
CVIJET I PLOD BILJKE CVJETNJAČE – GRAĐA I ULOGA 

-pitanja za vježbu za usmeno ispitivanje 

 

1. RAZINA ZNANJA 

 Na biljnom materijalu pokaži cvjetnu stapku, latice i lapove. 

 Na biljnom materijalu pronađi tučak i prašnike. 

 Na biljnom materijalu pokaži gdje se nalaze spolne stanice. 

 Identificiraj muški i ženski dio cvijeta. 

 Na crtežu pokaži i imenuj sve vidljive dijelove cvijeta. 

 Objasni građu dvospolnog cvijeta. 

 Nalazi li se uvijek samo jedan cvijet na jednoj cvjetnoj stapci?  

 Definiraj što je cvat. 

 Navedi oblike cvatova.  

 Što je oprašivanje? 

 Navedi dio cvijeta iz kojeg se razvija sjemenka.  

 Što se nalazi unutar sjemenke?  

 Iz kojeg dijela cvijeta je nastalo usplođe? 

 Kako je građen plod? 

 Mogu li suhi plodovi sadržavati različiti broj sjemenki? 

 Što je rasprostranjivanje? 

 

2. RAZINA ZNANJA 

o Pokaži dijelove tučka.  

o Pokaži dijelove prašnika. 

o Zašto se tučak i prašnici nalaze unutar cvijeta? 

o Cvijet kivija ima 2 cvijeta koji se malo razlikuju po izgledu. Jedan cvijet ima samo tučak, a drugi cvijet 

samo prašnike. Kakve cvjetove ima kivi? 

o Na biljnom materijalu odaberi cvijet koji će oprašiti vjetar. Obrazloži svoj odabir. 

o Na biljnom materijalu odaberi cvijet koji će oprašiti kukci. Obrazloži svoj odabir. 

o Na crtežu ploda trešnje prepoznaj nekadašnje dijelove cvijeta. 

o Objasni zašto se sjemenka nalazi unutar ploda. 

o Usporedi sočne i suhe plodove.  

o Zašto sočne plodove rado jedu ljudi i životinje?  

o Opiši razliku između bobe i koštunice. 

o Objasni utječe li sjena starije biljke na klijavost sjemenke?  

o Zašto nedostatak svjetla nepovoljno utječe na mladu biljku? 

o Prisjeti se izgleda nekih plodova, na primjer maslačka, te objasni čime je prilagođen na 

rasprostranjivanje vjetrom.  

o Zašto ptice jedu sjemenke tvrdog ovoja?  

o Prilikom šetnje livadom možeš uočiti da su ti se neki dijelovi biljke zalijepili na nogavice hlača. Tko 

rasprostranjuje takve plodove? 

 

3. RAZINA ZNANJA 

 Objasni zašto je najzaštićeniji dio cvijeta plodnica tučka? 

 Poveži pojmove s oprašivanjem ili oplodnjom: 

-sjemenka, vjetar, pčela, klica, osušene latice i lapovi, prašnici, debljanje plodnice tučka, miris. 

 Napraviti poprečni prerez ploda jabuke te uočiti broj sjemenki. O čemu ovisi koliko će sjemenki imati 

plod? 

 Objasni zašto je bolje kad se sjemenka udalji od biljke od koje je nastala. 

 Razvrstaj u tablicu (suhi, sočni, boba, koštunica) različite plodove (npr. grašak, jabuka, lubenica…) 


