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Okruhy otázok ku skúške z morfológie rastlín  

(platí pre zimný semester školského roku 2018/2019) 

 

Vymenovať a charakterizovať všeobecné morfologické znaky: („čo je...“) symetria 

(súmernosť)  – aké sú... asymetrické, monosymetrické, bisymetrické a polysymetrické 

orgány, v prípade kvetov podľa súmernosti  aj zygomorfné (súmerné, monosymetrické) 

a aktinomorfné (pravidelné, polysymetrické) kvety;  

metamorfóza (premena) – aké sú orgány analogické (rôzneho morfologického pôvodu, ale 

tým, že vykonávajú rovnakú alebo podobnú funkciu, nadobudli rovnaký alebo podobný tvar 

– príklady: tŕne, úponky rôzneho pôvodu); ...orgány homologické (rovnakého 

morfologického pôvodu, tým, že  vykonávajú rôznu funkciu, nadobudli rôzny tvar a stavbu – 

príklady: kvetné orgány – sú listového pôvodu, rôzne metamorfózy stonky);  

abortácia – čo je to ..., príklad abortácie; 

redukcia (zakrpatenie) – čo je to ..., príklad redukcie, čo je to rudiment?;  

atavizmus – čo je atavizmus, príklad atavizmu;  

konvergencia – čo to je, príklad konvergencie týkajúci sa rastlín, napríklad kaktusy 

a mliečniky 

 

Klíčenie. Aké dva typy klíčenia poznáme u dvojklíčnolistových krytosemenných rastlín a ako 

sa od seba odlišujú? Nakresliť epigeické a hypogeické klíčenie dvojklíčnolistových rastlín 

a popísať klíčiacu rastlinu v prípade obidvoch typov – vyznačiť na nej klíčne listy 

(cotyledones),  hypokotyl, radikula, plumula, epikotyl, pravý list, príp. pravé listy. Aké dva 

typy klíčenia poznáme u jednoklíčnolistových rastlín? Čím sú charakteristické, ako sa od seba 

odlišujú? Popísať klíčiace rastliny jednoklíčnolistových a na nich vedieť vyznačiť klíčny list 

(haustoriový klíčny list pri epigeickom klíčení cibule), klíčkovú štrbinu (pri klíčení cibule), 

koleoptylu, koleorízu (pri hypogeickom), radikula, pravý list, adventívne korene). Akým 

spôsobom klíčia nahosemenné rastliny a aký počet klíčnych listov majú? 

 

Korep. Aké dva typy korepových sústav poznáme (pravá korepová sústava – alorízia 

a nepravá korepová sústava – homorízia). Aký je medzi nimi rozdiel? U ktorých 

systematických skupín rastlín (výtrusné cievnaté rasliny – plavúporasty, prasličkorasty, 

sladičorasty; nahosemenné rastliny; krytosemenné dvojklíčnolistové rastliny; krytosemenné 

jednoklíčnolistové rastliny) sa vyskytuje pravá a u ktorých nepravá korepová sústava? Aký je 

rozdiel medzi bočnými a vedľajšími (adventívnymi) korepmi? Čo je korenová hlava (caudex) 

a z čoho vzniká? Čo je difúzna (=primárna) homorízia? Čo sú zväzkovité korene? V akých 

prípadoch sa môže vyskytovať homorízia (resp. adventívne korene) u krytosemenných 

dvojklíčnolistových rastlín? Metamorfózy korepa – čím sú charakteristické ... zaťahovacie 

korene, zásobný korep, korepová hľuza, repovitá buľva, vzdušný korep, priliepavý korep, 

asimilačný korep, dýchací korep (pneumatofór), barlovitý korep, symbiotický korep, 
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parazitický korep, rozmnožovací korep. Čo je mykoríza, ektotrofná mykoríza, endotrofná 

mykoríza?  

Čo je púčik – definícia. Ako rozdeľujeme púčiky podľa vnútorného obsahu (listové, kvetné, 

zmiešané)? Ako charakterizujeme pravé púčiky: bočné (pazušné) púčiky a terminálne 

(vrcholové púčiky) a ako charakterizujeme nepravé, adventívne púčiky? Čím sa vyznačujú 

púčiky odpočívajúce, púčiky spiace a púčiky skryté? Nakreslite typy prídavných 

(akcesorických) púčikov: seriálne zostupné púčiky, seriálne zostupné púčiky, kolaterálne 

púčiky a vyznačte poradie, v akom sa vyvíjajú.  

 

Rastové typy rastlín. Typy rastlín podľa konzistencie: dreviny a byliny (charakterizovať), 

skupiny rastlín podľa trvácnosti a plodivosti: hapaxantné rastliny (čo sú: monocyklicky 

hapaxantné rastliny, jednoročné byliny, efemérne rastliny; bicyklicky hapaxantné rastliny, 

ozimné rastliny, dvojročné rastliny; polycyklicky hapaxantné rastliny), polakantné rastliny 

(trváce byliny, efemeroidy; polokry; kríčky; kry; stromy; liany; lianely – bylinné liany). 

 

Stonka – charakterizovať rastliny haplokaulné (jednostonkové), rastliny diplokaulné 

(dvojstonkové) axilárne a diplokaulné rizomátne, rastliny triplokaulné axilárne a triplokaulné 

rizomátne a polykaulné (mnohostonkové) rastliny. 

 

Rozkonárovanie. Čím sú charakteristické a čím sa odlišujú dva základné typy rozkonárovania: 

hemiblastické (dichotomické, vidlicovité) rozkonárovanie a bočné rozkonárovanie? 

Hemiblastické rozkonárovanie: charakterizovať homobrachiálnu (rovnoramennú) 

dichotómiu, heterobrachiálnu (nerovnoramennú) dichotómiu, dichotomické sympódium 

(pseudomonopódium). Čo je koreponosič (rhisofor) a angulárny list? Bočné rozkonárovanie: 

charakterizovať monopodiálne a sympodiálne  rozkonárovanie, charakterizovať a nakresliť 

strapcovité monopódium, vrcholíkovité monopódium, sympódium a dichásium. 

Charakterizujte typy bylinných stoniek byľ, stvol, steblo, pasteblo. Byľ a stvol nakreslite. 

 

Vymenujte jednotlivé metamorfózy stonky. Zhrubnutím ktorej časti stonky vzniká nadzemná 

stonková hľuza, hypokotylová hľuza, podzemková hľuza, bázová hľuza? 

 

 

List. Z ktorých častí sa skladá úplny list? Čo je žilnatina? Čím sa vyznačuje žilnatina otvorená 

a žilnatina uzavretá? Charakterizovať a nakresliť typy uzavretej žilnatiny (perovitá, dlapovitá, 

odnožená) Polootvorená žilnatina jednoklíčnolistových rastlín: charakterizovať – spomenúť 

primárne žily, sekundárne žily a priečne, komisurálne žily. Charakterizovať a nakresliť 

rovnobežnú a vrcholovo súbežnú žilnatinu. 

 

Charakterizovať  listy jednoduché celistvé, listy jednoduché delené a listy zložené. 

Ktorú listovú stopku považujeme za krátku a ktorú za dlhú? 
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Čo je listová inzercia, listová stopa a listová jazva? Čím sa vyznačujú jednotlivé typy 

bezstopkatých listov (sediace, objímavý, prerastený, zrastené, zbiehavý list) 

Kde sa nachádza jazýček (ligula)? Čo sú prílistky, kde sa nachádzajú? Aké typy prílistkov 

poznáme? Čo je rúrka (ochrea)? Typy okrajov listových čepelí (list celistvookrajový, pílkovitý, 

zúbkatý, vrúbkovaný, vykrajovaný) – charakterizovať a nakresliť. Listy podľa celkového tvaru 

listovej čepele – objasniť terminológiu a nakresliť list podlhovastý, elipsovitý, okrúhly, 

kopijovitý, vajcovitý, obráteno kopijovitý, obráteno vajcovitý. Listy jednoduché delené: 

charakterizovať, objasniť terminológiu (typ žilnatiny, do akejhĺbky čepele siahajú výkrojky) 

a nakresliť list perovito laločnatý, dlapovito laločnatý, odnoženo laločnatý, perovito zárezový, 

dlapovito zárezový, odnoženo zárezový, perovito dielny, dlaoovito dielny, odnoženo dielny, 

perovito strihaný, dlapovito strihaný, odnoženo strihaný. Čo je lalok, úkrojok, diel, segment 

(na nákrese označiť)? List zložený: charakterizovať zložený list, čo je kostrnka, stopôčka, 

lístok, jarmo? Aký je párno perovito zložený list, nepárno perovito zložený list, striedavo 

jarmový list (vedieť aj nakresliť)? Dlapovito zložené listy – terminológia podľa počtu lístkov. 

Metamorfóza listov – vedieť vymenovať. 

 

Čo je fylotaxia listov, čo je genetická závitnica, cyklus, ortostich, mediána, divergenčný uhol? 

Čo vyjadruje čitateľ a menovateĺ divergenčného uhla? Typy postavenia listov na stonke (listy 

striedavé, protistojné, krížmoprotistojné, praslenovité – definovať. Čo je nepravý praslen 

a čo je listová ružica? 

 

Typy roznožovania rastlín – krátka charakteristika: vegetatívne, nepohlavné a pohlavné. Ako 

prebieha pohlavné rozmnožovanie rastlín? Čo je antitetická rodozmena, izomorfná 

rodozmena, heteromorfná rodozmena? 

 

Čo je súkvetie, jednoduché súkvetie a zložené súkvetie? Jednoduché súkvetia: strapcovité 

(racemózne) súkvetia, vymenovať typy strapcovitých súkvetí, čím sú charakteristické, ako 

rozkvitajú kvety v jednotlivých strapcovitých súkvetiach? Z čoho sa skladá súkvetie klások? 

Ktoré súkvetia má tulec? Vrcholíkovité súkvetia: vymenovať typy vrcholíkovitých súkvetí, čím 

sú charakteristické, v akom poradí rozkvitajú kvety vo vrcholíkovitých súkvetiach? Ako sa 

rozdeľujú zložené súkvetia, čím sú charakteristické? 

 

Kvet: čo je kvetné lôžko, kvetná čiaška, perianthium, androeceum, gynoeceum? Typy 

usporiadania kvetných orgánov v kvete: aké sú kvety acyklické, hemicyklické, cyklické? 

Súmernosť kvetu: kvet asymetrický, súmerný (zygomorfný), bisymetrický, pravidelný 

(aktinomorfný). Kvety podľa pohlavia: kvet obojpohlavný, kvet jednopohlavný (kvet samčí, 

tyčinkový a kvet samičí, piestikový). ednodomé, dvojdomé a polygamické rastliny. Kvetný 

vzorec: značky používané v kvetnom vzorci, prepísať text o stavbe kvetu do kvetného vzorca. 

Kvetné obaly: homochlamydeický obal (okvetie), okvetný lístok, voľnolístkové okvetie 

a zrastenolístkové okvetie. Heterochlamydeický obal  (kalich, koruna). Kališný lístok, voľný 
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kalich a zrastený kalich. Prchavý, opadavý a trváci kalich. Čo je chocholec (pappus)? Korunný 

lupienok, voľnolupienková a zrastenolupienková koruna. 

Tyčinka (stamen) – časti tyčinky: nitka, spájadlo, peľnica. Čo je mocnosť tyčiniek (daná 

počtom dlhších tyčiniek v kvete): dvojmocné, trojmocné, štvormocné... tyčinky. Zrastené 

tyčinky: jedno-, dvoj-, troj-, viaczväzkové tyčinky. Čo je patyčinka (staminodium)? Čo je 

androeceum? Z čoho sa skladá peľnica (dva peľové vačky, ktoré majú po dve peľové 

komôrky) – nakresliť priečny prierez peľnicou. Čo je peľ, čo je exina, intina, čo sú apertúry? 

Ako sa delí dospelé jadro peľovej bunky (vegetatívna bunka, generatívna bunka, spermácie)? 

 

Piestik (pistillum) – čo je plodolist, čo je piestik? Z ktorých troch častí sa skladá (semenník, 

čnelka, blizna)? Aké je apokapné gyneceum, cenokarpné ganeceum (synkarpné g., 

parakarpné g. a lyzikarpné gyneceum – charakteristiky) ? Ktoré typy placentácie poznáme 

a pre aké gyneceum sú charakteristické? Aký je vrchný semenník, polospodný semenník 

a spodný semenník? Vajíčko: čo je funiculus, chaláza, vajíčkové jadro (nucellus), zárodočný 

miešok, vajíčkové obaly (integumenty), peľový vchod (micropyle). Nakresliť vajíčko (priame, 

obrátené, priečne). Čo je porogamia, chalazogamia a aporogamia? Štruktúra zárodočného 

mieška (aj nákres): oosféra, dve synergidy, tri antipódy, centrálne diploidné jadro 

zárodočného mieška. Čo sa po oplodnení vyvíja z vajíčka, čo sa vyvíja z jeho obalov, 

z oplodnenej vajcovej bunky (oosféry), z centrálneho diploidného jadra zárodočného mieška, 

z čoho vzniká perisperm? 

 

Čo je opelenie, čo je autogamia, kleistogamia, allogamia? Čo je hydrogamia (hydrophilia), 

anemogamia (anemophiia), zoidiogamia (zoidiophilia), entomogamia (entomophilia), 

malacogamia (malacophilia), chiropterogamia (chiropterophilia)? 

 

Charakteristika jednotlivých typov plodov: pravé plody a semenné plody; pravé plody: 

jednoduché plody, plodstvá a súplodia, aký je rozdiel medzi plodstvom a súplodím?;  

jednoduché plody: jednotlivé plody, delené plody, rozpadavé plody; jednotlivé plody: 

dužinaté plody a suché plody; suché plody: pukavé suché plody a nepukavé suché plody. 

Dužinaté plody: definovať, vymenovať (bobuľa, kôstkovica, malvica, citrusový plod, 

pepónium). Suché pukavé plody: charakterizovať, vymenovať (mechúrik, struk, šešuľa, 

šešuľka, tobolka), z koľkých plodolistov vznikajú, koľkými štrbinami sa otvárajú? Suché 

nepukavé plody: charakterizovať, vymenovať (oriešok, nažka, zrno), z koľkých plodolistov 

vznikajú? 

 

Rozširovanie semien a plodov: čo je diaspóra, autochória, anemochória, hydrochória, 

zoochória, epizoochória, endozoochória, ornitochória, antropochória? 


