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Mediul intern = sângele, limfa şi....................................................... 

Lichidul interstiţial conţine apă, săruri minerale................................................ 

Limfa are rol: 

➢ ........................................................... 

➢ participă la imunitatea organismului, 

➢ preia deşeurile celulare, 

➢ ........................... 

 

                            90% H2O .......substanţe organice  

                           Plasmă......% =             + + 

 .......% reziduu uscat =  

 1% substanţe anorganice 

 

 

Sângele = + 

.....% din  

masa 

corpului 

 elemente...................  45%:  a) ..........................  4,5-5 milioane/ mm3 sânge 

 b)leucocite     ......................... mii/ mm3 sânge 

 c)trombocite .......................... mii/ mm3 sânge 

 

Hematiile               a)  sunt anucleate 

b) au formă de........................................................................................... 

c) conţin hemoglobină.............................................................................. 

d) au rol în ............................................................................................... 

Leucocitele            a)  participă la apărarea organismului 

b) tipuri de leucocite: limfocite şi ...................................................... 



Trombocite           a)  sunt anucleate 

b) iau naştere din.............................................................................. 

c) au rol în ............................................................................................... 

 

 

 DESCRIE 

Materiale necesare: stativ cu eprubete ce conţin sânge , manualul şcolar, atlas anatomic. 

Sarcini de lucru: Priviţi ebrubetele din stativ şi descrieţi culoarea ……… , starea de agregare ………., 

mirosul ……………… sângelui. 

 

 ANALIZEAZĂ 

Materiale necesare: preparat microscopic fix cu sânge, manualul şcolar, atlas anatomic, PPT. 

Sarcini de lucru: Priviţi preparatul microscopic şi analizaţi pe baza schemei din ce este alcãtuit sângele? 

 

 COMPARĂ 

Materiale necesare: preparat microscopic fix cu sânge, manualul şcolar, atlas anatomic, imagini PPT. 

Sarcini de lucru: Comparaţi ce este asemãnãtor, ce este diferit între hematii, leucocite şi trombocite? 

 

 ASOCIAZĂ 

Materiale necesare: preparat microscopic fix cu sânge ,manualul şcolar, atlas anatomic, PPT. 

Sarcini de lucru: Asociaţi ce legătură există între hemoglobin şi rolul hematiilor? 

 

 APLICĂ 

Materiale necesare: preparat microscopic fix cu sânge, manualul şcolar, atlas anatomic, PPT. 

Sarcini de lucru: Aplicaţi cunoştinţele teoretice în practică şi descrieţi importanţa  sângelui. 

Studiază următoarele buletine de analiză: 

  a.hematii: 3.000 000/ mm³ sânge 

        b.leucocite: 10.000/ mm³ sânge 

Precizează și înscrie în tabel  bolile acestor persoane şi motivează răspunsul.  

 

BOALA EXPLICAŢIA 

a.  

b.  

 

 

 



ARGUMENTEAZĂ 

Materiale necesare : preparat microscopic fix cu sânge, manualul şcolar, atlas anatomic, PPT. 

Sarcini de lucru: Argumentaţi pro sau contra şi enumeraţi o serie de motive care vin în sprijinul 

afirmaţiei tale. 

Ce se întâmplă în caz de hemoragii? De ce creşte numărul leucocitelor intr-o infecţie? 

 

 

TEST  DE  AUTOEVALUARE  

 

            Lucraţi în perechi !                                                      3p din oficiu                    

          I. 1.Scrieţi două roluri principale ale plasmei.                         0,5X3=1,5p                             

               2. Ce rol au trombocitele? 

          II. Scrieţi trei caracteristici ale leucocitelor.                              0,5x4=2p 

               Hematiile au culoarea roşie datorită prezenţei substanţei numită ....................................  

          III .Notaţi  trei caracteristici ale limfei.                                     0,5x3=1,5p 

          IV. Notaţi trei caracteristici ale lichidului interstiţial.               0,5x4=2p                      

              Plasma este alcătuită din  ................................................................................. 

 

 

 

 


