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Грађа биљака 
 

Вегетативни биљни органи – они који омогућавају биљкама преживљавање. То су корен, стабло и лист. 

Репродуктивни биљни органи – они који омогућавају биљкама продужетак врсте. То су цвет (цвасти), плод и семе. 

 

Корен 

улога особине грађа облици преображај значај 

- причвршћује 
биљку за подлогу 

- упија воду и 

минералне соли 

- акумулира 

хранљиве супстанце 

- спречава ерозију 

(спирање 

површинских 

слојева земље) 

- подземни део 

биљке 

- расте у правцу 

Земљине теже 

- развија се из 

коренка клице 

Састоји се из: 

 коренска капа (вршни део 

корена) – штити корен 

приликом проласка кроз 

подлогу 

 зона раста – зона ћелија у 
деоби којом корен расте 

 зона коренских длачица – 

којима корен упија воду и 

минералне супстанце из 

подлоге 

 проводни снопићи – 

јединствен проводни систем 

унутар корена којим се 

спроводи вода и минералне 

соли до стабла и листова или 

хранљиве супстанце од 

листова до корена 

Коренов систем може 

бити: 

 осовински – када 

има један главни, 

развијени део и 

слабије развијене 

бочне делове (храст, 

бор, орах) 

 жиличаст – када 

нема главни корен, 

већ су му сви делови 

једнако развијени 

(траве) 

Када се у главном 

корену 

нагомилавају 

хранљиве 

супстанце корен 

може бити: 

 вретенаст 

(шаргарепа, 
першун, 

пашканат, рен) 

 репаст 

(шећерна репа, 
ротква, 

ротквица, 
цвекла) 

Када се у бочним 

кореновима 

нагомилавају 

хранљиве 

супстанце – 

коренске кртоле 
(ледињак, орхидеја) 

- у исхрани животиња 

и људи 

- за справљање чајева 

(бели слез) 

- у народној 

медицини (линцура, 

ђумбир, жен-шен) 
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жиличаст 

Грађа корена Облици кореновог система 
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Стабло 

улога особине грађа облици преображај значај 

- носи гране, 

листове, цветове и 

плодове 

- спроводи воду и 

минералне соли од 

корена до листова и 

хранљиве супстанце 

од листова до 

корена 

- у одржавању 

усправног положаја 

биљке како би она 

добила што више 

светлости 

- надземни део 

биљке 

- расте насупрот 

деловању 

Земљине теже 

- развија се из 

стабаоцета 

клице 

Према грађи биљаке се деле на: 

 зељасте – имају меко и 

зелено стабло, грађено од 

ћелија са танким зидовима; 

могу бити једногодишње 

(пасуљ, паприка, разне 

житарице), двогодишње 

(купус, шаргарепа) и 

вишегодишње (траве) 

 дрвенасте – имају чврсто 

одрвенело стабло и гране 

(вишегодишње биљке). На 

пресеку стабла уочава се кора 

и дрво. 

Према грањању стабла: 

 гранато (липа) 

 негранато 

(ђурђевак) 

 

Према положају 

пупољака које носи: 

 темени, вршни 

 пазушни, бочни 

 

Према типу стабла: 

 дрво (буква, храст) 

 жбун – гране расту 

из земље (леска, 

трњина, јоргован) до 

висине од 2 м 

 шиб – гране расту из 
земље (рузмарин) 

 пузавица, повијуша 

и лијана – ослањају 

се на уз друге биљке 

или пузе по земљи 

(бршљан, бундева, 

лубеница, 

грахорица, павит) 

 

Према расту: 

 надземно 

 подземно (кромпир, 

перуника, лук, неке 
врсте трава) 

Када се у стаблу 

нагомилавају вода и 

хранљиве 

супстанце: 

 кактусолико 

(кактус) 

 кртоласто 

(кромпир) 

 репасто 

(келераба) 

 

Када бочне гране 

служе другој 

намени: 

 столоне – пузе 

по подлози код 

полеглих 

стабала (јагода) 

 рашљике – када 

се бочне гране 

претварају у 

кочасте 

творевине за 

прихватање 

(винова лоза, 

бундева) 

 трнове – ради 
заштите од 

биљоједних 

животиња 

- у исхрани животиња 

и људи 

- као грађевински 

материјал 

- у производњи 

папира... 

- у народној 

медицини (кора врбе 

– аспирин) 
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Лист 

улога особине грађа облици преображај значај 

- у стварању хранљивих 

супстанци за раст и 

развиће биљке 

- у процесу размене 

гасова са спољашњом 

средином 

- лист се 

развија из 

лисног 

пупољка 

- лист је 

бочни, 

спљоштени 

део изданка, 

углавном 

зелене боје 

- зелена боја 

листа потиче 

од зеленог 

пигмента - 

холорофила 

Састоји се из: 

 лисне плоче (лиске) – 

пљосната је и обично 
проширена 

 лисне дршке – 

причвршћује лист за 

стабло и поставља га 

у најбољи положај у 

односу на сунчеву 

светлост 

 лисне основе – којом 

се лисна дршка 

причвршћује за 

изданак (грану) 

 проводни снопићи – 

виде се у облику 

испупчења на листу – 

лисних нерава 

(нерватура листа) 

 

Према распореду лисних 

нерава разликује се: 

 пераста (липа), 

 мрежаста (мртва 

коприва) 

 паралелна (траве) 

 лучна (боквица) 

 

На листу се разликује: 

 лице листа 

 наличје листа 

Листови могу бити: 

 прости – имају 

једну лисну плочу 

на лисној дршци 

(буква, боквица) 

 сложени – чини 

већи број мањих 

листића на 

заједничкој лисној 

дршци 

 седећи – листови 

без  лисне дршке 

(кукуруз, лала, 

траве) 

Када се лист 

прилагођава 

условима средине: 

 рашљика – лист 

је измењен у 

кочасту 

творевину за 

прихватање 

(грашак) 

 трн – лист је 
измењен ради 

заштите од 

биљоједних 

животиња и 

смањењу 

губљења воде 

(кактус) 

- у исхрани животиња 

и људи 

- за справљање чајева 

(нана, биљка чај) 

- у народној 

медицини (нана, 

жалфија) 
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Процеси који се одвијају у листу 

Фотосинтеза 

Улога производња хране (акумулација енергије) уз помоћ светлосне енергије 

Место у хлоропластима 

Улазне супстанце угљен-диоксид и вода са раствореним минералним супстанцама 

Производи шећер и кисеоник 

Једначина угљен-диоксид + вода са раствореним минералним супстанцама → шећер + кисеоник 

Значај покретач живота на Земљи 

Занимљивости - одвија се само у присуству светлости 
- одвија се у деловима биљке у којима има хлорофила, односно хлоропласта 

- само корен биљака никада не врши фотосинтезу 
- фотосинтезу обављају аутотрофни организми (цијанобактерије, алге, аутотрофни протисти-нпр. еуглена, биљке 

Дисање (респирација) 

Улога ослобађање енергије 

Место у митохондријама 

Улазне супстанце шећер и кисеоник 

Производи угљен-диоксид и вода 

Једначина шећер + кисеоник → енергија + угљен-диоксид + вода 

Значај покретач живота на Земљи 

Занимљивости - одвија се НЕПРЕКИДНО, и дању и ноћу, зато што је биљкама стално потребна енергија 
- биљке не поседују органе за дисање 
- код биљака свака ћелија дише независно 

Транспирација ( испаравање воде кроз ситне отворе на листу – стоме) 

Улога траспирација делује као сила која вуче воду из доњих ка горњим деловима биљке 

Место у листовима, преко стома 

Регулација отварањем и затварањем стома 

Значај штити биљку од прекомерног загревања; омогућава непрекидан ток воде од корена до листова 

Занимљивости сув и топао ваздух повећава брзину транспирације, док влажан и хладан ваздух успорава 

Улога стома у биљним процесима 

У размени гасова 

(фотосинтеза) 

угљен-диоксид се усваја 

кисеоник се ослобађа 

У размени гасова 

(дисање) 

кисеоник се усваја 

угљен-диоксид се ослобађа 

У транспирацији испаравање (одавање) воде у облику водене паре 
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Цвет и цвасти 

улога грађа облици цвасти значај 

- да омогући биљци 

продужетак врсте 

- да привуче 

опрашиваче 

Састоји се из: 

 прашника – чине га прашнички 

конац и поленова кесица са 

поленовим зрнима (поленом – са 

мушким полним ћелијама) 

 тучка – чине га жиг (лепљив 

или са брадавићастим 

израштајима ради прихватања 

полена), стубић и плодник у 

коме се налази семени заметак 

са женским полним ћелијама 

 цветна дршка – која носи цвет 

 цветни омотач –чине чашични 

листићи (зелене боје и имају 

заштитну улогу) и крунични 

листићи (разних боја). При дну 

круничних листића може да се 

налази нектар (сладак сок јаког 

мириса - привлачи опрашиваче) 

Цветови могу бити: 

 потпуни – имају све делове 

цвета (ледињак, јагорчевина, 
жалфија) 

 непотпуни – немају цветни 

омотач (јасен) 

 једнополни – цветови који имају 

само прашнике (мушки цвет) или 

само тучак (женски цвет), нпр. 

орах и кукуруз 

 двополни – цветови који имају и 
тучак и прашнике 

 седећи – цвет без цветне дршке 

 

Када су на истој биљци мушки и 

женски цветови те биљке се називају 

једнодоме биљке (орах), а када су на 

одвојеним биљкама називају се 

дводоме биљке (кукуруз) 

Цвасти су више 

цветова на једној 

цветној дршци. 

 

Према облику цвасти 

могу бити: 

 гроздаста 

(пресличица) 

 клас (лисичији 

реп) 

 главица 

(сунцокрет) 

 штит 

(шаргарепа) 

- у исхрани животиња 
- за справљање чајева 

(хибискус, камилица) 

Процеси везани за цвет/цвасти 

Опрашивање 

Процес преношења полена са прашника на жиг тучка 

Начин опрашивања  животињама као што су инсекти, птице, пужеви, слепи мишеви, мишеви, гуштери (трешња, јабука, кајсија, жалфија, 
багрем), 

 ветром (леска, врба, коприва, трава) водом , самоопрашивањем, 

 човеком (ради добијања нових сорти са лепшим цветовима и бољим плодовима) 

Оплођење (фертилизација 

Процес спајање мушке и женске полне ћелије (гамета); када је полен доспео до жига тучка, он почиње да исклијава и издужује се у 

поленову цевчицу на чијем се врху налази мушка пона ћелија. Када цев доспе до семеног заметка, мушка полна ћелија улази 

у семени заметак и спаја се са женском полном ћелијом. Њиховим спајањем настаје зигот – оплођена јајна ћелија. 

Резултат оплођења из оплођене јајне ћелије настаје клица, а од семеног заметка семе. Плодник тучка се преобраћа у плод. 
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ТИПОВИ ЦВАСТИ 
 

 

штит главица клип грозд клас 
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Плод 

улога грађа облици расејавање значај 

- да штити семе и 

помаже у расејавању 

- присутан је само код 

скривеносеменица 

- развија се из 

плодника тучка 

- разликују се по боји, 

облику, укусу... 

састоји се из: 

 плодовог омотача 

 средишњег меснатог дела 

 унутрашњег дела у коме се 
најлази семе 

Плодови могу бити: 

 сочни – богати хранљивим 

супстанцама и соковима 

 суви – имају сув омотач око 

семена 

 прости – настају из једног 

плодника (коштуница, бобица, 

јабучаст, махуна, чахура, 

орашица) 

 збирни – настају из више 

плодника које повезује цветна 

ложа (јагода, малина, купина, 

дивља ружа) 

 плодови цвасти (смоква, 
дудиња, ананас) 

 

У сочне спадају: 

 плод коштуница (маслина, 
трешња, кајсија, бресква, шљива) 

 плод бобица (лубеница, банана, 

парадајз, грожђе) 

 јабучасти плод (јабука, крушка, 
дуња) 

 

У сушне спадају: 

 пуцајући: махуна (пасуљ, 
грашак, багрем) и чахура (мак, 

лала, периника) 

 непуцајуће: орашица (храст, 
буква, маслачак, кукуруз, 
пшеница) 

Плодови се могу 

расејавати: 

 животињама - 

ови плодови су 

сочни и јестиви 

или имају кукице 

или лепљиве 

омотаче) 

 ветром - ови 

плодови су лаки 

или имају крилате 

додатке 

(маслачак, јавор, 

липа, јасен, бор, 

клен, липа) 

 водом – ови 

плодови су 

обично испуњени 

ваздухом па лако 

плутају (локвањ, 

водени љутић, 

кокосов орах) 

 човеком 

- у исхрани животиња 

и људи 

- за справљање чајева 

(дивља ружа - шипак) 

- у народној 

медицини (дивља 

ружа - шипак, рогач) 
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Семе 

улога грађа облици услови клијања значај 

- омогућава 

продужетак врсте 

Састоји се из: 

 семењаче – штити клицу од 

евентуалних оштећења; не 
дозвољава брзо и превелико 

продирање воде у семе чиме 

спречава превремено клијање; 

 клица – састоји се од коренка, 

стабаоцета и пупољчића 

 котиледон – клицин листић/и 

богати хранљивим супстанцама 

неопходним за раст клице при 

клијању 

 осовински коренов систем има 

један главни, развијени део и 

слабије развијене бочне делове 

(храст, бор, орах) 

 жиличаст коренов систем нема 

главни корен, већ су му сви 

делови једнако развијени (траве) 

 спољашњи 

услови: количина 
воде, температура 

подлоге и ваздуха 

 унутрашњи 

услови: биљни 

хормони 

 

Нека семена не 

исклијају зато што 

су: оболела, незрела, 

престара, оштећена, 

изгубила клијавост 

- у исхрани животиња 

и људи (житарице, 

лан, бадем, мак, 

кикирики, пасуљ) 

- као зачин (ким, 

бибер) 
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Процеси везани за семе 

Мировање 

Процес траје од неколико дана до неколико година 

Клијање 

Процеси у току 
клијања семена 

Семењача упија воду и почиње да бубри → семењача пуца → ослобађање клице → озелењавање клице (развијање листова 
из пупољака) → сушење и отпадање котиледона 

 

Процес размножавања биљака 

полно цветом 

бесполно 

(вегетативно) 

луковицом – подземни део са скраћеним стаблом и листићима богатим хранљивим супстанцама (лала, зумбул, нарцис, лук) 

кртолом – измењени делови корена и подземних изданака (кромпир) 

деловима корена (малина, шљива) 

столонама – пузећим изданцима који на чворовима имају љуспасте листиће 

листовима (бегонија, афричка љубичица) 

пупољцима у цвастима (живородна трава) 

у пазуху листова (брадавичњак) 

калемљење спајањем одсечене гранчице са већ укорењеном биљком (код руже и лимуна) 

 

Процеси раста и развиће биљака 

раст Заснива се на увећању величине и броја ћелија. То омогућавају хранљиве супстанце које биљка производи. С повећањем 

величине и броја ћелија повећавају се ткива и органи, а самим тим и организам. 

Раст биљака зависи од: 

 спољашњих фактора: влага, температура, светлост, гравитација 

 унутрашњих фактора: биљних хормона и старости биљке. 

развиће Подразумева преобликовање (трансформацију) и промену особина ћелија. Оне су у почетку једнаке, али касније мењају свој 
облик и постају звездасте, плочасте, цилиндричне, итд. С временом се „специјализују“ за обављање појединих функција. 

 

Покрети биљака 

условљеност облици 

 факторима спољашње средине: светлошћу, количином воде 

у подлози, правцем деловања силе земљине теже 

 увијање око ослонца – заснива се на расту ћелија; ћелије ближе предмету 

ослонца расту брже 

 окретање према количини светлости (сунцокрет, лала, маслачак) 

 скупљање листова као реакција на додир (стидљива мимоза, мухоловка) 
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Како биљке добијају називе 

народни назив  према изгледу: трњина има трње, кандилка има висеће цветове у облику кандила, а звончић у облику звона 

 према укусу: љутић има љут укус; слатка папрат има слатке супстанце у ризому 

 према месту где расту: ливадарка 

 према знаменитој особи: панчићева оморика 

латински назив  научни, универзални назив састоји се из две речи. Прва реч одређује припадност некој широј групи сродни врста 

(име рода), а друга реч ближе описује конкретну биљну врсту. 

 

Разноврсност биљака 

 

група особине врсте значај 

 Алге  немају развијене органе 

 живе у слатким и сланим водама 

 деле се на: зелене алге (имају хлорофил), мрке алге 

(имају мрки пигмент) живе у хладним морима и 

вишећелијске су грађе, црвене алге (имају црвени 

пигмент) живе у топлим морима и бистрим потоцима и 

вишећелијске су грађе, силикатне алге (дијатоме) су 

свуда присутне, једноћелијске су и колонијске, 

ватрене алге једноћелијске грађе, зелени бичари или 

еугленоидне алге...  

 зелени бичар: еуглена 

 силикатна алга: дијатома 

 ватрена алга: остеропсис 

 зелена алга: улва, 
спирогира 

 мрка алга: јадрански 
брачић, саргасум 

 црвена алга: порфира 

- у људској исхрани 
- у производњи биогорива 
- као „витаминске бомбе“ 

- црвене плиме – када се 

пренамноже долази до 

„цветања“ мора 

 Маховине  ниске биљке 

 имају кончасте ризоиде уместо правог корена, стабаоце и 

листиће 

 на врху биљке налази се чаура са спорама (споре имају 

улогу у размножавању - још један облик бесполног 

размножавања код биљака, јер маховине немају цвет, 

плод и семе) 

 деле се на: лиснате режњевите или јетрењаче и 

тресетнице 

 лиснате: бусењача 

 јетрењаче: маршанција 

 тресетнице: сфагнум 

- као станиште за ситне 

организме 

- као пионирске врсте 

- као биоинтикатори животне 

средине 
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 Папратнице  имају све вег. биљне органе (корен, стабло и листове) 

 стабло им је подземно (ризом) и надземно 

 листови поред фотосинтезе имају улогу и у 
размножавању јер носе спорангије са спорама 

 деле се на: праве папрати, раставиће - имају 

чланковито стабло, на чијем врху се налази 
спороносни клас са спорама и пречице - 

насељавају четинарске шуме 

 праве папрати: бујад, 

навала, јеленски језик 

 раставићи – пољски 

раставић 

  пречице: 
ликоподијум 

- као украсно собно биље 
- у народној медицини 

(раставић) 

- као храна и склониште за 

многе животиње 

 Голосеменице  имају све вегетативне органе (корен, стабло и листове) 

 код ове групе биљака први пут се јавља семе, али 

немају цвет и плод 

 збот тога што им семе није заштићено у плоду називају 

се голосеменице 

 у голосеменице спадају: гинко, цикаси и четинари 

 четинари имају листове у облику иглица – четине. У 

четинама се налази смола која спречава смрзавање јер 
им четине не отпадају током зиме 

 размножавају се полно: у мушким шишаркама се 
образује полен, који пада на женске шишарке на којима 
се налазе семени замеци са јајним ћелијама 

Представници су: бели бор, 
црни бор, јела, смрча, ариш 

(листопадан), муника, молика 

- у грађевинарству 
- у индустрији папира 

- као станиште за многе врсте 

животиња 

- као храна (нпр. крстокљун се 

храни семенима борова) 

 Скривеносеменице  имају све вегетативне (корен, стабло, лист) и 

репродуктивне органе (цвет, плод, семе) 

 семе им се налази сакривено у плоду, због тога што 
имау цвет називају се и цветнице 

деле се на: 

 Монокотиледоне биљке чија семена имају 1 

котиледон (клицин листић), имају простију грађу: 

жиличаст корен, зељасто стабло и седеће 

(непотпуне) листове. 

 Дикотиледоне биљке чија семена имају 2 

котиледона (клицина листића), имају сложенију 
грађу: осовински корен, зељасто или дрвенасто 

стабло, потпуне листове 

Монокотиледоне биљке: траве, 
љиљани, орхидеје, лала, лук... 

 

Дикотиледоне биљке: 
јабука, касјија, крушка, ружа, 

купус, карфиол, хоћу-нећу, 

багрем, детелина, грашак, 

пасуљ, кромпир, паприка, 

парадајз, нана, жалфија, 

мајчина душица, рузмарин, 

маслачак, бела рада, 

сунцокрет, камилица... 

- у исхрани животиња и људи 
- као станиште за многе врсте 

животиња 
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Разноврсност гљива 
 

група особине врсте значај 

Гљиве  организми који имају особине и биљака и животиња: 

        - особине биљака: ћелије имају ћелијски зид 

        - особине животиња: имају хитин (улази у грађу ћелијског  

        зида), хране се хетеротрофно 

 деле се на: квасце: једноћелијски организми који се размножавају 

пупљењем или спорама (пивски, пекарски), плесни (буђи) - тело 

гљиве се назива мицелијум изграђено је од дугачких кончастих ћелија  

- хифа; од мицелијума спорангије са спорама  

      печурке - имају мицелијум који је сачињен од хифа који се    

      налази под земљом; над земље се налази плодносно тело које     

      се састоји од: дршке и шеширића (на шеширићу се налазе  

      споре) 
 према начину живота могу бити: сапробионти (користе органске 

остатке угинулих организама), паразитске (узимају хранљиве 
супстанце из ћелија живих организама) и симбионти (живе у заједници 
са другим организмима) 

квасци: пивски,пекарски  

 
плесни или буђи: хлебна 

буђ, пеницилијум 

           
праве гљиве или печурке: 

вргањ, лисичарка, тартуф 

 

- у исхрани животиња и људи 
- имају главну улогу у 

разлагању органских 

супстанци у природи 

- у производњи лекова 

(антибиотика) 

- у производњи хлеба, пива, 

вина, сирева, пића као што 

су квас или комбуха 

- могу бити изазивачи болести: 

атлетско стопало, косопасица, 

кандида (квасац) 

атлетско стопало 

Грађа једноћелијске гљиве - квасца Грађа плодоносног тела вишећелијске гљиве 
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Разноврсност лишајева 

група особине врсте значај 

Лишајеви  организми који представљају симбиозу алги и гљива 

 алге стварају храну процеом фотосинтезе и 

дају је гљивама, а гљиве ослобађају воду и дају 

је алгама 

 деле се на: жбунасте, корасте и листасте лишајеве 

жбунаст лишај: исландски 
лишај 

кораст лишај: 
ксанторија  

листаст лишај: 
пелтигера 

- представљају „пионире 
вегетације“ јер се први јављају на 

ненасељеним местима  

- представљају биоиндикаторе степена 

чистоће ваздуха 

- у производњи лекова и     парфема 

Грађа лишаја 

 

 

 

 

 

кораст  

 

 

 

 

листаст 

 

 

 

 

жбунаст 

 


