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,,Chimia stă la baza ştiinţei. Pe de o parte, ajută biologia şi furnizează 
explicatii pentru procesele vieţii. Pe de altă parte, se combină cu fizica şi

găseşte explicaţii pentru fenomenele chimice în procesele şi particulele 
fundamentale ale universului.

P.W. Atkins



Importanța elementelor chimice pentru 
organismul uman

Chimia reprezintă o știință a vieții. Studierea ei este
importantă și ne ajută la îmbunătățirea stării de
sănătate dacă știm să ne alimentăm sănătos.
Elementele chimice sunt esența tuturor lucrurilor.
Doar patru elemente – hidrogen, carbon, azot și
oxigen – compun peste 95% din greutatea tuturor
viețuitoarelor de pe Pământ. Un om are: 61%
hidrogen, 26% oxigen, 10,5% carbon, 2,4% azot,
0,23% calciu, 0,13% sulf, 0,13% fosfor (procente
aproximative).
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Importanța elementelor chimice pentru 
organismul uman

Mineralele din organismul uman se 
reînnoiesc continuu, zilnic fiind eliminate 

prin urină, fecale, transpirație și alte 
secreții cca. 30 g minerale care trebuie 

înlocuite cu ajutorul alimentelor.

Toate elementele minerale sunt 
considerate esențiale pentru că 

organismul nu le poate sintetiza, ele 
trebuind să fie asigurate prin alimentele 

ingerate.





Sodiu

• Acest metal foarte reactiv este alb-argintiu și atât de moale
încât poate fi tăiat cu cuțitul.

• Principala sursă de sodiu este sarea, fie rafinată, fie cea din
produsele alimentare. O alimentație echilibrată cu produse
de origine vegetală şi animală, fără adaos de sare, asigură
un aport de 3-4 g sare/zi. Din această cauză se poate
renunța la adăugarea de sare în mâncare dacă o cer
anumite probleme de sănătate.

• Industria alimentară folosește sarea pentru a conserva și a
da gust mâncării. Prea multă sare face să crească tensiunea
arterială, dar prea puțină poate provoca crampe.
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Calciu

Calciul este un 
metal moale, alb-

argintiu. În natură, 
calciul se găsește 

întotdeauna 
împreună cu alte 

elemente.

Calciul este cel 
mai răspândit 

metal din corpul 
uman și este 
elementul 

principal din oase 
și dinți. El are cinci 

funcții vitale și 
anume să asigure 

buna funcționare a 
celulelor, 

mușchilor, 
nervilor, sângelui și 

a hormonilor. 

Celulele din oasele 
noastre au grijă ca 

în sânge să fie 
destul calciu 

pentru bunul mers 
al tuturor acestor 

funcții. 

1 g/zi



Magneziu

• Ușor dar dur, magneziul este un metal alb-argintiu, care arde în aer cu
o flacără orbitoare.

• Magneziul este al patrulea cel mai răspândit element din corpul
nostru și participă la peste 300 de procese ale corpului.

• Magneziul este indispensabil pentru toate plantele verzi. Aflat în
frunze, el captează energia solară necesară pentru sintetizarea hranei.
Razele soarelui pot fi roșii, albastre și verzi. Frunzele sunt verzi pentru
că razele roșii și albastre sunt absorbite de frunze. Obținem magneziu
mâncând plante verzi.

400 
mg/zi

https://ricipogonici.files.wordpress.com/2010/11/mancare.gif


Fier

18 mg/zi

http://effetmer.centerblog.net/rub-emoticone.html


Elementele chimice sunt esența tuturor lucrurilor. Ele 
ne dau răspunsul la multe din întrebările importante 

ale vieții precum ”Din ce suntem făcuți?” sau           
”Ce ne ține în viață?”

Din misterele întunecate ale alchimiștilor și din 
eforturile lor de a produce aur, s-a născut ceva pur –

știința elementelor chimice.
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Spiritul de observație, curiozitatea, dorința de a cunoaște sunt doar câteva

dintre condițiile care stau la baza învățării folosind experimentul.

Experimentul poate crea stări emoționale favorabile, ne poate determina pe noi,

elevii, să ne folosim experiențele dobândite în urma realizării experimentelor și

în alte activități ulterioare. Spiritul de investigație se formează și se dezvoltă,

noi dobândim capacitatea de a formula ipoteze, de a le verifica. Prin

realizarea unui experiment, ne însușim unele abilități practice, ne dezvoltăm

gândirea logică, creativitatea.

Experimentul creează bucurie, creează noi experiențe, iar pentru noi este

un fel de miracol care ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim.
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