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ANEXA 3 
 

FIŞĂ DE LUCRU 
MUŞCHII DE PĂMÂNT 

 
I. Completaţi spaţiile punctate: 

Mușchii au............... cu aspectul unei plante........................... 

Mediul de viață: Mușchii trăiesc pe diferite substraturi......................: scoarța copacilor, ..........., 

............. și pietre umede. 

Reprezentanți: 1...................................................................... 

  2..................................................................... 

1. Fierea pământului: 

 
2. Muşchiul de pământ: 

 
  
  
 
Hrănirea: - este……………….. 

Înmulțirea: - asexuat, prin…………………… 

        - sexuat, prin…………………….. 

        - primăvara, în vârful unor ……………….. se formează organele sexuate …………….  

în care sunt celule sexuate………………….; acestea au …………. cu care se pot deplasa în apa de 

ploaie. 

       - în vârful altor …………… se formează organele sexuate ………………, fiecare cu 

câte o celulă sexuată……………… 

- are talul .............................., .......................... de forma 

unei ......................; 

-acești mușchi seamănă mult cu o ........................ 

Este răspândit în ……………………. 

Alcătuire: - ………………: - este dreaptă 

            - are o lungime  de ……… 

            - este ………………. 

      - …………….: - sunt înguste, ascuțite la vârf și 

            fără …………… 

      - …………….: - cu ajutorul lor este înfiptă 

             tulpinița în pământ; 

             - absorb……… cu …………

    ………………………; 

            -nu au vase……………… 
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       - în urma ………………  rezultă ………………, care rămâne pe mușchiul femeiesc și 

va da naștere unui organ specific mușchiului numit………………… format dintr-un ………….. și 

o …………………..; la maturitate, ………………. plesnește și pune în libertate sporii. 

       - dacă un ………….. cade pe un substrat ………….., el dă naștere unui filament verde 

ramificat numit……………………. 

      - pe …………….. se vor forma…………….. și numeroși …………… din care vor lua 

naștere noi ……………… 

Ciclul de dezvoltare: 

- are ……………generații, generația sexuată care produce celule…………….. și generația 

……………. care produce…………………..  

                           organe sexuale bărbăteşti 
  spor      protonema                                                     celula-ou     sporogon      spor 
                                      organe sexuale femeieşti 
              
              generaţia sexuată                                         generaţia asexuată 
 
 
 
 
 
Importanța mușchilor: 

- au rol important în formarea………….; 

- apără de …………. plantele din jur; 

- constiutie…………… pentru animalele……………….. 

- mușchiul de ……………. în decursul anilor formează un …………… numit……………., folosit 

drept…………….. 
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ANEXA 4 
FIŞĂ DE LUCRU MUŞCHI DE PĂMÂNT 

 BAREM DE EVALUARE 
 
I. Completaţi spaţiile punctate: 

Mușchii au talul cu aspectul unei plante superioare. 

Mediul de viață: Mușchii trăiesc pe diferite substraturi umede: scoarța copacilor, sol, stânci și pietre 

umede. 

Reprezentanți: 1. Fierea-pământului 

  2. Mușchiul de pământ 

1. Fierea pământului: 

 
 
2. Mușchiul de pământ: 

 
  
  
Hrănirea: - este autotrofă. 

Înmulțirea: - asexuat, prin spori,

        - sexuat, prin celula-ou. 

        - primăvara, în vârful unor  tulpinițe se formează organele sexuate bărbătești  în care 

sunt celule sexuate bărbătești; acestea au cili cu care se pot deplasa în apa de ploaie. 

       - în vârful altor tulpinițe se formează organele sexuate femeiești, fiecare cu câte o celulă 

sexuată femeiască. 

- are talul primitiv, lățit de forma unei frunze; 

- acești mușchi seamănă mult cu o algă. 

Este răspândit în păduri. 

Alcătuire: - tulpinița: - este dreaptă 

- are o lungime  de 5-10 cm

  - este neramificată 

     -frunzișoarele :- sunt înguste, ascuțite la vârf și 

           fără pețiol 

     -rizoizii: - cu ajutorul lor este înfiptă tulpinița în 

           pământ; 

         - absorb apa  cu substanțele minerale; 

          - nu au vase conducătoare 

sporogon 

tulpiniţă 

frunzişoare 

rizoizi 
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       - în urma fecundației  rezultă celula-ou, care rămâne pe mușchiul femeiesc și va da 

naștere unui organ specific mușchiului numit sporogon format dintr-un firicel și o capsulă; la 

maturitate, capsula plesnește și pune în libertate sporii. 

       - dacă un spor  cade pe un substrat umed, el dă naștere unui filament verde ramificat 
numit protonemă. 
      - pe protonemă  se vor forma rizoizi și numeroși mugurași din care vor lua naștere noi 
tulpinițe. 
Ciclul de dezvoltare: 
-are  două generații, generația sexuată care produce celule  sexuate și generația asexuată  care 
produce spori. 

                           organe sexuate bărbăteşti 
  spor      protonema                                                        celula-ou     sporogon      spor 
                                        organe sexuate femeieşti 
              
              generaţia sexuată                                          generaţia asexuată 
 
 
 
Importanţa muşchilor: 
- au rol important în formarea solului; 
- apără de uscăciune plantele din jur; 
- constiutie hrană  pentru animalele sălbatice; 
- mușchiul de  turbă în  decursul anilor formează un cărbune  numit turbă, folosit drept 
combustibil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


