
REGNUL PLANTAE
CLS A V-A

Caracteristici:

-EUCARIOTE

-PLURICELULARE

-FOTOAUTOTROFE



CLASIFICARE

• PLANTE AVASCULARE (lipsite de vase  
conducătoare. Reprezentanți=briofitele  
(mușchii).Corpul lor = TAL (plantele = talofite)

• PLANTE VASCULARE (au vase conducătoare.  
Reprezentanți = pteridofitele (ferigile),  
gimnospermele și angiospermele.Corpul lor = 
CORM (plantele = cormofite).



BRIOFITE
= plante avasculare

• Reprezentanți : muschii (briate).

• -preferă locuri umede și umbroase

• -sunt formați din rizoizi, tulpiniță și frunzulițe

• -nu au flori, se înmulțesc prin spori

• -tal pluricelular

Frunzulițe

Rizoizi

Tulpinița

Tulpinița are celule cu rol
conducător, fără a fi vase
conducătoare



IMPORTANȚA

• Descompunători ai organismelor moarte

• Împiedică eroziunea solului, mențin  
umiditatea solului

• Indicatori pentru schimbările survenite în  
ecosisteme (reacționează rapid la modificările  
solului, apei, aerului).



• PLANTE VASCULARE

• AU ȚESUTURI CONDUCĂTOARE (=traheofite)
• SUNT CORMOFITE (au organe vegetative  

diferențiate: rădacina, tulpină, frunze)
• Cuprind 2 încrengaturi
-FERIGI
-PLANTE CU SEMINȚE :  

gimnospermele și angiospermele



FERIGILE

• Sunt primele plante cu organe adevărate, 
care formează un corm

• Nu formează flori și semințe, se înmulțesc 
prin spori

• Alcătuire :
Frunze (pe spate au
formatțuni ce poartă spori)

Rizom (tulpină subterană)

Rădăcini adventive



REPREZENTANȚI

• Coada calului



• Pedicuța
(struțisor)



Feriga comuna
FERIGU

ȚA



IMPORTANȚA

• Plante medicinale(rizom vermifug, diuretice)

• Sporii de pedicuță-utilizați în metalurgie

• Cenușa de coada calului, bogată în siliciu-
lustruirea metalelor

• Ferigi fosile- zăcăminte de cărbuni superiori  
(huila ,antracit)

• Plante decorative

• Marchează evoluția spre plantele superioare



PLANTE CU SEMINȚE

• PLANTE VASCULARE, CORMOFITE, TERESTRE

• AU SEMINȚE

• FLOAREA=ORGAN DE REPRODUCERE

• CUPRIND:

- GIMNOSPERME

- ANGIOSPERME



GIMNOSPERME

• Plante vasculare superioare

• Gr. Gymnos=nud,gol.sperma=sămânța)
• Sămânța neinchisă în fruct (NU formează fructe!)

• Flori lipsite de învelișul floral(sepale,petale),prezintă  stamine 
și carpele)

• Florile =CONURILE (CONUL MASCULIN= 1 FLOARE/  CONUL 
FEMININ = INFLORESCENȚĂ!)

• Fecundație –simplă

• Vase lemnoase=traheide (mai perfecționate decât la  ferigi)
• Sunt plante lemnoase(arbori,arbuști), rar ierboase



CONUL FEMEIESC=O INFLORESCENȚĂ
FLOAREA FEMEIEASCĂ=SOLZ CARPELAR, 2 OVULE(PE PARTEA 

SUPERIOARĂ A CARPELEI,  O BRACTEE(PE FAȚA INFERIOARĂ)



REPREZENTAN

ȚI

• Bradul

• Molidul



• Larice
IENUPĂ
R

• Jneapan Chiparosul de baltă

• Tisa Zada
sau 
larice 



IMPORTANȚA

• Industria farmaceutică (din muguri se fabrică  
siropuri expectorante)

• Lemnul e folosit în constructți, industria  
lemnului, industria celulozei

• Din rășină se extrag substanțe antifungice și  
insecticide

• Plante decorative



ANGIOSPERME

• PLANTE SUPERIOARE CU FLORI

• VASELE CONDUCĂTOARE =TRAHEI (vase perfecte)

• Organele de reproducere= FLOAREA, FRUCTUL,  
SĂMÂNȚA

• SĂMÂNȚA E ÎNCHISĂ ÎN FRUCT
• Flori hermafrodite(majoritatea), au înveliș floral
• Fecundație dublă!
• Apare fructul rezultatul transformării ovarului



CLASIFICARE

• CLASA1=DICOTILEDONATE

• CLASA2=MONOCOTILEDONATE



CLASA

DICOTILEDONATE

• Embrion cu 2 cotiledoane cu rol de hrănire

• Frunze cu nervațiune palmată sau penată

• Plante ierboase sau lemnoase cu rădăcini 
pivotante sau rămuroase

• Înveliș floral dublu(caliciu,corolă)

• Fructele sunt cărnoase sau uscate



• Ex:măceș(Rosa canina), frag, zmeur, păr ,  
gutui, cireș

EXEMPLE:



EXEMPLE

• Ex.mazăre, fasole, trifoi, linte, alune de  
pământ, salcâm, măzăriche, mimoza, soia



• Ex: varză, rapiță, ridiche, muștar, traista  
ciobanului, micșuneaua

• Fruct=silicvă

EXEMPLE



• Ex:floarea soarelui, păpădia, salata, cicoarea,  
tătăneasa, pelinul, mușețelul, coada  
șoricelului, ochiul boului, crizantema , dalia

EXEMPLE



CLASA

MONOCOTILEDONATE

• Embrion cu un cotiledon

• Frunze întregi, cu nervațiune paralelă

• Rădăcini adventive, fasciculate



Ex.grâu, porumb, orez, orz, secară, bambus



ALTE EXEMPLE

 ceapă,usturoi, lalea, crin, zambilă,  viorea,

lăcramioare, stânjenel,gladiolă  AMARILIDACEE: 

ghiocel,narcisă ,pipirig,rogoz,papirus



IMPORTANȚA

-INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

-SURSĂ DE HRANĂ PENTRU OM ȘIANIMALE

-INDUSTRIA TEXTILĂ (IN, BUMBAC)  
CONSTRUCȚII, INDUSTRIA LEMNULUI,  
CELULOZEI



TEMĂ: Realizați un referat cu titlul ”Importanța Plantelor”, în 

care să vă referiți la imortanța acestora pentru mediu și om.


