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                                                ARGUMENT 

 

 

 

În contextual noului curriculum, prezentul ghid a urmărit selectarea 

conţinuturilor în conformitate cu programa şcolară adaptată, organizarea 

acestora într-o manieră unitară, coerentă pentru a-i ajuta pe profesori în 

realizarea predării. În acelaşi timp, ghidul doreşte a fi un instrument de lucru 

pentru elevi, în formarea profesională a acestora; el sprijină dorinţa elevilor 

de a desfăşura  activităţi în cadrul cărora să-şi formeze abilităţi specifice 

ocupaţiei din agricultură/horticultură. 

        În ghidul Obţinerea şi îngrijirea plantelor  este prezentată o 

intrdisciplinaritate între metodică, didactică, discipline tehnice de profil şi 

anume agrotehnică, tehnologia plantelor, biologie chimie, fizică, etc.  

Toate acestea urmăresc  realizarea competenţelor generale şi specifice 

propuse pentru elevii şcolii profesionale. 

      Dorim ca acest ghid să ajute absolvenţii acestei specializări în abordarea 

practică a problemelor din domeniul agriculturii, să stimuleze iniţiativa în 

valorificarea resurselor de care dispune acest domeniu. 

      Lumea plantelor poate fi considerată, pe drept cuvânt, un dar al naturii, 

un dar de preţ, ce ne obligă să-l iubim, să-l respectăm, să-l ocrotim. 

      Florile – frumuseţe, bogăţie, viaţă. 

 

  

           Să iubim, să ocrotim natura! 
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                    FIŞĂ DE DOCUMENTARE 

                      Germinaţia seminţelor 

                    Lucrare de laborator nr.1 

 
Cum încolţeşte  o sămânţă? 

Pentru a afla cum se produce încolţirea la plante, avem nevoie de 

următoarele: 

Materiale necesare: un borcan de sticlă de 500 ml, o pâlnie de sticlă, un 

şerveţel de hârtie, nisip, apă, boabe de fasole, boabe de grâu. 

Pentru a afla cum se produce încolţirea la plante, se realizează următoarele 

etape: 

Procedeul I. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. se observă un bob de fasole uscată şi se observă că într-o margine are 

o mică spărtură, ca un fel de scobitură.  

2. Se iau 2-3 boabe de fasole şi se picură deasupra acestei crăpături câte 

două picături de ceară caldă de lumânare. 

3. După ce ceara s-a întărit, se pune într-un pahar cu apă boabele astfel 

tratate, împreună cu un număr egal de boabe obişnuite. Se lasă să stea 

în apă 5-6 ore, apoi se observă faptul că: 

          - boabele ceruite nu au suferit nici o schimbare, în timp ce celelalte s-

au umflat ; aceasta demonstrează faptul că, apa pătrunde în bob numai prin 

acea crăpătură. 

 
   BOABE DE FASOLE USCATĂ         BOB DE FASOLE GERMINAT (ÎNCOLŢIT) 
  

 

                                            

Sarcini de lucru  



 

                           FIŞĂ DE LUCRU  

Germinaţia seminţelor 

Lucrare de laborator nr.2 
Cum încolţeşte  o sămânţă? 

Pentru a afla cum se produce încolţirea la plante, avem nevoie de următoarele: 

Materiale necesare: un borcan de sticlă de 500 ml, o pâlnie de sticlă, un şerveţel de hârtie, 

nisip, apă, boabe de fasole, boabe de grâu. 

Pentru a afla cum se produce încolţirea la plante, se realizează următoarele etape: 

 

ProcedeulII. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Puneţi într-un pahar cu apă 2-3 boabe de fasole usată şi lăsaţi-le acolo 4-5 

ore. După acest interval de timp, scoateţi-le şi priviţi-le în comparaţie cu alte 

boabe uscate. 

OBSERVAŢII! 

 Cele puse în apă s-au umflat puţin, iar pieliţa, numită şi tegument, s-a 

încreţit. 

  Ea poate fi înlăturată uşor cu unghia. 

Desfaceţi apoi cele două părţi ale unei seminţe 

 ele au forme ovale, ce se aseamănă cu un rinichi. 

 In interiorul lor se observă un fel de plantă mică, care are un început de 

rădăcină şi de tulpină ce se termină cu un muguraş, compus din frunzuliţe 

mici suprapuse 

 De mijlocul micuţei tulpini, sunt legate două cotiledoane cu nişte frunze 

groase ; acestea au rolul de hrănire a plantei în primele zile de viaţă 

 Toate acestea, adică : rădăciniţa, tulpiniţa, muguraşuş şi cotiledoanele 

alcătuiesc embrionul. 

 Dezvoltându-se, embrionul va da naştere unei noi plante. 

 

 

Sarcini de lucru  



 

                               FIŞĂ DE LUCRU  

                      Germinaţia seminţelor 

                    Lucrare de laborator nr.3 
Cum încolţeşte  o sămânţă? 

Pentru a afla cum se produce încolţirea la plante, vă propunem următoarele: 

Materiale necesare: un borcan de sticlă de 500 ml, o pâlnie de sticlă, un şerveţel de hârtie, 

nisip, apă, boabe de fasole, boabe de grâu. 

Pentru a afla cum se produce încolţirea la plante, se realizează următoarele etape: 

 

Procedeul III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întreg fenomenul încolţirii constă în aşezarea bobelor de fasole pe şerveţele umede .  

Şe aşează proba de germinat la într-un loc luminos , călduros şi aerisit 

 

OBSERVAŢII! 

 ziua 1 - planta a incoltit; 

 ziua 2 - planta capata o tenta verzuie, mugurasul a mai crescut; 

 ziua 3 - apar mici radacini, verdele se intensifica, iar bobul incepe sa se 

crape; 

 ziua 4 - bobul se crapa in doua si din mijloc isi fac aparitie doua mici 

frunzulite; 

 ziua 5 - plantele se inalta, cresc repede si frunzulitele sunt iesite in 

intregime; 

 ziua 6 - radacinile sunt tot mai lungi iar tulpinile cresc si se ingroasa. 

 

                                                     

                          

Sarcini de lucru  



 

FIŞĂ DE LUCRU  
Data------------------------------- 
Clasa------------------------------ 
Numele --------------------------- 
Disciplina------------------------- 

 
 
 
 

I. Observaţi imaginile de mai jos şi precizaţi, ce lucrări se execută culturilor ? 
 
1..................................                                      2......................................... 

                                     
 

II. Analizaţi imaginile şi arătaţi particularităţile materialului folosit la înfiinţarea culturilor 
de: 
 
1.......................................                2......................................              3...................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

                               
 
 

III. Enumeraţi, părţile componente ale plantei, din imaginea de mai jos. 
   

             

Sarcini de lucru  



 

FIŞĂ DE LUCRU  
Data------------------------------- 
Clasa------------------------------ 
Numele --------------------------- 
Disciplina------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Recunoaşteţi planta din imagini şi părţile comestibile. 
 
1.......................................................                                       2............................................. 

                               
II. Observă, recunoaşte şi descrie planta din imagine: 

  * tulpina .............................................................................................. 

  * frunza ............................................................................................... 

  * fructul ............................................................................................... 

  * sămânţa ...........................................................................................                                                         

 

 
 
III.Analizaţi imaginile şi observaţi cu atenţie, căror specii de plante aparţin aceste 
seminţe? 
1.........................................                               2............................................. 

Sarcini de lucru  



 

                        
 
 

 

 
4.Enumeraţi principalele părţi componente ale frunzei. 
 
                   

 
 

 
 
 
                   
 

 
 
 
 
 
 



 

Data.................................. 
Clasa................................ 
Elevul.............................. 
 
 

                                                            FIŞA  DE  DOCUMENTARE 
 

                                                        TEXTURA  SOLULUI 
 
 
 
 
 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fracţiunea argilă 

 

- particule minerale 

argiloase, care 

prezintă coeziune, 

plasticitate şi 

aderenţă mare, cu 

permeabilitate 

mică,ce  reţine apa 

şi substanţele 

nutritive 

 

GROSIERĂ 
(nisipoasă, 

nisipo- lutoasă) 

 

Textura 

 

FINĂ 

 (luto-argiloasă, 

argiloasă) 

 

 
Fracţiunea nisip 

 

-particule de cuarţ, 

rezistente la 

alterare, nelegate 

între ele, nu se 

lipesc de unelte, 

nu se pot modela, 

nu înmagazinează 

apa, lasă apa şi 

aerul să pătrundă 

 

FRACŢIUNI 

GRANULOMETRICE 

 

Fracţiunea praf 

- -particule 

cuarţoase fine cu 

proprietăţi  

intermediare între 

nisip şi argilă- 

 

MIJLOCIE 

 (luto-nisipoasă, 

lutoasă) 

 

Proprietatea solului de a avea partea solidă minerală alcătuită din particule de 

diferite mărimi constituie TEXTURA  SOLULUI. 

 



 

Data.................................... 

Clasa.................................. 

Elevul................................. 

Disciplina............................ 

    

                                       TEST DE EVALUARE  

 

1. Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos:      

Textura reprezintă ………………  solului de a avea partea ………….. 

alcătuită din ………….. de diferite mărimi.  

      

2. Proprietatea solului de a avea particule reunite în agregate reprezintă 

textură 

reacţia solului 

structură 

      

3. pH-metrul Hellige este folosit pentru determinarea :   

fertilitaţii solului 

reacţiei soluţiei solului 

structurii solului 

      

4. Cunoaşterea însuşirilor fizice şi chimice ale solului foloseşte în practică :  

la amplasarea culturilor în urilor în teren teren, la stabilirea diferenţiată a 

măsurilor agrotehnice, agrochimice şi ameliorative 

la aplicarea diferenţiată a măsurilor agrotehnice 

      

5. Când soluţia solului are un ph < 3,50, reacţia este :     

extrem de acidă 

neutră 

alcalină 

 

6. Scrieţi litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei A dacă 

apreciaţi că  răspunsul este adevărat  şi  F dacă  este fals :    

Reacţia solului este o însuşire fizică a solului. 

Solurile cu structură glomerulară şi grăunţoasă sunt cele mai fertile. 

 

 
 
 
                           



 

                                FIŞA  DE  DOCUMENTARE  
 
  FACTORII  DE  VEGETAŢIE 

 

 

REŢINEŢI !                 

     

 

 

 

 

 

 

 
     Toţi factorii de vegetaţie au aceeaşi importanţă pentru plante! Nici unul 

nu poate fi înlocuit de un altul!  

Este important să cunoaştem rolul fiecărui factor ce contribuie la creşterea şi 

dezvoltarea plantelor.  

    Pentru floricultor este de mare importanţă cunoaşterea comportării 

plantelor floricole faţă de durata luminii, pentru ca el să o poată dirija fie 

prin folosirea luminii artificiale, fie reducând-o prin diferite metode de 

umbrire, pentru a obţine o înflorire mai timpurie sau mai târzie.     

  Nevoia de apă a plantelor diferă în funcţie de originea lor, de faza lor de 

creştere şi dezvoltare, de nivelul celorlalţi factori de mediu, de modul de 

cultură, de sănătatea plantelor. 

Plantele cultivate la ghivece consumă mai multă apă decât cele cultivate în 

sol. 

Căldura este factorul determinant în declanşarea fenofazelor ca: germinaţia 

seminţelor, înrădăcinarea butaşilor, pornirea în vegetaţie, repausul speciilor 

perene, iniţierea mugurilor floriferi şi înflorirea, maturarea seminţelor!  

Speciile originare din ţinuturile calde, sunt pretenţioase la căldură şi se 

cultivă numai în spaţii încălzite.  

Aerul cu  componentele sale este indispensabil vieţii plantelor. El este sursa 

de oxigen şi de dioxid de carbon necesare respiraţiei şi asimilaţiei plantelor. 

Oxigenul din sol este necesar rădăcinilor plantelor pentru respiraţie şi 

intensifică activitatea microorganismelor; rezultă că solul trebuie să aibă un 

grad mare de afânare şi permeabilitate. Acest lucru se realizează prin 

numeroase lucrări.  

Plantele au o nutriţie corespunzătoare cerinţelor de cultură ale fiecărei specii 

în parte (pământ de ţelină, pământ de frunze, mraniţă, turbă,pământ de 

grădină, la care se adaugă nisip, cărbune vegetal). 

Principalii factori 

de vegetaţie care 

influenţează viaţa 

plantelor 

 
lumina 
 

aerul 
 

apa 
 

hrana 
 căldura 

 



 

Data........................................... 

Clasa.......................................... 

Elevul......................................... 

Disciplina................................... 

 

                                       FIŞĂ DE LUCRU 

- vizează elevii cu stil vizual şi practic de învăţare 

 

Însuşirile fizice ale solului 

 

1. Determinarea structurii  solului 

Materiale necesare: probe de sol, apă distilată, pahare din sticlă, folie 

indicatoare. 

 

Examinarea structurii solului 

 

1. Aprecierea structurii solului în câmp se face prin observaţii simple 

asupra stabilităţii agregatelor după lucrările aplicate solului, după ploi, 

iar primăvara după influenţa gerurilor. 

     De obicei, structura solului se prezintă sub formă glomerulară. În acest 

caz, un bulgăre de pământ apăsat între degete se desface în glomerule mici, 

cu un contur neregulat şi care, apăsat în continuare se sfărâmă greu. 

Metodele de apreciere în câmp, dau indicaţii sumare asupra stabilităţii 

structurii solului; din această cauză ele trebuie completate prin analize de 

laborator. 

 

2. Stabilitatea hidrică a agregatelor structurale se determină astfel:  

- se mărunţeşte o probă de sol, se sfărâmă formaţiunile mari, astfel ca să 

nu rămână agregate cu un diametru mai mare de 1 cm.  

- din aceast probă de sol uscat, se iau 10 – 15 agregate structurale de 

mărime egală şi se pun într-un vas Petri, răspândite uniform, fără să se 

atingă unul de altul 

- se adaugă apă distilată cu o pipetă, până ce aceasta depăşeşte nivelul 

superior al agregatelor; apa trebuie turnată cu grijă, pe pereţii vasului şi 

nu direct pe agregate 

- vasul se lasă liniştit timp de 10 minute (timp în care observăm cum se 

desfac agregatele), apoi se roteşte uniform de trei ori, ceea ce determină 

distrugerea agregatelor nestabile. 

După felul cum se desfac agregatele, se apreciază stabilirea structurală şi pot 

exista următoarele situaţii: 



 

1. agregatele nu se desfac deloc sau se desfac în puţine părţi componente 

2. agregatele se desfac mai ales în părţi mari şi în mai puţine părţi mici  

3. agregatele se desfac în măsură egală, atât în părţi mari cât şi în părţi 

mici 

4. agregatele se desfac mai ales în părţi mici şi mai puţin în părţi mari 

5. agregatele se desfac numai în părţi mici 

6. agregatele se desfac complet 

7.  

Interpretarea rezultatelor: 

 

- în raport de gradul de dezvoltare a structurii,  o structură bine dezvoltată 

înseamnă mai mult de 75% din masa solului, că este organizată în 

agregate structurale 

- în raport de forma agregatelor, structura cu agregate structurale poroase, 

adică glomerulară şi structura grăunţoasă cu agregate relativ 

neporoase de formă sferică sunt cele mai importante 

 

Cocluzii: 

 

- cea mai bună structură a solului rezultă atunci când solul conţine atât 

materie organică cât şi argilă, iar materia organică este în cantitate mare 

şi de calitate 

- structura glomerulară şi grăunţoasă din punct de vedere practic sunt cele 

mai importante deoarece asigură condiţiile optime pentru creşterea şi 

dezvoltarea plantelor.de cultură. 

 

Importanţa cunoaşterii structurii solului 

 

-   structura glomerulară şi grăunţoasă din punct de vedere practic, sunt   cele 

mai importante, deoarece asigură condiţiile optime pentru creşterea şi 

dezvoltarea plantelor de cultură. 

- solurile cu astfel de structură, prezintă spaţii capilare în interiorul 

agregatelor, dar şi spaţii mai mari, necapilare, între agregate  

- apa din precipitaţii ajunsă la suprafaţa solului pătrunde în spaţiile 

necapilare şi de aici prin capilare în interiorul agregatelor 

- după umplerea capilarelor, apa din spaţiile necapilare se deplasează în 

jos, umezind solul pe adâncime mare 

- în sol, există astfel apă şi aer care se păstrează mai mult timp. 
 
 



 

Data........................................... 

Clasa.......................................... 

Elevul......................................... 

Disciplina.................................... 

                                   

                                        FIŞĂ DE LUCRU 

 

- vizează elevii cu stil vizual şi practic de învăţare 

 

Însuşirile fizice ale solului 

2. Determinarea texturii sau alcătuirii granulometrice a solului 

 

Lucrarea practică se execută în laborator 

Elevii vor lucra individual 

 

Materiale necesare: probe de sol, pahare din sticlă, vase cu apă, apă 

distilată, baghete de sticlă. 

 

Operaţii care se execută: recoltarea probelor de sol, mărunţirea solului, 

transvazarea în cilindru de sticlă, apoi se adaugă apă ½ din volumul solului, 

se amestecă cu bagheta, se agită, se lasă să se sedimenteze. 

 

Observaţii: se analizează modul de aşezare a particulelor de jos în sus: 

- pietriş 

- nisip grosier 

- nisip fin 

- mâlul 

- argila rămâne în amestec (în suspensie) 

 

Interpretarea rezultatelor: 

- în proba respectivă putem avea următoarele situaţii pe care noi le-am 

putea observa, fapt ce demonstrează că, textura solului se referă la starea 

de dispersie a fazei solide minerale a acestuia, la mărimea şi la proporţia 

particulelor ce intră în alcătuirea lui. 

- se constată faptul că, particulele texturale au dimensiuni cuprinse între 

anumite limite, au proprietăţi specifice, deci formează o categorie de 

particule cunoscute sub denumirea de fracţiuni granulometrice sau specii 

de textură (nisip, praf, argilă). 

- se pot diferenţia astfel, următoarele clase de textură: 



 

a. grosieră – care înseamnă permeabilitate mare pentru apă, afânare 

excesivă, capacitate mare de încălzire, conţinut mic de substanţa 

nutritive şi materie organică, deci, o fertilitate scăzută. 

b. fină – care reprezintă potenţial de fertilitate ridicat, faţă de cea 

grosieră, singura deficienţă fiind regimul aerohidric, deficitar. 

c. mijlocie – cu proprietăţi intermediare ce influenţează condiţiile de 

creştere a plantelor, fiind preferată de acestea. 

Majoritatea plantelor de cultură preferă textura mijlocie, altele textura 

grosieră (cartoful, sfecla, viţa de vie) sau pe cea fină (grâul). 

 

Aprecierea texturii solului se poate face şi direct, în teren printr-un 

procedeu organoleptic. 

- în acest scop, o probă de sol se umectează, se frământă cu mâna şi se 

aduce în starea de modelare fără să se lipească. Se modelează în palmă 

sub formă de sul ( circa 3 – 5 cm lungime şi circa 5mm grosime) şi se 

îndoaie sub formă de inel. 

- dacă prin modelare nu se formează sul sau acesta nu are stabilitate şi se 

sfărâma, textura este grosieră (nisipoasă, nisipo-lutoasă) 

- dacă se rupe în bucăţi sau dacă la îndoirea sub formă de inel se rupe, 

textura este mijlocie (luto-nisipoasă, lutoasă) 
- dacă se formează un sul continuu care la îndoire nu se rupe, textura este 

fină (luto-argiloasă, argiloasă) 
 

Concluzii: 

- textura constituie una dintre însuşirile cele mai importante şi mai stabile 

ale solului, 

- influenţează principalele proprietăţi ale solului 

- determină stabilirea diferenţiată a măsurilor agrotehnice, agrochimice şi 

ameliorative ale solului.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Data........................................... 

Clasa.......................................... 

Elevul......................................... 

Disciplina................................... 
  
                                    
 

                                          FIŞĂ DE LUCRU  

 

Organizarea activităţii: grupe de 2 elevi cu sarcini precise pentru fiecare 

elev. 

 

Grupa............................................ 

Clasa.............................................. 

Locul de desfăşurare……………….. 

Data……………………………….. 

Tema: Efectuarea lucrării de semănat manual în spaţii protejate 

 

Sarcini de lucru: 

1. Identifică materialele folosite pentru semănat 

2. Identifică cultura după materialul de semănat  

3. Execută lucrarea de semănat respectând: epoca de semănat, 

metoda se semănat, cantitatea de sămânţă/m 

4. Înregistrează şi interpretează datele 

Materialele folosite: 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 
Înregistrarea şi interpretarea datelor 

 

Grupa nr. Cultura Epoca de 

semănat 

Metoda de 

semănat 

Cantitatea 

de sămânţă 

Observaţii 

      

      

      

      

      

      

 
 
 



 

Data: 

Clasa: 

Elevul: 

Modulul: Elemente de agropedologie 

 

FIŞA  DE  LUCRU   
 

1. Identificaţi în imaginile de mai jos plantele care se valorifică sub 

formă de seminţe uscate : 
 

            
 

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

           
 

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

1. Completaţi cu atenţie schema de mai jos: 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Părţi din 

plante se 

recoltează 

Flori 

Frunze 
în stare 

proaspătă 

Fructe 

mature 



 

Data........................................... 

Clasa.......................................... 

Elevul......................................... 

Disciplina................................... 
 

 

FIŞA  DE  LUCRU   
 

                  1.Identificaţi în imaginile de mai jos plantele de câmp : 
 

                                                                
 

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

                                          
 

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

  

2.Precizaţi grupa de culturi cărora aparţin plantele identificate la cerinţa 

anterioară : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

 

 

 

3. Enumeraţi lucrările de îngrijire care se aplică culturilor prăşitoare 

identificate la cerinţa anterioară : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

 



 

Data------------------------------- 

Clasa------------------------------ 

Numele --------------------------- 

Disciplina------------------------- 

 
                                      TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

 

Observaţi  imaginile şi scrieţi denumirea organelor vegetative de înmulţire, 

specifice plantelor respective. 

 

1. 

                                     ----------------------------------------- 
 
2. 

                                      ----------------------------------------- 
 
3. 

                          --------------------------------------------- 
                                            
 
 
 
                      
 



 

4.                                               ----------------------------------              
           
               
 
 
                      
                           
 

Scrieţi ce tip de tulpină are fiecare plantă din imagine: 
 

   
 
.........................            ...........................          .............................     ................................ 
 

          

 
.......................       .....................          ....................    ........................  
 
Grupaţi legumele în funcţie de partea lor comestibilă 

 

 rǎdǎcinǎ: 

________________________________________________ 

 

 frunze:     

________________________________________________ 

 fructe:      

________________________________________________ 

 flori:         

________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

Arată din ce grupă de plante fac parte speciile ale căror seminţe din 
imagini le-aţi recunoscut. 
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Disciplina------------------------- 
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Lucrare de laborator nr. 2 

  Acţiunea factorilor de mediu asupra germinaţiei  seminţelor 
 

  Osămânţă complet sănătoasă încolţeşte şi se dezvoltă favorabil atunci când în 
pământ găseşte apă, aer şi căldură. Cât despre lumină, este necesară plantei 
numai după încolţire. 
Acţiunea acestor factori asupra plantelor se poate verifica, astfel: 
a). Acţiunea căldurii 
Materiale necesare: boabe de grâu, opt farfurii  din material plastic, vată şi apă.  
 

 
 

SARCINI DE LUCRU 

 

Se numerotează farfuriile din material plastic de la 1 la 8 şi aşezaţi pe fundul 

fiecăreia câte un tampon de vată. Fiecare probă practică, va fi făcută în două 

cutii: în una, se vor observa modificări faţă de cea de-a doua, care va servi ca 

martor pentru control. 

 

Apa. Se adaugă în farfuria cu nr.1 o lingură de apă şi lăsaţi-o pe cea  cu nr. 2 

complet uscată. 

Aşezaţi în fiecare cutie câte 8-10 boabe de grâu. 

Căldura. În cutia cu nr.3, adăugaţi apă(tot o lingură), aşezaţi pe vată 8-10 

boabe de grâu şi se aşează într-un loc răcoros. 

Puneţi apă şi seminţe în cutia nr. 4, dar se aşează într-un loc unde căldura să 

fie constantă, în jur de 20º– 22ºC. 

 

Lumina. Puneţi şi în cutia nr.5 apă şi seminţe, apoi înveliţi-o bine în două 

straturi de hârtie neagră, din aceea în care sunt păstrate hârtiile fotografice. 

Se procedează la fel şi cu cutia nr. 6, dar lăsaţi-o neînvelită şi se aşează 

întru-un loc călduţ şi bine luminat pe timp de zi. 

 

Aerul. Adăugaţi apă şi seminţe şi în cutia  nr.7, apoi acoperiţi-o bine cu un 

capac din material plastic. Aşezaţi cutia într-un loc călduţ şi luminat.. 



 

Procedaţi la fel şi cu cutia nr. 8, dar n-o acoperiţi ; lăsaţi-o deschisă în aer şi 

aveţigrijăsă udaţi vata în fiecare zi. 

 

          După ce s-au terminat toate aceste pregătiri, cercetaţi cutiile zilnic şi 

observaţice se petrece cu seminţele din interiorul lor. Notaţi schimbările pe 

care le observaţi în fiecare cutie. În acest fel, veţi putea răspunde la 

următoarele întrebări : seminţele încolţesc mai uşor la căldură sau la frig, 

mai repede la lumină sau la întuneric, în mediu umed sau uscat, cu sau fără 

aer ? 

 

CONCLUZIE : 

Toţi factorii de vegetaţie au aceeaşi importanţă ; niciunul nu 

poate fi înlocuit de un altul !!! 

 

 
 

Flori de grădină, iubitoare de lumina directă a soarelui! 
 

                      

 



 

FIŞĂ DE LUCRU 

Disciplina: 

Tehnologie 

- CICLUL DE VIAŢĂ LA O PLANTĂ CU FLORI - 

1) ÎNCOLŢIREA SEMINŢEI 

 

Încolţirea seminţei este începutul vieţii unei plante . Pentru a încolţi, 
sămânţa are nevoie de anumite condiţii ale mediului. Pentru a verifica acest 
lucru, puteţi realiza următoarea activitate practică: 

Materiale necesare : seminţe de fasole, foaie de sugativă sau vată, vase 

Mod de lucru : 
• Aşezaţi câteva boabe de fasole în 4 vase tapetate cu sugativă sau 
vată ; 
• Puneţi cele 4 vase în condiţii diferite, astfel : 

1. primul vas aşezaţi-1 acoperit la întuneric, căldură şi aveţi 
grijă să fie tot timpul umed ( vasul A ) 

2. al doilea vas aşezaţi-1 descoperit la lumină, căldură şi aveţi 
grijă să fie tot timpul umed ( vasul B ) 

3. al treilea vas aşezaţi-1 acoperit într-un loc răcoros şi aveţi 
grijă să fie tot timpul umed ( vasul C ) 

4. al patrulea vas aşezaţi-1 acoperit,1a căldură dar nu-1 udaţi 
 ( vasul D ). 

 

• Observaţi ce se întâmplă în fiecare vas ; 

• Notaţi ceea ce aţi observat în tabel :  

Vasul Ce am observat 

A     la întuneric, căldură, umezeală  

B     la lumină , căldură , umezeală  

C   la întuneric , răcoare , umezeală  

D     la întuneric , căldură , fără apă  

• Comparaţi observaţiile şi răspundeţi: 

De ce are nevoie o sămânţă pentru a încolţi? 

Care sunt condiţiile în care încolţeşte sămânţa mai 

repede? 



 

 
2) CREŞTEREA PLANTEI 

 

Pentru a creşte planta tânără are nevoie de lumină, apă, aer şi căldură. 
Pentru a evidenţia aceste nevoi ale plantei, realizaţi următoarea lucrare 
practică: 
 

Materiale necesare : plăntuţe tinere de fasole în vase cu pământ 
 

Mod de lucru : 
 
Aşezaţi vasele cu plăntuţe astfel : 

- Un vas descoperit , la lumină, căldură şi udaţi-1 frecvent ( vasul A ) 
- Un vas descoperit, la întuneric, căldură şi udaţi-1 frecvent ( vasul B ) 
- Un vas acoperit ( cu un vas sau o pungă de plastic ) , la lumină, 

căldură şi udaţi-1 frecvent ( vasul C ) 
- Un vas descoperit, la lumină , răcoare şi udaţi-1 frecvent ( vasul E ) 
- Un vas descoperit, la lumină , căldură dar nu-1 udaţi de loc  
- ( vasul F ) 

măsurând cu o riglă înălţimea lor. 
 
        

VASUL CE AM OBSERVAT 

A  are aer, lumină, căldură ,apă  

B   are aer, căldură ,apă, dar nu are 

lumină 

 

C   are aer, lumină, căldură ,apă dar nu 

are aer 

 

D   are aer, lumină, apă, dar nu are 

căldură 

 

E   are aer, lumină, căldură dar nu are apă  

 
 
Ce aţi observat?  Notaţi observaţiile în tabel. 
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Data------------------------------- 

Clasa------------------------------ 

Numele --------------------------- 

Disciplina------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALCĂTUIREA UNEI PLANTE CU FLORI 

 

          

 
 

Sarcini de lucru  



 

 

1. Realizează corespondenţa între părţile componente ale plantelor şi una 

din funcţiile acestora:       
  

   

 

 

 

 

 

 

                                                 

2. Radacina 

partea care fixează planta în pământ şi absoarbe apa cu sărurile 

minerale (substanţe necesare plantelor, care se găsesc în sol) 

3. Tulpina 

are rolul de a susţine frunzele, florile şi fructele. Prin tulpină circulă apa 

cu sărurile minerale (absorbite de rădăcină) spre frunze. Tot prin 

tulpină circulă substanţele hrănitoare dinspre frunze spre celelalte părţi 

ale plantei.  

4. Frunza 

transformă apa cu sărurile minerale în substanţe hrănitoare;(pentru 

aceasta este nevoie de lumină, căldură, apă şi dioxid de carbon); în 

timpul procesului de preparare a hranei, plantele elimină, prin frunze, 

oxigen (gaz din aer, necesar vieţii). 

  - ajută planta să transpire, adică să elimine apa care nu îi este 

necesară; 

  - prin frunze, planta respiră. 

5. Florile 

au rol în înmulţirea plantelor.  

-din floare iau naştere fructele.  

Fructele 

-au forme, culori şi mărimi variate 

ia naştere din flori  

- are diferite forme, culori şi mărimi  

-  pot fi cărnoase sau uscate 

6. Samanta se află în interiorul fructelor, încolţeşte şi dă naştere unor plante 

noi, dacă este semănată de oameni sau ajunge pe pământ purtată de vânt sau 

de insecte. 

pentru a încolţi, sămânţa are nevoie de apă, aer, temperatură potrivită. 

FRUNZELE 

  RĂDĂCINA 

 FLORILE 
 

TULPINA 
 

FRUCTELE 

Asigură înmulţirea plantelor 

Protejează seminţele 

Ajută la prepararea hranei 

Leagă toate părţile plantei între ele 

Fixează planta în pământ 
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 LUCRĂRILE DE ÎNGRIJIRE CULTURILOR LEGUMICOLE         

Lucrările speciale: 

- răritul: se aplică la morcov, pătrunjel, sfeclă, ridichi, ceapă 

 

 
 

- susţinerea plantelor în poziţie verticală: se folosesc araci sau spalieri 

cu sârmă (plantele se leagă de aceste adică se palisează cu sfoară sau 

rafie. Exemple – tomate, castraveţi, ardei, vinete, pepeni galbeni în  

seră. 

-   

Sarcini de lucru  



 

- copilitul: se rup lăstarii de la subsuara frunzelor când ajung la 5-6 cm 

(tomate, ardei, vinete în seră) 
 

                   

                                                                         

   
                                  

 

- cârnitul: se rupe vârful tulpinii principale după ce s-au format pe 

plantă 3-4 inflorescenţe(tomate, vinete, ardei). 

 

 

 

 

- ciupitul : se rupe vârful de creştere a ramificaţiilor laterale ale 

lăstarului în scopul dirijării fructificării(castraveţi, pepeni galbeni) 
 



 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE  

ALCĂTUIREA FRUNZEI 
 

    
 
 

TIPURI DE FRUNZE 
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PLANTA DE PORUMB 

      
 

PLANTA DE FASOLE 
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Înmulţirea vegetativă la plantele de cultură 
Înmulţirea vegetativă se practică la speciile legumicole, floricole, ale căror organe 
vegetative, au particularitatea de a forma rădăcini şi a se individualiza atunci 
când sunt puse în condiţii prielnice de mediu. 
 

i. - înmulţirea prin bulbi – se practică la usturoi, ceapă, flori de 
primăvară 

 

                
 
 

ii. – înmulţirea prin tuberculi se practică la cartof 
 
 

 
 
 

iii. – înmulţirea prin rizomi este practicată la anghinare, revent, 
măcriş 

 

 



 

iv. – înmulţirea prin stoloni – se practică la căpşuni 
 

             
 
 
 
 

v. – înmulţirea prin despărţirea tufei se practică la leuştean, 
anghinare, tarhon, asparagus. 
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Particularităţile morfologice şi biologice ale plantei de cartof 

Care este alcătuirea  plantei? 

 
 

SCHEMA LECTIEI 
 

CARTOFUL   

       
                                                                                

 Plantă ierboasă, cultivată ,anuala, Familia Solanacee 

 

Rădăcina : -firoasă şi ramificată 

 

Tulpina : - aeriană : - ierboasă, verde, ramificată 

                         - subterană : - albicioasă, ramificată    

                        - la capetele ei se formează tuberculii                                                                                                                   

 

Frunzele : - compuse                                                     
 
 
 



 

Data------------------------------- 

Clasa------------------------------ 

Numele --------------------------- 

Disciplina------------------------- 
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Lucrare de laborator nr. 5 

Experienţe asupra solurilor 

 

Cum ajunge apa din sol la plante? 

 

Partea II. 

   Aratul şi săpatul sunt absolut necesare? 

 

Materiale necesare : sugativă, un pahar cu apă, un geam, creion, o felie de 

pâine, un biscuit, o farfurie, cerneală. 

De de oare, nu se seamănă direct în pământul tare?  

Este absolut necesară, mărunţirea şi afânarea pământului? 

Veţi putea găsi răspunsul singuri, după ce veţi face următoarele 

experienţe: 

- luaţi un biscuit tare şi tăiaţi apoi o bucată de pâine cam de mărimea 

biscuitului. 

- pâinea trebuie să fie formată numai din miez, fără coajă împrejur 

- aşezaţi alături, pe o farfurie întinsă, atât pâinea cât şi biscuitul, lăsând 

între ele o distanţă cam de 1 cm 

-în intervalul dintre ele, picuraţi 8-10 picături de apă colorată cu cerneală 

albastră sau roşie, după care oservaţi timp de 10 minute ce se întâmplă cu 

apa... 

 

OBSERVAŢII: 

- apa va fi absorbită mai repede de pâine decât de biscuit. De ce ?  

- fiindcă pâinea este mult mai poroasă ; în substanţa ei, se găsesc 

multe spaţii goale în care apa  străbate cu uşurinţă. 

 

EXPLICAŢIA : 

- în mod asemănător se produce acest fenomen şi în pământ 

- dacă prin arat sau săpat şi mărunţit, pământul este făcut mai 



 

poros în jurul plantelor, el permite apei şi aerului să ajungă mai 

uşor la rădăcini. 

Aţi avut deseori prilejul să vedeţi că, atât câmpurile întinse pe care se 

cultivă lanuri întregi de cereale, cât şi brazdele grădinilor, în care se 

cultivă zarzavaturi sau flori, înainte de semănat, sunt arate sau săpate şi 

apoi pămânul este mărunţit. 

Aceasta înseamnă multă muncă şi folosirea multor mijloace tehnice. 
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Lucrare de laborator nr. 5 

Experienţe asupra solurilor 

Cum ajunge apa din sol la plante? 

 

 
 
Materiale necesare : sugativă, un pahar cu apă, un geam, creion, o felie de 
pâine, un biscuit, o farfurie, cerneală. 
 

Modul de lucru:  

-dintr-o coală de sugativă tăiaţi 3-4 fâşii lungi de 10 cm şi late de 2-3 

cm.  

Aveţi deosebită grijă, ca toate fâşiile să fie exact de aceleaşi 

dimensiuni!  

- la unul din capetele lor, trageţi cu creionul o linie orizontală la 

distanţa de 1 cm de margine 

- luaţi apoi în mână toate cele trei fâşii, aşezaţi-le una peste alta şi 

introduceţi-le într-un pahar cu apă, până sub linia trasă cu creionul 

DECI, fiecare sugativă va intra în apă numai cu un cm din lungimea sa 

- ţineţi fâşiile în apă timp de 30 secunde, după care aşezaţi-le una 

lângă alta, pe o bucată de geam. 

-priviţi-le timp de circa 10 minute 

 

OBSERVAŢII: 
a. veţi vedea cum apa urcă singură ridicându-se în fiecare fâşie 

cam până la aceeaşi înălţime! 

b. Hârtia de sugativă este compusă din foarte multe bucăţele 

mici de scamă, legate între ele. 

c. Apa urcă în partea de sus a hârtiei, trecând de la o 

bucăţică la alta. 



 

 

Care este explicaţia acestui fenomen? 

- şi in sol, apa ajunge în mod asemănător, până la rădăcinile 

plantelor, care o absorb şi o îndreaptă apoi către frunze. 

   Aratul şi săpatul sunt absolut necesare? 
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Lucrare de laborator nr. 5 

Experienţe asupra solurilor 

Ce este solul? 

 

 

SOLUL – stratul superior şi afânat de la suprafaţa Pământului în care se 

dezvoltă plantele 
- în sol, plantele îşi fixează rădăcinile şi din ele extrag apa împreună cu 
substanţele minerale, de care au nevoie pentru a creşte. 
- nu este la fel peste tot, pe toată suprafaţa Pământului şi nici măcar pe aceea a 
unei singure ţări 
El are diferite compoziţii şi, potrivit acestora, are şi proprietăţi diferite. 
       Pentru a pune în evidenţă, unele proprietăţi ale solului, se pot face 
următoarele demonstraţii: 
Materiale necesare : diferite probe de sol, patru cutii metalice goale, nisip, 
pietriş,argilă, pânză de sită 

a). luăm din grădina şcolii o lingură de pământ chiar de la suprafaţa 

terenului 

- se afânează puţin, se aşează pe o pânză de sită 

-se încălzeşte la o flacără puternică de aragaz. 

OBSERVAŢII: 

- o parte din substanţele care compun proba de pământ, ard. 

-această parte este formată din substanţe organice: resturi 

de plante şi animale. 

- partea care nu arde, este formată din substanţe mineraţe 

(acestea provin din sfărâmături de roci). 
b). În afară de cele menţionate mai sus, solul mai conţine apă şi aer 

-apa poate fi observată mai uşor când pământul este supus încălzirii 

 

 



 

OBSERVAŢII: 

- din sol, se ridică vapori de apă(aburi). 

c),- pentru a pune în evidenţă aerul,într-un borcan cu apă,o 

lingură de pământ. 

OBSERVAŢII: 

- în apă se degajă imediat nişte bule gazoase care se vor 

ridica la suprafaţă; acestea sunt bule de aer. 

 
CONCLUZII: 

d. solul are diferite compoziţii; se pot distinge cu uşurinţă  în 

mod direct argila, nisipul, dar unele soluri se compun din 

particule mai fine, cum sunt praful, mâlul, nisipul mărunt, 

nelegate între ele. 

e. între particulele care compun acest fel de sol există spaţii 

foarte mici, prin care apa şi aerul pătrund cu multă greutate 

f. există şi soluri alcătuite din mici bulgăraşi care se numesc 

glomerule 

     - în asemenea soluri aerul şi apa pătrund cu uşurinţă şi 

rămân vreme îndelungată.  

    - şi rădăcinile plantelor pătrund uşor în astfel de soluri 

 

 

    Insuficienţa apei în sol          Schema alcătuirii solului 

 

     
 
 
 
 
 
 



 

Data------------------------------- 
Clasa------------------------------ 
Numele --------------------------- 
Disciplina------------------------- 

FIŞĂ DE LUCRU  

Lucrare de laborator nr. 4 

  Acţiunea factorilor de mediu asupra germinaţiei  seminţelor 

                 Alte experienţe asupra încolţirii  

      Au toate seminţele acelaşi aspect când încolţesc? 

 
Materiale necesare: un borcan de sticlă, pământ de flori, 3-4 boabe de grâu, 3-4 
seminţe de ridichi, apă. 
 

 

 

SARCINI DE LUCRU 
 

   a).  Se ţin toate seminţele în apă rece timp de patru ore, apoi se aşează într –
un borcan cu pământ la germinat., la fel cum aţi procedat la experienţa 
precedentă. 
   b).  Se udă bine pământul şi observaţi zilnic ce se întâmplă cu fiecare sămânţă. 
Felul în care încolţesc boabele de fasole este deja cunoscut, dar va trebui să 
observaţi cu atenţie boabele de grâu şi seminţele de ridichi pentru a vedea dacă 
încolţesc în mod asemănător. 
 

OBSERVAŢIE : 

 boabele de grâu încolţesc în mod diferit de cele de fasole.  

 în loc să se ridice în sus o mică buclă, din bobul de grâu va ieşi un fir 
verde, ascuţit, format din frunzuliţele suprapuse. 

 încolţirea seminţelor de ridichi se aseamănă cu cea a boabelor de fasole, 
dar ele dau plante mult mai mici. 

 

CONCLUZIE: 

 Nu toate seminţele au acelaşi aspect în timpul încolţirii. 

 

 

 
 



 

Data------------------------------- 

Clasa------------------------------ 

Numele --------------------------- 

Disciplina------------------------- 

 

                                              FIŞĂ DE LUCRU  

Înmulţirea vegetativă la plantele de apartament 

Lucrare de laborator nr. 3 

  Acţiunea factorilor de mediu asupra germinaţiei  seminţelor 

                                  Alte experienţe asupra încolţirii 

 
Materiale necesare: două ghivece, pământ fertil de flori, 6-8 cepe de arpagic, 
apă. 
 

 
 

SARCINI DE LUCRU 
 

b) Puneţi pământ fertil de flori în două ghivece obişnuite, apoi semănaţi în 
fiecare câte 3-4 cepe de arpagic. Aveţi grijă ca stratul de pământ de 
deasupra cepelor să nu fie mai înalt de 1,5- 2cm. 

c) Stropiţi bine pământul şi plasaţi ambele ghivece la întuneric, dar într-un 
loc încălzit la circa 20ºC. Udaţi apoi zilnic pământul şi observaţi ce se 
întâmplă cu cepele. 

OBSERVAŢIE:  

* veţi vedea că, ele încep să încolţească şi să le crească foi, dar acestea vor fi de  
culoare galbenă, nu verzi cum le ştim în mod obişnuit.  

d) când foile vor ajunge la înălţimea de circa 15 cm, luaţi unul dintre ghivece 
şi aşezaţi-l într-un loc bine luminat, apoi continuaţi să le udaţi şi să 
observaţi ambele ghivece. 

OBSERVAŢIE: 
 după câteva zile, în ghiveciul pus la lumină, foile vor deveni verzi, în timp 

ce în cel rămas la întuneric foile vor continua să rămână galbene. Dacă, 
după ce trec alte 8-10 zile, îl veţi muta şi pe acesta la lumină, vor înverzi şi 
foile acestor cepe. 

CONCLUZIE: 

 deşi plantele încolţesc şi chiar cresc pe întuneric,frunzele 

lor nu devin verzi decât dacă sunt expuse la lumină. 

 



 

CONCLUZIE : 

Toţi factorii de vegetaţie au aceeaşi importanţă ; niciunul nu 

poate fi înlocuit de un altul !!! 

 

 
 

Flori de grădină, iubitoare de lumina directă a soarelui! 
 

        

 

 

 
 
 
 
 



 

Data------------------------------- 
Clasa------------------------------ 
Numele --------------------------- 
Disciplina------------------------- 

FIŞĂ DE LUCRU  

Înmulţirea vegetativă la plantele de apartament 

Lucrare de laborator nr. 1 

 
Cum se înmulţeşte prin butaşi, o plantă de muşcată? 
Metoda de înmulţire – vegetativă 
- avantaje: plantele obţinute pe cale vegetativă, moştenesc toate însuşirile 
părinţilor şi înfloresc mai timpuriu. 
Pentru a afla cum se produce înmulţirea la plante, avem nevoie de următoarele: 
Materiale necesare: ghivece, pământ fertil, nisip, sticle, apă, butaşi şi seminţe de 
flori. 
Procedeul de lucru 
 
 
 
 
 
 
 

- muşcata se înmulţeşte prin butaşi tăiaţi din februarie până în august; 
plantele de la care se obţin urmaşii pe cale vegetativă se numesc ,,plante 
mamă” 

- butaşii sunt porţiuni de plantă de 8-10 cm, recoltaţi din vârfurile tulpinilor şi 
ramificaţiile laterale după care se fasonează. 

Ce înseamnă fasonare? 
     -     butaşii se taie drept, la cca un mm sub nod, iar porţiunea de 2-3 cm de la 
baza nodului se curăţă de frunze deoarece  aceasta se va îngropa în substratul 
unde va avea loc înrădăcinarea. 

- după ce  prind  rădăcină, butaşii se plantează în ghivece încăpătoare, 
care vor conţine un sol preparat din două părţi pământ obişnuit de camp, 
două părţi pământ de flori (negru), bogat în resturi de frunze şi o parte 
nisip. 

- În fiecare primăvară este bine ca planta să fie transplantată într-un ghiveci 
cu pământ nou. 

 
Sunt numeroase florile şi plantele ornamentale care pot fi cultivate în casă, în 
ghivece sau vase mari. Toate operaţiile necesare prăşirii şi îngrijirii lor sunt destul 
de simple şi constituie o ocupaţie interesantă, utilă şi atractivă pentru tânărul 
iubitor de ştiinţă care trăieşte la oraş, în apartamente situate în blocuri. 
Plantele de apartament se înmulţesc mai ales prin seminţe, butaşi şi bulbi. 
 

Sarcini de lucru  



 

                                     Diferite varietăţi de muşcată 
  

             
 
 
 
 
 
 

 
        
   
    
    

    
 
 



 

NUMELE................................ 
CLASA.................................... 
DATA...................................... 
 
                                       TEST DE EVALUARE INIŢĂALĂ 
                                          DISCIPLINA: TEHNILOGIE 

 
 
Identifică şi notează în chenar tipul de frunză! 
Notează componentele frunzei acolo unde întâlneşti săgeţi! 

               
  
 
 
Numiţi organele vegetative aeriene de pe masa de lucru şi  tipurile de înmulţire 
vegetativă corespunzătoare . Completaţi tabelul următor indicând speciile de 
plante cărora aparţin butaşii,  stolonii şi plantele altoite. 
 

         Tipul de înmulţire vegetativă                 Specia de plante 

  

  

  

  

 
4. Alege răspunsul corect: 
1. Plantele care au nevoie de un singur an pentru a forma seminţe se numesc 
plente a......... . 
2. Plantele care au nevoie de doi ani pentru a forma seminţe se numesc plante 
b.................. . 
3. Plantele p................... îşi reiau ciclul de dezvoltare an de an fără ca planta să 
moară iarna. 
4. Trecerea unei vieţuitoare prin mai multe stadii, reprezintă d................ . 

 
 



 

NUMELE................................ 
CLASA.................................... 
DATA...................................... 
 
                                       TEST DE EVALUARE INIŢĂALĂ 
                                         DISCIPLINA: TEHNILOGIE 
 
1. Stabileşte corespondenţa după model: 
 

a sfecla de zahăr  
 
A – plantă anuală 

b fasolea 

 c varza 

d ghiocelul  
 
B – plantă bienală 

e porumbul 

f laleaua 

g arbuştii  
 
C – plantă perenă 

h grâul 

i arborii 

j  vioreaua  

        
           2. Completeaza propozitiile cu ceea ce lipseste: 
          La noi în ţară se cultivă următoarele cereale: 
           .................................................................................................................... 
           Din grâu se face............................din care se poate fabrica................. 
   ...................................................................................................................... 
          Porumbul boabe,.....................................şi frunzele se folosesc ca hrană 
pentru ................................,...........................şi ..............................se folosesc ca 
hrană pentru animale, iar orezul atât pentru hrana animalelor cât şi a 
..................... 
3.Ordonează organele unei plante cu flori, în funcţie de rolurile îndeplinite: 
- frunza, floarea, rădăcina, tulpina, seminţeţe şi fructul. 
  Organele vegetative sunt cele care asigură hrănirea plantei: 
     ...................................................... 
     ...................................................... 
     ...................................................... 
  Organele de înmulţire sunt cele vare asigură înmulţirea plantelor. 
   .................................................. 
   ................................................. 
  ................................................. 
4.Identifică pe următoarele imagini, tipurile de rădăcini şi scrie denumirea lor. 
........................................................................................................................... 



 

         
 
                         
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

NUMELE................................                                                                    
CLASA.................................... 
DATA...................................... 
 

                   TEST DE EVALUARE INIŢILĂ  
                                       DISCIPLINA: TEHNOLOGIE      
                                            
1. Identifică pe următoarele imagini, tipurile de rădăcini şi scrie denumirea lor. 
 
 

           
 
 
 
2.Identificaţi speciile de plante cărora aparţin florile de pe masa de lucru şi 
treceţi-le în tabelul următor. 
 
 

 
 
 
 
 

Specii de plante cu flori solitare Specii de plante cu flori grupate în   
inflorescenţe 

  

  

  

  

  



 

3.Identificaţi speciile de plante cărora aparţin fructele de pe masa de lucru şi 
 treceţi-le în tabelul următor. 
 

Specia de plantă căreia aparţine fructul                  Tipul de fruct 

  

  

  

  

 
4.Identificaţi speciile de plante cărora le aparţin seminţele de pe masa de lucru şi  
precizaţi categoria sistematică din care fac plantele respective (completaţi 
tabelul). 
 

Sămânţa 
aparţine 
speciei de 
plante 

Gimnosperme Angiosperme 
monocotiledonate 

Angiosperme 
dicotiledonate 

    

    

    

    

 
5.Numiţi tulpinile subpământene de pe masa de lucru şi speciile de plante cărora 
le aparţin. Completaţi tabelul următor. 
 

      Tipul de tulpină subpământeană             Specia căreia aparţine 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIŞĂ DE LUCRU  

Germinaţia seminţelor 
 

1. Seminţe ce aprţin diferitelor specii de plante 

 seminţe de fasole  

 seminţe de cereale păioase (porumb)                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Analizaţi imaginile şi observaţi cu atenţie, căror specii de plante aparţin aceste 
seminţe? 
 
 

                                        
 
 
3.Scrieţi ceea ce observaţi în imaginile de mai jos. 

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

Sarcini de lucru  



 

5. Recunoaşteţi plantele din imagini. 

 

               ............................                               ............................ 

             
 

 

      ................................                         .................................. 

                                
 

 

   

                                               ..................................................              

   

                               
 



 

Numele ---------------------------                                                                                   

Disciplina------------------------- 
                                                         FIŞĂ DE LUCRU 
  

Recunoaşteţi imaginile şi precizaţi căror specii de plante aparţin seminţele şi 

organele vegetative respective. 
                                                                       
1............................................      

 

                                     
 
2............................... 
 

                   
3…………………………                                        
                                                                              

4..………………………. 

   
 

Specia de  
  plantă 

  Modul de  
  înfiinţare 

 
1.................... 

 
.................... 

 
2..................... 

 
..................... 

 
3...................... 

 
...................... 

 
4...................... 

 
...................... 

Specia de  
  plantă 

  Momentul 
de semănat/  
    plantat. 

 
1.................... 

 
.................... 

 
2..................... 

 
..................... 

 
3...................... 

 
...................... 

 
4...................... 

 
...................... 



 

Data-------------------------------                                                                      

Clasa------------------------------ 

Numele ---------------------------                                                                                   

Disciplina------------------------- 

                                        

                                         FIŞĂ DE LUCRU 

 

Observaţi imaginile şi descrieţi modul de efectuare a lucrării respective. 

1.........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
 
 

 
 
2………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

    
 
 

3. Recunoaşteţi planta din imaginea de mai jos şi precizaţi dacă sămânţa 
corespunde speciei respective. 



 

 
 
 

Planta……………………………… 
 
Fructul…………………………….. 
 
Sămânţa…………………………. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data-------------------------------                                                                      

Clasa------------------------------ 

Numele ---------------------------                                                                                   

Disciplina------------------------- 

                                        
                                         FIŞĂ DE LUCRU 

Observă, recunoaşte şi descrie planta din imagine: 

 

  * tulpina .............................................................................................. 

  * frunza ................................................................................................ 

  * fructul ............................................................................................... 

  * sămânţa ............................................................................................                                                         

 1.                                                                                                            

                    
 

2.  * tulpina .............................................................................................. 

     * frunza ............................................................................................... 

     * fructul ............................................................................................... 

     * sămânţa ........................................................................................... 

 

3..  Asemănări/deosebiri între specii: 
                                                                       1........................................ 

                                                                       2........................................ 

                                                                       3………………………….                                            

                                                                       4………………………….                  

3. 

                       
 



 

Data-------------------------------                                                                          
Clasa------------------------------ 
Numele --------------------------- 
Disciplina------------------------- 
                                        
                                         FIŞĂ DE LUCRU 
 
Observă şi recunoaşte speciile de plante şi seminţele din imagini.   
Indică prin săgeţi, corespondenţa între specia de plantă din imagini şi denumirile 
din tabel. 
1 ...................................... 

 
 

2…………………………………… 

 

                                                                
3………………………..                             4……………………… 
      

                                          
 
 

 
     Grâu 

 
     Soia 

 
    Fasole 

 
   Porumb 



 

Data-------------------------------                                                                          
Clasa------------------------------ 
Numele --------------------------- 
Disciplina------------------------- 
                                        
                                         FIŞĂ DE LUCRU 
 
Observă şi recunoaşte speciile de plante şi seminţele din imagini.   
             
1.............................................       

 

 
 
2............................... 
 

                                                            

 
3................................                                    4.............................. 
 

                                                      
                                              
 
 

 
     Porumb 

 
      Fasole 

 
       Grâu 

      Floarea –  
      soarelui 



 

Data------------------------------- 

Clasa------------------------------ 

Numele --------------------------- 

Disciplina-------------------------          
                                                FIŞĂ DE LUCRU 

 
Observă şi recunoaşte specia de plantă şi seminţele din imagini. 
     
 
                                                          -----------------------------------              
    

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                               
           
-------------------------------------                                                                   ……………………………. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                  
 
 
-------------------------------------                                                             ............................................. 
                                                                                                                                                                                                                                       

Arată din ce grupă de plante fac parte speciile ale căror seminţe din imagini 

le-aţi recunoscut. 
 



 

 

TULPINA 
 

1. Scrieţi ce tip de tulpină are fiecare plantă din imagine: 

           
 
..................................................................................................................................................... 
                          
 

      
 
.................................... .................... ........................... ............................................................ 
 

 
2. Alcătuiţi o lista de plante de la care omul consumă tulpina: 

 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

3. Completaţi: 
 

 
 

 
TULPINA  

 

 
 
 
 
 
 
 

copacului 

lalele
i 

cartofului 



 

Data------------------------------- 

Clasa------------------------------ 

Numele --------------------------- 

Disciplina : TEHNOLOGIE 

 
FIŞĂ DE DOCUMENTARE 

Lucrare de laborator 

  

Ce este solul? 

 
SOLUL – stratul superior şi afânat de la suprafaţa Pământului ;  

              - în sol, plantele îşi fixează rădăcinile şi din el se aprovizionează cu 

apă şi substanţele minerale, de care au nevoie pentru creştere şi dezvoltare. 

 
 

 
 

 

      
 
 

               El are diferite compoziţii şi potrivit acestora, are şi proprietăţi 

diferite. 

       Pentru a pune în evidenţă unele componente (constituienţi) din  sol, se 

pot face diferite  experienţe: 
 
 

 

 

 

 
 



 

Numele --------------------------- 

Disciplina : TEHNOLOGIE 

Data------------------------------- 

Clasa a IX-a – ŞCOALA PROFESIONALĂ (învăţământ  special) d.m.s 

DOMENIUL – AGRICULTURĂ 
 
 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 

Experienţe asupra solurilor 

Cum ajunge apa din sol la plante? 

   Lucrările solului (aratul şi săpatul) sunt absolut necesare? 

 

Materiale necesare :  un pahar cu apă,  o felie de pâine, un biscuit, o 

farfurie, cerneală. 

     
 Experienţa nr.1 

     

De ce oare, nu se seamănă direct în pământul tare?  

Este absolut necesară, mărunţirea şi afânarea pământului? 

 

Veţi putea găsi răspunsul singuri, după ce veţi face următoarele 

experienţe: 

 

MOD DE LUCRU: 

- luaţi un biscuit tare şi tăiaţi apoi o bucată de pâine cam de mărimea 

biscuitului. 

- pâinea trebuie să fie formată numai din miez, fără coajă împrejur 

- aşezaţi alături, pe o farfurie întinsă, atât pâinea cât şi biscuitul, lăsând 

între ele o distanţă cam de 1 cm 

-în intervalul dintre ele, picuraţi 8-10 picături de apă colorată cu cerneală 

albastră sau roşie, după care oservaţi timp de 10 minute ce se întâmplă cu 

apa... 

 

OBSERVAŢII: 

- apa va fi absorbită mai repede de pâine decât de biscuit. De ce ?  

 

EXPLICAŢIA : 

- fiindcă pâinea este mult mai poroasă ; în substanţa ei, se găsesc 

multe spaţii goale în care apa  străbate cu uşurinţă. 

- în mod asemănător se produce acest fenomen şi în pământ 



 

- dacă prin arat sau săpat şi mărunţit, pământul este făcut mai 

poros în jurul plantelor, el permite apei şi aerului să ajungă mai 

uşor la rădăcini. 

 

Aţi avut deseori prilejul să vedeţi că, atât câmpurile întinse pe care se 

cultivă lanuri întregi de cereale, cât şi brazdele grădinilor, în care se 

cultivă zarzavaturi sau flori, înainte de semănat, sunt arate sau săpate şi 

apoi pămânul este mărunţit. 

Aceasta înseamnă multă muncă şi folosirea multor mijloace tehnice 

 
 

 

CONCLUZII: 

a. solul conţine argilă, nisip, praf, mâl, nisip mărunt, nelegate 

între ele. 

b. între particulele care compun acest fel de sol există spaţii 

foarte mici, prin care apa şi aerul pătrund cu multă 

greutate ( la fel şi în solul nelucrat, bătătorit, tasat). 

c. există şi soluri alcătuite din mici bulgăraşi  

     - în asemenea soluri aerul şi apa pătrund cu uşurinţă şi 

rămân vreme îndelungată.  

  -  rădăcinile plantelor pătrund uşor în astfel de soluri ( la fel 

şi în solurile lucrate, afânate, aerate). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Numele --------------------------- 

Disciplina-------------------------  

Data------------------------------- 
Clasa a IX-a – ŞCOALA PROFESIONALĂ (învăţământ  special) d.m.s 

DOMENIUL – Agricultură 

 

                                          FIŞĂ DE LUCRU 

              Experienţa nr. 1. 

              Mod de lucru: 
 

-aşază într-o farfurie întinsă,un biscuit tare, şi alături, o bucată de pâine de 

mărimea biscuitului, formată numai din miez, fără coajă împrejur; se lasă 

între ele o distanţă de 1 cm. 

-în intervalul dintre ele, adăugăm 8 -10 picături de apă colorată cu cerneală 

albastră sau roşie, după care observăm timp de 10 minute ce se întâmplă cu 

apa. 

             Observaţie: 

 

  -apa este absorbită mai repede de pâine decât de biscuit. 

* pâinea, este mult mai poroasă, în substanţa ei, se găsesc multe spaţii goale 

în care se găseşte aer şi în care apa pătrunde cu multă uşurinţă; 

* biscuitul este mai tare, lipsesc spaţiile goale în care se găseşte aer, apa 

pătrunde greu. 
 

                       Sol tasat ( tare )                         Sol afânat ( lucrat ) 

 1. 

 

 

1. 

 2. 

 
2. 

  

 
Explicaţie: 

- în mod asemănător se produce acest fenomen şi în pământ. 

- Se execută lucrări asupra solului, el devine astfel, poros, afânat în 

jurul plantelor, fapt ce permite apei şi aerului, să ajungă mult mai uşor 

la rădăcini. 

- Se împiedică evaporarea apei în atmosferă, ea menţinându-se mult 

timp în sol. 
 
 



 

Numele --------------------------- 

Disciplina-------------------------  

Data------------------------------- 

Clasa a IX-a – ŞCOALA PROFESIONALĂ (învăţământ  special) d.m.s 

DOMENIUL – Agricultură 

 

                                      FIŞĂ DE EVALUARE 

            Completaţi spaţiile libere cu cuvintele corespunzătoare: 

 

1. Apa din adâncimea solului, ajunge la rădăcinile plantelor prin 

............................... 

2. Atunci când se execută ....................., ...................., apa circulă 

................... în sol. 

3. Când solul nu este lucrat, lipsesc ....................................., deci solul nu 

conţine .......... şi ............. 

4. Când solul nu conţine ............... şi ................., înseamnă că este un sol 

.....................   

     5. Analizaţi imaginea de mai jos şi indicaţi particularităţile specifice 

solului şi plantelor. 

 

Solul este  ...................., .................., lipseşte ................ şi .................. 

 Plantele sunt de culoare.................. şi ................. 

 Rădăcinile plantelor au nevoie de ..........şi ................ 

 În lipsa apei şi aerului, plantele se ............şi ........... 

       Cuvintele potrivite (spaţii cu aer, mărunţire, nivelare, uşor, apă, aer, 

tasat, crăpat, galbenă, rare, ofilesc, mor). 



 

FIŞĂ DE LUCRU Nr. 1 

 

COMPETENŢA 1. ANALIZEAZĂ CORELAŢIA FACTORILOR 

DE VEGETAŢIE CU PARTICULARITĂŢILE MORFOLOGICE ŞI 

BIOLOGICE ALE PLANTELOR DE CÂMP 

Sarcină de lucru: 

Completaţi pe baza fişei de documentare nr. 1, tabelul de mai jos, 

căutând speciile corespunzătoare fiecărei grupe, din alte zone decât cele de 

munte: 

Timp de lucru: 20 min. 

 

NR, 

CRT. 

GRUPA DE  

PLANTE 

SPECIA 

1. CEREALE  

 

 

 

2. LEGUMINOASE  

 

 

3. TEXTILE  

 

4. RĂDĂCINOASE ŞI 

TUBERCULIFERE 

 

 

 

5. PLANTE MEDICINALE ŞI 

AROMATICE 

 

 

 

6. PLANTE FURAJERE  

 

 

 



 

FIŞĂ DE LUCRU REZOLVATĂ 

COMPETENŢA 1. ANALIZEAZĂ CORELAŢIA FACTORILOR 

DE VEGETAŢIE CU PARTICULARITĂŢILE MORFOLOGICE ŞI 

BIOLOGICE ALE PLANTELOR DE CÂMP 

Sarcină de lucru: 

Completaţi pe baza fişei de documentare nr. 1, tabelul de mai jos, 

căutând speciile corespunzătoare fiecărei grupe, din alte zone decât cele de 

munte: 

Timp de lucru: 20 min. 

 

NR, 

CRT. 

GRUPA DE  

PLANTE 

SPECIA 

1. CEREALE ORZ 

SORG 

OREZ 

2. LEGUMINOASE LINTE 

NĂUT 

BOB 

3. TEXTILE BUMBACUL 

4. RĂDĂCINOASE ŞI 

TUBERCULIFERE 

 

SFECLA 

FURAJERĂ 

5. PLANTE 

MEDICINALE ŞI 

AROMATICE 

GĂLBENELE 

LAVANDĂ 

MUŞEŢELUL 

6. PLANTE FURAJERE MĂZĂRICHE 

PORUMB – 

SILOZ 



 

 
 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.4 

Metode de înfiinţare a culturilor 

COMPETENŢA 2 

Supraveghează lucrarile de înfiintare a culturilor de câmp din zona 

montană.  

 Înfiinţarea culturilor este o lucrare agricolă care face parte din 

tehnologia de cultivare a plantelor, în urma căreia iau naştere alte plante. 

Pentru înfiinţarea unei culturi este nevoie de material de semănat(plantat). 

          Înfiinţarea culturilor se face prin două moduri 

                 

                   Semănat                                                               Plantat 

 

                                   
      

 

   Semănatul se referă la speciile care se înmulţesc prin sămânţă. 

    Metodele de semănat se clasifică astfel : 

a. După mijloacele folosite la semănatse disting: 

 semănatul manual 

 semănatul mecanizat 

b. După modul de distribuţie a seminţelor în teren, se disting: 

 semănatul prin împrăştiere(orezul şi ierburile perene) 

 semănatul în rânduri(cu distanţe între ele funcţie de biologia plantelor) 

 semănatul în cuiburi(fasole, sfeclă pentru sămânţă) 

 semănatul în benzi(soia, fasole, lucernă pentru sămânţă) 

     Lucrarea de plantat la culturile de câmp se întâlneşte la cartof, tutun, 

hamei şi o serie de plante medicinale. 



 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.6 

COMPETENŢA 3. Supraveghează lucrările de îngrijire a culturilor 

de câmp 

 

METODE DE COMBATERE A BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR DIN 

CULTURILE DE CÂMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBATEREA 

BOLILOR 

Metode 

agrofitotehnice 

Asolamente, 

producere de 

sămânţă 

sănătoasă, epoca 

de semănat, 

desimea de 

semănat 

Metode fizico-

mecanice 

Dezinfecţia 

termică a solului 

Metode 

biologice 

Bacteriofagi, 

antagonişti 

Metode 

chimice 

Fungicide 

 

 

 

 

 

COMBATEREA 

DĂUNĂTORILOR 

Carantina Controlul 

produselor în 

tranzit 

Metode 

biologice 

Organisme 

zoofage(prădători) 

Metode 

agrotehnice 

Asolamente, 

lucrările solului, 

epoca de semănat, 

lucrări de 

îngrigire, 

distrugerea 

resturilor vegetale 

Metode 

mecanice 

Capcane, curse 

Metode 

chimice 

Produse toxice 

Metode fizice Ultrasunete, 

radiaţii, energia 

nucleară 

Metode 

genetice 

Utilizarea 

soiurilor 

rezistente 



 

MANIFESTAREA INSUFICIENŢEI ELEMENTELOR CHIMICE DIN  

                                         HRANA PLANTEI 

 
 
 

 



 

 
 
PLANTA DE TOMATE 

 
 
 
 

PLANTA DE FASOLE 
 

 
 
 
 
 
 



 

Data------------------------------- 
Clasa------------------------------ 
Numele --------------------------- 
Disciplina------------------------- 

 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 

Particularităţile morfologice şi biologice ale plantei de cartof 

Care este alcătuirea  plantei? 

 
 

SCHEMA LECTIEI 
 

CARTOFUL       

 

       
                                                                                
 Plantă ierboasă, cultivată ,anuala, Familia Solanacee 

 
Rădăcina : -firoasă şi ramificată 
 
Tulpina : - aeriană : - ierboasă, verde, ramificată 
                         - subterană : - albicioasă, ramificată    
                                              - la capetele ei se formează tuberculii 
                                                                                                                   
Frunzele : - compuse                                                     
 
 
 
 



 

Florile : - grupate în vârful tulpinilor aeriene formând (inflorescenta) de diferite 
culori: albă, mov, violet, galben;   au peduncul, receptacul, 5 sepale verzi unite, 5 
petale albe unite, 5 stamine, un pistil. 
Polenizarea : - directă sau cu ajutorul insectelor 
 

         
          
 Fructul: - cărnos, de culoare verde, cu numeroase seminţe  BACÃ 
                 

Înmulţirea : - vegetativă, prin tuberculi        
 
 
Plante înrudite :  
- patlăgeaua roşie, pătlăgeaua vânătă, ardeiul  
- tutunul, mătrăguna, măsălariţa( plante otrăvitoare) 
 
Importanţa : - plante alimentare 
                      - plante industriale ( alcool, amidon, glucoză) 
                      - în hrana animalelor 
  
Observaţie : Toate părţile plantei cu excepţia tuberculilor sunt 
otrăvitoare 
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