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DIVERSITATEA LUMII VII 

 

 

       Indivizii biologici(organismele vii ) sunt organizate în categorii sistematice (grupuri de organisme cu aceleaşi 

caracteristici ).Cele mai folosite categorii sistematice sunt : specia (grup de organisme care au caractere 

morfofuncţionale comune şi strămoşi şi descendenţi comuni ), genul, familia, ordinul, clasa, încrengătura (filum sau 

diviziune ) şi regnul care cuprinde totalitatea organismelor înrudite existente pe glob.  

       Organismele existente pe glob au fost împărţite în 5 regnuri în funcţie de caracteristici structurale şi funcţionale. 

Cele 5 regnuri sunt : 

1. Regnul Monera sau Procariote 

2. Regnul Protista 

3. Regnul Fungi sau Ciuperci 

4. Regnul Plantae 

5. Regnul Animalia 

 

Celulele care intră în alcătuirea organismelor vii pot fi de două tipuri (în funcţie de structură ) : 

- procariote : celule simple lipsite de nucleu adevărat (au o substanţă nucleară numită nucleoid ), de mitocondrii, 

plastide etc. 

- eucariote : celule cu o structură mai complexă, cu nucleu adevărat şi multe componente celulare (care pot 

îndeplini toate funcţiile unui organism ) 

  Alt criteriu de clasificare este cantitatea de material genetic din celulă (numărul de seturi de cromozomi ) :  

- diploide : care au câte un set de cromozomi moştenit de la fiecare din cei doi părinţi (2n) 

- haploide : care au un singur set de cromozomi rezultat în urma unei diviziuni reducţionale (n) 

               

Organismele vii se pot clasifica în funcţie de tipul de hrănire astfel :  

    - autotrofe - care îşi produc singure substanţele organice din substanţe anorganice 

 chemosintetizante -  utilizează pentru sinteză energia rezultată din reacţii chimice 

 fotosintetizante - utilizează energia solară pentru a produce substanţe organice prin fotosinteză 

    - heterotrofe – folosesc substanţe organice gata preparate pe care le transformă în substanţe proprii 

 saprofite – iau substanţele organice din organisme moarte sau din produşi ai organismelor vii  

                 parazite – iau substanţele organice din organisme vii cărora le produc boli 

                prădătoare – îşi prind şi omoară hrana 

  

Regnul Monera sau Procariote 

 

Cuprinde cele mai simple organisme grupate în două încrengături : -  Încrengătura Virophyta sau virusuri 

                                                                                                            -  Încrengătura Bacteriophyta  sau bacterii 

   Virusurile 

 

Sunt entităţi infecţioase fără structură celulară, vizibile la microscopul electronic, parazite obligatorii intracelular, care 

nu se pot hrăni şi reproduce singure, obligând celula pe care o parazitează să le înmulţească. 

Virusurile există în trei stări : - virion sau virus infecţios matur – starea infecţioasă a virusului formată din o            

moleculă de acid nucleic (ADN sau ARN ) şi o capsulă proteică numită capsidă 

                                                - virus vegetativ – format din acidul nucleic viral, care şi-a pierdut capsida la intrarea în 

celulă 

 - provirus – acidul nucleic viral legat de materialul genetic al celulei parazitate 

Virusurile se clasifică în funcţie de materialul genetic conţinut în : dezoxiribovirusuri sau adenovirusuri, care conţin 

ADN şi ribovirusuri, care conţin ARN. 

Virusurile provoacă boli la plante (mozaicul tutunului, virozele cartofului, tomatelor, pomilor fructiferi ), animale şi 

om (turbarea, gripa, hepatita epidemică,varicela,encefalita,SIDA ). 
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Bacteriile 

 

 Sunt organisme procariote unicelulare sau coloniale răspândite pretutindeni în natură. 

O celulă bacteriană este formată din : perete celular, membrană celulară, citoplasmă, substanţă nucleară difuză numită 

nucleoid. Unele bacterii au unul sau mai mulţi cili cu ajutorul cărora se deplasează. 

Forma bacteriilor poate fi sferică – coci, de bastonaş – bacili, de virgulă – vibrioni, spiralată – spirili sau spirochete. 

Uneori pot forma colonii : diplococi ( 2 coci), stafilococi (cu aspect de ciorchine), streptococi (sub formă de şiraguri). 

Majoritatea bacteriilor au nutriţie heterotrofă saprofită sau parazită, puţine specii se hrănesc autotrof prin fotosinteză 

sau prin chemiosinteză (utilizează energia eliberată în urma reacţiilor chimice la întuneric). 

    Reproducerea se realizează prin amitoză (diviziune directă) şi rar sexuat. În condiţii nefavorabile îşi diferenţiază o 

formă de rezistenţă numită spor. 

   Bacteriile se clasifică în : - arhebacterii sau bacterii străvechi anaerobe - trăiesc în medii lipsite de aer (metanogene, 

sulfuroase, etc.) 

                                            - eubacterii sau bacterii propriu-zise, răspândite în toate mediile de viaţă : bacterii 

fermentative, fixatoare de azot, de putrefacţie, chimiosintetizante, fotogene, cromogene, patogene (produc boli numite 

bacterioze la plante, animale şi om (holera, febra tifoidă, tuberculoza, ciuma, etc.) 

 - cianobacterii sau  alge albastre-verzi autotrofe, acvatice sau trăind în zone umede, 

izolate sau în colonii,au în celule pigmenţi fotosintetizanţi verzi şi albaştri (cleiul pământului, etc.) 

 

Regnul Protista 

 

Sunt organisme eucariote cu o mare diversitate structurală şi funcţională, şi cu cicluri de viaţă complexe. 

Există specii autotrofe – algele şi euglenoficeele şi specii heterotrofe – oomicetele şi protozoarele. 

 

   Euglenoficeele 

 

Sunt organisme unicelulare sau coloniale care au unul sau mai mulţi flageli folosiţi pentru deplasare. 

Euglena verde este unicelulară, are o nutriţie autotrofă la lumină datorită clorofilei pe care o conţine şi unei stigme 

sensibilă la lumină. La întuneric îşi pierde clorofila şi se hrăneşte heterotrof cu particule organice din apă. La speciile 

coloniale (Proterospongia) apare o specializare a indivizilor din colonie :cei de la exterior au rol de deplasare şi au 

flageli, iar cei din interior au rol de hrănire şi au pierdut flagelii. 

 

 

   Algele verzi 

 

Sunt organisme unicelulare sau coloniale, autotrofe, cu unul sau mai mulţi cromatofori cu clorofilă a şi b, xantofilă şi 

caroten, vacuole şi perete celular. Trăiesc pe soluri umede sau în ape dulci sau sărate 

Reproducerea este asexuată, prin diviziune directă sau spori mobili şi sexuată. Unele alge se înmulţesc prin conjugare 

(se contopeşte conţinutul a două celule de pe filamente diferite şi formează un zigot) 

Reprezentanţi : - alge unicelulare imobile – verzeala zidurilor 

                         - alge unicelulare mobile (flagelate) - Chlamydomonas 

                         - alge coloniale - Volvox 

 - alge pluricelulare : - filamentoase – mătasea broaştei(neramificat) şi lâna broaştei (ramificat) 

 - lamelare – salata de mare  

 

Algele brune  
 

Sunt organisme pluricelulare marine, unele pot atinge dimensiuni impresionante( 200- 400 m).Corpul lor, lipsit de 

organe vegetative se numeşte tal. Talul este format din o parte bazală cu rol de fixare (rizoid), o parte cilindrică, de 

forma unei tulpini(cauloid) şi o parte lăţită sau ramificată(filoid) 

  Culoarea brună este dată de un pigment numit fucoxantina, care maschează clorofila, xantofila şi carotenul. 

Produc o substanţă numită laminarină, ce conţine brom. Se utilizează în farmaceutică sau în alimentaţie la fel ca şi unele 

alge verzi. 

   Reprezentanţi : Cystoseira barbata (şi în Marea Neagră), Laminaria, Sargassum, Macrocystis, etc. 
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Din categoria algelor cu fucoxantină fac parte şi diatomeele – alge unicelulare dulcicole sau marine care prezintă la 

exterior o teacă impregnată cu siliciu. Tecile după moartea algelor formează roci – diatomite. 

 

    Algele roşii 

 

Talofite pluricelulare marine, de mare adâncime, sau de apă dulce. Talul este filamentos simplu sau ramificat atinge 

aproximativ 1 m. Conţin un pigment roşu – ficoeritrina pe lângă clorofilă, caroten, xantofilă şi ficocianina - albastră. În 

celule se mai găseşte o substanţă gelatinoasă numită agar-agar. 

   Reprezentanţi : Ceramium rubrum, Porphyra, etc. 

 

    Oomicete 

 

Organisme inferioare care prezintă unele asemănări cu ciupercile. Talul este un miceliu filamentos, ramificat, format din 

hife tubuloase cu un perete celular celulozic. Majoritatea sunt parazite – mana viţei – de – vie, putregaiul răsadurilor, 

dar sunt şi specii saprofite – mucegaiul acvatic. 

 

     Protozoare 

 

Au fost considerate primele animale. Sunt eucariote unicelulare  heterotrofe acvatice împărţite în : rizopode, 

flagelate,sporozoare şi ciliate. 

     Rizopodele au celule cu o membrană celulară subţire, care permite formarea de pseudopode (picioare false) cu 

ajutorul cărora se deplasează şi se hrăneşte (prin fagocitoză – înglobarea particulelor alimentare).Trăiesc pe sol umed, 

ape dulci sau sărate. Cea mai cunoscută specie este amiba. Unele specii – foraminiferele şi radiolarii au un înveliş 

protector calcaros sau silicios, care, după moartea lor formează, pe fundul mărilor, sedimente calcaroase (creta) sau 

silicioase (radiolaritul). 

     Flagelatele  sunt organisme unicelulare sau coloniale, heterotrofe, majoritatea parazite,care folosesc pentru deplasare 

unul sau mai mulţi flageli. Specia Giardia(lamblia) parazitează ficatul şi intestinul omului, tripanosoma este parazit în 

sânge, producând boala somnului. 

     Sporozoarele sunt specii parazite, care produc boli la animale şi om. Au în ciclul de viaţă stadiul de spor cu ajutorul 

căruia rezistă la condiţiile nefavorabile. Plasmodiul malariei trăieşte parazit în sânge, producând malaria. Este transmisă 

de ţânţarul Anofel. Animalele sunt parazitate de către babesii şi coccidii.  

     Ciliatele sunt organisme unicelulare libere,acvatice,parazite sau simbionte. Au corpul acoperit cu cili folosiţi pentru 

deplasare. Parameciul are pe faţa ventrală o adâncitură numită citostom prin care pătrunde hrana. În celulă există 2 

nuclei utilizaţi în timpul conjugării, vacuole digestive şi două vacuole pulsatile cu rol excretor.  

 

  

Regnul Fungi (ciuperci) 

 

 Sunt organisme unicelulare, coloniale sau pluricelulare, heterotrofe saprofite sau parazite. Majoritatea sunt terestre, 

puţine specii trăiesc în mediul acvatic. Talul ciupercilor se numeşte miceliu şi este format din hife uni-  sau pluricelulare 

cu unul sau mai mulţi nuclei. Celulele fungilor sunt protejate de un perete celular format din chitină. Reproducerea se 

face asexuat prin porţiuni de miceliu sau prin spori şi sexuat prin contopirea conţinutului organelor sexuale. 

    Ciupercile se clasifică în funcţie de structura talului şi tipul de reproducere astfel : 

 Încrengătura Zigomycota 

 Încrengătura Ascomycota 

 Încrengătura Bazidiomycota 

 Încrengătura Lichenophyta 

 

     Zigomicetele 

 

 Sunt ciuperci inferioare, majoritatea saprofite, puţine specii sunt parazite la om şi animale. Miceliul este alcătuit dintr-o 

hifă unicelulară neseptată, ramificată şi plurinucleată. Unele ramificaţii ale miceliului se  numesc  sporangiofori şi au în 

vârf sporangii în care se formează sporii. Cel mai cunoscut reprezentant este mucegaiul alb, care trăieşte saprofit pe 

compoturi, dulceţuri, fructe etc. Alte specii sunt mucegaiul negru, sau o specie parazită ce produce la om o falsă 

tuberculoză. 
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     Ascomicetele 

  

Au un miceliu septat, ramificat, pluricelular sau unicelular. Sunt ciuperci saprofite şi parazite la plante, rar la animale. 

Reproducerea se face vegetativ prin porţiuni de hife sau scleroţi sau prin înmugurire (drojdii). Asexuat, se reproduc prin 

spori numiţi ascospori, produşi în sporangii numite asce. 

Reprezentanţi :  drojdia de bere, drojdia vinului, mucegaiul verde (produce penicilină şi alte antibiotice), zbârciogul 

(ciupercă comestibilă). 

 

     Bazidiomicetele 

 

 Sunt ciuperci superioare, care au un organ sporifer numit bazidie, în care se formează spori numiţi bazidiospori. 

Majoritatea speciilor trăiesc saprofit în pământ, pe substanţe organice în descompunere, dar unele sunt parazite la plante 

şi animale. 

Reprezentanţi : ciuperci cu pălărie : ciuperca de câmp, hribul, gălbiori, etc. 

 ciuperci parazite : tăciunele porumbului, tăciunele grâului, rugina grâului 

 

     Lichenii 

 

Sunt organisme rezultate din asocierea obligatorie (simbioză) dintre o algă verde sau albastră şi o ciupercă. Ciuperca 

absoarbe apă şi săruri minerale pe care le transferă algei, care le fotosintetizează, produce substanţe organice din care dă 

şi ciupercii. Au forme şi culori variate şi trăiesc în toate zonele globului, pe diferite substraturi. Reproducerea se face pe 

cale vegetativă prin soredii – alcătuite din o algă înconjurată de hife sau prin izidii – bucăţi de tal. 

 Reprezentanţi : lichenul galben, lichenul de stâncă, mătreaţa bradului, lichenul renilor, etc. 

 

 

Regnul Plantae 

 

Organisme eucariote, pluricelulare, majoritatea autotrofe cu câteva excepţii saprofite şi parazite. Celulele au 

perete celular celulozic, uneori lignificat. În celule există vacuole şi cloroplaste cu pigmenţi clorofilieni. Principalul mod 

de nutriţie este fotosinteza. La plante apare diferenţierea structurală care duce la formarea organelor specializate pentru 

fixare – rădăcina, pentru sprijin – tulpina, pentru nutriţie – frunza şi pentru reproducere – florile. Organele sunt 

constituite din ţesuturi specializate : asimilatoare, de apărare, de absorbţie, de conducere (vase lemnoase (xilem), care 

transportă seva brută (apa cu substanţele minerale) spre frunze şi vasele liberiene (floem), care transportă seva elaborată 

( substanţele organice) în toată planta. 

Clasificarea plantelor se face în funcţie de organizarea structurală şi în funcţie de modul de înmulţire în: 

 Încrengătura Briophyta 

 Încrengătura Pterophyta 

 Încrengătura Spermatophyta 

 

Briofitele 

Sunt plante inferioare, cunoscute sub numele de muşchi. Muşchii se împart în: muşchi hepatici şi muşchi frunzoşi, la 

care apare o diferenţiere evidentă a talului în rizoizi(rădăciniţă),cauloid(tulpiniţă),filoid(frunzuliţe). De pe tulpiniţă se 

formează sporangele din care, la maturitate se eliberează sporii. Aceştia, în urma germinaţiei vor da naştere unui tal 

filamentos numit protonemă, pe care se formează organele reproducătoare în care se produc anterozoizi(mobili) şi 

oosfere(celule reproducătoare).Anterozoizii ajung prin intermediul apei să fecundeze o oosferă şi să formeze o nouă 

plantă. 

Reprezentanţi:fierea pământului, muşchiul de pământ, mătreaţa bradului etc. 

 

Pteridofitele 

Sunt primele cormofite-plante cu corpul numit corm – format din organe vegetative(rădăcină, tulpină şi frunze). 

Pteridofitele sunt ferigi ierboase sau arborescente, răspândite în medii cu umiditate crescută. Numele încrengăturii este 

dat de frunzele în formă de aripă, bogat septate ale majorităţii speciilor. Înmulţirea rămâne legată de mediul acvatic:prin 

germinarea sporilor formaţi în sori pe spatele frunzelor. În urma germinării sporilor se formează un protal(asemănător 
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unei alge verzi), pe care în urma fecundării unei oosfere (celula sexuală femeiască) cu un anterozoid (celula sexuală 

bărbătească) se va forma o nouă plantă. 

Pteridofitele se împart în trei clase: - Lycopodiate – cu aspect de muşchi frunzoşi, sporangii în formă de spiculeţe – 

pedicuţa 

    - Equisetate –    au frunze mici solzoase, cu un conţinut mare de siliciu şi  

sporangii formaţi pe indivizi diferiţi – coada calului 

    - Filicate -         au frunze mari compuse, care au sporangi grupaţi în sori pe 

dosul frunzei – feriga comună, feriguţa 

 

Spermatofitele 

Sunt plantele care se înmulţesc prin seminţe. Acest grup de plante au o structură complexă, ţesuturi conducătoare bine 

dezvoltate, celule reproducătoare sexuate diferenţiate în granule de polen (microspori)sau celule reproducătoare 

masculine şi sac embrionar cu oosferă (macrospor) sau celula reproducătoare feminină. După fecundare macrosporii se 

transformă în sămânţă.  

Acest filum cuprinde două mari subfilumuri: - Gymnospermatophyta 

       - Angyospermatophyta 

 

Gymnospermatophyta (gymnos= gol, dezvelit, sperma= samânţă) sunt plante cu seminţe libere, neprotejate de fruct. 

Majoritatea sunt plante lemnoase (arbori sau arbuşti). Au celule producătoare de răşină – se numesc şi răşinoase, 

frunzele sunt aciculare sau solzoase, persistente cu excepţia celor de la zadă. Florile au formă de con – conifere. 

Conurile bărbăteşti reprezintă o floare iar cele femeieşti reprezintă o inflorescenţă(mai multe flori prinse pe o „codiţă”). 

În urma polenizării grăuncioarele de polen fecundează oosfera de pe solzii ce formează florile femeieşti şi se va forma 

sămânţa, dar florile fiind foarte simple nu se pot forma fructe.  

Reprezentanţi: bradul, molidul, pinul, cedru, sequoia – arborele mamut, tisa, jneapănul, ienupărul, thuia, ginkgo, 

cycas. 

 

Angyospermatophyta (angyos= învelit, protejat) sunt plante cu seminţe închise în fruct. Sunt plante ierboase,  

majoritatea, arbuşti şi arbori. Organele vegetative(rădăcina, tulpina şi frunzele) şi cele de reproducere(floarea, fructul şi 

sămânţa) au morfologii şi structuri variate, în funcţie de mediul de viaţă. Vasele conducătoare lemnoase numite trahei 

(vase perfecte) transportă mai eficient seva. Frunzele au de obicei limb mare, cu multe stomate, care mediază schimburi 

rapide şi eficiente cu mediul. Reproducerea este sexuată. Florile au înveliş floral diferenţiat sau nediferenţiat, sunt 

hermafrodite având atât celule sexuale masculine – grăuncioare de polen, cât şi celule feminine – sacul embrionar care 

se găseşte în ovul. Polenizarea se face de obicei de către insecte, dar si de către vânt sau alte animale. Fecundaţia este 

dublă deoarece grăunciorul de polen germinează şi produce doi nuclei spermatici care vor fecunda oosfera şi nucleul 

secundar din sacul embrionar. În urma fecundării oosferei se va forma embrionul, iar prin fuziunea celorlalţi doi nuclei 

se va forma un ţesut cu rol de hrănire a embrionului. După fecundaţie ovulul se transformă în sămânţă, închisă în 

fructul format din ovar. Angiospermele se împart în două clase: - magnoliatae(dicotiledonate) 

         - liliatae(monocotiledonate) 

 

Dicotiledonatele sunt arbori arbuşti şi plante ierboase cu rădăcini pivotante(tip ţăruş) sau rămuroase, tulpini ramificate, 

nearticulate, cu creştere terminală şi în grosime, fascicule conducătoare dispuse pe un singur cerc, frunze cu 

complete(teacă, peţiol şi limb) cu nervuri palmate sau penate. Florile pe tip 5 au caliciul(5 sepale) diferenţiat de corolă(5 

petale). Sămânţa are două cotiledoane cu substanţe de rezervă. 

 

Reprezentanţi:rozacee( măceş, trandafir, pomi fructiferi, căpşun), leguminoase(mazăre, fasole, soia, trifoi, 

salcâm), compozite(păpădie, margaretă, floarea soarelui), solanacee(cartof, ardei, roşii, vinete, tutun, mătrăgună), 

fagacee(fag, stejar, carpen) etc. 

 

Monocotiledonatele sunt plante ierboase cu excepţia palmierilor. Au rădăcini adventive(nu se formează din rădăciniţa 

embrionului), firoase, tulpini neramificate, articulate(cu noduri), unele lipsite de măduvă – pai. Fasciculele conducătoare 

sunt dispuse neregulat. Frunzele nu au peţiol(codiţă), iar nervurile sunt paralele. Florile sunt pe tip 3 cu sepalele(caliciu) 

de aceeaşi identice cu petalele(corola). Seminţele au un singur cotiledon. 

 

Reprezentanţi:liliacee(crin, viorea, ceapă, usturoi, ghiocel), poacee(cereale – grâu, porumb, orez, trestie de 

zahăr, iarbă de gazon), arecacee – palmieri, orhidacee - orhidee etc. 
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Există şi puţine specii de plante parazite (se hrănesc cu substanţele organice produse de alte plante) şi plante carnivore, 

care îşi completează necesarul de substanţe organice cu cele obţinute prin digerarea unor insecte sau animale mici prinse 

cu ajutorul unor capcane formate din frunzele care au o fotosinteză de mică intensitate dar produc enzime digestive. 

Exemple: roua cerului, capcana lui Venus, ulciorul tropical etc. 

 

 

Regnul Animal 

 

Cuprinde peste 1 milion de specii din care 95% sunt nevertebrate(în special insecte) şi doar 5% sunt vertebrate. 

Animalele sunt pluricelulare, heterotrofe, au ca substanţă de rezervă glicogen, nu au perete celular, au ţesuturi 

diferenţiate, se reproduc sexuat. Celulele reproducătoare(gameţi) sunt diferenţiate(masculine şi feminine). În urma 

fecundaţiei se formează celula ou care parcurge mai multe etape de dezvoltare: morula, blastula, gastrula, embrionul şi 

fătul. În timpul dezvoltării din fiecare foiţă embrionară(strat de celule al embrionului) se formează structuri specifice: 

ectodermul(la exterior) produce tegumentul şi sistemul nervos, endodermul(la interior) produce sistemul respirator şi 

sistemul digestiv, mezodermul(în mijloc, apare doar de la viermi) produce sistemul circulator, sistemul osos şi cel 

muscular. Animalele se clasifică după mai multe criterii: 

- numărul de foiţe embrionare. - diploblaste(2 foiţe) – porifere şi cnidari 

- triploblaste(3 foiţe) viermi, moluşte artropode, echinoderme, vertebrate 

 

- prezenţa coloanei vertebrale:  - nevertebrate: • porifere (bureţi acvatici) 

                 • cnidari (hidre, meduze şi corali) 

                 • platelminţi (viermi laţi: planarii, tenii, vierme de gălbează) 

                 • nematelminţi (viermi cilindrici: limbrici, trichina, oxiur) 

                 • anelide (viermi inelaţi: râme, lipitori, viermi marini) 

                 • moluşte (melci, scoici, caracatiţe, sepii, nautil) 

                 • artropode (arahnide, crustacee, miriapode, insecte) 

                 • echinoderme (stele de mare, arici de mare) 

- vertebrate: ▪ peşti (cartilaginoşi – rechini, cartaginoşi-osoşi – sturioni, osoşi) 

       ▪ amfibieni (broaşte, salamandre, tritoni) 

       ▪ reptile (şerpi, şopârle, crocodili, broaşte ţestoase) 

       ▪ păsări (alergătoare, acvatice, răpitoare, păsărele etc.) 

       ▪ mamifere - monotreme – ornitorincul, echidna 

              - marsupiale – cangur, koala, şoarece marsupial 

                                                                             - placentare – erbivore, carnivore, insectivore, rozătoare, 

cetacee, chiroptere – lilieci, primate 
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NUMELE ŞI PRENUMELE_____________________________________ 

 

 

TEST  LA BIOLOGIE 

Semestrul II 

 

 1. Subliniaţi cu o linie virozele şi cu 2 linii bacteriozele din lista următoare: 

   entorsă,  gripă,  tuberculoză,  varicelă,  ciumă,  infarct miocardic,  hepatita,  antrax,  HIV,  malaria 

 

 2. Descrieţi pe scurt un tip de protistă autotrofă şi o protistă heterotrofă. 

 

 3. Completaţi definiţiile următoare: 

     a) Fungii au corpul numit……………….., alcătuit din filamente numite………… . Datorită lipsei pigmenţilor 

asimilatori au hrănire……………………….. . Peretele corpului lor conţine ………………. . 

      b) Celulele plantelor conţin vacuole, ………………….. cu clorofilă, iar ……………… celular este celulozic. 

Hrănirea plantelor este ……………….., prin procesul numit………………………….. .   

 

 4. Fungii: 

         a) sunt plante autotrofe 

         b) sunt plante heterotrofe 

         c) nu sunt plante 

         d) au celule cu perete celular celulozic 

 

 5. Găsiţi răspunsurile eronate: 

  A. Protistele sunt: 

   a) organisme procariote 

   b) organisme eucariote 

   c) organisme cu moduri variate de nutriţie 

   d) lipsite de organe 

  B. Plantele: 

   a) au vacuole, cloroplaste şi perete celular celulozic 

   b) sunt procariote 

   c)sunt eucariote 

   d) au ţesuturi meristematice şi definitive 

 

 6. Scrieţi câte 4 caractere generale ale dicotiledonatelor şi monocotiledonatelor şi daţi minim 3 exemple pentru 

fiecare clasă de plante. 

 

 7. Asociaţi noţiunile din cele 2 coloane: 

       a) şopărle   1. nu au membre 

       b) şerpi   2. coada prezintă autotomie 

       c) ţestoase   3. au corpul protejat de carapace 

       d) crocodili   4. au inimă tetracamerală 

 

 8. Animal homeoterm înseamnă: 

  a) cu temperatura corpului variabilă 

  b) cu temperatura corpului constantă 

  c) cu hrănire omnivoră 

  d) lipsite de dinţi 

 

 9. Asociaţi noţiunile: 

       a) monotremele  1. au membrele anterioare transformate în aripi 

       b) păsările   2. au membre aşezate în partea laterală a corpului sau sunt apode 

       c) mamiferele  3. se înmulţesc prin ouă 

       d) reptile   4. nasc pui vii pe care îi hrănesc cu lapte 


