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Capitolul I 

 

Ţesuturi vegetale şi animale 

 
Ţesuturile unt grupări de celule interdependente care au aceeaşi origine, formă , structură şi 

funcţie. 

Ştiinţa care studiază ţesuturile se numeşte histologie (histos – ţesut). 

 

A. Ţesuturi vegetale  
După gradul de diferenţiere a celulelor distingem două tipuri de ţesuturi vegetale: ţesuturi 

embrionare şi ţesuturi definitive 

a) Ţesuturi embrionare (ţesuturi formative, meristeme) 

- sunt formate din celule mici, rotunde, cu pereţi subţiri, care se divid 

- formează embrionul (meristeme primordiale)şi asigură creşterea în lungime (meristeme 

primare) şi grosime (meristeme secundare)a plantelor adulte 

b) Ţesuturi definitive 

- conţin celule specializate care nu se mai divid 

- formează organele plantei adulte asigurând protecţia (ţesuturi de apărare) - epiderma, 

produc prin fotosinteză sau depozitează substanţe (ţesuturi fundamentale), dau rezistenţă 

plantei (ţesuturi de susţinere), produc şi elimină răşini, arome, nectar, latex (ţesuturi 

secretoare), transportă seva (ţesuturi conducătoare) 

- ţesuturile conducătoare lemnoase(xilem) – conduc seva brută (apă şi săruri minerale) de 

la rădăcină la frunze, este format din celule alungite dispuse cap la cap, dintre care au 

dispărut pereţii despărţitori, formând tuburi. Împreună cu celule anexe, cu rol de hrănire şi 

parenchim lemnos, cu rol de susţinere formează fascicule lemnoase în rădăcină şi 

fascicule libero-lemnoase în tulpină şi frunze. 

- ţesuturile conducătoare liberiene(floem) – conduc seva elaborată prin fotosinteză de la 

frunze în toată planta. Celulele alungite sunt separate prin pereţi ciuruiţi pentru a reduce 

viteza de circulaţie a sevei prin tulpină şi rădăcină. Fasciculele au dimensiuni mai reduse 

comparativ cu cele lemnoase datorită diametrului mai mic al vaselor liberiene şi a lipsei 

celulelor anexe. 

 

B. Ţesuturi animale 
Toate ţesuturile provin prin diferenţiere din celula ou. Animalele pot fi didermice, având 

corpul format din două straturi de celule sau tridermice, embrionul fiind format din trei straturi de 

celule din care se formează toate ţesuturile şi organele. 

La animale şi om există patru tipuri de ţesuturi: epitelial, conjunctiv, muscular şi nervos. 

- ţesutul epitelial – aşezarea celulelor în epitelii asigură protecţie şi schimburi active sau 

pasive de substanţe şi informaţii cu mediul; după localizare, structură şi 

funcţii este de trei tipuri: 

- epiteliu de acoperire (pielea) 

- epiteliu senzorial (în organele de simţ- recepţionează stimuli din mediu) 

- epiteliu secretor (în structura glandelor – produc şi elimină substanţe) 

 

- ţesutul conjunctiv – leagă diferite organe între ele, asigură nutriţia unor ţesuturi(lax), 

conduce substanţe, dă rezistenţă(osos, cartilaginos) şi 

elasticitate(elastic, fibros,reticulat) organismului. Conţine celule, 

fibre şi substanţă fundamentală, în funcţie de consistenţa căreia se 

împarte în: 

- ţesuturi conjunctive moi (ţesut lax, fibros, elastic,reticulat, ţesutul adipos) 

- ţesuturi semi-dure (ţesuturi cartilaginoase) 

- ţesut dur (ţesutul osos) 

- ţesut fluid (sângele) 
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- ţesutul muscular – format din celule alungite care se pot contracta, producând la capete o 

forţă de tracţiune asigurând mişcarea; conţin organite contractile 

numite miofibrile  

 

a) Ţesutul muscular striat – fibre musculare cu mai mulţi nuclei - în muşchii 

scheletici şi în câteva organe interne: limbă, faringe, laringe 

b) Ţesutul muscular neted – fibre cu un singur nucleu - în pereţii organelor 

interne – au plasticitate mai mare şi viteză de reacţie mai mică 

c) Ţesutul muscular cardiac – fibre striate cu un singur nucleu – în structura 

inimii 

 

- ţesutul nervos – format din neuroni şi celule gliale 

- neuronii - celule specializate în generarea şi conducerea impulsurilor nervoase 

- sunt formaţi din corp celular (formează substanţa albă) şi prelungiri (formează 

substanţa albă sau nervii) – dendrite (mai mici şi numeroase) şi un axon  

- neuronii comunică între ei şi cu celulele efectoare (muşchi şi glande) prin 

sinapse cu ajutorul unor substanţe numite mediatori chimici 

- celulele gliale – sunt mult mai numeroase decât neuronii, au rol de susţinere şi 

hrănire a neuronilor, de sinteză a mielinei etc. 

Faptul că neuronii au prelungiri şi comunică prin sinapse permite organizarea sistemului sub 

forma unei reţele de neuroni care primeşte, prelucrează memorează şi transmite informaţie. 
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Capitolul II 

 

Structura şi funcţiile fundamentale ale organismelor vii 

 
Organismele vii au trei funcţii fundamentale:  

- funcţii de nutriţie: nutriţia, respiraţia,circulaţia, excreţia 

- funcţii de relaţie: sensibilitatea, mişcarea 

- funcţia de reproducere 

 

Funcţii de nutriţie 

 
Funcţiile de nutriţie cuprind toate activităţile prin care organismele preiau din mediu, 

prelucrează, transportă substanţele, obţin energia necesară şi elimină substanţele reziduale.  

 În sens restrâns nutriţia înseamnă hrănire – construirea de sine a organismului pe baza 

substanţelor preluate din mediu. 

 În funcţie de sursa de carbon utilizată există 2 tipuri de nutriţie:  

- nutriţie autotrofă –sinteza substanţelor organice pornind de la carbon anorganic - CO2  

- nutriţie heterototrofă – hrănirea cu substanţe organice produse de alte organisme 

 

Nutriţia autotrofă 
 

 Organismele autotrofe produc substanţe mai bogate în energie decât CO2. În ecosistem au 

funcţie de producători. În funcţie de sursa de energie utilizată există 2 categorii de nutriţie autotrofă:  

 - fotosinteza - utilizează energie luminoasă – este întâlnită la cianoficee, alge şi plante 

 - chemosinteza (chimiosinteza) – energia rezultă din oxidarea unor substanţe anorganice din 

mediu – bacteriile sulfuroase oxidează H2S, cele nitrificatoare oxidează NH3 iar cele metanogene 

transformă CO2 în CH4. 

 Fotosinteza – este procesul de sinteză a substanţelor organice pornind de la CO2, apă şi 

săruri minerale, cu ajutorul energiei luminii cu eliberare de oxigen. 

 Ecuaţia fotosintezei este: 

  CO2 + H2O + săruri minerale     energia    substanţe organice + O2  

   luminii     

 Fotosinteza este realizată de organismele care au pigmenţi asimilatori ce captează energia 

luminoasă şi o convertesc în energie chimică.  

 Organul vegetal specializat pentru fotosinteză este frunza, dar şi alte organe expuse luminii 

solare. 

 Sediul fotosintezei este cloroplastul în care pigmenţii sunt plasaţi pe membrana internă în 

asociaţie cu proteine sau alte substanţe. 

 La plante există clorofila a şi clorofila b (verzi) şi 2 tipuri de pigmenţi carotenoizi carotenul 

(portocaliu) şi xantofila (galbenă). 

 Fotosinteza are 2 faze:  a) - faza de lumină  

  b) - faza de întuneric (nu necesită lumină) 

a)  - sub influenţa luminii molecula de clorofilă eliberează 1 electron căruia i se transferă energia 

luminii, transformându-se în energie chimică 

- în cloroplast energia este utilizată pentru:  

-  descompunerea (fotoliza) apei în O2 care se degajă şi H+ care va fi acceptat de 

substanţele organice  

- producerea ATP – substanţă purtătoare de energie chimică (acid adenozintrifosforic) 

 - clorofila recuperează un electron revenind la starea iniţială 

b)  - H+ şi CO2 sunt încorporate independent într-o mare varietate de substanţe organice: glucide, 

proteine, lipide etc. 
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Importanţa fotosintezei 

Fotosinteza este cel mai important proces metabolic de pe planetă care susţine energetic şi 

material biosfera 

- este sursa principală de substanţe organice, hrană pentru organismele heterotrofe 

- leagă biosfera la o sursă inepuizabilă de energie – energia solară, din care o parte poate 

fi stocată  

- menţine compoziţia atmosferei în echilibru cu reacţiile consumatoare de oxigen: 

respiraţie şi arderi 

- stă la baza producţiei agricole şi silvice şi furnizează hrană, materii prime şi energie 

 

Influenţa factorilor de mediu asupra fotosintezei 

Lumina – clorofila utilizează lumina începând de la intensităţi foarte mici, randamentul maxim 

se obţine la 50000 – 100000 lucşi; peste 100000 lucşi se produc leziuni celulare şi scade fotosinteza. 

Cel mai bine se absoarbe radiaţia corespunzătoare luminii roşii la plante şi a celei verzi sau albastre la 

alge marine. 

Temperatura – fotosinteza începe la temperaturi puţin peste 0o C, dar atinge maximul la 35 – 

40 oC. Unele plante (molid, grâu) fac fotosinteză şi la temperaturi uşor negative. 

Concentraţia de CO2 – fotosinteza începe de la concentraţii de 0,01% şi creşte până la 3%, la 

5% devine toxic. Concentraţii mari se pot obţine doar în spaţii închise. 

Umiditatea – hidratarea optimă este de 70 – 80% din capacitatea de reţinere a apei 

Fotosinteza este influenţată şi de alţi factori de mediu: săruri minerale, concentraţia O2 etc. 

 

Nutriţia heterotrofă 
 

Hrănirea organismelor cu substanţe organice produse de alte organisme. 

În funcţie de sursa substanţelor organice şi de modul de hrănire sunt 5 tipuri de nutriţie 

heterotrofă: 

saprofită, parazită, mixotrofă, simbiontă şi ingestivă (digestia). 

Nutriţia saprofită – este întâlnită la bacterii şi ciuperci care absorb substanţele organice 

dizolvate producând alterarea alimentelor sau descompun resturi vegetale sau animale producând 

mineralizarea lor. Organismele saprofite concurează pentru hrană de aceea multe produc antibiotice 

pentru a distruge speciile concurente. 

Nutriţia parazită – organismele parazite utilizează substanţe din organisme vii numite 

gazdă cărora le produc leziuni sau boli datorită eliminării substanţelor toxice specifice. În funcţie de 

tipul de organism bolile se numesc bacterioze, micoze, zoonoze. Există şi plante parazite care şi-au 

pierdut clorofila şi parazitează alte plante (ex. cuscuta- torţelul). Unele specii de organisme parazite 

sunt folosite ca insecticide biologice distrugând insecte dăunătoare culturilor. 

Nutriţia mixotrofă – apare la organisme capabile să se hrănească autotrof şi heterotrof:  

- euglenoficeele (euglena verde)se hrănesc autotrof la lumină şi heterotrof la întuneric 

- plantele semiparazite (vâscul) se hrănesc autotrof dar iau seva brută pe care nu o poate 

absorbi de la plante gazdă 

- plantele carnivore (roua cerului) trăiesc în medii sărace în săruri minerale pe care le 

obţin din capturarea şi digerarea unor animale mici în capcane confecţionate din frunze 

modificate 

Nutriţia simbiontă – simbioza este relaţia reciproc avantajoasă dintre două organisme în 

scop de apărare, deplasare sau hrănire. 

- lichenii sunt organisme formate dintr-o algă şi o ciupercă – ciuperca absoarbe seva 

brută pe care o dă la schimb cu substanţe organice algei 

- micorizele sunt asociaţii între rădăcinile plantelor şi ciuperci care au o mai mare 

capacitate de absorbţie a sevei (larice, brad, stejar, orhidee) 

- leguminoasele au o relaţie simbiontă cu bacterii fixatoare de azot atmosferic din 

nodozităţile de pe rădăcini 
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Nutriţia ingestivă (digestia) – prelucrarea hranei prin transformări mecanice (mărunţire), 

fizice (dizolvare) şi chimice(hidroliză cu ajutorul enzimelor) până la obţinerea substanţelor organice 

simple în vederea utilizării lor; - momentul culminant al digestiei este absorbţia 

Digestia are 2 variante: - digestie intracelulară 

- digestie extracelulară 

Digestia intracelulară – întâlnită la protozoare, spongieri, celenterate – constă în capturarea şi 

înglobarea în citoplasmă a particulelor nutritive prin fagocitoză cele solide sau pinocitoză cele lichide, 

cu formarea vacuolei digestive care fuzionează cu un lizozom şi are loc digestia – conţinutul vacuolar 

nedigerat este expulzat. La animalele superioare remanierile structurale se fac prin acest tip de digestie 

substanţele rezultate fiind folosite la formarea altor structuri. Leucocitele o folosesc pentru a sigura 

imunitatea. 

Digestia extracelulară – presupune existenţa unui sistem digestiv în care acţionează enzimele 

produse de glande digestive. Enzimele împreună cu apă, mucus, ioni minerali formează sucuri 

digestive. 

Există 2 tipuri de sistem digestiv: - sistem închis - la celenterate şi viermi laţi – prevăzut cu un 

singur orificiu bucoanal şi o cavitate digestivă 

- sistem deschis – la restul animalelor începând cu viermii 

cilindrici– cuprinde tubul digestiv şi glandele anexe ale tubului digestiv 

- tubul digestiv cu segmente specializate pentru diferite faze ale digestiei şi diferite tipuri de 

hrană: orificiu bucal (gură), faringe, esofag, stomac, intestin subţire, intestin gros, anus 

- glandele anexe sunt reprezentate de 3 perechi de glande salivare, ficat şi pancreas 

Digestia începe în gură prin masticaţie, dizolvare şi hidroliza amidonului, continuă în stomac 

cu ajutorul sucului gastric bogat în enzime proteolitice activate de acid clorhidric şi se termină în 

intestinul subţire datorită sucului intestinal, a bilei şi a sucului pancreatic care duc la obţinerea de 

glucide simple (glucoză), aminoacizi, acizi graşi şi glicerină care vor fi absorbite prin vilozităţile 

intestinale care formează marginea „în perie” a intestinului mărind foarte mult suprafaţa de digestie şi 

absorbţie. Glucidele şi proteinele (aminoacizii) trec în sânge iar acizii graşi şi glicerina ajunge în limfă 

unde recompun lipide simple. 

 

RESPIRAŢIA 

 
Respiraţia este procesul prin care organismele mobilizează energia stocată în substanţele 

organice în vederea utilizării acesteia. Eliberarea energiei se produce în interiorul celulelor prin reacţii 

de oxidoreducere făcute cu ajutorul unor enzime.  

În lumea vie există 2 tipuri de respiraţie: respiraţie anaerobă şi aerobă. 

 

Respiraţia anaerobă – constă în oxidarea parţială a unor substanţelor organice cu obţinerea 

unor compuşi intermediari şi o cantitate mică de energie. Este întâlnită la bacterii, ciuperci şi pe 

perioade limitate, în absenţa oxigenului la plantele superioare. 

La microorganisme acest tip de respiraţie se numeşte fermentaţie. Tipurile de fermentaţie se 

deosebesc după produsul final obţinut: 

 - fermentaţia alcoolică - transformarea de către drojdii a glucozei în alcool etilic şi CO2. 

 - fermentaţia lactică - transformarea glucozei în două molecule de acid lactic - unele bacterii. 

 - fermentaţia acetică este un proces atipic deoarece constă în transformarea alcoolului etilic în 

acid acetic în prezenţa oxigenului. 

Se mai pot obţine şi alte substanţe prin fermentaţie: alcool butiric, metan etc. 

 

Respiraţia aerobă – constă în oxidarea substanţelor organice, cu consum de oxigen, până la 

compuşi anorganici: H2O şi CO2. 

 

Ecuaţia respiraţiei este: 

   substanţe organice + O2        CO2 + H2O + energie 

Energia rezultată este transferată unui compus numit ATP (acid adenozintrifosforic). Desfacerea 

legăturilor fosfat din ATP eliberează energia acolo unde este nevoie deşi la eucariote, sediul 
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respiraţiei aerobe este mitocondria. Energia degajată din respiraţie este utilizată pentru sinteze 

organice, schimburi active cu mediu, transport de substanţe sau se elimină în mediu sub formă de 

căldură. 

La plante respiraţia este procesul invers al fotosintezei, fiind mascată de obicei de aceasta.  

La animale respiraţia se face cutanat (prin piele), prin trahei - la insecte, branhial – la 

animalele acvatice şi pulmonar – la cele terestre. 

 La mamifere constă în:  

- respiraţia pulmonară - schimbul de gaze dintre mediul extern şi mediul intern,  

- transportul gazelor respiratorii  

- respiraţia celulară - schimbul de gaze dintre mediul intern şi celule şi producerea de 

energie la nivel celular. 

Sistemul respirator la mamifere este format din căi respiratorii extrapulmonare şi plămâni. 

Căile respiratorii sunt: cavităţi nazale, faringe, laringe, trahee, bronhii. Au rol de a conduce 

aerul, de al umezi, încălzi şi purifica. 

Plămânii au ca unitate structurală şi funcţională alveola pulmonară la nivelul căreia se face 

schimbul de gaze dintre mediul extern şi sânge. Alveolele se grupează în acini pulmonari la care aerul 

este dus de bronhiole ramificate din bronhiile intrapulmonare. 

Ventilaţia pulmonară (schimbul de gaze din plămâni) constă în două mişcări respiratorii: 

inspiraţia şi expiraţia. 

Inspiraţia este un proces activ (cu consum energetic) de introducere a aerului în plămâni prin 

creşterea volumului toracic şi scăderea presiunii intratoracice datorită contracţiei muşchilor 

intercostali şi a diafragmei. 

Expiraţia este pasivă, muşchii relaxându-se şi eliminând aerul din plămâni datorită creşterii 

presiunii prin scăderea volumului. 

Cucerirea uscatului de către vertebrate a necesitat trecerea de la respiraţia branhială la cea 

pulmonară. Evoluţia respiraţiei pulmonare a urmat 3 direcţii: creşterea suprafeţei de schimb, alungirea 

şi specializarea căilor respiratorii şi perfecţionarea ventilaţiei pulmonare. 

 

CIRCULAŢIA SUBSTANŢELOR ÎN LUMEA VIE 

 
     1. ABSORBŢIA ŞI CONDUCEREA SUBSTANŢELOR LA PLANTE 

ABSORBŢIA 

- la nivelul rădăcinii – prin perii absorbanţi 

- prin hifele miceliene care înconjoară rădăcinile(micorize) 

- prin frunze 

     _se  face datorită forţei de sucţiune(activ, pasiv )  

- se absoarbe sevă brută(apă şi săruri minerale)—trece prin celulele de pasaj în 

fasciculele conducătoare lemnoase (în cilindrul central) 

- se conduce sevă elaborată(substanţe organice)- produsă prin fotosinteză în frunze 

– prin fascicule conducătoare liberiene 

CONDUCEREA 

- seva brută – prin fascicule conducătoare lemnoase (xilem) – de la rădăcină la 

frunze 

- sevă elaborată – prin fascicule conducătoare liberiene (floem) – de la frunze în 

toată planta 

 Fascicule conducătoare: - vase conducătoare – celule alungite puse cap - la - cap (tuburi ) 

- vase lemnoase – celule fără pereţi despărţitori şi conţinut celular 

- vase liberiene – celule vii cu pereţi transversali ciuruiţi şi conţinut 

celular  

-  parenchim (celule vii pentru hrănire şi susţinere) – lemnos sau 

liberian 

-  fibre (ţesut mecanic, de susţinere) – lemnoase sau liberiene 

- în rădăcină – fascicule conducătoare liberiene şi lemnoase 
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- în tulpină – fascicule conducătoare liberolemnoase (lemnoase – la interior şi 

liberiene – la exterior ) 

- în frunză – fascicule conducătoare liberolemnoase (nervuri ) 

 

         2. CIRCULAŢIA SUBSTANŢELOR LA ANIMALE 

 - creşterea complexităţii structurale şi funcţionale şi intensificarea metabolismului 

determină apariţia sistemelor specializate pentru transportul substanţelor 

 - toate substanţele din organism situate în afara celulelor – mediu intern 

  Mediul intern (substanţele lichide din corp) 

- la nevertebrate - hidrolimfă (apă si substanţe organice) 

- hemolimfă (plasmă şi pigmenţi respiratori ) 

- la vertebrate – sânge, limfă, lichid interstiţial (intercelular) 

 

 sistem circulator 

- deschis – la nevertebrate (inima sau vas contractil, vase deschise în lacune, 

sinusuri ) 

- închis – la vertebrate (inima, vase [artere – duc sânge de la inimă în corp, vene – 

duc sânge din corp la inimă , capilare – realizează schimburile de substanţe la 

nivelul ţesuturilor] închise ) 

 

Sistemul circulator deschis (sângele trece direct prin ţesuturi) 

- la unele moluşte, artropode, tunicate 

Sistemul circulator închis (sângele nu intră în contact direct cu ţesuturile) 

- la anelide, cefalopode, vertebrate 

 Circulaţia: - în sens unic datorită valvelor de la nivelul inimii şi vaselor 

- simplă – sângele trece o singură dată prin inimă (neoxigenat) 

- dublă – sângele trece de două ori prin inimă (o dată neoxigenat şi a doua oară 

oxigenat) 

I.    Circulaţia la anelide 

 - primul sistem circulator închis (vase: dorsal, ventral, circulare – 5 vase contractile) 

II.  Circulaţia la  moluşte 

 - sistem circulator deschis (lacunar) – inima – bi sau tricamerală străbătută de 

hemolimfă oxigenată 

III.  Circulaţia la artropode 

 - sistem circulator deschis – inima tubulară 

IV.  Circulaţia la ciclostomi şi peşti 

 - circulaţie simplă, închisă – inima bicamerală (un atriu şi un ventricul) cu sânge 

neoxigenat 

V.   Circulaţia la tetrapode (amfibieni, reptile) 

 - circulaţie dublă incompletă – inima tricamerală (două atrii şi un ventricul) – sângele 

oxigenat se amestecă cu cel neoxigenat în ventricul 

VI.  Circulaţia la păsări şi mamifere 

- circulaţie dublă completă – inima tetracamerală (două atrii şi două ventricule) sângele 

nu iese din vase, trece de două ori prin inimă şi nu se amestecă sângele oxigenat cu cel neoxigenat (e complet 

separată partea dreaptă a inimii cu sânge cu CO2 de partea stângă în care este sânge oxigenat) 
 - circulaţia mare – artera aortă duce sânge oxigenat din ventriculul stâng în tot 

corpul, are loc schimbul de substanţe la nivelul capilarelor,                             

iar sângele  neoxigenat este dus prin venele cave în atriul drept 

 - circulaţia mică – artera pulmonară duce sânge neoxigenat din ventriculul 

drept la plămâni, are loc oxigenarea, iar sângele oxigenat  

 este dus prin venele pulmonare în atriul stâng 

Particularităţile structurale şi funcţionale ale sistemului circulator sunt strâns legate de cele ale 

sistemului respirator. 
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Excreţia 

 
Excreţia este procesul de eliminare a unor substanţe în mediul extern. Aceste substanţe sunt:  

- substanţe rezultate din dezasimilaţie (degradarea substanţelor proprii din celule) 

care pot deveni periculoase, fiind toxice în cantităţi mari (ex. uree) 

- substanţe netoxice dar care pot fi în exces (ex. apa) 

- substanţe străine, pătrunse în mediul intern (ex. medicamente, alcool etc.) 

- substanţe cu rol de semnal chimic (ex. nectar, parfumuri) 

 

Excreţia la plante constă în eliminarea apei prin transpiraţie şi prin gutaţie, asigurând 

astfel o circulaţie normală a substanţelor. Plantele prezintă adaptări prin care controlează pierderile de 

apă. 

Transpiraţia  - procesul de eliminare a vaporilor de apă, în special prin frunze (stomate) 

- asigură ascensiunea sevei brute spre frunze 

- împiedică supraîncălzirea plantelor 

- menţine stomatele deschise asigurând schimbul de gaze cu mediul 

Gutaţia – eliminarea apei sub formă de picături, suplineşte transpiraţia când există exces de 

apă şi temperaturi ridicate 

 

Excreţia la animale menţine compoziţia normală a sângelui.Eliminarea substanţelor 

reziduale (în special cele pe bază de azot rezultat din metabolizatea proteinelor) se face prin: 

- respiraţie (CO2 şi vapori de apă)  

- transpiraţie (picături de apă, săruri şi cantităţi mici de substanţe azotate)  

- defecaţie (substanţe alimentare nedigerate)  

- urină (apă, săruri, uree, amoniac, acid uric etc.) 

Pentru a putea filtra conţinutul celular şi al mediului intern a apărut un sistem excretor care  

s-a dezvoltat în funcţie de cantitatea de substanţe reziduale produse de organism şi de complexitatea 

structurală a acestuia.  

Cel mai simplu sistem excretor este vacuola contractilă de la protozoare, la primele animale 

pluricelulare există o protonefridie formată dintr-o pâlnie care filterază mediul intern şi un canal de 

evacuare, acest sistem a evoluat până la sistemul excretor de la mamifere format din rinichi (produc 

urină)şi căi urinare (2 uretere – conduc urina de la rinichi la vezică, vezică urinară – depozitează 

urina între 2 micţiuni şi o uretră elimină urina la exterior). 

Rinichii – sunt formaţi dintr-un număr mare de unităţi numite nefroni. Un nefron este format 

din: - capsulă renală cu rol de filtrare a sângelui(produce cantităţi mari de urină primară diluată) 

- tub renal cu trei porţiuni (tub contort proximal, ansa Henle şi tub contort distal) în care au loc 

procese de absorbţie, eliminare şi secreţie care duc la formarea urinei finale, care poate fi uneori 

foarte concentrată (aproape solidă) în funcţie de specie şi condiţiile de mediu.  

- tub colector conduce urina spre calicele renale 

- calice renale căi excretoare intrarenale – duc urina spre ureter 
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 TEST 
 
1. Completaţi definiţiile: 

Ţesuturile sunt .................... interdependente de celule care au aceeaşi ......................., formă, .............. ............ şi 

........................ . 

Nutriţia autotrofă este sinteza substanţelor ................. pornind de la ................. anorganic - CO2 cu ajutorul unei 

surse..................... de energie. 

Nutriţia heterototrofă este .................. cu substanţe .................. produse de ............. organisme.  

Respiraţia este procesul prin care organismele mobilizează ................... stocată în substanţele ........................ în 

vederea utilizării acesteia. 

2. Alegeţi răspunsul corect: 

Epiderma este un ţesut: 

a) mecanic 

b) conducător 

c) de apărare 

d) de susţinere 

În structura neuronului există: 

a) fibre de colagen 

b) neurofilamente 

c) miofibrile contractile 

d) cloroplaste  

Oxigenul produs de plante rezultă din: 

a) CO2 

b) H2O 

c) clorofilă 

d) substanţe organice 

Fotosinteza se desfăşoară în: 

a) ţesutul secretor 

b) cloroplaste 

c) rădăcină 

d) ţesutul conducător lemnos 

Nutriţia heterotrofă: 

a) nu se face la animale 

b) este specifică algelor 

c) se face prin sinteza substanţelor minerale 

d) se face prin digerarea substanţelor 

Respiraţia pulmonară constă în: 

a) schimbul de gaze respiratorii 

b) schimbul de substanţe organice cu ţesuturile 

c) transportul gazelor respiratorii la celule 

d) producerea de energie celulară 

Sistemul circulator la om este alcătuit din: 

a) artere, vene, capilare 

b) inimă, lacune, artere, vene, capilare 

c) inimă şi vase de sânge 

d) capilare şi inimă 

Sistemul excretor: 

a) eliminăa substanţele reziduale 

b) elimină substanţele nedigerate 

c) produce transpiraţia 

d) elimină CO2 şi vapori de apă 

3. Asociaţi noţiunile:  

a) vezica urinară   1. formarea urinei 

b) plasmă   2. se varsă în vezica urinară 

c) rinichi   3. constituent al sângelui din care se formează urina 

d) ureter   4. depozitarea urinei 

 

4. Demonstraţi că o bucată de pâine este o „conservă” de energie solară. 

5. Ce rol poate avea digestia intracelulară în vindecarea unei plăgi cu strivire de ţesut? 

6. Descrieţi pe scurt respiraţia la om precizând şi rolul circulaţiei în acest proces. 


