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CLASA A IX-A 
I. DIVERSITATEA LUMII VII 

1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
Unităţile de clasificare, numite taxoni, reprezintă niveluri în ie-

rarhia unei clasificări: specie, gen, familie, ordin, clasă, încren-
gătură (filum), regn. 

Linné a introdus nomenclatura binară, primul termen desem-
nând genul, iar cel de-al doilea, specia (ex. Canis lupus). 

Organismele sunt grupate în cinci regnuri: procariote, protiste, 
fungi, plante şi animale. 

 1.1.1.Virusurile 

Caractere generale 
Sunt entităţi infecţioase situate la limita dintre materia vie (au 

acizi nucleici) şi cea nevie (lipsite de metabolism propriu, multi-
plicate doar în celula pe care o parazitează). 

Sunt strict parazite intracelular. 
Virusul matur se numeşte virion şi este compus din: 
– capsidă, înveliş proteic format din capsomere; 
– material genetic (genom viral), format din acizi nucleici: 

ADN sau ARN. 
Clasificarea virusurilor se face după mai multe criterii (morfo-
logie, proprietăţi fizice/chimice/biologice, substrat, tipul de acid 
nucleic). 

După tipul de acid nucleic, există: 
• dezoxiribovirusuri (conţin ADN): virusul varicelei, virusul 

herpetic, virusul hepatitei; 
• ribovirusuri (conţin ARN): HIV, Ebola, virusul gripei, virusul 

turbării, VMT. 
EDITURA P
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Bolile produse se numesc viroze: hepatita, turbarea, gripa, her-
pesul, varicela, SIDA. 

 1.1.2. Regnurile lumii vii 

i) REGNUL PROCARIOTA (MONERA) 

Caractere generale 
Cuprinde organisme unicelulare, procariote, fără nucleu indivi-

dualizat. Sunt răspândite în toate mediile de viaţă, inclusiv în cele 
cu condiţii extreme.  
Clasificare  

– bacterii – arhebacterii şi eubacterii; 
– alge albastre-verzi (cianobacterii) – cleiul-pământului (Nostoc 

commune). 
 

 BACTERIILE 
Pot avea diferite forme: sferică (coci), de bastonaşe (bacili), de 

virgulă (vibrioni), de spirală (spirili). 
Alcătuire 

– perete celular rigid (conţine mureină); 
– capsulă cu rol protector; 
– flageli; 
– nucleu lipsit de membrană nucleară (nucleoid); 
– 1 cromozom în formă circulară format din ADN; 
– dintre organitele citoplasmatice prezintă doar ribozomi. 

Hrănire 
– autotrofă (prin fotosinteză sau chemosinteză); 
– heterotrofă (saprofită sau parazită). 

Reproducerea este asexuată, prin diviziune directă. În condiţii 
neprielnice formează spori de rezistenţă. EDITURA P
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II. CELULA – UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI 
FUNCŢIONALĂ A VIEŢII 

 CELULA PROCARIOTĂ 
Este întâlnită la bacterii şi la algele albastre-verzi. 
Prezintă: perete celular (majoritatea), membrană celulară, cito-

plasmă şi nucleoid. 
• Peretele celular, rigid, lipoproteic, prezintă o substanţă carac-

teristică – mureina. 
• Membrana celulară 
– este lipoproteică, cu structură „în mozaic fluid”.  
– prezintă o invaginare numită mezozom – cu rol în respiraţia 

celulară. 
• Citoplasma nu prezintă citoschelet proteic, curenţi plasmatici şi 

organite delimitate de membrane. Prezintă doar ribozomi, mai 
mici decât cei ai eucariotelor, dar cu aceeaşi funcţie – sinteza 
proteinelor. 

• Nucleoidul nu este un nucleu adevărat – nu prezintă mem-
brană nucleară. Este reprezentat de o moleculă de ADN dubluca-
tenar, circular, ce reprezintă genomul celulei. 

Multe bacterii prezintă şi material genetic accesoriu – plasmide, 
care conţin gene ce conferă rezistenţă la antibiotice, la metale 
grele etc. 

Înmulţirea se face prin diviziune directă sau prin spori. 
 

 CELULA EUCARIOTĂ 
Caracterizare generală 

• eucariotele sunt organisme uni- sau pluricelulare cu nucleu 
bine individualizat, delimitat de membrană nucleară; 

• componentele de bază ale celulei sunt: membrana, citoplasma 
şi nucleul; 

• este întâlnită la organismele din regnurile: protiste, fungi, 
plante şi animale. 
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Structura celulei eucariote 
PERETELE CELULAR 

• este întâlnit la ciuperci şi plante; 
• la plante conţine celuloză, iar la ciuperci chitină;  
• rol: asigură individualitatea şi solidaritatea celulelor, conferă 

duritate şi rezistenţă, menţine forma celulei, permite schimburile 
dintre celule. 
MEMBRANA PLASMATICĂ (PLASMALEMA) 

• delimitează celula şi dă forma caracteristică a acesteia;  
• este organizată după modelul „mozaicului fluid”: este formată 

din două straturi de fosfolipide aşezate faţă în faţă, printre care se 
găsesc proteine: 

– lipidele şi proteinele se pot deplasa (ceea ce conferă aspectul 
de „mozaic fluid”), permiţându-i membranei să sufere deformări 
ample; 

– proteinele pot forma canale pentru trecerea unor substanţe, 
pot fi receptori pentru diverşi stimuli; 

• rolurile membranei sunt: de protecţie, de asigurare a schim-
burilor dintre celulă şi mediu. 
CITOPLASMA 

• este componenta celulară cuprinsă între plasmalemă şi nucleu; 
• este formată din citosol (matrix sau citoplasma fundamen-

tală), în care este înglobată citoplasma structurată, reprezentată 
de citoschelet şi de organite celulare. 

Citoscheletul – reţea densă de microfilamente şi microtubuli, cu 
rol de a da formă celulelor, de a realiza transportul intracelular de 
vezicule, participând şi la formarea fusului de diviziune, a pseu-
dopodelor. Organitele citoplasmatice sunt reprezentate de: ribo-
zomi, reticul endoplasmic, dictiozomi, lizozomi, mitocondrii, 
plastide, centrozom, vacuole.  EDITURA P
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