
Obrázky, ktoré je potrebné vedieť nakresliť na skúške z morfológie rastlín 
(platí pre zimný semester školského roku 2018/2019): 

 
Klíčenie: schematicky nakresliť epigeické a hypogeické klíčenie dvojklíčnolistových 
krytosemenných  rastlín. Na nákrese klíčiacej rastliny označiť klíčne listy, hypokotyl, radikulu, 
epikotyl a prvé pravé listy. 
 
Nakresliť schematický nákres pravej koreňovej sústavy (alorízia), na ktorom vyznačiť 
koreňovú hlavu, hlavný koreň, bočné korene prvého, druhého a tretieho stupňa a koreňovú 
čiapočku. Nakresliť typy pravej koreňovej sústavy: dendroidná alorízia, tamnoidná alorízia, 
subtamnoidná alorízia. Nakresliť nepravú koreňovú sústavu (homorízia) /stredný obrázok/ 
a difúznu homoríziu s adventívnymi koreňmi. Najčastejšie tvary koreňa: nakresliť niťovitý, 
valcovitý, kužeľovitý, vretenovitý a repovitý koreň. 
 
Nakresliť prídavné (akcesorické) púčiky – seriálne  zostupné púčiky, seriálne vzostupné 
púčiky a kolaterálne púčiky a šípkou alebo číslami označiť poradie, v akom sa vyvíjajú.  
Nakresliť typy bylinných stoniek byľ a stvol. Nakresliť haplokaulnú rastlinu, diplokaulnú 
axilárnu rastlinu, diplokaulnú rizomátnu, triplokaulnú axilárnu, triplokaulnú rizomátnu 
a polykaulnú rastlinu a označiť stonku prvého, druhého, prípadne ďalších stupňov... 
 
Schematicky nakresliť hemiblastické (dichotomické, vidlicovité) rozkonárovanie: 
rovnoramenná (homobrachiálna) dichotómia, nerovnoramenná (heterobrachiálna) 
dichotómia, pseudomonopódium (dichotomické sympódium); bočné rozkonárovanie: 
strapcovité monopódium, vrcholíkovité monopódium, sympódium, dichásium. 
 
Nakresliť otvorenú vidlicovitú listovú žilnatinu a vejárovitú žilnatinu, uzavretú žilnatinu, typy 
uzavretej žilnatiny: perovitú žilnatinu, dlaňovitú žilnatinu, odnoženú žilnatinu. Nakresliť 
polootvorenú žilnatinu rovnobežnú a vrcholovo súbežnú a vyznačiť priečne (spojovacie, 
komisurálne) žily. 
 
Nakresliť list sediaci, objímavý, prerastený, zbiehavý a zrastené listy. Nakresliť typy okrajov 
listových čepelí: celistvookrajový list, pílkovitý list, zúbkatý list, vrúbkovaný list, vykrajovaný 
list. Nakresliť listy podľa celkového tvaru listovej čepele: podlhovastý list, elipsovitý, okrúhly, 
kopijovitý, vajcovitý, obráteno kopijovitý, obráteno vajcovitý list.  
 
Nakresliť čepele listov jednoduchých delených: list perovito laločnatý, dlaňovito laločnatý, 
odnoženo laločnatý, perovito zárezový, dlaňovito zárezový, odnoženo zárezový, perovito 
dielny, dlaňovito dielny, odnoženo dielny, perovito strihaný, dlaňovito strihaný, odnoženo 
strihaný. Označiť výčnelky čepelí listov jednoduchých delených: lalok, úkrojok, diel, segment.  
 
Nakresliť perovito zložený list (párno perovito zložený list, nepárno perovito zložený list, 
striedavo jarmový list). Označiť na obrázku listovú stopku, kostrnku, jarmo. Dlaňovito zložené 
listy: nakresliť trojpočetný, štvorpočetný, päťpočetný a mnohopočetný list. 
 
Nakresliť strapcovité súkvetia strapec, klas, jahňada, šúľok, chocholík, okolík, hlávka, úbor 
a označiť šípkou alebo číslami, v akom poradí rozkvitajú kvety. Nakresliť  vrcholíkovité 



súkvetia mnohoramenný vrcholík a dvojramenný vrcholík a šípkou alebo číslami označiť, 
v akom poradí rozkvitajú kvety. 
 
Nakresliť tyčinku, označiť nitku, spájadlo a peľnicu. Nakresliť prierez tyčinkou, označiť peľové 
vačky a peľové komôrky. 
 
Nakresliť synkarpné gyneceum a stredouhlovú placentáciu, parakarpné gyneceum 
a nástennú placentáciu, lyzikarpné gyneceum a stredovú placentáciu. 
 
Nakresliť vajíčko, označiť pútko (funiculus), chalázu, vajíčkové jadro (nucellus), zárodočný 
miešok, vajíčkové obaly (integumenty), peľový vchod (micropyle). V zárodočnom miešku 
nakresliť a označiť vajcovú bunku (oosféru), synergidy, antipody a centrálne diploidné jadro 
zárodočného mieška. Nakresliť priame vajíčko, obrátené vajíčko a priečne vajíčko. 


