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ANEXA  2  
FIŞĂ DE ACTIVITATE  

REPRODUCEREA SEXUATĂ LA ANGIOSPERME 

……………………………………………………………………… 

Sămânţa 
 Seminţele sunt …..…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Alcătuirea unei seminţe  
1.  Tegument 

 ………………….……….. 
 …………………………... 
 …………………………… 

2.  Embrion 
 este……………………………………………………….. 

 are următoarele componente: 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………… 

 cotiledoanele……………………………
…………………………………………                                                                          

 

                        

                                                                                    Fig. Sămânţa de fasole 

Tipuri de embrion: 

                                                                              A –  
 

B –  
 

C –  
D – 
E – 
F –  
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CLASIFICAREA PLANTELOR ANGIOSPERME 
 

După numărul de cotiledoane, angiospermele se împart în:  

 
                      …………………………             …..…………………..……… 
3. Endosperm/albumen  

 reprezintă…………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 este triploid 

 rezultă…………………………………………………………
……………………………………………………………… 

Structura unei seminţe 
Germinaţia 

Definiţie:  
 Germinaţia este…………………………………………………  
……………………………………………………………………………… 
 

Factori  care influenţează germinaţia 
1. Factori interni 

  O sămânţă trebuie să îndeplinească anumite condiţii pentru germinare: 
 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

2. Factori externi 
 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 
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REZOLVARE - ANEXA 2  
 

Fişă de activitate lecţie = schiţa lecţiei 
Reproducerea sexuată la angiosperme 

Sămânţa – structură, factori care influenţează germinaţia 
 

Sămânţa 
 Seminţele sunt organe ale plantelor, care se formează din ovule, după procesul de 
fecundaţie. 
 
 
 
 

Alcătuirea unei seminţe  
1.  Tegument 

 după fecundaţie, învelişul ovulului se îngroaşă şi rezultă tegumentul seminal; 

 are rol de protecţie a embrionului;           

 are diferite culori.  

             
 

2.  Embrion 
 este partea principală a oricărei seminţe; este diploid; 

 are următoarele componente: 

-radiculă (rădăciniţă), 

-hipocotil (tulpiniţă), 

-gemulă (muguraş). 

 cotiledoanele sunt componente ale embrionului; au rol de protecție. 

 
Structura unei semințe 
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3. Endosperm/albumen: 

 reprezintă ţesutul nutritiv al seminţei; 

 este triploid; 

 rezultă  în urma fecundării nucleului secundar din sacul embrionar cu unul dintre 
nucleii spermatici. 

 Tipuri de embrion: 
 A – drept la ricin, 

 B – curbat uşor la tutun, 

 C – spiralat  la cartof, 

 D – cerc, înconjurând endospermul la sfeclă, 

                        E – cerc, înconjurând endospermul la lobodă, 

            F – neregulată la orz. 

 
                                                      
Clasificarea plantelor angiosperme 

 
După numărul de cotiledoanelor, angiospermele se împart în: 

 
Dicotiledonate                                                                                 Monocotiledonate 

           

 

 

 



 

464 

 

Germinaţia 

Definiţie: Germinaţia este procesul prin care embrionul seminţei trece de la viaţa latentă la 
cea activă. 
 

 
 

Factori  care influenţează germinaţia 
Factori interni 
Sămânţă trebuie să îndeplinească anumite condiţii pentru germinare: 

- Să fie matură (suficiente substanţe de rezervă şi embrionul format). 

- Să fie întreagă. 

     -  Să fie sănătoasă, neatacată de paraziţi. 

     - Să aibă putere de germinare (câteva săptămâni pentru stejar, 2 ani păr, păpădie, 3 ani 
pentru fasole, 5 ani pentru napi).  

Factori externi 
-umiditatea – seminţele trebuie să se umfle, tegumentul să crape şi să apară rădăcina. 
-cantitatea de O2 – seminţele  au nevoie de oxigen pentru a-şi folosi substanţele de rezervă. 

      -temperatura – seminţele  au limite de temperatură bine stabilite pentru fiecare specie (20C 

pentru varză, 90C pentru porumb, 100C pentru fasole etc.). 
       - lumina. 


