








Sistem de organe OrganismCelulă Ţesut Organ

Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii.

Diferite tipuri de țesuturi formează un organ.
Celulele de același fel sunt grupate în țesuturi.

Organele care realizează împreună aceeași funcție formează un sistem.
Toate sistemele de organe formează un organism.
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Corpul mamiferelor este mult mai complex decât cel al plantelor. 
Organele care îndeplinesc o anumită funcție formează un sistem de 
organe. 

Principalele sisteme de organe care intră în alcătuirea corpului 
mamiferelor sunt:

 1. sistemul digestiv 5. sistemul nervos

 3. sistemul respirator 7. sistemul muscular
 4. sistemul excretor 8. sistemul reproducător

În clasa a VI-a le veți studia pe primele patru sisteme. Le puteți 
observa în imaginile alăturate. Puteți identifica din imagini princi-
palele organe care compun fiecare sistem? 

 2. sistemul circulator 6. sistemul osos

Observați în imaginea 
alăturată localizarea 
acestor țesuturi în organele 
corpului uman. 

Cu siguranță ați recunoscut ficatul, stomacul, inima, rinichii.

• țesutul nervos.

• țesuturile epiteliale;

Principalele țesuturi din 
corpul mamiferelor sunt:

• țesuturile conjunctive;

Ca şi organele plantelor și organele mamiferelor sunt alcătuite din 
numeroase și diferite tipuri de celule care formează țesuturi.

• țesuturile musculare;

Celulele mamiferelor 
sunt complexe, dar au în 
alcătuirea lor: membrana, 
citoplasma și nucleul, com-
ponente care au aceleași 
roluri ca și în celulele 
plantelor. Observați unde 
sunt situate componentele 
celulei animale.

 a. există toate cele opt organe la ambele mamifere?
 b. cu ce organe se învecinează fiecare din cele opt organe în cele două mamifere.

1. Analizați cele două imagini care reprezintă localizarea unor organe în corpul a două mamifere: 
câine și om. Scrieți în caiete ce organ din corpul uman corespunde fiecărei cifre de la 1 la 8. Comparați 
localizarea organelor în corpul câinelui și al omului. Scrieți în caiete ce asemănări și ce deosebiri ați 
descoperit, răspunzând la următoarele întrebări:

2. Imaginile reprezintă fotografii ale celor patru tipuri de țesuturi animale, realizate pe preparate 
microscopice. Realizați observații microscopice asupra țesuturilor animale pe preparate fixe cu secțiuni 
prin piele, inimă, intestin. Desenați în caiete ce ați observat și comparați observațiile voastre cu imaginile 
care reprezintă cele patru tipuri de țesuturi animale. Precizați în caiet ce tipuri de țesuturi ați identificat în 
fiecare preparat, completând tabelul prin bifarea căsuțelor, acolo unde ați identificat țesutul.

Veți realiza un preparat proaspăt cu celule 
recoltate din pereții gurii. Aveți nevoie de 
beţișoare cu vată la capăt, lame, lamele, pipete și 
soluţie de albastru de metilen pentru colorare. Cu 
un bețișor steril cu vată la capăt, răzuiți ușor 
interiorul obrajilor. Treceți apoi capătul cu 
tamponul de vată pe suprafața unei lame pentru a 
întinde celulele răzuite. Profesorul va picura 

colorantul și voi acoperiți 
preparatul  cu  lamela .   
Observați la microscop și 
desenați celulele.  
ATENȚIE!  
Dacă albastrul de 
metilen este concentrat, 
devine toxic și, pentru a 
evita un pericol, colorarea 
o va realiza profesorul.

 3. Observați celulele animale din mucoasa 
bucală.

Preparat

Piele

Inimă

Intestin

Ţesut nervos Ţesut muscular Ţesut epitelial Ţesut conjunctiv

NucleuMembrană
Citoplasmă

ȚESUT
NERVOS:

ȚESUT
MUSCULAR:

n inima

  n peretele
   stomacului

n mușchii
      fixați
   pe oase

SISTEMUL DIGESTIV

Gura

Esofag Stomac

Pancreas

Ficat

Rect

Vezică
biliară

Intestin
gros

Intestin
subțire

Glande 
salivare

SISTEMUL CIRCULATOR

Venă Arteră

Inimă

Faringe
Trahee
Bronhie

Plămân

Diafragmă

SISTEMUL RESPIRATOR

Nări

Pleură

Plămân

Rinichi

SISTEMUL EXCRETOR

Rinichi

Ureter

Vezică
urinară

Uretră

Ureter

țesut conjunctivțesut nervos țesut muscular țesut epitelial

n creier

n măduva
   spinării

n nervi

Nucleu

Membrană

Citoplasmă

3

n căptușește
      cavități

n acoperă
    corpul

ȚESUT
EPITELIAL:

n oase

n cartilaje

ȚESUTUL
CONJUNCTIV:

n sub piele



1

2
3
4
5

6
7
8

NucleuMembrană
Citoplasmă

Rinichi

SISTEMUL EXCRETOR

Rinichi

Ureter

Vezică
urinară

Uretră

Ureter

țesut conjunctivțesut nervos țesut muscular țesut epitelial






	pag 001-021 Biologie VI Crocnan -.pdf
	pag 022-029 Biologie VI Crocnan -
	pag 030-044 Biologie VI Crocnan -lectii 5-9
	pag 045-068 Biologie VI Crocnan -  lectia 10-14
	pag 069-085 Biologie VI Crocnan -lectii 15-18
	pag 086-112 Biologie VI Crocnan -lectii 19-20+



