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CONŢINUTURI – CLASA A XI-A 
 1. ALCĂTUIREA CORPULUI  UMAN   
 Topografia organelor şi a sistemelor de organe - planuri şi 
raporturi anatomice 

Corpul omului prezintă simetrie bilaterală şi este 
tridimensional. Pentru a înţelege alcătuirea corpului uman şi pentru a 
putea localiza corect organele şi structurile sale, trebuie să 
cunoaștem câteva elemente de topografie: planuri, axe, segmente şi 
raporturi anatomice. 

Corpul uman poate fi secţionat şi reprezentat grafic în raport 
cu 3 axe şi 3 planuri de referinţă: 
PLANURI Raporturi anatomice AXE 
a) Plan FRONTAL => dorsal / ventral 

=> posterior / anterior 
Ax longitudinal, 
- axul lungimii corpului 

b) Plan MEDIO-
SAGITAL    

=>  stânga / dreapta Ax sagital 
- axul grosimii corpului 

c) Plan 
TRANSVERSAL 

=>  superior / inferior 
=>  cranial / caudal 

Ax transversal 
- axul lăţimii corpului 

 
-alte planuri: 1) SUPERFICIAL / PROFUND 
                      2) PROXIMAL / DISTAL 
                      3) MEDIAL / LATERAL 

De asemenea, corpul uman cuprinde mai multe segmente, la 
nivelul cărora se disting mai multe regiuni anatomice.  
SEGMENTE   REGIUNI 
1) CAP  CEFALICĂ: 

 CRANIANĂ 
 FACIALĂ: 
 FRONTALĂ 
 ORBITALĂ 
 OTICĂ 
 OBRAZ 
 NAZALĂ 
 ORALĂ 
 MENTON (BĂRBIE) 
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2) GÂT CERVICALĂ: 
- POSTERIOARĂ (CEAFĂ) 
- ANTERIOARĂ (GÂT) 
 

3) TORACE       
 
 
 
 
 
                          =>TRUNCHI 
    ABDOMEN     
 
 
 
     PELVIS           

- DORSALĂ (SPATE) – 
posterior 
- COSTALĂ (PIEPT) - anterior 

HIPOCONDRU DREPT+ 
EPIGASTRICĂ + HIPOCONDRU 

STÂNG 
 

- LOMBARĂ (ŞALE) - posterior 
- BURTA: - OMBILICALĂ - 

ABDOMINALĂ LATERALĂ: - STG.- 
DR. 

 
- HIPOGASTRICĂ - ILIACĂ: - STG.,- 

DR. 
4) MEMBRE SUPERIOARE CENTURA SCAPULARĂ  

MEMBRU LIBER:  
- AXILA 
- BRAȚ 
- COT 
- ANTEBRAȚ 
- ÎNCHEIETURA 
- PALMA 

  5) MEMBRE INFERIOARE CENTURA PELVIANĂ  
 MEMBRU LIBER:  

- COAPSA 
- GENUNCHI 
- GAMBA 
- GLEZNA 
- PLANTA 

În plan profund, există mai multe cavităţi în care găsim 
viscerele corpului. 
Anterior: cavitatea toracică, abdominală şi pelviană; 
Posterior: cavitatea craniană şi cavitatea vertebrală. 
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Niveluri de organizare a corpului uman 
Organismul viu are o organizare sistemică, reprezintă un 

sistem viu, sistem biologic. 
Un sistem biologic are: 

 organizare specifică:  
 structural 
 funcţional 

 conexiuni:  
 interne 
 cu exteriorul => schimb de: - substanţă, energie şi informaţie 

 proprietăţi: 
 caracter informaţional (moştenesc + adăugă) 
 integritatea (însuşiri noi ca întreg) 
 echilibru dinamic (stare staţionară în condiţii variabile) 
 autoreglarea (permite elaborarea unui răspuns optim, 

adaptativ) 
 Sistemele = alcătuite din subsisteme şi suprasisteme => o 
IERARHIE cu mai multe niveluri de organizare – la corpul uman 
avem: 
 

 histogeneza  organogeneza      
CELULE    ----------> ŢESUTURI-  --------------> ORGANE ----> SISTEME DE 

ORGANE 
/APARATE 

------> 
 

ORGANISM 

  -puternic 
specializate 

     Funcţii 

  -slab 
specializate 

     “pentru sine”:  
- de relaţie 
- de nutriţie 
“pentru specie”: 
- de reproducere 

 <----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
! creşte numărul unităţilor 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------> 
! cresc: - complexitatea structurii, organizării 

- mărimea unităţilor 
- necesităţile energetice 

- instabilitatea  
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Aplicaţii  
1. Inima este poziţionată în cavitatea toracică, anterior de 

coloana vertebrală şi superior/cranial faţă de muşchiul diafragm. 
2. Antebraţul este situat distal fată de umăr şi proximal faţă 

de palmă. 
3. Pielea este localizată în plan superficial, iar ficatul în plan 

profund. 
2. FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI 
UMAN 
 Asemenea tuturor organismelor vii, organismul uman 
prezintă cele trei funcţii fundamentale: 2 “pentru sine”: cea de 
relaţie - funcţie ce asigură adaptarea organismului la stimulii 
proveniţi din mediul extern şi intern şi cea de nutriţie - funcţie ce 
asigură creşterea şi dezvoltarea corpului uman, precum şi una 
“pentru specie”: funcţia de reproducere - funcţie ce asigură 
existenţa speciei umane de-a lungul timpului. 
 La realizarea acestor funcţii fundamentale participă mai multe 
sisteme de organe, interdependente: 

I. FUNCŢIILE DE RELAŢIE 
1. Organe de simţ – asigură sensibilitatea; 
2. Sistemul nervos – asigură integrarea informaţiilor şi 

 generarea răspunsului optim adaptativ; 
3. Sistemul locomotor – asigură mişcarea; 
4. Sistemul glandular – asigură secreţiile. 

II. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE 
1. Sistemul digestiv – asigură aportul de nutrimente; 
2. Sistemul respirator – asigură aportul de oxigen; 
3. Sistemul circulator – asigură distribuirea 

nutrimentelor şi oxigenului la toate celulele corpului; 
4. Sistemul excretor – asigură eliminarea substanţelor  

de excreţie, toxice sau în exces. 
III. FUNCŢIA DE REPRODUCERE 

1. Sistemul reproducător – asigură perpetuarea speciei. 




