do nepatrných hĺbok 
prostredníctvom ťažbov ých vr tov. Najhlbší vr t na svete (na polostrove Kola v Rusku) 
dosiahol hĺbku 12 000 m. Priemerná hrúbka zemskej kôr y je 35 km a predstavuje len 
1,5% hmoty Zeme. V zemskej kôre sú najviac zastúpené tieto pr vky: kyslík (46%), 
kremík (28%) a hliník(8%). Hlavné nerasty sú oxidy a kremičitany. 

1. Najčastejšie sa v yskytujúcim pr vkom s obsahom kovu v zemskej kôre je 
kremík.
2. Andrij Mohorovičić rozdelil stavbu Zeme na zemskú kôru, plášť a jadro.
3. Najhrubšia zemská kôra sa nachádza v Rusku.
4. V rámci zloženia zemskej kôr y len 6 pr vkov má zastúpenie menšie alebo 
rovné 5%.
5. Mohorovičićova plocha diskontinuity spôsobuje rozdielnu hustotu zemskej 
kôr y a zemského plášťa.
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KATEGÓRIA C      8. – 9. ročník základnej školy a 3. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

3 body

3 body

2. Odpovedz správne na otázky (1-3).

1. Z ktorých častí sa skladá pevninská kôra? (začni tou najvrchnejšou časťou)

2. Prečo sa môžu pohybovať litosférické dosky po zemskom plášti?

3. Ako vzniká nová oceánska kôra?

3. Vytvor správne štvorice tvorené skupinou hornín (A-C), 
spôsobom ich vzniku (1-3) a dvomi príkladmi (I-VI).

A. vyvreté horniny    1. vznikajú pôsobením zvýšeného tlaku a teploty

B. usadené horniny   2. vznikajú stuhnutím žeravej taveniny

C. premenené horniny  3. vznikajú usadením rôznych horninotvorných materiálov

I. andezit, II. vápenec, III. rula, IV. pieskovec, V. mramor, VI. žula
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KATEGÓRIA C      8. – 9. ročník základnej školy a 3. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

4 body

3 body

4.Vyber pri nasledujúcich vetách (1-4) vždy jednu správnu 
odpoveď (a-c). 

1. Násyp z odpadového materiálu pri ťažbe a spracovaní rúd sa volá:

a) ložisko   b) halda  c) hlušina

2. Odpadové minerály alebo horniny, ktoré sprevádzajú úžitkové nerastné suroviny sú:

a) rudy   b) hlušina  c) halda

3. Jalovina je iný názov pre: 

a) haldu   b) hlušinu  c) ložisko

4. Zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu zmiešaného s vodou 

pochádzajúcej z úpravy nerastov je:

a) čistiareň   b) odkalisko  c) ložisko

5. Odpovedz správne na otázky (1-3).

1. Aký je rozdiel medzi rudou a nerudou?

2. Aký je rozdiel medzi minerálom a horninou?

3. Aký je rozdiel medzi petrológiou a mineralógiou?
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KATEGÓRIA C      8. – 9. ročník základnej školy a 3. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

9 bodov

2,5 bodu

6. V nasledujúcej úlohe sa pomiešali písmenká v slovách (1-9). 
Usporiadaj ich správne a rozdeľ slová na rudy, horniny a minerály.

  1. tazlab    2. tezsab  3. xiatub

  4. tabianicr    5. tifgar  6. gartin

  7. nasemcet   8. borag  9. lotaz

7. Vytvor správne dvojice medzi horninou (1-5) a jej v yužitím 
(a-e).

1. halit  2. íl  3. magnetit  4. pieskovec  5. vápenec

a) výroba železa

b) výroba keramiky a tehál

c. sochárstvo

d) výroba cementu

e) jedlá soľ
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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

.......

2 body

1. V blízkosti človeka žijú rôzne skupiny baktérií, ktoré človek 
neraz v yužíva vo svoj prospech. Doplň k jednotliv ým opisom  
(1-4) správny názov.

1. Tieto baktérie žijú napríklad v hrubom čreve človeka. Podporujú rozklad nestrávenej potravy, 

vytvárajú niektoré vitamíny, chránia organizmus pred rôznymi nákazami. Sú to r... baktérie.

2. Tieto baktérie sa využívajú napr. pri výrobe octu, kyslého mlieka, kapusty či uhoriek. Najznámejšie 

z nich sú mliečne baktérie. Sú to k... baktérie.

3. Tieto baktérie sú schopné viazať dusík zo vzduchu a obohacujú pôdu o dusíkaté látky. Nájdeme ich 

na koreňoch strukovín. Sú to h... baktérie.

4. Tieto baktérie spôsobujú nákazlivé ochorenia, živiny získavajú zo živých organizmov. Sú to p... 

baktérie.
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KATEGÓRIA D      6. – 7. ročník základnej školy a 1. – 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

4 body

2. V blízkosti človeka sa môže objaviť aj baktéria Clostridium 
botulinum.  Prečítaj si pozorne nasledujúci text a odpovedz na 
otázky (1-4) s ním súvisiace.

Clostridium botulinum  je baktéria v tvare tyčinky schopná 
v ytvárať spór y (v ýtrusy).  Vo forme spór je bežne rozšírená 
v prírode – v pôde, bahne, vode, na koreňovej a inej 
zelenine. Okrem toho sa nachádza aj v tráviacom systéme 
zvierat,  odkiaľ môže byť v ylučovaná do prostredia. Prenos 
na potraviny sa môže uskutočniť z nedbalosti  pri  v ýrobe, 
pri  skladovaní,  pri  príprave strav y, z neodbornosti  a dodržiavania predpísaných 
technologických postupov a pod. Rizikové sú najmä potravinové konzer v y bohaté na 
bielkoviny, ktoré obsahujú mäso, mäsové v ýrobky, r yby alebo strukoviny, vzduchotesne 
balené r ybie v ýrobky a huby zabalené vo fóliách. Baktérie Clostridium botulinum 
sú schopné množenia v širokej škále potravín, ak majú optimálne podmienky (t.j. 
nedostatok kyslíka a vhodná teplota).  Nie sú schopné množenia v niektor ých kyslých 
druhoch ovocia pre nízke pH (<4,5). Zo spór v yklíčia vegetatívne formy a začnú v 
konzer ve alebo kontaminovanej potravine produkovať toxín botulín. Toxíny sú citlivé 
na teplo, k ich zneškodneniu dochádza zahriatím na teplotu 80 °C po dobu 10 minút. 
Ako následok pôsobenia botulotoxínu na ľudský organizmus vzniká botulizmus. Je 
to ťažká, život ohrozujúca otrava jedlom. Chor ý musí byť hospitalizovaný. Jedinou 
účinnou liečbou je skoré podanie špecifického protijedu a podpora dýchania pacienta. 
Najlepšou prevenciou je nepožívanie konzer v, ktoré majú v ydutý obal a potravín v 
sklených pohároch, ktoré majú netesné a v yduté viečka. Najväčšie riziko predstavujú 
doma steril izované potraviny a potraviny v yrobené z kontaminovaných surovín (mäso, 
zelenina). Pretože môže byť botulotoxín teplom zničený, mali  by byť takéto potraviny 
pred konzumáciou krátko prevarené.

1. Uprednostňuje baktéria aeróbne alebo anaeróbne prostredie?
2. Ako vplý va kyslé prostredie na baktérie Clostridium botulinum?
3. Prečo je baktéria Clostridium botulinum  pre človeka nebezpečná?
4. Ako je možné zničiť toxín botulín?
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KATEGÓRIA D      6. – 7. ročník základnej školy a 1. – 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

2 body

3 body

3. Vyber pri nasledujúcich vetách (1-4) vždy jednu správnu 
odpoveď (a-c).

1. Mládza je:
a) hranica na poli   b) seno  c) vodná plocha
2. Trávnatý porast, na ktorom sa pasú hospodárske zvieratá sa volá:
a) lúka   b) medza  c) pasienok
3. Ak človek pestuje na poli len jeden druh rastliny, nazý vame ju:
a) monokultúra  b) otava  c) v ýmladok
4. Odnos pôdy vodou či vetrom sa nazý va:
a) erózia   b) korózia  c) migrácia 

4. Napíš, ako sa správne volajú obilniny na obrázkoch (1-3).

   1.          2.               3.
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KATEGÓRIA D      6. – 7. ročník základnej školy a 1. – 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

3 body

5 bodov

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

1. Vymenuj ďalšie rôzne tri  obilniny okrem uvedených v úlohe č.4.
2. Vyšľachtením ktor ých rastlín vznikli  obilniny?
3. Vymenuj 3 rôzne spôsoby, ako je možné v yužiť obilniny – okrem múky a rôznych 
druhov pečiva.

6. Doplň do textu chýbajúce slová (1-5). Vybrať si môžeš zo 
zoznamu slov pod textom, pozor však, nie všetky slová sú 
správne.

Krmoviny sú rastliny, ktoré ľudia pestujú na kŕmenie hospodárskych zvierat.  Krmivo 
delíme na dva druhy. ...1...  krmivo - sú to semená rastlín - zrno pšenice, ovos... 
...2...  krmivo - sú to celé rastliny v yužívané na kŕmenie - tráva, siláž, seno, ďatelina... 
Častými krmovinami sú ...3...  rastliny. Ich pestovaním sa obohacuje pôda o dusík a 
tým sa zv yšuje jej  úrodnosť. Obsahujú veľa ...4...,  čím sú pre hospodárske zvieratá 
v ýživné. Semená niektor ých sa používajú aj ako potravina pre ľudí (hrach, fazuľa, 
sója).  Okrem týchto rastlín sa ako krmoviny v yužívajú aj obilniny (pšenica, ovos), 
olejniny (slnečnica),  okopaniny (repa kŕmna a cukrová), kŕmne tráv y, kapustovité 
rastliny (kapusta, repka), mrkvovité rastliny (mrkva), ...5...  rastliny (zemiaky)a iné.

Zoznam slov: bielkovín, bôbovité, dusíkaté, jadrové, objemové, kúskové, 
ľuľkovité, podzemné, tukov, veľké
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KATEGÓRIA D      6. – 7. ročník základnej školy a 1. – 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

4 body

3 body

7. Spoznáš nasledovné olejniny (1-4) podľa ich opisu? Napíš ich 
správny názov.

1. Je jednoročná rastlina pochádzajúca zo Severnej Ameriky. 
Dorastá až do troch metrov. To čo nazý vame kvetom je vlastne 
súkvetie zložené z množstva malých kvietkov. Semená obsahujú 
kvalitný olej vhodný do studených šalátov, ale aj  na tepelnú 
prípravu jedál.  Pestuje sa v teplejších oblastiach. Je aj  v ýbornou 
krmovinou. 
2. Má žlté kvety, ktor ými na jar mení polia na veľké žlté plochy. 
Má kvalitný olej.  Boli  v yšľachtené odrody, ktoré poskytujú olej vhodnejší  pre studenú 
kuchyňu a odrody s olejom odolným voči v ysokým teplotám (v yprážanie, fritovanie). 
V poslednej dobe sa čoraz viac v yužíva na v ýrobu biopalív.
3. Malé semená sa v yužívajú na prípravu pokrmov. Nedozreté semená obsahujú aj 
zdraviu škodlivé jedovaté látky - drogy. Využíva sa však aj na v ýrobu liekov.
4. Semená sa v yužívajú v potravinárstve. Ich konzumácia má priazniv ý vply v na 
tráviacu sústavu. Olej obsahuje vitamíny, minerály a iné zdraviu prospešné látky. 
Využíva sa aj na v ýrobu rastlinných masiel.

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

1. Ako nazý vame plody ľuľka zemiakového?
2. Ktorá časť rastliny ľuľka zemiakového nie je jedovatá?
3. Ako sa volá chrobák, ktorého lar v y sa živia l istami ľuľka zemiakového?
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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

.......

9 bodov

2 body

1. Vytvor správne dvojice tvorené názvom horniny (1-9) a jej 
minerálnym zložením (a-ch).

1. dolomit   2. fylit   3. íl

4. radiolarit   5. rula   6. serpentinit

7. svor    8. travertín   9. vápenec

a) zmes ílov ých minerálov

b) hlavne kalcit,  môže obsahovať aj í l  alebo dolomit

c) hlavne dolomit, môže obsahovať aj kalcit

d) kalcit

e) kremeň, menej chalcedón, pôvodne aj opál

f ) kremeň, sľuda (sericit),  chlorit,  môže byť aj  grafit

g) kremeň a sľuda (muskovit),  môže byť aj  granát a staurolit

h) kremeň, živce a sľudy (biotit,  menej muskovit)

ch) serpentín, azbest,  niekedy olivín a granát

2. Odpovedz správne na otázku.

Koľko hornín z úlohy č.  1 patrí  medzi usadené horniny a koľko medzi premenené 

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

.......

4 body

3 body

3. Vyber pri nasledujúcich vetách (1-8) vždy jednu správnu 
odpoveď (a-c).

1. Felis  silvestris  je živočích aktívny najmä:
a) cez deň   b) cez deň aj v noci  c) v noci
2. Sc iurus  vulgaris  počas zimy:
a) je aktívna  b) spí neprav ým spánkom c) spí prav ým spánkom
3. Glis  glis  je z čeľade:
a) hlodavcovité  b) plchovité   c) vevericovité
4. Muscardinus  avellanarius  u nás:
a) je veľmi bežný  b) je veľmi zriedkav ý c) nežije
5. Sus  sc rofa  žije:
a) v čriede   b) v kŕdli    c) v roji
6. Cer vus elaphus  svoje parohy:
a) nezhadzuje  b) zhadzuje začiatkom jar c) zhadzuje na jeseň
7. Capreolus capreolus  má ruju:
a) na jar   b) v lete   c) na jeseň
8. Ixodes ric inus  patrí medzi:
a) hmyz   b) pavúkovce   c) vtáky 

4. Napíš správny slovenský rodov ý a druhov ý názov živočíchov 
na obrázkoch (1-3).

    1.            2.     3.
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KATEGÓRIA E      5. – 9. ročník základnej školy alebo 1. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

3 body

6 bodov

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

1. Ako sa smreky bránia pri  napadnutí lykožrútom?
2. Ako sa zvlieka koža slepúchovi lámavému? Pripomína skôr zvliekanie u jašteríc 
alebo u hadov?
3. Kukučky znášajú svoje vajíčka do hniezd v yše 100 druhov vtákov. Ako je možné, že 
si  to tieto rôzne druhy nevšimnú a vajíčko kukučky si  ponechajú?

6. V nasledujúcich tvrdeniach (1-6) je vždy ukr ytá chyba. Nájdi 
ju a oprav.

1. Baza čer vená má svoj druhov ý názov podľa sýtočer vených 
obojpohlavných kvetov, ktoré sa objavujú spolu s l istami.
2. Lipkavec marinkov ý má listy vajcovitého alebo 
kopijovitého tvaru v yrastajúce v prízemnej ružici.
3. Konvalinka voňavá je jedovatá rastlina s bielymi kvetmi 
a čiernymi bobuľovitými plodmi.
4. Plodom zvončeka broskyňolistého, tr vácej byliny v yrastajúcej z cibuľky, je tobolka.
5. Semená scily trojlistej roznášajú mravce, ktoré sa živia ich mäsitým v ýrastkom.
6. Kvet črievičníka papučkovitého, našej najmenšej orchidey, má 5 okvetných lístkov, 
pričom 4 sú hnedočer vené a piaty zlatožltý je bruchato nadutý (papučka).
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KATEGÓRIA E      5. – 9. ročník základnej školy alebo 1. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

.......

4 body

7. Vytvor správne dvojice tvorené názvom rastliny (1-8) a jej 
charakteristikou (a-h).

1. Carpinus betulus 2.  Equisetum sylvaticum  3.  Humulus lupulus

4. Lathyrus vernus  5.  Lycopodium clavatum  6.  Polytrichum commune

7. P teridium aquilinum 8. Taxus baccata

a) jeden z najväčších machov  b) indikátor kyslých pôd

c) jarná a letná byľ    d) papraď s hrubým podzemkom

e) nejedovatý čer vený miešok  f ) dôležitá technická plodina

g) kvety s vekom menia farbu  h) čeľaď lieskovité
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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:
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KATEGÓRIA F      3. a 4. ročník základnej školy (mladší žiaci) a 5. ročník základnej školy (starší žiaci)

.......

4 body

1.  Doplň do textu chýbajúce slová (1-8). Vybrať si môžeš zo 
zoznamu slov pod textom. Pozor však, nie všetky slová sú 
správne.

Zob vtáčí je ker dorastajúci do v ýšky 2-4 metre. Kôra je spočiatku sivá, neskôr 
tmavosivá až černastá. ...1...  l isty sú s celistv ým okrajom, kopijovité, najširšie v 
strede, kožovité, s krátkymi stopkami. Zob kvitne v júni.  ...2...  obojpohlavné kvety 
v yrastajú v súkvetiach. Plody sú guľovité ...3...,  tmavofialové až čierne. Dozrievajú 
v októbri.  Kvety opeľuje ...4....  Zob je polotôňomilná drevina, v yskytuje sa v lesoch, 
najmä v ...5...,  ale aj  v lužných, ale aj  na suchých kamenných stráňach. Možno ho 
nájsť v ...6...  do nadmorskej v ýšky 780 metrov. Znáša strihanie aj tvarovanie, preto 
je často súčasťou živ ých plotov. Veľmi dobre sa rozširuje ...7...  v ýhonkami a možno 
ho rozmnožovať aj odrezkami. Jeho drevo patrí  medzi ...8....

Zoznam slov: biele, bobule, dubov ých, hmyz, jedľov ých, jednoduché, 
konárov ými, koreňov ými, kôstkovice, najmäkšie, najtvrdšie, nížinách a 
pahorkatinách, horských a v ysokohorských oblastiach, vietor, zložené, žlté 
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KATEGÓRIA F      3. a 4. ročník základnej školy (mladší žiaci) a 5. ročník základnej školy (starší žiaci)

.......

7 bodov

2. Vyber vždy jednu správnu odpoveď pri každom tvrdení  
(1-6) o medveďovi hnedom. Tentoraz to nie sú klasické možnosti 
a-c, ale písmenká sú rôzne. Písmená pri správnych odpovediach 
tvoria slovo súvisiace s medveďom – čo presne znamená?

1. Medveď je:
i)  bylinožravec  j)  mäsožravec   k) všežravec
2. Medveď obý va najmä:
o) tiché horské lesy p) lesy v blízkosti  miest  r)  nížinné lesy a lúky
3. Medveď zimu trávi:
c) behaním po lese d) neprav ým zimným spánkom       e) prav ým zimným spánkom
4. Mláďatá medveďa sa rodia:
h) na jar   ch) na jeseň    i)  v zime
5. Medveď si robí na zimu zásoby:
e) jedla   a) podkožného tuku   i)  vody
6. Medveď je:
k) r ýchly a obratný l)  pomalý a nemotorný  m) pokojný a nešikovný
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KATEGÓRIA F      3. a 4. ročník základnej školy (mladší žiaci) a 5. ročník základnej školy (starší žiaci)

.......

5 bodov

3. Prečítaj si pozorne nasledujúci text a odpovedz na otázky  
(1-5), ktoré s ním súvisia.

Scila dvojlistá dorastá do v ýšky najviac 30 cm. Z malej vajcovitej 
cibuľky v yrastá jediná jemná tenká stonka. Jej spodná časť je 
celkom obalená spodnými časťami dvoch listov. Vrchná časť 
sviežozelených jednoduchých listov odstáva od rastliny. Podľa 
tvaru patria medzi široko čiarkovité. Čiarkovité l isty majú napr. 
aj  tráv y. Obojpohlavné kvety modrej farby v yrastajú v súkvetí. 
Rozkvitnuté sú hviezdicovito rozprestreté. Tyčinky sú tiež 
modré. Kvety opeľuje hmyz alebo sa opeľujú samé. Plod je guľovitá tobolka s 
troma puzdrami, v ktor ých sú semená. Tie sú tmavé a majú svetlý v ýrastok – „mäsko“ 
pre mravce, aby odniesli  semená. „Mäsko“  zjedia a zv yšok nechajú tak, vďaka čomu 
sa rastlina rozširuje. Vegetatívne sa scila rozmnožuje cibuľkami, ktoré sa v ytvárajú na 
materskej cibuli.  Semená klíčia až na jar,  bez ohľadu na to, kedy v ypadli  z tobolky. 
Rastliny, ktoré v yrástli  z cibuliek, kvitnú o 2 roky, tie ktoré v yrástli  zo semien kvitnú 
o 2-3 roky.

1. Ktoré rastliny majú podobné listy ako scila?
2. Ktoré živočíchy sú pre scilu užitočné?
3. Akým spôsobom môže dôjsť k opeleniu kvetov? 
4. Majú kvety scily tyčinky aj piestik, alebo len jeden z týchto orgánov?
5. Pomocou čoho sa môže scila rozmnožovať?

2 body

4. Vytvor správne dvojice tvorené názvom rastliny/živočícha  
(1-4) a jedným slovom s ním súvisiacim (a-d).

1. hluchavka škvrnitá    a) kukla

2. jašterica krátkohlavá   b) poplazy

3. praslička roľná    c) vajíčka

4. okáň hruškov ý    d) v ýtrusy



Doplnok pre starších žiakov:
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KATEGÓRIA F      3. a 4. ročník základnej školy (mladší žiaci) a 5. ročník základnej školy (starší žiaci)

.......

4 body

3 body

3 body

6. Rozdeľ nasledujúce dreviny (1-6) na jednodomé a dvojdomé.

1. čerešňa mahalebková  2. dub cerov ý  3. imelo biele

4. jedľa biela   5.  klokoč perovitý  6.  topoľ biely

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

1. Ktorého živočícha potrebuje na svoje rozmnožovanie lopatka dúhová?

2. Ako sa l íši  správanie počas zimy u vretenice severnej a veverice stromovej?

3. Ako sa l íšia tvar l istov slezinovky striedavolistej a krivca žltého?

5. V nasledujúcich tvrdeniach (1-4) o pagaštane konskom je vždy 
chyba. Odhaľ ju a nesprávne slovo nahraď správnym.

1. Hnedé „guľôčky“ pagaštanu, z ktor ých si  na jeseň robíme rôzne postavičky, sú jeho 

plodmi.

2. Obojpohlavné kvety poskytujú včelám množstvo medu a veľa nektáru.

3. Listy sú dlaňovito jednoduché, v yrastajú na dlhých stopkách.

4. Pagaštan sa nachádza na obrázku c).

      a)         b)            c)


