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CUPRINS

1. Reproducerea. Clasificare.
2. Reproducerea asexuată.
3. Reproducerea sexuată
4. Floarea la angiosperme
5. Polenizarea
6. Fecundația
7. Formarea fructelor și a semințelor
8. Tipuri de fructe
9. Germinația semințelor
10. Temă  



REPRODUCEREA 

Reproducerea este funcția organismelor vii, prin care se 
formează noi organisme asemănătoare asigurându-se 
contoinuitatea speciilor.

Reproducerea se face : asexuat și sexuat.

Reproducerea asexuată Reproducerea sexuată

Formarea unui organism din celule 

somatice (ale organelor 

vegetative)

Formarea unui organism în urma 

contopirii a două celule 

reproducătoare, gameți, ce provin 

de la același individ sau de la doi 

indivizi de sexe diferite.

Urmașii sunt identici cu 

organismul  din care provin 

celulele (noile organisme sunt 

clone)

Urmașii au caractere de la ambii 

indivizii din care provin.



REPRODUCERE ASEXUATĂ

❖ prin bulbi

❖ prin rizomi

❖ prin butaşi 
de tulpină



ÎNMULŢIREA PRIN ORGANE VEGETATIVE

❖ Prin butaşi 

de frunze

❖ Prin altoire



REPRODUCEREA SEXUATĂ

◆ Reproducerea sexuată se face prin unirea gameţilor prin 
procesul de fecundaţie în organul care îndeplinește funcția de 
înmulțire la angiosperme.

stigmat

stil

ovar

petale

Ovul cu sac embrionar

sepale

receptacul

peduncul

antera

filament

Floarea este formată din 

înveliș floral și organe de 

reproducere.

Învelișul floral cuprinde 

sepale (Kaliciu) și petale 

(Corola).Elementele 

florale se prind de 

receptacul, ultima parte a 

pedunculului.



FLOAREA LA ANGIOSPERME

 Organele de reproducere 
sunt :

 Femeiești, pistilul sau 
Gineceul, ce conține ovar 
cu ovule, stil și stigmat .În 
ovar se formează oosfera 
(gametul femel)

 Bărbătești, staminele cu 
filament și anteră, ce 
formează Androceul.În 
gruncioarele de polen se 
formează spermatiile 
(gameți masculi)



FLOAREA LA ANGIOSPERME

 În funcție de 

elementele 

conținute, floriule 

sunt: unisexuate, 

când au un singur 

sex, și bisexuate 

când au ambele 

sexe (hermafrodite).



POLENIZAREA

Polenizarea este
transportul 
polenului de la 
anteră pe stigmat. 
Polenizarea se face 
direct și indirect sau 
încrucișat.Polenizare
a indirectă poate fi 
făcută de insecte 
sau cu ajutorul 
vântului.

Polenizarea directă

Polenizarea indirectă



FECUNDAŢIA

◆Fecundaţia este 
dublă și se produce în 
sacul embrionar, când 
un gamet mascul din 
grăunciorul de polen se 
uneşte cu oosfera și se 
formează celula ou sau 
zigotul, iar celalalt cu 
nucleul secundar al 
sacului embrionar și se 
formează endospermul.



FORMAREA FRUCTELOR ŞI A SEMINŢELOR

După fecundaţie din 
ovul se formează 
sămânţa care 
protejează embrionul 
(ce se formează din 
zigot).

Sămânţa este 
protejată la rândul ei 
de fruct care ia 
naştere din ovar.

Frunzuliţă

Cotiledon

Rădăciniţă

Integument

Structura unei seminţe



TIPURI DE FRUCTE

♥ Fructele cărnoase conţin ţesuturi moi,bogate în substanţe minerale şi vitamine

Bace

Drupe



TIPURI DE FRUCTE

 Există şi unele fructe la a căror 

formare nu participă doar ovarul ci şi 

alte părţi ale florii, de aceea ele sunt 

numite ,,fructe false”

 Astfel de fructe sunt: mărul,

căpşuna, para etc.



TIPURI DE FRUCTE

 Fructe uscate al căror înveliş se 
poate deschide sau nu.

 Astfel de fructe sunt: nuca (tei), 
păstaia (fasole), capsula (mac) 
etc.



GERMINAȚIA SEMINȚELOR

 Sămânța este 
formată din 
tegument, embrion și 
unul sau două 
cotiledoane.

 În condiții favorabile 
semințele 
germinează, adică 
embrionul trece la 
viața activă.



ETAPELE GERMINAȚIEI

1.Hidratarea semințelor

2.ieșirea rădăciniței

3.tulpinița iese și împinge 
cotiledoanele

4.Din muguraș se 
formează primele 
frunze

5.Cotiledoanele cad.

Factori externi necesari: 
umiditatea, oxigenul, 
temperatura, lumina.



TEMĂ

 De realizat 

activitatea practică 

de la pagina 83. Va 

trebui să postați 
imagini pe grup.Veți 
fi notați!

 Succes!
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