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ANEXA 3  
FIŞĂ DE ACTIVITATE 

REPRODUCEREA SEXUATĂ LA ANGIOSPERME 
……………………………………………………………… 

Fructul 
 
 Fructele sunt organe ale plantelor, care se formează prin……………………………… 
…………………………………………………..…….….…………………………………….. 

 Alcătuirea unui fruct  
- perete = ………………………………→ ………………. = ……………………… 
          → ………………… = ……………………… 

            - cavitate            → …………………. = ……………………… 

 
  Tipuri de fructe  
 

I. FRUCTE CĂRNOASE  
→ …………………………………….. (cu 1 sămânţă): exemple…………………………… 
→ ………………………………………: exemple…………………………………………….  
→ ………………………(cu mai multe seminţe): exemple…………………………………. 

II. FRUCTE USCATE 

1. …………………………– nu se deschid 

a. tip ………………………………………………………………………………………… 

b. tip ………………………………………………………………………………………… 

c. tip  ………………………………………………………………………………………… 

d. tip  ………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………….. –  se deschid 

a. tip ………………………………………………………………………………………… 

b. tip ………………………………………………………………………………………… 

c. tip ………………………………………………………………………………………… 

III. FRUCTE FALSE 

Caracteristici :……………………………………………………………………………… 

Exemple: 
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REZOLVARE - ANEXA 3  
 

Fişă de activitate lecţie = Schiţa lecţiei 
Reproducerea sexuată la angiosperme 

                                             Fructul – structură, tipuri de fructe 
 

Fructul 
 Fructele sunt organe ale plantelor, care se formează prin metamorfozarea OVARULUI 
în urma fecundaţiei  

 Alcătuirea unui fruct  
- perete = PERICARP (la fructe cărnoase) → EPICARP = înveliş pielos 

               → MEZOCARP = porţiune cărnoasă 

- cavitate                                         → ENDOCARP = porţiune internă lignificată 

 
Tipuri de fructe  
 

I. FRUCTE CĂRNOASE  
→ drupe simple (cu 1 sămânţă); exemple: cireş, vişin, prun; 
→ drupe compuse; exemple: mur, smeur; 
→ bace (cu mai multe seminţe); exemple: viţa de vie, tomate. 

II. FRUCTE USCATE 
1. Indehiscente – nu se deschid la maturitate 

a. tip nuca (pericarp tare şi sămânţa liberă ) – stejar, alun, fag; 
b. tip achena (o sămânţa nelipită de pereţii fructului) – floarea soarelui, chimen, păpădie; 
c. tip cariopsa (o sămânţa lipită de pereţii fructului) – porumb, grâu, orz; 
d. tip  samara (peretele prezintă aripioare, pentru transport cu ajutorul vântului) – paltin, ulm, 

frasin. 
2. Dehiscente –  se deschid la maturitate 

a. tip păstaie (se deschid în două) – mazăre, fasole, salcâm; 
b. tip silicvă (se deschid în trei, seminţele rămânând pe  peretele central ) – varză, rapiţă; 
c. tip capsule (se deschid prin pori, valve, au multe seminţe) – mac, crin, brânduşa de 

toamnă. 
III. FRUCTE FALSE 

Caracteristici: la aceste fructe pe lângă OVAR,  la formare mai contribuie şi 
RECEPTACULUL  
Exemple: măr, căpşun, măceş, frag. 


