
ВСТУП ДО СИСТЕМАТИКИ 
ПОКРИТОНАСІННИХ РОСЛИН



• Потренуйтеся самостійно:

1. Актиноморфна квітка, має віночок з 5 пелюсток, 5 тичинок, маточка 1, 
утворена із 2 зрослих плодолистків, зав’язь нижня.

2. ✽Ч0 П5Т5М(2)

3. Актиноморфна квітка, має просту оцвітину, що складається з 6 вільних 
пелюсток (розташованих у 2 кола), 6 вільних тичинок (розташованих у 2 
кола), маточка утворена із 3 зрослих плодолистків, зав’язь верхня.

4. ✽О3+3Т3+3М(3)



РІЗНОМАНІТНИЙ І ЧУДОВИЙ
СВІТ РОСЛИН:  ВОДОРОСТІ, 
МОХИ,ПЛАУНИ І НАСІННІ: 

СОСНИ, ТУЇ, ЯЛИЦІ, ЯЛИНИ,  
АЛЕ ВОЛОДАРІ ЦАРСТВА НЕ 

ВОНИ…



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДДІЛУ 
ПОКРИТОНАСІННІ РОСЛИНИ.

Заселяють всі континенти й усі середовища
існування.

Форма життя – дерева, кущі, трава.

Однорічні, дворічні, багаторічні рослини.

Насінне і вегетативне розмноження.

Генеративні органи: квітка, плід, насіння.

Характерне подвійне запліднення.

Після подвійного запліднення розвивається насіння
із запасом поживних речовин.



• Відділ покритонасінні рослини

• Клас Однодольні                    Клас Дводольні





ПОДОРОЖНИК

У подорожника дугове жилкування листків, 
мичкувата коренева система, але його відносять 
до дводольних рослин, бо зародок має дві 
сім’ядолі.



ВОРОНЯЧЕ ОКО

Трав’яниста лісова рослина вороняче око має 
листки з сітчастим жилкуванням, але зародок з 
однією сім’ядолею. Вороняче око належить до 
однодольних рослин.



• Переважна більшість 
квіткових рослин  
близько 200 тис. видів 
– належить до класу 
Дводольні. Серед них 
є всі життєві форми –
трав’янисті рослини, 
напівкущі, кущі, ліани, 
дерева.

ДВОДОЛЬНІ РОСЛИНИ



РОДИНА ХРЕСТОЦВІТІ

• Квітка Хрестоцвітих має 
подвійну оцвітину. 
Чашечка складається з 4 
вільних чашолистиків, а 
віночок – з 4 вільних 
пелюсток, розташованих 
хрест-навхрест (звідки і 
походить назва родини). 
Квітка має 6 тичинок (з 
яких дві коротші) та одну 
маточку. Плід – стручок 
або стручечок.

• ✽Ч4П4Т4+2М1



Ріпак Редька посівна

Капуста городня

Гіпчиця польоваГрицики звичайні



РОДИНА РОЗОВІ 

Квітка Розових має подвійну 
оцвітину. Її чашечка складається з 5  
чашолистиків, а віночок – з 5 
вільних пелюстків. Тичинок у квітці 
може бути багато (їхня кількість 
перевищує 11), а маточок може бути 
одна (наприклад, у вишні), або ж їх 
багато (у малини, шипшини). Одні 
представники мають поодинокі 
квіти (айва), в інших зібрані у 
суцвіття зонтик (вишня), щиток 
(яблуня), китиця (черемха).

Ч5П5Т∞М1(3-5)



Груша звичайна Яблуня лісова Айва звичайна

Горобина звичайна Черешня звичайна Абрикос звичайний



РОДИНА БОБОВІ

Віночок квітки зовні нагадує 
метелика зі складеними 
крилами. Оцвітина в бобових 
подвійна, крім віночка, що 
складається з 5 вільних 
пелюсток, є ще 5 зрослих 
чашолистиків. Тичинок в квітці 
бобових 10, маточка одна. 
Квітки можуть бути поодинокі 
або зібрані в суцвіття головку 
(конюшина), китицю (люпин) чи 
простий зонтик(лядвенець).

Ч(5)П3(2)Т(9)1М1



Горох посівний Соя посівна Конюшина лучна

Робінія (псевдоакація) Гледичія колюча Буркун лікарський



РОДИНА ПАСЛЬОНОВІ

Оцвітина у пасльонових складається з 5 
зрослих чашолистиків та 5 зрослих 
пелюсток і загалом нагадує лійку. 5 
тичинок, які зростаються з віночком, 
оточують єдину маточку, що складається 
з 2-х зрослих плодолистків. Зав’язь 
верхня. Квітки поодинокі або зібрані в 
суцвіття. Плід – ягода (у картоплі, 
баклажана) або коробочка (у тютюну, 
дурману). 

✽Ч(5)П(5)Т(5)М(2).

✽Ч(5)Л(5)Т5П1. 



Картопля

Дурман звичайнийБлекота чорна

Перець стручковий Баклажан синій

Помідор звичайнийБеладонна звичайна



РОДИНА СКЛАДНОЦВІТІ

Квітки у складноцвітих різні за 
будовою і виконують різну 
функцію. Одні з них, ті що по краю, 
яскраво забарвлені й приваблюють 
запилювачів. Інші, розташовані в 
центрі, менш помітні, мають 
тичинки та маточки, формують 
насіння та плоди. Загалом в 
складноцвітих виділяють 4 типи 
квіток : трубчасті,  язичкові, 
несправжньоязичкові, лійчасті. У 
різних видів поєднання квіток 
може бути різним. Плоди в 
складноцвітих - сімянки .

✽Ч0 П5Т5М(2)



Соняшник однорічний Кульбаба лікарська Королиця звичайна

Мати - й - мачуха Череда трироздільна Жовтозілля весняне



РОДИНА ЛІЛІЙНІ



Лілія королівська Тюльпан Шренка Зірочки жовті

Купина лікарська Купина неопалима Чемериця біла



• Квітки цибулевих правильні, 
зібрані у верхівкові зонтики. 
Квітка рослин із родини 
цибулевих одностатева, має 
простий віночок із білою, 
синьою або рожевою 
оцвітиною з шести вільних або 
зрощених пелюсток. Тичинок –
шість, одна маточка утворена 
трьома плодолистками, зав’язь 
– верхня. Формула квітки 
цибулевих –✽О3+3Т3+3М(3)

РОДИНА ЦИБУЛЕВІ



Цибуля городня Часник городній
Левурда, черемша або 
цибуля ведмежа

Цибуля шніт Цибуля шалот



• Квітки злаків дрібні, зібрані у 
суцвіття. Оцвітина редукована, 
складається з двох дрібних 
плівчастих лусок. Квітки злакових 
двостатеві, рідше одностатеві, 
тичинок три, рідше дві-шість або 
багато, пиляки їх прикріплені до 
ниток спинкою. Маточка 
складається з двох-трьох зрослих 
плодолистів; тичинок –
здебільшого три; зав’язь верхня.

• О0Т3М(3)

РОДИНА ТОНКОНОГОВІ АБО ЗЛАКОВІ



Пшениця Жито Овес

Кукурудза Цукрова тростина
Бамбук



СУЦВІТТЯ -
група квітів, розташованних на одній 

квітконіжці.



ЗНАЧЕННЯ СУЦВІТЬ:

• Збільшують яскравість та аромат 
квітів – краще приваблюють комах.

• При запиленні вітром - більша 
імовірність потрапляння пилку на 
квіти.

• Утворюється більше плодів та 
насіння.



Зонтик суцвіття в якому всі 
квітки прикріплюються 
квітконіжками  до верхівки осі, 
немов парасольки

цибуля, часник

Колос суцвіття , схоже на 
китицю, але з сидячими квітками

подорожник, осока

Прості суцвіття



Прості суцвіття

Початок ─головна вісь довга, 
потовщена, а квітки сидячі

Сережка ─довга повисла вісь з 
квітконіжками однакової довжини

кукурудза

береза, выльха



Китиця  квітки кріпляться до  
головної осі почергово за 
допомогою квітконіжки 
приблизно однакової довжини

Черемха, люпин
смородина, конвалія, 
капуста

Щиток суцвіття  вздовж  
головної осі якого  розміщені 
квітки на квітконіжках різної
довжини. 
Всі квітки перебувають майже на 
одному рівні

яблуня,  груша,  
слива

Прості суцвіття



Головка  має вкорочену і 
потовщену головну вісь із 
квітками на вкорочених 
квітконіжках

конюшина

Кошик складається з сидячих 
квіток, розміщених на  розширеній 
тарілкоподібній головній осі. 
Знизу ця вісь вкрита численними 
зеленими листками. Тому зовні 
суцвіття нагадує квітку.соняшник, айстра

Прості суцвіття



Складні суцвіття

Волоть  складається 
з простих китиць,
або колосків

бузок, 
виноград
просо, рис,  

Складний  зонтик 
складається із 
простих  зонтиків

Складний колос
складається   з 
розташованих 
уздовж головної осі 
простих колосків

горобина
пижмо 
деревій

жито , 
пшениця, 
пирій



Для встановлення наукових назв рослин використовуються атласи-визначники. 

Вони містять зображення рослин, таблиці-ключі й коротку характеристику 

зображень. Усі визначники мають ступеневу структуру, кожен ступінь містить тезу 

(положення) та антитезу (протиположення), і завдання дослідника – визначити, яке з 

цих двох положень характеризує рослину, що ми вивчаємо 



Прочитайте тезу й антитезу першого ступеня і вирішіть, що більше відповідає ознакам рослини, яку ви 

визначаєте.

У кінці обраної тези або антитези стоїть цифра нового ступеня, на якій і потрібно перейти.

На новому ступені продовжуйте таке ж порівняння тези й антитези з ознаками визначуваної рослини.

На якомусь ступені вибрана вами теза або антитеза закінчиться не цифрою, а назвою визначуваної 

рослини. Назва рослини складається з двох слів. Перше слово – це родова назва, разом з другим воно складає 

назву виду.


