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Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
Filiera teoretică – profilul real; Filiera vocaţională – profilul militar 

Filiera tehnologică – profilurile tehnic - resurse naturale şi protecţia mediului 

Model de antrenament                       TEST  1 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore 

 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                                                                                                                                  4 p 
 Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia 
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
Produşii finali ai digestiei sunt aminoacizii, ……….………, glicerolul şi………………………… 
B.                                            6 p 
Numiţi cele două etape ale formării urinei finale şi asociaţi fiecărei etape  câte două caracteristici. 
C.                      10 p 
 Scrieţi,  pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 
variantă de răspuns. 
1.  Dintre muşchii anterolaterali ai toracelui, nu fac parte muşchii: 

a) pectorali; 
b) trapezi; 
c) intercostali; 
d) dinţaţi. 

2. Nidaţia are loc în: 
a) uter; 
b) ovar; 
c) trompa uterină; 
d) ureter. 

3.  Cariotipul uman cuprinde: 
a) 4 tipuri morfologice de cromozomi; 
b) 8 proteine histonice; 
c) 7 grupe de cromozomi; 
d) 44  heterozomi şi 2 autozomi. 

4. Căile aferente conduc impulsuri nervoase la: 
a) stimuli; 
b) efectori; 
c) receptori; 
d) centrii nervoşi. 

5. Maculele otolitice se găsesc la nivelul : 
a) melcului membranos; 
b) utriculei şi saculei; 
c) scoarţei cerebrale; 
d) urechii medii. 

D.                                  10 p 
 Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe 
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia 
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi 
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi în acest scop informaţia 
ştiinţifică adecvată. Nu se accceptă folosirea negaţiei. 

1. Materialul genetic al virusurilor este reprezentat de capsida virală. 
2. Fibrele tractului optic sinapsează cu al treilea neuron la nivelul talamusului. 
3. În timpul contracţiilor izotonice lungimea muşchiului variază, iar tensiunea rămâne 

constantă. 
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SUBIECTUL  II                                                                                                                 (30 puncte) 
 A.                                                                         18 p 
Materialul genetic al eucariotelor este reprezentat de acizii nucleici ADN și ARN. 

a) Cele 4 tipuri de ARN din celula eucariotă,  sunt: ARN mesager, ARN de transport, ARN 
ribozomal şi ARN nuclear mic. Numiţi  prima etapă a  funcţiei heterocatalitice si indicaţi o 
caracteristică funcţionala şi două caracteristici structurale pentru ARN-ul de  transport.  

b) Sinteza unei enzime cu rol în replicație se realizează pe baza informației unui fragment de 
ADN bicatenar, alcătuit din 1476 nucleotide, dintre care 116 conțin adenină. Stabiliți 
următoarele: 
- numărul nucleotidelor cu citozină conținute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieți 

toate etapele necesare rezolvării acestei cerințe); 
- numărul legăturilor duble și al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;  
- numărul codonilor din catena de ARN mesager sintetizat prin transcripție. 

c) Completați problema de la punctul b) cu o altă cerință pe care o formulați voi, folosind 
informații științifice specifice biologiei; rezolvați cerința pe care ați propus-o. 

B.                                                                                                                                                     12 p 
 În urma unei intervenții chirurgicale, un pacient cu grupa de sânge B și Rh negativ are nevoie 
de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. La spital s-au prezentat doi posibili donatori. În urma 
analizelor sângelui donatorilor se constată faptul că, la unul dintre donatori, în plasma sângelui, se 
află doar aglutinina/anticorpul α, iar la celălalt donator se află aglutininele/anticorpii α și β. 
Stabiliți următoarele: 

a) grupele de sânge ale celor doi donatori; 
b) aglutinogenul/antigenul de pe suprafața hematiilor din sângele pacientului; 
c) consecința în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul 

de vedere al sistemului Rh. 
d) Completați această problemă cu o altă cerință formulată de voi, folosind informații științifice 

specifice biologiei; rezolvați cerința pe care ați propus-o.  
    
SUBIECTUL  III                                                                                                               (30 puncte) 
1.                                                                                                                                                      14 p 
Respiraţia realizează împreună cu digestia, circulaţia şi excreţia, funcţiile de nutriţie. 

a) Enumeraţi cele trei etape ale schimbului de gaze respiratorii şi indicaţi o situaţie în care 
frecvenţa cardiacă a unei persoane s-ar putea modifica. 

b) Argumentaţi afirmaţia următoare: Centrii nervoşi ai  micţiunii au localizare medulară. 
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două  pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 

ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- Activitatea secretorie a stomacului- Enzime proteolitice.  
- Imunitate specifică (dobândită) 

2.                                                                                                                                                      16 p 
 Sistemul endocrin este un sistem anatomo-funcţional complex, controlat de sistemul nervos, 
având rolul de a regla şi coordona pe cale umorală activitatea diferitelor organe. 

a) Precizaţi trei hormoni ce au ca efect creşterea şi dezvoltarea organismului. 
b) Enumeraţi trei efecte ale hormonilor secretaţi de medulosuprarenală.  
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Disfuncții ale hipofizei” folosind informaţia ştiinţifică 

adecvată. În acest scop respectaţi următoarele etape: 
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;  
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maxim trei-patru fraze, 

folosind corect și în corelaţie noţiunile enumerate 
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

TEST  1 
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele 

punctajului indicat în barem. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 

Model de rezolvare 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                        4 p 
 monozaharidele, acizii graşi 

B.                                              6 p 
 Reabsorbţia tubulară: reprezintă procesul prin care apa şi alte substanţe utile din urina 

primară trec din tubul urinifer în capilarele peritubulare; reabsorbția apei are loc mai ales la 
nivelul tubului contort proximal al nefronului. 

 Secreţia tubulară: reprezintă procesul prin care substanţele toxice din capilarele peritubulare 
trec în tubul urinifer pentru a fi eliminate prin urină; procesele de secreţie pot avea loc pe 
toată lungimea nefronului.  

C.                                                                          10 p    
1b;  2a;  3c;  4d;   5b.   

D.                                            10 p 
1F;  2F;  3A.        

1. Materialul genetic al virusurilor este reprezentat de genomul viral. 
2. Fibrele tractului optic sinapsează cu al treilea neuron la nivelul metatalamusului.      

 
SUBIECTUL  II                                                                                                                 (30 puncte) 
A.                                                                    18 p 
a) - numirea etapei - Transcripţia. 
 precizarea unei caracteristici funcţionale pentru ARNt - ARNt transportă aminoacizii din 

citoplasmă la locul sintezei proteice. 
 precizarea a două caracteristici structurale pentru ARNt 

- ARNt are forma unei frunze de trifoi;  
- este monocatenar, cu regiuni bicatenare. 

b) - numărul de nucleotide care conţin citozină: 
Ştiind că numărul de nucleotide cu adenină este egal cu numărul de nucleotide cu timină (A = T) 
rezultă T = 116 nucleotide; 
Calculăm numărul de nucleotide de A + T = 116 + 116 = 232 nucleotide; 
Calculăm numărul de nucleotide care conţin citozină + guanină: 
 C + G = 1476 – (A + T); 
 C + G = 1244 nucleotide. 

Ştiind că numărul de nucleotide cu citozină este egal cu numărul de nucleotide cu guanină (C = G) 
rezultă:  
 C = 1244 : 2; 
 C = 622. 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar 116;  
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar 622; 
- numărul codonilor din ARN-ul mesager sintetizat prin procesul de transcripţie (246).  

Ştind că ARN mesager este monocatenar şi copie informaţia de pe o singură catenă de ADN rezultă: 
 ARNm = 1476 : 2 = 738 nucleotide; 

Ştiind că un codon reprezintă o tripletă de nucleotide, numărul codonilor din ARNm este egal cu 
246 (738 : 3 = 246). 
Notă - Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
etapelor calculării numărului de nucleotide cu adenină. 
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c) - formularea cerinţei; 
 Explicaţi cum influenţează numărul legăturilor de hidrogen  stabilitatea macromoleculei de 

ADN. 
 Între adenină şi timină se formează  legături duble  de hidrogen, iar  între citozină şi guanină 

se formează  legături  triple de hidrogen. Cu cât  numărul legăturilor triple de hidrogen este 
mai mare, cu atât macromolecula de ADN este mai stabilă.  

B.                                                                                    12 p 
a) grupele de sânge ale celor doi donatori B şi O;              
b) aglutinogenul/antigenul de pe suprafaţa hematiilor din sângele pacientului este B; 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din pul de 

vedere al sistemului Rh; 
 are loc producerea anticorpilor anti Rh (anti D) care determină hemoliza şi aglutinarea 

hematiilor. 
d) Pe suprafaţa hematiilor se află antigenul A iar în plasma sângelui, anticorpul beta. 

SUBIECTUL III                                                                                                                (30 puncte) 
1.                                                                  14 p 
a)  
 etapa pulmonară, etapa sanguină, etapa tisulară (celulară). 
 In cazul realizării unor exerciții fizice intense,  poate creşte frecvenţa cardiacă (trahicardie). 

b)   
 Centrii micţiunii au localizare medulară: centrii simpatici se află în măduva lombară (L1 – 

L2) , iar centrii parasimpatici  se află în măduva sacrală (S2 – S4). 
 Declanşarea reflexului de micţiune este controlată de centrii nervoşi parasimpatici din 

măduva spinării. Centrii parasimpatici determină contracţia muşchilor vezicali şi relaxarea 
sfincterulului uretal intern, astfel având loc eliminarea urinei din vezica urinară.  

c)  Construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat,  folosind în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.                                   
 Pepsina este secretată sub formă inactivă (pepsinogen) şi este activată în stomac de acidul 

clorhidric. 
 Pepsina scindează proteinele, până la stadiul de polipeptide (albumoze şi peptone). 
 Imunitatea naturală activă este dobândită în urma unor boli, deoarece organismul produce 

anticorpi, ca urmare a contactului cu agenţi patogeni vii. 
 Imunitatea artificială activă poate fi dobândită în urma vaccinării cu agenţi patogeni atenuaţi 

sau omorâţi, care determină producerea anticorpilor de către organism.  
2.                                                            16 p 
a)   
 Hormonul somatotrop, tiroxina, testosteronul 

b)   
 Trahicardie, bronhodilataţie, dilatarea pupilei (midriază) 

c)  Termeni specifici:  
 gigantism, acromegalie, nanism hipofizar, caşexie hipofizară, diabet insipid, hormonul 

somatotrop 
 Hipersecreţia hormonului somatotrop în perioada de creştere determină gigantismul, 

manifestat prin înălţime de peste doi metri şi intelect normal, iar la adult produce 
acromegalia ce se manifestă prin creşterea exagerată a oaselor feței, a mandibulei, a oaselor 
late în general şi creşterea viscerelor (inimă, ficat, rinichi). 

 Hiposecreţia hormonului somatotrop în copilărie determină nanismul hipofizar,  indivizii 
afectaţi au talie mică dar corpul este proporţionat dezvoltat şi intelectul normal. La adult, 
hiposecreţia produce caşexie hipofizară, caracterizată prin  îmbătrânire prematură provocată 
prin atrofie tisulară. 

 Hiposecreţia hormonului antidiuretic (vasopresina) determină boala numită diabet insipid, 
manifestată prin poliurie, polidipsie şi dezechilibre ionice.  
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Barem de notare 
SUBIECTUL I                                                                                                                                  (30 puncte) 
A.                         4 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare noţiune corectă                               2 x 2 p = 4 p 
 
B.                                     6 p 
- indicarea celor 2 etape                          2 x 1 p = 2 p 
- indicarea a 2 caracteristici pentru fiecare etapă                                    2 x 2 p = 4 p 
 
C.                       10 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2a; 3c; 4d;  5b.                          5 x 2p = 10 p 
 
D.                       10 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                                                         3 x 2 p = 6 p 
Se acordă câte 2 p pentru modificarea corectă a afirmaţiilor false              2 x 2 p = 4 p 
 
SUBIECTUL   II                                                                                                                              (30 puncte) 
A.                                                                                                                                                                    18 p 
a) numirea etapei;                                                                                                         1 p 
- precizarea unei caracteristici funcţionale  pentru ARNt;                                                       1 p 
-precizarea a două caracteristici structurale pentru ARNt.                                                                2 x 1p = 2 p  
b) - numărul de nucleotide care conţin citozină – etapele rezolvării: 
- stabilirea numărului de nucleotide care conțin timină (116);      1 p 
- stabilirea numărului de nucleotide care conțin adenină + timină (232);     1 p 
- stabilirea numărului de nucleotide care conțin guanină + citozină (1244);                                                   1 p  
- stabilirea numărului nucleotidelor care conțin citozină (622);       1 p 
- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (116);                                                             2 p 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (622);                                                             2 p  
- numărul codonilor din ARN-ul mesager sintetizat prin procesul de transcripţie (246).   2 p  
 
Notă - Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor 
calculării numărului de nucleotide cu adenină. 
c) - formularea cerinţei;                                                                                                                                    2 p 
    - rezolvarea cerinţei.                                                                                                                                     2 p 
B.                       12 p 
a) grupele de sânge ale celor doi donatori (B; O);                                                                            2 x 2 p = 4 p 
b) aglutinogenul/antigenul de pe suprafaţa hematiilor din sângele pacientului;                                              2 p 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al 
sistemului Rh;                                                                                                                                                   2 p 
d) - formularea cerinţei;                                                                                                                                   2 p 
    - rezolvarea cerinţei.                                                                                                                                     2 p 
 
SUBIECTUL III                                                                                                                               (30 puncte) 
1.                       14 p 
a) Enumerarea celor 3 etape ale schimbului de gaze respiratorii                              3 p 
Indicarea unei situaţii ce determină modificarea frecvenţei cardiace                             1 p 
b) Argumentarea corectă a afirmaţiei                     2 p 
c) Construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind în acest scop, 
informaţii referitoare la conţinuturile indicate.                             4 x 2 p = 8 p  
 
2.                                              16 p 
a) Precizarea a trei hormoni                                                                   3 x 1 p = 3 p  
b) Enumerarea a trei efecte produse hormonii secretaţi de medulosuprarenală                         3 x 1 p = 3 p 
c) Alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte -1p.                          6 x 1 p = 6 p  
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită 
corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă – 4 p.                                                                   4 p 
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Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
Filiera teoretică – profilul real; Filiera vocaţională – profilul militar 

Filiera tehnologică – profilurile tehnic - resurse naturale şi protecţia mediului 

Model de antrenament                       TEST  2 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                                                                                                                                                      4 p 
 Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia 
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
Glandele salivare, ficatul și ...................................... sunt .....................................ale tubului digestiv. 
 
B.                                                                                                                                                      6 p 
Numiți două tipuri de reflexe medulare; asociați fiecărui tip un exemplu caracteristic. 
 
C.                                                                                                                                                     10 p 
 Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 
variantă de răspuns. 
1. Litiaza biliară este o afecțiune a: 

a) duodenului; 
b) ficatuli; 
c) colecistului; 
d) vezicii urinare. 

2. Sângele venos din corp ajunge la inimă prin: 
a) artera pulmonară; 
b) venele pulmonare; 
c) artera aortă; 
d) venele cave. 

3. Hipofuncția tiroidiană la copil se manifestă prin: 
a) glucozurie; 
b) hiperglicemie; 
c) creșterea exagerată a taliei; 
d) cretinism. 

4. Decodificarea informației genetice din ARN mesager se numește: 
a) translație; 
b) transcripție; 
c) replicație; 
d) denaturare. 

5. Funcția exocrină a ovarului constă în: 
a) secreția de estrogeni 
b) producerea de ovule; 
c) secreția de gonadotropine; 
d) secreția de FSH. 

D.                                                                                                                                                     10 p 
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe 

foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia 
este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi 
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Glucoza este absorbită în sânge prin mecanism activ. 
2. În expirație, presiunea aerului alveolar scade. 
3. ADN-ul este o moleculă ce prezintă structură secundară monocatenară. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                       (30 puncte) 
A                                                                                                                                                      18 p 
Acizii  nucleici reprezentați de ADN și ARN, constituie materialul genetic al organismelor. 
a) precizați o asemănare și o deosebire între compoziția chimică a ADN-ului și a ARN-ului 

mesager; 
b) sinteza unei proteine se realizează pe baza informației unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit 

din 970 de nucleotide, dintre care 120 de nucleotide  conțin guanină. Stabiliți: 
- numărul de nucleotide cu adenină din fragmentul de ADN bicatenar, scriind toate etapele 

necesare rezolvării acestei cerințe; 
- numărul legăturilor duble și triple din fragmentul de ADN bicatenar, scriind toate etapele 

necesare rezolvării acestei cerințe; 
- secvența de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, 

secvenţa de nucleotide este următoarea – GTTACCA; 
- completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind 

informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
 
B                                                                                                                                                      12 p 
În urma unei intervenții chirurgicale, Marina (grupa sanguină BIII) are nevoie de transfuzie cu o 
cantitate mică de sânge.La spital, s-au prezentat două prietene, în vederea donării de sânge. Stabiliți: 

a) aglutinogenul și aglutinina caracteristice grupei de sânge pr care o are Marina; 
b) două exemple de grupe de sânge din sistem AOB, pe care ar trebui să le aibă prietenele 

Marinei, în vederea donării de sânge necesar transfuziei; motivați răspunsul dat; 
c) consecința incompatibilității în sistem Rh la realizarea transfuziei sanguine; 
d) completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind 

informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
 

SUBIECTUL  III                                                                                                               (30 puncte) 
1.                      14 p  
Una din funcțiile fundamentale ale organismului este excreția. 

a) enumerați celelalte funcții de nutriție; 
b) comparați reabsorbția tubulară și secreția tubulară, precizând o deosebire între acestea; 
c) construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 

ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- vezică urinară; 
- nefrită. 

2.                      16 p 
Digestia asigură transformarea alimentelor în substanțe simple de care are nevoie organismul. 

a) enumerați trei enzime prezente în sucul gastric; 
b) explicați afirmația următoare: „Absorbția lipidelor este favorizată de sărurile biliare.” 
c) alcătuiţi un minieseu intitulat „Digestia chimică a glucidelor”, folosind informaţia ştiinţifică 

adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape: 
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru 

fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

TEST  2 
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele 

punctajului indicat în barem. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 

Model de rezolvare 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                        4 p 
 pancreasul, glande anexe 

B.                                                                                                                                                       6 p 
Exemple de reflexe medulare, asociat cu exemplu:  
 somatice –r. rotulian; 
 vegetative – r. de micțiune; 

C.                                                                                                                                                     10 p 
 1c;  2d;  3d;  4a; 5b 
D.                                                                                                                                                     10 p 
Răspuns corect și modificare afirmație corectă 
 1A;  2F;  3F 
Exemple: 
 În expirație, presiunea aerului alveolar crește.  
 În inspirație, presiunea aerului alveolar scade. 

Exemple: 
 ADN-ul este o moleculă ce prezintă structură secundară dublu catenară. 
 ADN-ul este o moleculă ce prezintă structură primară monocatenară. 

SUBIECTUL  II                                                                                                                 (30 puncte) 
A                                                                                                                                                      18 p 
a) precizarea unei asemănări şi deosebiri între compoziţia chimică a ADN-ului si compoziţia 

chimică a ARN-ului;                                                          
Exemple: 
asemănare:  
 atât ADN–ul cât și ARN-ul conțin ca baze azotate A (adenină), G (guanină) și C (citozină), și 

radicali fosfat; 
deosebire:  
 pentoza în ADN este dezoxiriboza, iar în ARN este riboza; 
 baza azotată specifică ADN este T(timina), iar baza azotată specifică ARN este U (uracilul); 

b) - numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar:  
Exemple: 
 nr. nucleotidelor cu C=nr. nucleotidelor cu G = 120;     
 nr. nucleotidelor cu C+ nr. nucleotidelor cu G = 120 +120 = 240; 
 nr. nucleotidelor cu A + nr. nucleotidelor cu T  = 970-240=  730; 
 nr. nucleotidelor cu A = nr. nucleotidelor cu T  

nr. nucleotidelor cu A = (nr. nucleotidelor cu A + nr. nucleotidelor cu T) : 2 = 730 :2 = 365; 
 numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar; 
 nr. legături duble (stabilite între A=T, respectiv T=A) = 365;        
 numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar  
 nr. legături duble (stabilite între CG, respectiv G C) = 120;    
 secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară; 
 ADN 5’-3’ : CAATGGT 

Notă - Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat. 
c) - formularea cerinţei și rezolvarea ei 
Exemplu - Numiți componentele unei nucleotide. 
 Componentele unei nucleotide sunt: baza azotată, zahăr (pentoză) și radical fosfat; 
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B                                                                                                                                                     12 p 
a) – stabilirea aglutinogenului și aglutininei caracteristice grupei de sânge pe care o are Marina;  
 aglutinogen B, aglutinină α;                                                                            

b) –stabilirea grupelor de sânge ale donatorilor;   motivarea corectă a alegerii grupelor de sânge;   
- grupa OI și grupa BIII; 
- motivare: 
 volumul de sânge necesar transfuziei este sub 500 ml; 
 grupa OI este donator universal în sistem AOB; 
 grupa BIII este sânge izogrup cu pacienta; 
 este respectată regula generală a transfuziei: în plasma primitorului nu trebuie să existe 

aglutinine (anticorpi) corespunzătoare aglutinogenului (antigenului) de pe hematiile 
donatorului. 

c)  -stabilirea consecinței incompatibilității de  transfuzie în sistem Rh;                                          
 formarea anticorpilor anti Rh apoi aglutinare și hemoliză; 

d) - formularea cerinţei; rezolvarea cerinţei. 
Exemplu: 
 Care sunt aglutininele grupei de sânge O(I)? 

o aglutininele α  și β. 
SUBIECTUL III                                                                                                                (30 puncte) 
1.                      14 p 
a) enumerarea celorlalte 3 funcții de nutriție;                                                           

 funcția de digestie, funcția de respirație, funcția de circulație; 
b) stabilirea unei deosebiri între reabsorbția tubulară și secreția tubulară;                               

 deosebire: în reabsorbția tubulară are loc trecerea apei și a substanțelor utile (glucoză, 
aminoacizi, unele vitamine, polipeptide, săruri minerale) din tubul urinifer în sângele din 
capilarele peritubulare, iar secreția tubulară reprezintă trecerea unor substanțe (NH3, K), din 
sângele capilarelor peritubulare în tubul urinifer. 

c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest scop, 
informaţii referitoare la conţinuturile indicate.                         
Exemple: 
 Căile urinare extrarenale sunt reprezentate de uretere, vezica urinară, uretră. 
 Micțiunea este procesul reflex de eliminare a urinii din vezica urinară la exterior. 
 Nefrita și glomerulonefrita sunt boli care afectează sistemul excretor. 
 Nefrita este o boală inflamatorie cu cauze microbiene, alergice și toxice. 

2.                      16 p 
a) enumerarea a trei enzime din sucul gastric;                                                              
Exemplu: 

- pepsina, labfermetul, gelatinaza 
b) explicarea corectă;  
 sărurile biliare au rol în emulsionarea lipidelor, favorizând astfel acțiunea lipazelor; 
 sărurile biliare au rol în absorbția acizilor grași cu care formează micelii hidrosolubile  

c) - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.                      
 pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 

folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.                
Exemplu: 
- enumerare termeni:  
 salivă, suc pancreatic, suc intestinal. ptialină, amilază pancreatică, dizaharidaze; 

 Digestia chimică a glucidelor se realizează sub acțiunea enzimelor din salivă (amilaza salivară sau 
ptialină), sucul pancreatic (amilaza pancreatică) și sucul intestinal (dizaharidaze). Sub acțiunea amilazei 
salivare amidonul preparat se transformă în maltoză iar sub acțiunea amilazei din sucul pacreatic, 
amidonul crud este descompus tot până la stadiul de maltoză( dizaharid). Sub acțiunea dizaharidazelor 
din sucul intestinal dizaharidele sunt transformate în monozaharide (glucoză, fructoză). 
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Barem de notare 
SUBIECTUL I                                                                                                                             (30 de puncte) 
A.                                                                                                                                                    4 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare noţiune corectă.                                                           2 x 2 p = 4 p 
B.                                                                                                                                                       6 p 
- numirea a două tipuri de reflexe medulare;                                                                   2 x 1 p = 2 p 
- asocierea fiecărui tip de reflex cu un exemplu caracteristic.                                                  2 x 2 p = 4 p 
C.                                                                                                                                                   10 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2d; 3d; 4a; 5b.                          5 x 2 p = 10 p 
D.                                                                                                                                                            10 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.                                          3 x 2 p= 6 p 
Se acordă câte 2 p pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.                                   2 x 2 p= 4 p 

SUBIECTUL   II                                                                                                                         (30 de puncte) 
A                                                                                                                                                    18 p 
c) precizarea unei asemănări şi a unei deosebiri între compoziţia chimică a ADN-ului si compoziţia chimică 

a ARN-ului;                                                               2 x 2 p = 4 p 
b) - numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar:  
 stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (120);                                              1 p 
 stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (240);              1 p 
 stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (730);                                1 p  
 stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (365);                                              1 p  

   - numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (365);                    2 p 
   - numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (120).                         2 p  
   - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CAATGGT;                     2 p 
 
Notă 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat. 
 
c) - formularea cerinţei;                                                                                                           2 p 
    - rezolvarea cerinţei.                                                                                                            2 p 
B                                                                                                                                                    12 p 
a) –aglutinogen B, aglutinină α;                                                                                          2 x 1 p.= 2 p 
b) –grupa OI și grupa BIII;                                                                                                               2 x 1 p = 2 p 
   -motivarea corectă a alegerii grupelor de sânge;                                                                 2 p 
c)  -stabilirea consecinței incompatibilității de  transfuzie în sistem Rh;                                 2 p 
d)- formularea cerinţei;                                                                                                          2 p 
   - rezolvarea cerinţei.                                                                                                            2 p 

SUBIECTUL   III                                                                                                                        (30 de puncte) 
1.                                                                                                                                                    14 p 
a) funcția de digestie, funcția de respirație, funcția de circulație;                                      3 x 1p = 3 p 
b) stabilirea unei deosebiri între reabsorbția tubulară și secreția tubulară;                                       3 p 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat,  
   folosind, în acest scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.                      4 x 2 p = 8 p 
2.                                                                                                                                                    
16 p 
a) enumerarea a trei enzime din sucul gastric;                                                                          3 x 1 p = 3 p 
b) explicarea corectă;                      3 p 
c) - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.                               6 x 1 p = 6 p 
    - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea  
      căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni,  
      se acordă 4 p.                                                                                                                                      4 p 
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Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
Filiera teoretică – profilul real; Filiera vocaţională – profilul militar 

Filiera tehnologică – profilurile tehnic - resurse naturale şi protecţia mediului 

Model de antrenament                       TEST  3 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore 
 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                                                                                                                                                       4 p 
 Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia 
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
 Scheletul membrelor superioare se articulează la trunchi prin centura………………, iar cel al 
membrelor inferioare, prin centura…………………….    . 
B.                                                                                                                                                       6 p 
 Numiţi două enzime implicate în digestia gastrică şi precizaţi pentru fiecare enzimă rolul ei în 
acest proces. 
C.                                                                                                                                                     10 p 
 Scrieţi,  pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 
variantă de răspuns. 
1.  Capsida reprezintă: 

a) structură a nucleului la eucariote ; 
b) învelişul proteic al virusurilor; 
c) genomul bacterian ; 
d) membrana bacteriană. 

2. Reflexul polisinaptic este: 
a) reflexul ahilian; 
b) reflexul rotulian; 
c) reflexul vegetativ; 
d) reflexul de apărare. 

3. Segmentul periferic al unui analizator : 
a) conduce impulsul nervos; 
b) analizează informaţiile recepţionate; 
c) elaborează senzaţii conştiente; 
d) percepe o anumită formă de energie sub formă de stimuli. 

4. Trompele uterine sunt conducte musculo-membranoase care fac legătura între: 
a) ovare; 
b) uter şi vagin ; 
c) ovare şi uter; 
d) vagin şi ovare. 

5. Artera aortă : 
a) pleacă din ventriculul stâng; 
b) se întoarce în atriul drept; 
c) conţine sânge neoxigenat; 
d) aparţine circulaţiei mici. 

D.                                                                                                                                                     10 p 
 Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe 
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia 
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi 
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi în acest scop informaţia 
ştiinţifică adecvată. Nu se accceptă folosirea negaţiei. 

1. Calea sistemului piramidal îşi are originea în cortexul cerebral şi controlează motilitatea 
involuntară. 
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2. În urma proceselor  de ultrafiltrare glomerulară  şi  reabsorbţie tubulară se formează urina 
finală. 

3. Etmoidul şi sfenoidul sunt oase nepereche ale neurocraniului. 
 
SUBIECTUL   II                                                                                                                (30 puncte) 
 A.                                                                                                                                                    18 p 
Acizii nucleici reprezintă materialul genetic al virusurilor, procariotelor și eucariotelor. 

a) Precizați o asemănare și o deosebire între cromozomul bacterian și cromozomul eucariot. 
b) Sinteza unei proteine se realizează pe baza informației unui fragment de ADN bicatenar, 

alcătuit din 2100 nucleotide, dintre care 700 conțin guanină. Stabiliți următoarele: 
- numărul nucleotidelor cu timină conținute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieți toate 

etapele necesare rezolvării acestei cerințe); 
- numărul legăturilor duble și al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;  
- secvența de nucleotide din ARN-ul mesager complementar catenei de ADN care are 

următoarea succesiune de nucleotide: AGCTAG. 
c) Completați problema de la punctul b) cu o altă cerință pe care o formulați voi, folosind 

informații științifice specifice biologiei; rezolvați cerința pe care ați propus-o. 
B.                                                                                                                                                     12 p 
 O persoană cu grupa sanguină A și Rh pozitiv este supusă unei intervenții chirurgicale. Este 
necesară realizarea unei transfuzii cu o cantitate mică de sânge. În spital există rezerve de sânge 
aparținând următoarelor grupe: O și Rh pozitiv, A și Rh negativ, AB și Rh pozitiv. Stabiliți 
următoarele: 

a) grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale 
spitalului; motivați răspunsul dat; 

b) consecința în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul 
de vedere al sistemului ABO; 

c) tipul de aglutinină (anticorp) caracteristică grupei sanguine A. 
d) Completați această problemă cu o altă cerință formulată de voi, folosind informații științifice 

specifice biologiei; rezolvați cerința pe care ați propus-o.  

SUBIECTUL  III                                                                                                               (30 puncte) 
1.                               14 p 
Respiraţia realizează împreună cu digestia, circulaţia şi excreţia, funcţiile de nutriţie. 

a) Enumeraţi trei volume respiratorii şi precizaţi volumul respirator care nu se măsoară 
spirometric. 

b) Argumentaţi afirmaţia următoare: ”Fiecare parte a inimii este echipată cu două seturi de 
valve”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două  pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 
ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- Absorbţia intestinală  
- Căi urinare extrarenale. 

2.                                                                                                                                                      16 p 
Respectarea normelor de igienă este o condiţie esenţială pentru menţinerea stării de sănătate şi 
prevenirea îmbolnăvirilor. 

a) Precizaţi trei disfuncţii endocrine cauzate de hiposecretia de hormoni. 
b) Argumentaţi afirmaţia următoare :”Anemia poate influenţa etapa sangvină a schimbului de 

gaze respiratorii ”.  
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Defecte de vedere” folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 

În acest scop respectaţi următoarele etape: 
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;  
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru 

fraze, folosind corect și în corelaţie noţiunile enumerate.  
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

TEST  3 
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele 

punctajului indicat în barem. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 
 

Model de rezolvare 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                                                                                                                                                     4 p 
 scapulară, pelvină                         

B.                                                                                                                                                       6 p 
- numirea  celor 2 enzime și precizarea rolului fiecărei enzime 
 pepsina: scindează proteinele care vor fi transformate în aminoacizi 
 lipaza gastrică: descompune lipidele în acizi grași și glicerol 

C.                      10 p 
 1b;  2d;  3d;  4c; 5a 
D.                      10 p 
răspuns corect și modificarea corectă a afirmaţiilor false                                     
 1F;  2F;  3A.                               
 Calea sistemului piramidal își are originea în cortexul cerebral și controlează motilitatea 

voluntară. 
 În urma proceselor de reabsorbție tubulară și secreție tubulară se formează urina finală.  

 
SUBIECTUL   II                                                                                                                (30 puncte) 
A.                                                                                                                                                    18 p 
a) precizarea unei asemănări și a unei deosebiri între cromozomul bacterian și cromozomul 
eucariot;                
asemănare:  
 materialul genetic conține ADN 

deosebire:   
 cromozomul la eucariote are formă lineară și structură mai complexă iar la procariote 

cromozomul are formă circulară și o structură mai simplă. 
b) numărul de nucleotide care conţin timină – etapele rezolvării: 
Știind că  numărul de nucleotide cu guanină este egal cu numarul de nucleotide cu citozină (G = C) 
rezultă C=700.                         
Calculăm numarul de nucleotide de C+G: 700+700=1400 nucleotide;                  
Calculăm numărul de nucleotide care conțin adenină + timină                                                   
A+T= 2100 - (C+G) 
A+T=700 nucleotide 
Calculăm  numărul de nucleotidelor care conțin timină                                                           
T=700:2  
T=350 nucleotide                                     

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar 350;               
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar 700;               
- secvența de nucleotide din ARN-ul mesager complementar catenei de ADN: UCGAUC.   

 
Notă - Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 
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c) formularea cerinţei;                                                                                                                        
 Precizați numărul codonilor din ARN-ul mesager, format prin procesul de transcripție și 

rezolvarea cerinţei  
 Știind că ARN-ul mesager copiază informația genetică de pe o catenă de ADN, rezultă că 

ARNm=1050 nucleotide (2100:2=1050 ) 
 Știind că 1 codon reprezintă o tripletă de nucleotide, rezultă ca numărul codonilor din 

ARNm=350(1050:3=350) 
 
B.                                                                                                                                                     12 p 
a) grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale 
spitalului (A și Rh negativ; O și Rh pozitiv);                           
- motivarea corectă:                                                                                                                            
Conform regulilor pentru transfuzii: 
 În primul caz, grupa A este sânge izogrup, donatorul Rh- poate dona primitorului Rh+    
 În al doilea caz, grupa 0 este donator universal, deoarece nu conține antigene pe suprafața 

hematiilor, Rh-ul donatorului este identic cu al primitorului. 
b) consecința în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din pul de vedere 
al sistemului 0AB. 
 Întâlnirea anticorpului cu aglutinina corespunzătoare determină producerea reacției antigen-

anticorp care determină aglutinarea și hemoliza hematiilor. 
c) tipul de aglutinină (anticorp) caracteristică grupei sanguine A este Beta;  
d) formularea cerinţei și rezolvarea cerinţei  Precizați localizarea antigenelor și a anticorpilor 
specifici sistemului ABO. 
 Antigenele A și B sunt localizate pe suprafața hematiilor, anticorpii alfa și beta sunt 

localizați în plasma sângelui. 
 
SUBIECTUL III                                                                                                                (30 puncte) 
1.                                                     14 p 
a) Enumerarea celor 3 volume respiratorii 
 Volumul curent (VC), Volumul inspirator de rezervă (VIR), Volumul expirator de rezervă 

(VER)  
 Precizarea volumului respirator care nu se măsoară spirometric                
 Volumul rezidual (VR)                   

b) Argumentarea corectă a afirmaţiei  
 Valvele atrio-ventriculare (mitrală/bicuspidă în partea stângă și tricuspidă în partea dreaptă), 

separă atriile de ventricule și impun deplasarea sângelui dinspre  atrii  spre ventricule, 
împiedicând întoarcerea sângelui din ventricule în atrii. 

 Valvele semilunare (aortice în partea stângă  și pulmonare în partea dreaptă), impun 
deplasarea sângelui dinspre ventricule spre artere, împiedicând întoarcerea sângelui din 
artere în ventricule. 

 Aceste seturi de valve asigură deplasarea sângelui într-un singur sens, pentru fiecare 
jumătate a inimii (stângă/dreaptă).         

 
c) Construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.                                      
 Absorbția intestinală este procesul prin care are loc trecerea produșilor rezultați în urma 
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digestiei în sânge și limfă. 
 Mecanismul absorbției intestinale este de două tipuri: activ și pasiv. 
 Căile urinare extrarenale sunt ureterele, vezica urinară și uretra. 
 Uretra are rol în procesul de micțiune. 

 
2.                                                                                                                                                      16 p 
a) Precizarea  a trei disfuncţii endocrine   
 Nanism hipofizar, mixedem, diabet zaharat                  

b) Argumentarea corectă a afirmaţiei                                                                                              
 Anemia reprezintă scăderea numărului de hematii și implicit  a cantității de hemoglobină. 

Hemoglobina este o heteroproteină cu rol în transportul gazelor respiratorii sub formă de 
oxihemoglobină și carbohemoglobină. Astfel, această situație va afecta etapa sangvină  care  
presupune transportul gazelor respiratorii de către sânge  de la nivelul alveolelor pulmonare, 
spre țesuturi.                                                                                   

 
c) Alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 

- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte  .             
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 

folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă. 
Termeni specifici: 
 ametrop, miopie, hipermetropie, astigmatism, lentile convergente, lentile cilindrice 

 Ochiul care prezintă defecte de vedere se numește ochi ametrop. În cazul miopiei, imaginea se 
formează înaintea retinei, deoarece globul ocular este prea lung și cristalinul prea bombat. 
Corectarea se realizează cu lentile divergente (biconcave). La hipermetropi, imaginea se formează 
înapoia retinei, deoarece globul ocular este prea scurt și cristalinul prea aplatizat. Corectarea se 
realizează cu lentile convergente (biconvexe). Astigmatismul este un viciu de refracție, datorat 
existenței mai multor raze de curbură ale suprafeței corneei  și se corectează cu lentile cilindrice. 
 
 
 
 

Barem de notare 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                                   4 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare noţiune corectă                                2 x 2 p = 4 p 
 
B.                                   6 p 
- numirea  celor 2 enzime                           2 x 1 p = 2 p 
- precizarea rolului fiecărei enzime                                                2 x 2 p = 4 p 
 
C.                                            10 p    
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2d; 3d; 4c;  5a.         5 x 2 p = 10 p 
 
D.                                            10 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                                       3 x 2 p = 6 p   
Se acordă câte 2 p pentru modificarea corectă a afirmaţiilor false                                 2 x 2 p = 4 p 
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SUBIECTUL    II                                                                                                               (30 puncte) 
A.                                  18 p 
a) precizarea unei asemănări și a unei deosebiri între cromozomul bacterian și cromozomul 
eucariot; 2 x 2 p = 4 p 
b) numărul de nucleotide care conţin timină – etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conțin citozină                                          1 p 
- stabilirea numărului de nucleotide care conțin citozină + guanină (1400);                           1 p 
- stabilirea numărului de nucleotide care conțin adenină + timină (700);                               1 p  
- stabilirea numărului nucleotidelor care conțin timină (350);                                                1 p 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (350);                    2 p 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (700);                                2 p 
- secvența de nucleotide din ARN-ul mesager complementar catenei de ADN: UCGAUC.            2 p 
Notă - Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 
c) - formularea cerinţei;                    2 p 
    - rezolvarea cerinţei.                    2 p 
 
B.                                                                                                                                                     12 p 
a) grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale 
spitalului (A și Rh negativ; O și Rh pozitiv);              2 x 1 p = 2 p 
- motivarea corectă;                     2 p 
b) consecința în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din pul de vedere 
al sistemului ABO;                     2 p 
c) tipul de aglutinină (anticorp) caracteristică grupei sanguine A;               2 p 
d) - formularea cerinţei;                    2 p 
    - rezolvarea cerinţei.                    2 p 
 
SUBIECTUL    III                                                                                                             (30 puncte) 
1.                                                       14 p 
a) Enumerarea celor 3 volume respiratorii                         3 x 1 p =3 p 
- Precizarea volumului respirator care nu se măsoară spirometric                          1 p 
a) Argumentarea corectă a afirmaţiei                   2 p 
c) Construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.              4 x 2 p = 8p  
 
2.                                            16 p 
a) Precizarea  a trei disfuncţii endocrine                       3 x 1 p  = 3 p 
b) Argumentarea corectă a afirmaţiei                                                                                 3 x 1 p = 3 p 
c) Alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
-pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1 p.          6 x 1 p = 6 p 
-pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.               4 p 
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Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
Filiera teoretică – profilul real; Filiera vocaţională – profilul militar 

Filiera tehnologică – profilurile tehnic - resurse naturale şi protecţia mediului 

Model de antrenament                       TEST  4 
SUBIECTUL I                                                                                                              (30 de puncte) 
A.                         4 p  
 Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia 
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.  
Sistemul osos şi sistemul ................ participă la realizarea funcţiilor de .................  
B.                        6 p  
 Numiţi două vase de sânge care aparţin circulaţiei mici a sângelui. Asociaţi fiecare vas de sânge 
numit cu tipul de sânge transportat. 
C.                      10 p  
 Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 
variantă de răspuns.  
1.Tarsienele aparţin scheletului:  

a) capului  
b) membrului inferior 
c) trunchiului 
d) membrului superior 

2. Ficatul se deosebeşte de stomac prin următoarea caracteristică: 
a) este situat în cavitatea abdominală 
b) participă la digestia gastrică a alimentelor 
c) secretă un suc digestiv lipsit de enzime 
d) realizează emulsionarea proteinelor 

3. Gonade sunt: 
a) ovulele 
b) spermatozoizii 
c) suprarenalele 
d) testiculele 

4. Afecţiune a analizatorului auditiv este:  
a) conjunctivita  
b) emfizemul  
c) mixedemul  
d) otita 

5. Hipofiza secretă:  
a) adrenalina 
b) insulina 
c) prolactina 
d) tiroxina 

D.                      10 p  
 Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe 
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia 
este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi 
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Volumul curent este component al capacităţii vitale. 
2. În procesul de eliminare, urina din vezica urinară trece în tubul colector. 
3. Urechea internă reprezintă sediul formării senzaţiei auditive. 

 
SUBIECTUL  II                                                                                                            (30 de puncte) 
A.                                                                                                                                                     18 p 
ADN-ul şi ARN-ul sunt implicaţi în procesul de biosinteză proteică, la eucariote. 
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a) Precizaţi două deosebiri dintre ADN şi ARN, privind compoziţia chimică a acestor acizi 
nucleici. 

b) Sinteza unei proteine din plasma sângelui se realizează pe baza informaţiei unui fragment de 
ADN bicatenar, alcătuit din 936 nucleotide, dintre care 81 conţin citozină. Stabiliţi 
următoarele: 
- numărul nucleotidelor cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate 

etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); 
- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar; 
- numărul codonilor din catena de ARN mesager sintetizat prin transcripţie; 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-

5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: CCGTAA. 
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind  

informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
B.                      12 p  
 În secţia de terapie intensivă a unui spital se află un pacient care are nevoie de transfuzie cu o 
cantitate mică de sânge. Pacientul are grupa de sânge B. La spital s-au prezentat doi posibili 
donatori. Analiza sângelui donatorilor a evidenţiat faptul că, la unul dintre donatori, în plasma 
sângelui, se află aglutininele/anticorpii α şi β, iar la celălalt donator se află doar 
aglutinina/anticorpul α. 
Stabiliţi următoarele: 

a) aglutinogenul/antigenul de pe suprafaţa hematiilor din sângele pacientului; 
b) grupele de sânge ale celor doi donatori; 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctual 

de vedere al sistemului OAB. 
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii  

ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
 
SUBIECTUL III                                                                                                                (30 puncte) 
1.                                                                                                                                                      14 p 
Receptorii din structura organelor de simț transformă energia stimulilor în impulsuri nervoase. 

a) precizați o caracteristică a sensibilității exteroceptive; 
b) comparați pata galbenă și pata oarbă, precizând o deosebire între acestea; 
c) construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 

ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- sacula și utricula; 
- aria vizuală. 

2.                      16 p 
Respirația este una din funcțiile vitale ale organismului uman, realizată de sistemul respirator. 

a) enumerați trei forme de transport ale gazelor respiratorii de către sânge; 
b) explicați afirmația următoare: „Difuziunea oxigenului se face din aerul alveolar spre sângele 

din capilarele pulmonare.”; 
c) alcătuiţi un minieseu intitulat „Inspirația- mișcare respiratorie”, folosind informaţia 

ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape: 
 enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 
 construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru 

fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

TEST  4 
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele 

punctajului indicat în barem. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 
 

Model de rezolvare 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.  
 Muscular 
 Relaţie 
 Sistemul osos şi sistemul muscular  participă la realizarea funcţiilor de relaţie. 

B.  
 artera pulmonară (trunchiul pulmonar) – dioxid de carbon (de la inimă la plămâni), patru 

vene pulmonare – oxigen (de la plămâni la inimă) 
C.  

1b;  2c;  3d;  4d;  5c.  
D. 

1A 
2F 
 În procesul de eliminare, urina din vezica urinară trece în uretră. 

3F  
 Urechea internă reprezintă sediul receptorilor auditivi şi vestibulari.                           

            
SUBIECTUL II                                                                                                                  (30 puncte) 
A. 
a) În ceea ce priveşte compoziţia chimică, ADN şi ARN se deosebesc prin tipul bazei azotate 
pirimidinice (timina specifică moleculei de ADN, respectiv uracilul specific moleculei de ARN) şi 
tipul pentozei (dezoxiriboza caracteristică ADN-ului și riboza caracteristică ARN-ului). 
b) ADN bicatenar 

936 nucleotide 
81 nucleotide cu citozină 
 81 nucleotide cu citozina (C), prin urmare sunt 81 nucleotide cu guanina (G) 

81 C + 81 G = 162 nucleotide cu citozina si guanina (C + G) 
936– 162 = 774 nucleotide cu adenina si timina (A + T) 

742 : 2 = 387 nucleotide cu timina 
 numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar: 387 
 numărul codonilor din catena de ARN mesager sintetizat prin transcripţie: 

936 nucleotide (ADN bicatenar) : 2 = 468 nucleotide pe o catenă (ARNm) 
Dacă un codon e format din 3 nucleotide apaţinând molecule de ARNm:  
468 : 3 = 156 codoni 

- catena de ADN 3’-5’: CCGTAA 
catena de ADN 5’-3’: GGCATT 

c) Precizaţi numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar. 
 Numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar este 81. 

B. 
a) aglutinogenul/antigenul de pe suprafaţa hematiilor din sângele pacientului este B 
b) grupele de sânge ale celor doi donatori O; B                                                
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul 

de vedere al sistemului OAB este aglutinarea hematiilor si hemoliza acestora.   
d) Precizaţi donatorul posibil în cazul în care pacientul ar fi avut nevoie de transfuzie a unei 
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cantităţi mari de sânge. 
 In acest caz, donatorul aparţine exclusiv grupei de sânge B. 

 
SUBIECTUL III                                                                                                                (30 puncte) 
1. Receptorii din structura organelor de simț transformă energia stimulilor în impulsuri nervoase. 

a) Sensibilitatea exteroceptivă analizează informaţiile din mediul extern care vin prin receptori 
localizaţi în organele de simţ (piele, ochi, nas, limbă, ureche). 

b) Ambele formaţiuni (pata galbenă şi cea oarbă) aparţin retinei; pata galbenă numită şi macula 
lutea conţine receptori vizuali, în special celule cu conuri iar pata oarbă nu prezintă 
receptori, fiind locul prin care nervul optic părăseşte globul ocular. 

c) Sacula şi utricula aparţin vestibulului membranos din urechea internă.  
Sacula şi utricula conţin macula otolitică, receptor stimulat mecanic de otolite (granule de 
carbonat de calciu şi magneziu). 
Aria vizuală este localizată la nivel cortical, în lobul occipital. 
În aria vizuală ia naştere senzaţia conştientă şi specifică de văz. 

2. Respirația este una din funcțiile vitale ale organismului uman, realizată de sistemul respirator. 
a) Gazele respiratorii (O2 și CO2) pot fi transportate în sânge sub formă: dizolvată în plasmă 

(O2, CO2), combinaţii cu hemoglobina globulelor roşii (oxihemoglobina,  
carbaminohemoglobina), bicarbonat plasmatic (CO2)  

b) Difuziunea oxigenului se face din aerul alveolar spre sângele din capilarele pulmonare 
datorită legii de difuzie a gazelor de la presiune mare în aerul alveolar (100 mmHg) la 
presiune mică în sângele capilar (40 mmHg). 

c) c)„Inspirația- mișcare respiratorie” 
Noţiunile specifice temei sunt: diafragm, mușchii intercostali externi, volumul curent, 
volumul inspirator de rezervă, ventilaţie pulmonară, expiraţia. 
Mecanica ventilaţiei pulmonare cuprinde două mișcări respiratorii opuse (inspiraţia şi 
expiraţia). 
Inspiraţia este un proces activ datorită contracţiei muşchilor (striaţi) diafragm şi muschii 
intercostali externi care determină mărirea diametrelor cutei toracice şi prin urmare, 
creşterea volumului plămânilor.  
Presiunea intrapulmonară scade şi aerul pătrunde în plămâni (volumul curent).  
In inspiraţia forţată (de exemplu la efort) în plămâni pătrunde o cantitate suplimentară de aer 
(volumul inspirator de rezervă).  

 
 
 

Barem de notare 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                                                                                                                                                       4 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare noţiune corectă.            2 x 2 p = 4 p 
B.                                    6 p 

- numirea a două vase de sânge care aparţin circulaţiei mici a sângelui;                 2 x 1 p = 2 p 
- asocierea fiecărui vas de sânge numit cu tipul de sânge transportat.                     2 x 2 p = 4 p 

C.                                 10 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:  
 1b;  2c;  3d;  4d;  5c.                            5 x 2 p.= 10 p 
D.                                 10 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:  
1A;  2F;  3F.                                           3 x 2 p = 6 p 
Se acordă câte 2 p pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false:                     2 x 2 p = 4 p 
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SUBIECTUL II                                                                                                                  (30 puncte) 
A.                                                                                                                                                     18 p 
a) precizarea a două deosebiri dintre ADN şi ARN, privind compoziţia chimică a acestor acizi 
nucleici;                                                                                                                              2 x 2 p = 4 p 
b) numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar  
etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (81);                                                1 p 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (162);                             1 p 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (774);                               1 p 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (387);                                                1 p 
- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (387);                                     2 p 
- numărul codonilor din catena de ARN mesager sintetizat prin transcripţie (156);               2 p 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’- 3’ complementară: GGCATT.                    2 p 

  
Notă - Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 
 
c) formularea cerinţei;                     2 p 
    rezolvarea cerinţei.                                                                                                                         2 p 
B.                                                                                                                                                     12 p 
a) aglutinogenul/antigenul de pe suprafaţa hematiilor din sângele pacientului;                               2 p 
b) grupele de sânge ale celor doi donatori (O; B);                                                             2 x 2 p = 4 p 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din pul de vedere 
al sistemului OAB;                                                                                                                            2 p 
d) formularea cerinţei;                                                                                                                       2 p 
    rezolvarea cerinţei.                                                                                                                         2 p 
 
SUBIECTUL III                                                                                                                (30 puncte) 
1.                                                                                                                                                      14 p 
a) precizarea unei caracteristici a sensibilității exteroceptive;                                                          3 p 
b) stabilirea unei deosebiri între pata galbenă și pata oarbă;                                                             3 p 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.                        4 x 2 p = 8 p 
 
2.                      16 p 
a) enumerarea a trei de transport ale gazelor respiratorii de către sânge;                          3 x 1 p = 3 p 
b) explicarea corectă;                                                                                                                         3 p 
c)  pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.                          6 x 1 p = 6 p 
     pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.               4 p 
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Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
Filiera teoretică – profilul real; Filiera vocaţională – profilul militar 

Filiera tehnologică – profilurile tehnic - resurse naturale şi protecţia mediului 

Model de antrenament                       TEST  5 
SUBIECTUL I                                                                                                              (30 de puncte) 
A.                                                              4 p 
 Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia 
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
Trompele uterine, ……….………și……………….sunt căi genitale ale sistemului reproducător 
feminin. 
B.                          6 p 
 Numiți cele doua componente ale sistemului nervos vegetativ. Asociați fiecărei componente 
câte două efecte ale stimulării lor. 
C.                          10 p 
 Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 
variantă de răspuns. 
1. Palatinele și zigomaticele sunt oase ale scheletului: 

a) viscerocraniului; 
b) trunchiului; 
c) neurocraniului; 
d) membrelor superioare; 

2. Prolactina: 
a) inițiază eliminarea laptelui; 
b) stimulează maturarea foliculilor ovarieni; 
c) este secretată de lobul intermediar al hipofizei; 
d) stimulează secreția de lapte; 

3. În timpul menstruației, stratul uterin care va fi eliminat se numește: 
a) endometru epitelial; 
b) miometru muscular; 
c) perimetru conjunctiv; 
d) col uterin; 

4. Glaucomul: 
a) este cauzat de creșterea secreției de cerumen; 
b) presupune același tratament ca și herpesul genital; 
c) reprezintă o afecțiune oculară; 
d) prezintă ca simptom secreția purulentă; 

5. Debitul cardiac : 
a) este presiunea sub care circulă sângele în artere; 
b) reprezintă volumul de sânge pompat de inimă într-un minut; 
c) reprezintă o expansiune a peretelui arterial; 
d) mai poartă numele de debit sistolic; 

D.                                  10 p 
 Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe 
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia 
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi 
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi în acest scop informaţia 
ştiinţifică adecvată. Nu se accceptă folosirea negaţiei. 

1. În inspirație volumul toracic crește și presiunea aerului din plămâni scade. 
2. Crestele ampulare conțin receptori vestibulari, stimulați de forța gravitațională și de 

mișcările rectilinii ale capului. 
3. Din punct de vedere topografic, sistemul nervos se clasifică în sistem nervos somatic și 

sistem nervos vegetativ. 
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SUBIECTUL  II                                                                                                            (30 de puncte) 
 A.                       18 p 
Acizii nucleici reprezintă materialul genetic al virusurilor procariotelor și eucariotelor. 

a) Clasificați virusurile în funcție de materialul lor genetic și precizați câte un exemplu de 
virus, pentru fiecare categorie enumerată.  

b) În timpul sintezei unei proteine se produce un ARN mesager care conține 1320 de 
nucleotide. 

Stabiliți următoarele: 
- denumirea etapei sintezei proteice în urma căreia se formează ARN mesager și 

precizarea enzimei implicate; 
- numărul codonilor din molecula de ARN mesager; 
- numărul nucleotidelor din fragmentul de ADN bicatenar implicat în sinteza proteică; 
- numărul nucleotidelor cu adenină din fragmentul de ADN bicatenar implicat în sinteza 

proteică, știind că 20% dintre nucleotide conțin guanină. 
c) Completați problema de la punctul b) cu o altă cerință pe care o formulați voi, folosind 

informații științifice specifice biologiei; rezolvați cerința pe care ați propus-o. 
 
B.                       12 p 
În urma analizei sângelui unui pacient s-a constat absența oricărui antigen/aglutinogen.  
Stabiliți următoarele: 

a) grupa de sânge și Rh-ul persoanei; 
b) anticorpii/aglutininele din sângele pacientului și localizarea acestora; 
c) precizați grupul sangvin compatibil în cazul unei transfuzii; argumentați răspunsul dat. 
d) Completați această problemă cu o altă cerință formulată de voi, folosind informații științifice 

specifice biologiei; rezolvați cerința pe care ați propus-o.  
    
SUBIECTUL  III                                                                                                          (30 de puncte) 
1.                       14 p 
 Digestia este un proces fiziologic complex, reprezentând una dintre  funcțiile  de nutriție a 
organismelor. 

a) Numiți trei enzime digestive care intervin în digestia proteinelor. 
b) Caracterizați procesul de absorbție intestinală precizând: 

- mecanismele de transport ale nutrimentelor; 
- două adaptări prezente la nivelul mucoasei  intestinului subțire, menite să faciliteze acest 

proces. 
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două  pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 

ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- digestia - noțiuni elementare de igienă și patologie; 
- intestinul gros. 

2.                         16 p 
 Sistemul endocrin cuprinde glande cu secreție internă, care prin intermediul hormonilor 
secretați asigură creșterea și dezvoltarea organismului, menținerea homeostaziei acestuia, aflându-
se sub controlul sistemului nervos. 

a) Enumerați hormonii eliberați de  neurohipofiză, specificând câte un efect al acestora în 
organism. 

b) Precizați relațiile anatomice și funcționale dintre hipofiză și hipotalamus. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Disfuncții ale tiroidei” folosind informaţia ştiinţifică 

adecvată. În acest scop respectaţi următoarele etape: 
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maxim trei-patru fraze, 

folosind corect si în corelaţie noţiunile enumerate. 
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

TEST  5 
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele 

punctajului indicat în barem. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 

Model de rezolvare 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                                   4 p 

 uterul și vaginul  
B.                        6 p 
 sistem nervos vegetativ simpatic și sistem nervos vegetativ parasimpatic.    
 Efectele stimularii simpatice: pupilodilatație, crește frecvența cardiacă. 
 Efectele stimularii parasimpatice: stimulează motilitatea gastro-intestinală, relaxează 

sfincterul neted al vezicii urinare. 
C.                                 10 p 
 1a;  2d;  3a;  4c;  5b.     
D.                       10 p 
 1A;  2F;  3F.                   
 Crestele ampulare conțin receptori vestibulari, stimulați de mișcările circulare ale capului. 

SAU* 
 Maculele otolitice conțin receptori vestibulari, stimulați de forța gravitațională și de 

mișcările rectilinii ale capului. 
 Din p de vedere topografic, sistemul nervos se clasifică în sistem nervos central și sistem 

nervos periferic. 
SAU* 
 Din p de vedere funcțional, sistemul nervos se clasifică în sistem nervos central și sistem 

nervos periferic. 
Pe foaia de examen se va nota doar una dintre cele două variante posibile. 
 
SUBIECTUL  II                                                                                                                 (30 puncte) 
A.                                 18 p 
a)  
 două grupe de virusuri: ribovirusuri și dezoxiribovirusuri       

- ribovirusuri: HIV, VMT;   
- dezoxiribovirusuri: Bacteriofagii, Virusul HPV              

b)  
 denumirea etapei sintezei proteice: transcripția                                                             
 precizarea enzimei implicate: ARN polimeraza                 
 stabilirea numărului codonilor din ARN mesager: 

- deoarece un codon este fromat din 3 nucleotide, numărul codonilor din ARNm este 
de 440, adică 1320:3;     

 stabilirea numărului nucleotidelor din molecula de ADN bicatenar: 
- în timpul transcripției, pentru sinteza ARNm,  ARN polimeraza copiază doar una 

dintre cele două catene ADN; ca urmare, molecula bicatenară de ADN  va avea 2640  
nucleotide, adică 1320x2;          

 numărul de nucleotide cu adenină conținute de ADN-ul bicatenar – etapele rezolvării: 
- stabilirea numărului nucleotidelor cu guanină = numărul celor cu citozină (528)                
- stabilirea numărului nucleotidelor cu guanină + citozină  (1056)                
- stabilirea numărului nucleotidelor adenină + timină  (1584)                
- stabilirea numărului nucleotidelor cu adenină  (792)                 

Notă - Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
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etapelor calculării numărului de nucleotide cu adenină. 
c)   
formularea cerinţei;         
Exemplu:  
 Clasificați bazele azotate. 

rezolvarea cerinţei.           
Exemplu:  
 Bazele azotate sunt:  

- purinice: adenina și guanina; 
- pirimidinice: citozina, timina (în ADN)  și uracilul (în ARN). 

 
B.                                             12 p 
a)  
 0I, Rh negativ;                                        

b)  
 anticorpii/aglutininele (alfa, beta) și localizarea lor în plasma sângelui;                 

c) 
 precizarea grupului sangvin compatibil (0I);                   

Exemplu de argumentare: conform legii transfuziei, în sângele donatorului  nu trebuie să existe 
antigene corespunzătoare anticorpilor din plasma receptorului.   
Grupul sangvin 0I poate fi utilizat pentru transfuzie, deoarece nu conține nici un  antigen care să 
interacționeze cu anticorpii alfa și beta din sângele 0I, al pacientului.      
d. formularea cerinţei;                      
Exemplu:  
 Precizați trei dintre funcțiile sângelui. 

rezolvarea cerinţei.         
Exemplu:  
Printre funcțiile sângelui se numără: 
 transportul nutrimentelor, gazelor respiratorii, hormonilor, substanțelor reziduale etc; 
 termoreglarea; 
 imunitatea - apărarea organismlui de antigene. 

 
SUBIECTUL  III                                                                                                               (30 puncte) 
1.                                            14 p 
a) 
– enumerarea celor trei enzime digestive  proteolitice  
 Cele trei enzime digestive proteolitice sunt: pepsina, tripsina, chimotripsina.  

b) 
– precizarea mecanismelor absorbției intestinale:          
 La nivelul mucoasei intestinale nutrimentele sunt absorbite prin mecanisme de transport 

activ: glucoza, galactoza, aminoacizii și prin mecanisme de transport pasiv: fructoza, 
glicerina, acizii grași. 

- indicarea corectă a două adaptări ale mucoasei intestinale, la procesul de absorbție;  răspunsul 
corect trebuie să includă două dintre aspectele de mai jos: 
 bogata vascularizație de la nivelul mucoasei intestinale (vilozităților); 
 suprafața mare de absorbție obținută prin numeroasele cute prezente la nivelul mcoasei 

intestinale; 
 grosimea minimă a mucoasei intestinale (un singur strat de celule). 

c)  
- construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind în acest scop, 
informaţii referitoare la conţinuturile indicate.        
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Exemple de răspunsuri: 
 Cariile dentare sunt produse de igiena precară a dinților și reprezintă eroziuni ale acestora cu 

formare de plăci bacteriene. 
 Stomatita reprezintă inflamația mucoasei cavității bucale, cauzată de acțiunea unor agenți 

infecțioși sau toxici. 
 Intestinul gros realizează trei funcții esențiale: secreție, absorbție și motorie. 
 Activitatea motorie la nivelul intestinului gros constă în mișcări de amestec și propulsive. 

2.                                            16 p 
a) 
- enumerarea celor 2 hormoni                            
 Vasopresina sau hormonul antidiuretic și oxitocina. 

specificarea efectelor hormonilor       
Exemplu de răspuns: 
 Efectul vasopresinei: creșterea permeabilității pentru apă a celulelor din pereții tubilor 

contorți distali ai nefronilor și din pereții tubilor colectori. 
 Efectul oxitocinei: contracția celulelor mioepiteliale din pereții canalelor galactofore, 

stimulând eliminarea laptelui din glanda mamară. 
b)  
- explicarea corectă a relațiilor anatomice și funcționale ale hipofizei cu hipotalamusul   
Exemplu de răspuns: 
a) Conexiuni anatomice 
 Hipofiza este legată de hipotalamus prin tija pituitară, formată din sistemul port hipotalamo-

hipofizar și din tractul hipotalamo-hipofizar. 
 Între adenohipofiză și regiunea mediană a hipotalamusului se află legătura vasculară 

reprezentată de sistemul port hipotalamo-hipofizar. 
 Între neurohipofiză și hipotalamusul anterior există tractul nervos hipotalamo-hipofizar. 

b) Conexiuni funcționale 
 Prin aceste legături vasculare și nervoase sunt transportați hormonii secretați de 

hipotalamus, spre hipofiză; neurohormonii hipotalamusului mijlociu controlează funcția 
secretorie adenohipofizei. 

c). - alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
Exemplu  
 Termenii de specialitate utilizați în eseu sunt: hiposecreție, hipersecreție, nanism tiroidian, 
boala Basedow, exoftalmie, gușa endemică. 
Disfuncții ale tiroidei 
 Tiroida este o glandă endocrină care secretă hormoni implicați în creșterea și dezvoltarea 

organismului, în funcționarea sistemului nervos, în metabolism. 
 Hiposecreția de hormoni tiroidieni are consecințe diferite în funcție de vârstă, astfel încât la 

copii apare o încetinire a dezvoltării somatice și psihice, disfuncție numită nanism tiroidian. 
 Hipersecreția tiroidiană se întâlnește în boala  Basedow, caracterizată prin exoftalmie, 

nervozitate, scădere în greutate, hipertensiune. 
 O altă afecțiune a glandei tiroide este gușa endemică, cauzată de prezența în alimente și în 

apa de băut a unor substanțe chimice oxidante, numite substanțe gușogene, afecțiune 
întâlnită mai frecvent în regiunile muntoase. 
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Barem de notare 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                                   4 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare noţiune corectă                                   2 x 2 p = 4 p 
B.                                   6 p 
- indicarea celor 2 componente ale sistemului nervos vegetativ                 2 x 1 p = 2 p 
- indicarea a câtor 2 efecte ale stimulării lor                               2 x 2 p = 4 p 
C.                               10 p 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2d; 3a; 4c; 5b.                5 x 2 p = 10 p 
D.                               10 p 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.                                3 x 2 p = 6 p   
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a afirmaţiilor false                         2 x 2 p = 4 p 
 
SUBIECTUL II                                                                                                                  (30 puncte) 
A.                               18 p 
a. - enumerarea celor două grupe de virusuri                        2 x 1 p = 2 p 
    - precizarea câte unui exemplu de virus pentru fiecare categorie                     2 x 1 p = 2 p 
b. - denumirea etapei sintezei proteice                                                                                  1 p 
    - precizarea enzimei implicate                                       1 p 

- stabilirea numărului codonilor din ARN mesager (440)                                                             2 p 
- stabilirea numărului nucleotidelor din molecula de ADN bicatenar (2640)              2 p 
- numărul de nucleotide cu adenină conținute de ADN-ul bicatenar – etapele rezolvării: 

stabilirea numărului nucleotidelor cu guanină = numărul celor cu citozină (528)                  1 p 
stabilirea numărului nucleotidelor cu guanină + citozină  (1056)                         1 p 
stabilirea numărului nucleotidelor adenină + timină  (1584)               1 p 
stabilirea numărului nucleotidelor cu adenină  (792)                1 p 

Notă - Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
etapelor calculării numărului de nucleotide cu adenină. 
c.  - formularea cerinţei;                               2 p 
     - rezolvarea cerinţei.                               2 p 
B.                                12 p 
a. precizarea grupei sangvine și Rh-ului (OI, Rh negativ)                                                 2 x 1 p = 2 p 
b. anticorpii/aglutininele (alfa, beta) și localizarea lor în plasma sângelui                        2 x 1 p = 2 p 
c. - precizarea grupului sangvin compatibil (OI)                               1 p 
    - argumentarea răspunsului                               3 p 
d.    - formularea cerinţei;                               2 p 
       - rezolvarea cerinţei.                               2 p  
SUBIECTUL III                                                                                                                (30 puncte) 
1.                                                14 p 
a. – enumerarea celor trei enzime digestive  proteolitice                   3 p 
b. – precizarea mecanismelor absorbției intestinale                           1 p 
 - indicarea corectă a două adaptări ale mucoasei intestinale, la procesul de absorbție            2 p 
c. Construirea a patru enunţuria firmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind  în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.               4 x 2 p = 8 p  
2.                                          16 p 
a. - enumerarea celor 2 hormoni                                            2 x 1 p = 2 p 
    - specificarea efectelor hormonilor                                                                               2 x 1 p = 2 p 
b. - explicarea corectă a relațiilor anatomice și funcționale ale hipofizei cu hipotralamusul            2 p 
c. - alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
    - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1 p.                       6 x 1 p = 6 p 
    - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p                                   4 p 
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Biologie vegetală şi animală 
Filiera teoretică – profilul real; Filiera vocaţională – profilul militar 

Filiera tehnologică – profilurile tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului 

Model de antrenament                       TEST  1 
SUBIECTUL I                                                                                                              (30 de puncte) 
A.                                                                                                                                                       4 p 
Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmația 
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
Labfermentul, pepsina,....................sunt enzime din compoziţia sucului ..................... 

 
B.                                   6 p 
Dați două exemple de  boli ale sistemului excretor la om; precizaţi câte două manifestări pentru 
fiecare boală. 
 
C.                                 10 p 
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 
variantă de răspuns. 
1. Organite cu rol în diviziune sunt: 

a) centriolii 
b) lizozomii 
c) dictiozomii 
d) ribozomii 

2.Ţesutul osos este: 
a) vascularizat 
b) epitelial 
c) conjunctiv moale 
d) conjunctiv semidur 

3. Nutriția autotrofă: 
a) reprezintă sinteza substanțelor anorganice 
b) este caracteristică plantelor 
c) este întălnită la drojdia de vin 
d) presupune preluarea substanțelor organice din mediul de viață 

4. Dizaharidaza este: 
a) maltaza 
b) zaharoza 
c) lactoza 
d) galactaza 

5. Sistemul nervos somatic trimite comenzi la: 
a) glande 
b) musculatura netedă 
c) miocard 
d) musculatura striată 

 
D.                                                                                                                                                     10 p 
 Citiți, cu atenție, afirmațiile următoare.Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți,pe  
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A.Dacă apreciați că afirmația 
este falsă, scrieți, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și 
modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată.Folosiți, în acest scop, informația 
științifică adecvată.Nu se acceptă folosirea negației. 

1. Reflexele medulare au centri nervoși în mezencefal. 
2. Profaza I se caracterizează prin despiralizarea cromozomilor. 
3. Coroida este o tunica vasculară. 
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SUBIECTUL  II                                                                                                            (30 de puncte) 
A.                                                                                                                                                     18 p 
Hipertensiunea arterială şi ateroscleroza sunt boli ale sistemului circulator al omului. 

a) Precizaţi trei măsuri comune de prevenire a acestor boli şi câte un exemplu de manifestare 
pentru fiecare boală. 

b) Explicaţi afirmaţia următoare: „În cazul inimii mamiferelor, peretele ventriculului stâng este 
mai gros decât peretele ventriculului drept”. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui adult, ştiind următoarele: 
- sângele reprezintă 8% din masa corpului; 
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 
- masa corpului adultului este de 50 kg. 
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind 
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B.                       12 p 
 Se încrucișează un soi de prun cu fructe mari (M), de culoare galbenă (r), fiind heterozigot 
pentru mărimea fructelor, cu un soi de prun cu fructe mici (m), de culoare albastră (R), care este 
heterozigot pentru culoarea fructelor.  
Stabiliţi următoarele: 

a) genotipurile părinţilor; 
b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi; 
c) genotipul descendenţilor din F1 care au prune mari şi de culoare galbenă; 
d) completați problema de la B cu o altă cerință pe care o formulați voi; rezolvați cerința pe 

care ați propus-o. 
 
SUBIECTUL  III                                                                                                          (30 de puncte) 
1.                                  14 p 
Recombinarea genetica intracromozomială are loc în timpul etapei reducţionale a meiozei. 

a) Precizaţi faza meiozei în care are loc acest proces şi două caracteristici ale acestei faze. 
b) Stabiliți două asemănări și o deosebire între mitoză şi meioză. 
c) Construiți patru enunțuri afirmative,câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul 

științific adecvat. 
Folosiți, în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi: 
- Fazele mitozei 
- Cromozomi 

 
2.                                  16 p 
Funcțiile de relație sunt mișcarea și sensibilitatea. 

a) Precizați două tipuri de deplasare în mediul terestru și organismele care le realizează; 
b) Numiți cele 2 componente ale sistemului locomotor al mamiferelor; 
c) Alcătuiți un minieseu intitulat  „Locomoția în mediul aerian”, folosind informația științifică 

adecvată. 
În acest scop, respectați următoarele etape:  
- enumerarea a şase noțiuni specifice acestei teme;  
- construirea, cu ajutorul acestora, a  unui text coerent, format din maximum trei-patru  
- fraze, folosind corect şi în corelație noțiunile enumerate. 

 

 

 



Examen de bacalaureat     Anatomie - Biologie 

33 
 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

TEST  1 
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 
 Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat pentru 

lucrare la 10. 
Model de rezolvare 

SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                                                                                                                                                       4 p 
 Gelatinaza, gastric 

 
B.                                                                                                                                                       6 p 
- două exemple de  boli ale sistemului excretor la om                                     
 Litiaza renală 
 Insuficiența renală acută 

- câte două manifestări pentru fiecare boală.                                                   
 Litiaza renală: formarea de calculi în sistemul urinar, febră 
 Insuficiența renală acută: febră, anurie - nu se produce urina 

 
C.                                                                                                                                                     10 p  

1a;  2a;  3b;  4a;  5d.                       
 
D.                                                                                                                                                     10 p  

1F;  2F;  3A.                           
1. Reflexele medulare au centri nervoși în substanța cenușie din măduva spinării. 
2. Profaza I se caracterizează prin spiralizarea cromozomilor. 

 
SUBIECTUL II                                                                                                                  (30 puncte) 
A.                      18 p  
a) precizarea, pentru ateroscleroza şi infarctul miocardic, trei măsuri comune de prevenire a acestor 
boli:                                            
 viață ordonată  
 Evitarea tensiunii psihice 
 Evitarea sedentarismului 

- câte un exemplu de manifestare pentru fiecare boală:                                
 Hipertensiunea arteriala :dureri puternice de cap 
 Ateroscleroza : scăderea elasticității vaselor de sânge și creșterea tensiunii arteriale 

b) explicarea corectă;                                                                                                       
 Din ventriculul stâng pleacă cel mai mare vas de sânge – artera aortă. 

c) - calcularea masei sângelui adultului;                                                                          
 50 x 8 : 100 = 4 kg; 

- calcularea masei plasmei sangvine;                                                                              
 4 x 55 : 100 = 2,2 kg; 

- calcularea masei apei din plasma sangvină;                                                                 
 2,2 x 90 : 100 = 1,98kg; 

d) - formularea cerinţei                                                                                                  
Prezentați doua caracteristici ale hematiilor. 
 rezolvarea cerinței: conțin hemoglobina si transportă gazele respiratorii                

 
Notă - Se pază oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru raţionamentul corect, 
neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat rezolvării problemei. 
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B.                      12 p 
a) genotipurile părinţilor Mmrr si mmRr                                                            
b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi Mr, mr, mR, mr                                    
c) genotipul descendenţilor din F1 care au prune mari şi de culoare galbenă; Mmrr     
d) formularea cerinței                                                                                                  

Numiți si enunțați prima lege mendeliană a eredității. 
 Legea purității gameților - gameții rezultați în urma diviziunii meiotice sunt puri din p de 

vedere genetic, adică conțin doar unul dintre factorii ereditari  pereche. 
 
SUBIECTUL III                                                                                                                (30 puncte)                                                            
1.                       14 p   
a) faza meiozei în care are loc acest proces şi două caracteristici ale acestei faze     
 Profaza I, dezorganizarea membranei nucleare și a nucleolului, spiralizarea cromozomilor 

b)  două asemănări și o deosebire                                                                                 
 două asemănări: aparțin diviziunii indirecte, în profaza si in profaza I se dezorganizează  

membrana nucleară și nucleolii. 
 o deosebire: în urma mitozei se formează celule diploide, iar în  urma meiozei celule 

haploide. 
c)  construirea a patru enunțuri afirmative                                                     
 Fazele mitozei sunt profaza, metafaza, anafaza și telofaza. 
 În fazele mitozei are loc dinamica cromozomilor și cromatidelor. 
 Cromozomii sunt structuri celulare permanente vizibile în timpul diviziunii celulare. 
 Prin condensarea cromatinei se formează cromozomii.  

 2.                       16 p  
a)  două tipuri de deplasare în mediul terestru:                                                
 Târâre, salt 

  două organisme care le realizează                                                                 
 Târâre: urodele și majoritatea reptilelor 
 Salt : iepure.cangur                        

 b) sistemul osos și sistemul muscular                                                              
  
c)  alcătuirea minieseului, folosindu-se informația științifică adecvată, respectându-se cerințele:  

- Termenii folosiți: zbor, membrele anterioare, mușchi pectorali, schelet, aerodinamică, pene. 
Locomoția în mediul aerian  
 Tetrapodele s-au adaptat la diverse tipuri de locomoție. Astfel, unele s-au adaptat la locomoția 
prin funcția de zbor.Ele au unele adaptări comune: aripile se formează prin modificarea membrelor 
anterioare, acționate de mușchii pectorali puternici, densitatea se reduce prin modificarea sheletului, 
forma corpului este aerodinamică. 
 Astfel, la lilieci apare un pliu tegumentar pe un suport osos, iar la păsari pene. Cele mai 
profunde modificari adaptative legate de funcția de zbor pot fi observate la păsări. 
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Barem de notare 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                                                                                                                                                       4 p 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noțiune corectă.                                                             2 x 2 p = 4 p 
B.                                                                                                                                                       6 p 

- două exemple de  boli ale sistemului excretor la om                                             2 x 1 p = 2 p 
- câte două manifestări pentru fiecare boală.                                                            4 x 1 p = 4 p 

C.                                                                                                                                                     10 p  
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2a; 3b; 4a; 5d.                                5 x 2 p= 10 p 
D.                                                                                                                                                     10 p  
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                                           3 x 2 p = 6 p 
Se acordă 2p. pentru modificarea corectă a afirmației false:                                              2 x 2 p= 4 p 
 
SUBIECTUL II                                                                                                                  (30 puncte) 
A.                      18 p  
a) precizarea, pentru ateroscleroza şi infarctul miocardic,  

- trei măsuri comune de prevenire a acestor boli;                                                     3 x 1 p = 3 p 
- câte unui exemplu de manifestare pentru fiecare boală;                                        2 x 1 p = 2 p 

b) - explicarea corectă;                                                                                                                      3 p 
c) - calcularea masei sângelui adultului;                                                                                            2 p 

- 50 x 8 : 100 = 4 kg; 
- calcularea masei plasmei sangvine;                                                                                                 2 p 

- 4 x 55 : 100 = 2,2 kg; 
- calcularea masei apei din plasma sangvină;                                                                                    2 p 

- 2,2 x 90 : 100 = 1,98kg; 
d) - formularea cerinţei;                                                                                                                     2 p 
- rezolvarea cerinţei.                                                                                                                          2 p 
 
Notă - Se pază oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru raţionamentul corect, 
neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
 
B.                        12p 
a)  genotipurile părinţilor Mmrr si mmRr                                                                           2 x 1 p= 2 p  
b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi Mr, mr, mR, mr                                                     4 x 1 p =4 p 
c) genotipul descendenţilor din F1 care au prune mari şi de culoare galbenă; Mmrr                       2 p 
d)  formularea cerinței;                                                                                                                      2 p  
     rezolvarea cerinței.                                                                                                                        2 p 
 
SUBIECTUL III                                                                                                                (30 puncte) 
1.                       14 p   

a)   faza meiozei în care are loc acest proces şi două caracteristici ale acestei faze;                      3 p  
b)  două asemănări și o deosebire                                                                                                   3 p 
c)  construirea a patru enunțuri afirmative                                                                       4 x 2 p = 8 p 
2.                       16 p  
a)  două tipuri de deplasare în mediul terestru;                                                                2 x 1 p =2 p                   
     două     organisme care le realizează                                                                           2 x 1 p =2 p  
b) sistemul osos și sistemul muscular                                                                               2 x 1 p =2 p 
c)  alcătuirea minieseului, folosindu-se informația ştiințifică adecvată, respectându-se cerințele:  

       pentru fiecare noțiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1 p.                      6 x 1 p = 6 p 
pentru coerența textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea  căruia fiecare noțiune este  
folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni,se acordă 4p.                          4 p 
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Biologie vegetală şi animală 
Filiera teoretică – profilul real; Filiera vocaţională – profilul militar 

Filiera tehnologică – profilurile tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului 

Model de antrenament                       TEST  2 
SUBIECTUL I                                                                                                              (30 de puncte) 
A.                                                                                                                                                       4 p 
 Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia 
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.  
Glandele anexe ale sistemului………………. sunt glandele salivare, ......................... și pancreasul 
exocrin. 

B.                                                                                                                                                       6 p  
Denumiți fazele procesului de fotosinteză. Precizați câte o caracteristică pentru fiecare fază.  

C.                                                                                                                                                     10 p  
 Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 
variantă de răspuns. 
1. O specie al cărei număr de cromozomi este 2n = 22, va forma prin meioză gameți care conțin:  

a) n = 22 cromozomi 
b) 2n = 22 cromozomi 
c) 2n = 11 cromozomi 
d) n = 11 cromozomi 

2. Țesutul osos compact este localizat în: 
a) tunica medie a vaselor de sânge 
b) diafiza oaselor lungi 
c) cartilajele laringeale 
d) interiorul oaselor late 

3. Nutriție simbiontă are: 
a) vâscul 
b) cuscuta 
c) lichenul galben 
d) mucegaiul alb 

4. Fac parte din regnul Animal, grupul Moluște: 
a) cefalopodele 
b) arahnidele 
c) cestodele 
d) anelidele 

5. Este o boală a sistemului nervos central la om: 
a) ateroscleroza 
b) tuberculoza 
c) epilepsia 
d) litiaza urinară 

D.                                                                                                                                                     10 p  
 Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de 
examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă afirmaţia este falsă, scrieţi, pe 
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia 
pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți, în acest scop, informația științifică adecvată. Nu se 
acceptă folosirea negației. 

1. La mamifere, receptorii auditivi sunt localizați în urechea internă.  
2. Testiculele sunt componente ale sistemului reproducător feminin la mamifere.  
3. Eucariotele prezintă nucleoid fară membrană nucleară. 
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SUBIECTUL  II                                                                                                            (30 de puncte) 
A.                                                                                                                                                     18 p  
 Sistemul circulator al omului poate fi afectat de numeroase boli precum: hipertensiunea 
arterială, varicele, infarctul miocardic.  
 Evitarea alimentelor bogate în lipide, controlul greutăţii corporale, pot fi măsuri de prevenire a 
infarctului miocardic.  

a) Precizaţi o altă măsură de prevenire a infarctului miocardic, o cauză şi trei exemple de 
manifestări ale acestei boli.  

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: ”Profesii precum cea de ospătar, frizer 
sau bucătar predispun la aparitia varicelor.”  

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui tânăr, ştiind următoarele:  
- sângele reprezintă 8% din masa corpului;  
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;  
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;  
- masa corpului tânărului este de 77 Kg.  

 Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.  
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind 

informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
B.                                                                                                                                                     12 p  
 Se încrucișează un soi de tomate cu fructe ovale (O) și de culoare roșie (R) cu un soi de tomate 
având fructe rotunde (o) și de culoare galbenă (r). Părinții sunt homozigoți pentru ambele caractere. 
În F1 se obțin descendenți hibrizi. Prin încrucișarea între ei a hibrizilor din F1, în a doua generație 
(F2) se obțin 16 combinații de factori ereditari.  
Stabiliţi următoarele:  

a) genotipul părintelui cu ambele caractere recesive;  
b) tipurile de gameți formați de organismele din F1;   
c) numărul combinațiilor din F2 cu fructe de culoare galbenă; genotipul organismelor din F2 

care au fructe rotunde și de culoare roșie;  
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informații 

științifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
Scrieți toate etapele rezolvării problemei. 

 
SUBIECTUL  III                                                                                                          (30 de puncte) 
1.                       14 p  
Encefalul și măduva spinării sunt componentele sistemului nervos central. 

a) Precizați localizarea măduvei spinării și cele două tipuri de substanță nervoasă care o 
formează. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Leziunile cerebelului afectează 
echilibrul corpului”.  

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 
ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:  
- Paralizia - cauze, manifestări; 
- Arcul reflex. 

2.                       16 p  
Nutriția (hrănirea) este un proces vital pentru organismele vii. 

a) Enumerați trei sucuri digestive;  
b) Explicați afirmația următoare: ”Fotosinteza stă la baza producției agricole.” 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Alcătuirea sistemului digestiv la mamifere”, folosind 

informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:  
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;  
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, 

folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

TEST  2 
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 
 Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat pentru 

lucrare la 10. 
Model de rezolvare 

SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                                                                                                                                                       4 p 
 digestiv, ficatul; 

B.                                                                                                                                                       6 p 
 două faze ale procesului de fotosinteză:  faza de lumină,  faza de întuneric; 
 în faza de lumină reacţiile chimice se desfășoară în grana cloroplastului;   
 în faza de întuneric reacţiile chimice se desfășoară în stroma cloroplastului;     

C.                                                                                                                                                     10 p 
 1d;  2b;  3c;  4a;  5c.         
D.                                                                                                                                                     10 p  
 1.A 
 2.F     Testiculele sunt componente ale sistemului reproducător masculin la mamifere. 
 3.F      Procariotele prezintă nucleoid fară membrană nucleară. 

 
SUBIECTUL II                                                                                                                  (30 puncte) 
A                                                                                                                                                      18 p  
a) o măsură de prevenire a  infarctului miocardic: evitarea consumului de tutun, alcool, droguri; 

- cauze ale infarctului miocardic: stres, emoţii;                                             
- trei exemple de manifestări ale infarctului miocardic;                       
1. ocluzia coronariană 
2. necrozarea (distrugerea) ţesutului miocardic; 
3. anghina pectorală; 

b) Argumentul în favoarea afirmației: ”Profesii precum cea de ospătar, frizer sau bucătar predispun 
la aparitia varicelor”:                                                                                  
 Profesiile prezentate necesită perioade îndelungate de stat în poziţie verticală, bipedă 
(ortostaţionarism). Această situaţie duce la dilatarea inegală și neregulată a venelor superficiale ale 
membrelor inferioare. Deteriorarea valvulelor venoase împiedică circulaţia corectă a sângelui, 
determinând apariţia varicelor.    
c) - calcularea masei sângelui tânărului;    

- deoarece sângele reprezintă 8 % din masa corpului, rezultă: 
 8 x 77 : 100 =  6,16 kg;                                 
- calcularea masei plasmei sangvine;  
 55 x 6,16 : 100 = 3,388 kg; 
- calcularea masei apei din plasma sangvină;  
 90 x 3,338 : 100 = 3,0492 kg;  

d) - cerinţă suplimentară: Precizaţi elementele figurate ale sângelui. Rezolvarea cerinței propuse:  
 Elementele figurate ale sângelui sunt: globule roșii (hematii sau eritrocite), globule albe 

(leucocite), plachete sanguine (trombocite); 
B.                                                                                                                                                     12 p  
 Fructele ovale sunt reprezentate de genotipul OO (homozigot dominant) sau Oo (heterozigot), 
iar soiul de tomate cu fructe rotunde este reprezentat de genotipul oo (homozigot recesiv); 
 fructele de culoare roșie au genotip dominant: RR (homozigot dominant) sau Rr 

(heterozigot), iar genotipul fructelor de culoare galbenă este rr (homozigot recesiv); 
 Având în vedere că ambii părinţi (genitori sau ascendenţi) care reprezintă soiurile, sunt 
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homozigoţi pentru ambele caractere, rezultă că genotipul părintelui cu fructe ovale și flori roșii este 
OORR, iar genotipul părintelui cu fructe rotunde și de culoare galbenă este oorr;    

a) genotipul părintelui cu ambele caractere recesive: oorr;                                             
b) Organismele din F1 (prima generaţie) sunt dublu heterozigote – OoRr și vor produce prin 

meioză 4 tipuri de gameţi: OR; Or; oR; or; 
c) numărul combinațiilor din F2 cu fructe de culoare galbenă: 4 (4/16);      

 În cazul acestei dihibridări, raportul de segregare fenotipică în F2 este: 9 (fructe ovale și de 
culoare roșie): 3 (fructe ovale și de culoare galbenă): 3 (fructe rotunde și de culoare roșie) : 1 (fructe 
rotunde și de culoare galbenă). Prin urmare, în F2 numărul combinațiilor cu fructe de culoare 
galbenă este 3 + 1 = 4 (4/16);         
 genotipul organismelor din F2 care au fructe rotunde de culoare roșie: ooRR; ooRr; 
d) formularea cerinței:  
- Daţi două exemple de genotipuri dublu homozigote (homozigote în ambele caractere - formă 

și culoare a fructelor) din generaţia F2 obţinută. 
- rezolvarea cerinței propuse: OORR; OOrr      

 
SUBIECTUL III                                                                                                                (30 puncte) 
1.                                                                                                                                                      14 p  
a)  
 localizarea măduvei spinării: în canalul vertebral format prin suprapunerea vertebrelor;  
 substanță nervoasă: substanţă cenușie formată din corpii neuronali și substanţa albă formată 

din prelungirile neuronale;                                                 
b) Argumentul în favoarea afirmației: „Leziunile cerebelului afectează echilibrul corpului”:     
 Receptorii din urechea internă, reprezentaţi de: crestele ampulare (de la baza canalelor 

semicirculare membranoase) și macule (din vestibulul membranos) prezintă legături 
nervoase cu cerebelul. Cerebelul controlează poziţia corpului prin informaţiile primite de la 
receptorii din mușchi și articulaţii, asigurând precizia mișcărilor.  

c) Două enunțuri referitoare la paralizie: 
 Hemiplegia reprezintă paralizia jumătăţii superioare sau inferioare a corpului. 
 Paralizia poate fi cauzată de unele infecţii sau tumori. 

Două enunțuri referitoare la arcul reflex: 
 Traseul pe care îl urmează informaţia în timpul desfășurării unui reflex se numește arc 

reflex. 
 Arcul reflex are cinci componente: receptor, cale senzitivă, centru nervos, cale motorie, 

efector. 
2.                      16 p  

a) enumerarea  a trei sucuri digestive: sucul gastric, sucul intestinal, sucul pancreatic / saliva, 
bila; 

b) explicarea corectă a afirmaţiei date: ”Fotosinteza stă la baza producţiei agricole” 
Prin fotosinteză se obţin substanţe organice care reprezintă sursa principală de hrană pentru 
organismele heterotrofe din ecosisteme. Factorii de mediu influenţează direct creșterea 
plantelor, asigurând producţia agricolă. 

c) cele şase noţiuni specifice acestei teme: sistem digestiv, tub digestiv, glande anexe, stomac, 
intestin subţire, vilozităţi intestinale; 

Alcătuirea sistemului digestiv la mamifere 
 La mamifere sistemul digestiv este format din tub digestiv și glande anexe. Tubul digestiv 
prezintă mai multe segmente (cavitate bucală, faringe, esofag, stomac, intestin subţire, intestin gros) 
specializate pentru diferite faze ale digestiei, dar și pentru tipuri diferite de hrană. Glandele anexe 
sunt reprezentate de: glandele salivare, ficat și pancreas. În funcţie de modul de hrănire (carnivor, 
omnivor, erbivor) se observă adaptări ale dentiţiei, stomacului (unicameral sau tetracameral) și 
intestinului subţire. Intestinul subţire asigură funcţia de absorbţie a nutrimentelor prin prezenţa 
vilozităţilor intestinale. 
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Barem de notare 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                              4 p  
Se acordă câte 2 p pentru fiecare noţiune corectă.                                                             2 x 2 p = 4 p 
B.                        6 p  

- două faze ale procesului de fotosinteză;             2 x 1 p = 2 p  
- câte o caracteristică pentru fiecare fază.                                                                2 x 2 p  = 4 p  

C.                                                                                                                                                     10 p  
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2b; 3c; 4a; 5c.                               5 x 2 p = 10 p  
D.                                                                                                                                                     10 p  
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.                                           3 x 2 p = 6 p  
Se acordă câte 2 p  pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.                          2 x 2 p = 4 p 
SUBIECTUL  II                                                                                                            (30 de puncte)  
A                                                                                                                                                      18 p  
a) precizarea: 

-  unei alte măsuri de prevenire a  infarctului miocardic;               1 p  
-  unei cauze a infarctului miocardic;                                                                                       1 p  
-  a trei exemple de manifestări ale infarctului miocardic;                                 3 x 1 p = 3 p 

b) scrierea unui argument;                                                                                                                 3 p 
c) - calcularea masei sângelui tânărului;                                                                                            2 p 
            8 x 77 : 100 =  6,16 kg;                                 
    - calcularea masei plasmei sangvine;                                                                                             2 p             
            55 x 6,16 : 100 = 3,388 kg; 
    - calcularea masei apei din plasma sangvină;                                                                                2 p 
            90 x 3,338 : 100 = 3,0492 kg;  
d) - formularea cerinței;                                                                                                                     2 p 
    - rezolvarea cerinței propuse;                     2 p 
Notă - Se pază oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru raţionamentul corect, 
neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat rezolvării problemei. 
B.                                                                                                                                                     12 p  
a) genotipul părintelui cu ambele caractere recesive: oorr;                                                               1 p  
b) tipurile de gameți formați de hibrizii din F1: OR; Or; oR; or;                                    4 x 1 p = 4 p 
c) numărul combinațiilor din F2 cu fructe de culoare galbenă: 4 (4/16);                                          1 p  
 - genotipul organismelor din F2 care au fructe rotunde de culoare roșie: ooRR; ooRr;   2 x 1 p = 2 
p    
d)  formularea cerinței;                                                                                                                      2 p 
   rezolvarea cerinței propuse;                                                                                                            2 p                          
SUBIECTUL   III                                                                                                         (30 de puncte)  
1.                                                                                                                                                      14 p  
a) precizarea: 

- localizării măduvei spinării;                   1 p 
- celor două tipuri de substanță nervoasă;                                                                 2 x 1 p = 2 p 

b) scrierea unui argument;                                                                                                                 3 p 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.                                                                     4 x 2 p = 8 p  
2.                                                                                                                                                      16 p  
a) enumerarea  a trei sucuri digestive;                                                                                3 x 1 p = 3 p 
b) explicarea corectă;                                                                                                                         3 p   
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:  
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1 p,                           6 x 1 p = 6 p  
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.                                                         4 p 
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Biologie vegetală şi animală 
Filiera teoretică – profilul real; Filiera vocaţională – profilul militar 

Filiera tehnologică – profilurile tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului 

Model de antrenament                       TEST  3 
SUBIECTUL I                                                                                                              (30 de puncte) 
A                                                                                                                                                        4 p 
 Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia 
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.  
Encefalul  prezintă substanţă …………………..şi…………………………... . 
 
B.                                                                                                                                                       6 p 
 Daţi două exemple de grupe de angiosperme; scrieți, în dreptul fiecărei grupe, câte un exemplu 
reprezentativ. 
 
C.                                                                                                                                                     10 p 
 Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 
variantă de răspuns. 
1. Cloroplastul are: 

a) membrană simplă 
b) stromă 
c) criste 
d) lizozomi 

2.Trombocitele intervin în: 
a) apărarea organismului 
b) hemostază 
c) transportul oxigenului 
d) transportul dioxidului de carbon 

3. Angiosperme sunt: 
a) alge 
b) conifere 
c) dicotiledonate 
d) ferigi 

4. Vena pulmonară: 
a) conduce sânge neoxigenat 
b) pleacă din ventriculul stâng 
c) vine de la plămâni 
d) pleacă din atriul drept 

5. Produşi finali ai digestiei proteinelor sunt: 
a) aminoacizi 
b) acizi graşi 
c) glicerol 
d) glucoza 

D.                                                                                                                                                     10 p 
 Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe 
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia 
este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi 
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia 
ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Sclerotica are rol de protecţie pentru ochi. 
2. Muşchii  reprezintă partea pasivă a sistemului locomotor. 
3. Respiraţia anaerobă se realizează în prezenţa oxigenului. 
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SUBIECTUL II                                                                                                                  (30 puncte) 
A                                                                                                                                                      18 p  
Sistemul circulator sangvin al mamiferelor este alcătuit din inimă şi vase de sânge. 

a) Precizaţi doua vase de sânge ce transportă sânge cu oxigen.. 
b) Formulaţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: 

“Leucocitele au rol în apărarea organismului”. 
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui tânăr, ştiind următoarele: 

- sângele reprezintă 7% din masa corpului; 
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 
- masa corpului tânărului este de 60 Kg. 

 Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind 

informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
 
B.                                                                                                                                                     12 p  
 Se încrucişează un soi de lalea cu frunze lungi (L) şi de culoare alba (r) cu un soi cu frunze 
scurte (l) şi flori roşii (R). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1, 
se obţin organisme hibride. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipurile părinţilor; 
b) gameţii produşi de  genitori; 
c) două exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1; 
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii 

ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 
 
SUBIECTUL III                                                                                                                (30 puncte) 
1.                                                                                                                                                      14 p  
Păsările sunt organisme vertebrate  adaptate la zbor. 

a) Enumeraţi alte trei grupe de vertebrate. 
b) Stabiliţi două asemănări și o deosebire între reptile şi păsări. 
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 

ştiinţific adecvat. 
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- Locomoţia 
- Adaptări la mediu 

 
2.                               16 p  
Gregor Mendel ”părintele geneticii” a elaborat primele legi ale eredităţii. 

a) Enumerați două legi mendeliene ale eredităţii. 
b) Numiţi o abatere de la legile mendeliene ale eredităţii. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „ Monohibridarea”. În acest scop, respectaţi următoarele 

etape: 
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru 

fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

TEST  3 
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 
 Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat pentru 

lucrare la 10. 
Model de rezolvare 

SUBIECTUL I                                                                                                              (30 de puncte) 
A                                                                                                                                                        4 p 
 Substanță alba și substanță cenușie 

 
B.                                                                                                                                      
 monocotiledonate și dicotiledonate 2 
 Monocotiledonate - ceapa și dicotiledonate - cartoful. 

 
C.                                                                                                                                      
 1b;  2b;  3c;  4c;  5a.   
 
D.                                                                                                                                      
 1A;  2F;  3F.   
 Oasele reprezintă partea pasivă a sistemului locomotor. 
 Respirația anaerobă se realizează în absența oxigenului  

 
SUBIECTUL II                                                                                                                  (30 puncte) 
A                                                                                                                                                      18 p  
a) 
 vase ce transportă oxigen sunt artera aortă și venele pulmonare  
 artera aorta comunică cu ventriculul stâng și venele pulmonare comunică cu atriul stâng; 

b)  
 Leucocitele au rol în apărarea organismului deoarece pot distruge structuri străine prin 

procesul de fagocitoză sau prin producere de anticorpi 
c)  
- calcularea masei sângelui persoanei; 
 60 x 7 : 100 = 4,20 kg; 

- calcularea masei plasmei sangvine 
 4,20 x 55 : 100 = 2,31 kg 

- calcularea masei apei din plasma sangvină 
 2,31 x 90 : 100 = 2,079 kg; 

d) - Formularea cerinţei - 
 Boli ale sistemului circulator sunt: varicele și accidentul vascular. 

 
Notă - Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru raţionamentul corect, 
neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat rezolvării problemei. 
 
B.                      12 p  
a) genotipurile celor două plante: LLrr, llRR 
b) Lr, lR; 
c) două exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1:  
 LR, 
  Lr; 
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d) Formularea cerinţei  
 Care este genotipul indivizilor din F2 cu frunze scurte și flori albe? 

Rezolvarea cerinţei 
 Genotipul indivizilor din F2 cu frunze scurte și flori albe este llrr. 

SUBIECTUL III                                                                                                                (30 puncte) 
1.                       14 p 
a) alte trei grupe de vertebrate sunt:  
 pești, amfibieni, reptile. 

b)  
asemănări: 
 respirația pulmonară și fecundația internă, iar o  

deosebire 
 păsările au membrele anterioare transformate în aripi;  

c) 
 Locomoția la vertebrate se realizează cu ajutorul sistemului osos și sistemului muscular. 
 Forma organelor sistemului locomotor este adaptată la un anumit tip de locomoție într-un 

anumit mediu. 
 Adaptările păsărilor la mediul aerian sunt reprezentate de: forma corpului aerodinamică, 

prezența penelor, membre transformate în aripi, oase pneumatice, saci aerieni. 
 Adaptările reptilelor la mediul terestru sunt: prezența respirației pulmonare și pielea uscată. 

 
2.                      16 p  
a)  
enumerarea a două legi mendeliene ale eredităţii  
 legea purității gameților și legea segregării independente a perechilor de caractere 

b)  
prezentarea codominanței ca abatere de la legile mendeliene ale eredităţii  
 Codominanța este o abatere de la legile mendeliene ale eredității și a fost descrisă de 

Landsteiner în cadrul grupelor de sânge la om. 
c)  
alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele 
Noțiuni enumerate:  
 hibridare, mazăre, bob galben, bob verde, raport de segregare fenotipic, factori ereditari. 

„Monohibridarea” 
 Monohibridarea reprezintă încrucișarea dintre indivizi care se deosebesc printr-un caracter, de 
exemplu, culoarea bobului la mazăre. 
 Prin încrucișarea între indivizi cu bob galben cu indivizi cu bob verde, Gregor Mendel a obținut 
în prima generație doar plante cu boabe galbene. Prin însămânțarea boabelor obținute în  prima 
generație și lăsând planta să se autopolenizeze a obținut în a doua generație atât plante cu boabe 
galbene cât și plante cu boabe verzi într-un raport de segregare fenotipic de 3 galben:1 verde. 
Caracterul „bob galben” care a apărut în prima generație domină caracterul „bob verde”. Gregor 
Mendel a intuit că responsabili de apariția acestor caractere sunt factorii ereditari prezenți în celule 
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Barem de notare 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                       4  p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare noţiune corectă.             2 x 2 p = 4 p 
B.                        6 p 
- două grupe de angiosperme;                2 x 1 p = 2 p 
- câte un exemplu reprezentativ pentru fiecare  grupă.            2 x 1 p = 2 p 
C.                     10  p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2b; 3c; 4c; 5a.         5 x 2 p = 10 p 
D.                     10  p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.           3 x 2 p = 6 p 
Se acordă câte 2 p pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.          2 x 2 p = 4 p 
 
SUBIECTUL II                                                                                                                  (30 puncte) 
A.                     18  p 
a)  
- două vase;                             2 x 1 p = 2 p 
- două camere;                  2 x 1 p = 2 p 
b) explicarea corectă;                     4 p 
c)  - calcularea masei sângelui persoanei;                  2 p 
 60 x 7 : 100 = 4,20 kg; 
calcularea masei plasmei sangvine;                     2 p 
 4,20 x 55 : 100 = 2,31 kg; 
- calcularea masei apei din plasma sangvină;                  2 p 
 2,31 x 90 : 100 = 2,079 kg; 
d) - formularea cerinţei;                    2 p 
     - rezolvarea cerinţei.                    2 p 
 
Notă - Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru raţionamentul corect, 
neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat rezolvării problemei. 
 
B.                       12 p 
a)  genotipurile celor două plante LLrr, llRR;             2 x 1 p = 2 p 
b)  Lr,lR;                             2 x 1 p = 2 p 
c)  două exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1: LR, Lr;          2 x 2 p = 4 p 
d)  formularea cerinţei;                    2 p 
   - rezolvarea cerinţei.                               2 p 
 
SUBIECTUL II                                                                                                                  (30 puncte) 
1.                      14 p 
a) alte trei grupe de vertebrate;                          3 x 1 p = 3 p 
b) două asemănări şi deosebire între păsări şi reptile;                       3 x 1 p = 3 p 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate               4 x 2 p = 8 p 
 
2.                      16 p 
a) enumerarea a două legi mendeliene ale eredităţii;                        2 x 2 p = 4 p 
a) prezentarea codominanței ca abatere de la legile mendeliene ale eredităţii;             2 p 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 

- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1 p;          6 x 1 p = 6 p 
pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  

   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.               4 p 



Examen de bacalaureat     Anatomie - Biologie 

46 
 

Biologie vegetală şi animală 
Filiera teoretică – profilul real; Filiera vocaţională – profilul militar 

Filiera tehnologică – profilurile tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului 

Model de antrenament                       TEST  4 
SUBIECTUL I ________________           _______________________________           _ (30 de p)  
A.                                                                                                                                                       4 p 
 Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia 
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.  
Leucocitele, …………………… și ......................... sunt elemente figurate ale sângelui. 

 
B.                        6 p  
 Denumiți două tipuri de diviziune celulară indirectă. Precizați câte o caracteristică pentru 
fiecare dintre ele.  
 
C.                                                                                                                                                     10 p  
 Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 
variantă de răspuns. 
1. Celula procariotă prezintă:  

a) lizozomi 
b) ribozomi 
c) reticul endoplasmatic 
d) aparat Golgi 

2. Funcția de relație a organismului se realizează cu participarea sistemelor: 
a) osos și digestiv 
b) nervos și respirator 
c) muscular și nervos 
d) excretor și reproducător 

3. Din încrengătura Artropode fac parte: 
a) cefalopodele 
b) nematodele 
c) gasteropodele 
d) arahnidele 

4. Este o boală a sistemului respirator la om: 
a) pneumonia 
b) apendicita 
c) infarctul miocardic 
d) litiaza urinară 

5. La om, ovarul este: 
a) gametul feminin 
b) gonada feminină 
c) localizat în uter 
d) celulă diploidă 

 
D.                                                                                                                                                     10 p 
 Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de 
examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă afirmaţia este falsă, scrieţi, pe 
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia 
pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți, în acest scop, informația științifică adecvată. Nu se 
acceptă folosirea negației. 

1. Lichenii au nutriție simbiontă, iar vâscul are nutriție mixotrofă.  
2. Fermentația acetică se utilizează la fabricarea pâinii.  
3. La mamifere, în timpul inspirației, mușchiul diafragm se relaxează. 
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SUBIECTUL II____  ______           _______________________________           _ (30 de puncte)  
A.                                                                                                                                           18 p  
La om, vasele de sânge ale sistemului circulator sunt  arterele, capilarele și venele.  

a) Denumiți două vase de sânge aparținând marii circulații; precizați cavitățile inimii cu care 
comunică acestea, precum și tipul de sânge pe care îl transportă fiecare dintre ele.  

b) Explicați rolul valvelor atrio-ventriculare ale inimii. 
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui bărbat, ştiind următoarele:  

- sângele reprezintă 8% din masa corpului;  
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;  
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;  
- masa corpului tânărului este de 72 Kg.  

 Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.  
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind 

informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
 
B.                                                                                                                                                     12 p  
 Se încrucișează un soi de mazăre cu talie înaltă (T) și flori de culoare roșie (R) cu un soi de 
mazăre având talie pitică (t) și flori de culoare albă (r). Părinții sunt homozigoți pentru ambele 
caractere. În F1 se obțin descendenți hibrizi cu talie înaltă și flori de culoare roșie. Prin încrucișarea 
între ei a hibrizilor din F1, în a doua generație (F2) se obțin 16 combinații de factori ereditari.  
Stabiliţi următoarele:  

a) genotipurile celor doi părinți;  
b) trei tipuri de gameți formați de organismele din F1;  
c) numărul combinațiilor din F2 cu talie pitică; genotipul organismelor din F2 care au talie 

înaltă și flori de culoare albă;  
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informații 

științifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
Scrieți toate etapele rezolvării problemei. 

 
SUBIECTUL III___  ______           _______________________________           _ (30 de puncte)  
1.                                                   14 p  
Organele de simţ participă la integrarea organismului în mediul de viaţă. 

a) Enumeraţi trei medii transparente ale globului ocular; 
b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Cristalinul are rol în obţinerea unei 

imagini clare a obiectelor.” 
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 

ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:  
- Retină; 
- Timpan. 

 
2.                      16 p  
Organismele pot fi infectate de o serie de agenţi patogeni. 

a) Precizaţi trei caracteristici structurale ale bacteriilor;  
b) Explicați afirmația următoare: ”Globulele albe (leucocitele) susţin imunitatea 

organismului.” 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „ Virusurile - entităţi infecţioase”, folosind informaţia 

ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:  
enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;  
construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, 
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

TEST  4 
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 
 Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat pentru 

lucrare la 10. 
Model de rezolvare 

SUBIECTUL I                                                                                                              (30 de puncte) 
A.                                                                                                                                                       4 p 
 hematiile, trombocitele;                                                                                                   

 
B.                        6 p 
 Cele două tipuri de diviziune celulară indirectă sunt mitoza și meioza.  
 Cele două caracteristici: 

- Mitoza conduce la formarea celulelor diploide, somatice. 
- Meioza conduce la formarea celulelor haploide - spori și gameți 

 
C.                                                                                                                                                     10 p  

1b;  2c;  3d;  4a;  5b 
 
D.                                                                                                                                                     10 p 

1 A,  2 F,  3 F 
 Enunțurile corectate:  

- Fermentația alcoolică se utilizează la fabricarea pâinii. 
- La mamifere, în timpul inspirației, mușchiul diafragm se contractă. 

 
SUBIECTUL II                                                                                                             (30 de puncte) 
A.                      18 p  
a) 
Două vase de sânge aparținând marii circulații sunt aorta și vena cavă superioară/inferioară.  
 Aorta comunică cu ventriculul stâng și transportă sânge oxigenat.   
 Vena cavă superioară /inferioară comunică cu atriul drept și transportă sânge 

neoxigenat/încărcat cu CO2.  
b) 
Explicarea rolului valvelor atrio-ventriculare:  
 Valvele atrio-ventriculare ale inimii permit sângelui să treacă numai din atrii în ventricule. 

Împreună cu valvele semilunare, ele asigură sensul unic al circulației sângelui prin inimă.  
c) 
- masa sângelui bărbatului;  
 8 x 72 : 100 =  5,76 kg; 

- masa plasmei sangvine;   
 55 x 5,76 : 100 = 3,168 kg; 

- masa apei din plasma sangvină;     
 90 x 3,168 : 100 = 2,8512 kg;  

d) 
Cerința suplimentară: Calculați cantitatea de elemente figurate din sângele bărbatului respectiv. 
Rezolvarea cerinței propuse:  
 Deoarece elementele figurate constituie 45% din masa sângelui, masa elementelor figurate 
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din sângele bărbatului este:      45 x 5,76 : 100 = 2,592 kg.  
B.                                                                                                                                                     12 p  
a)  
 talia înaltă este determinată de genotipurile TT (homozigot dominant) sau Tt (heterozigot); 

talia pitică este determinată de genotipul tt (homozigot recesiv); 
 florile de culoare roșie sunt determinate de genotipurile RR (homozigot dominant) sau Rr 

(heterozigot); florile de culoare albă sunt determinate de genotipul rr (homozigot recesiv); 
 deoarece ambii părinți sunt homozigoți pentru ambele caractere, rezultă că genotipul 

părintelui cu talie înaltă și flori de culoare roșie este TTRR, iar genotipul părintelui cu talie 
pitică și flori de culoare albă este ttrr.  

b)  
 Organismele din F1 sunt dublu heterozigote - TtRr și vor produce prin meioză 4 tipuri de 

gameți: TR, Tr, tR și tr; oricare 3 dintre aceste tipuri se vor scrie în rezolvare - de ex. TR, Tr 
și tr. 

c) 
 În cazul acestei dihibridări, raportul de segregare fenotipică în F2 este: 9 (talie înaltă și flori 

de culoare roșie): 3 (talie înaltă și flori de culoare albă): 3 (talie pitică și flori de culoare 
roșie) : 1 (talie pitică și flori de culoare albă). Prin urmare, numărul combinațiilor din F2 cu 
talie pitică este 3 + 1 = 4 (4/16); 

 genotipurile organismelor din F2 care au talie înaltă și flori de culoare albă sunt TTrr și Ttrr;  
d) 
Cerința suplimentară: Scrieți genotipurile și fenotipurile organismelor dublu homozigote obținute în 
F2. Rezolvarea cerinței propuse:  
 În F2 se obțin următoarele genotipuri dublu homozigote: TTRR, TTrr, ttRR și ttrr. Acestor 

genotipuri le corespund următoarele fenotipuri:  
- TTRR - talie înaltă și flori de culoare roșie;  
- TTrr - talie înaltă și flori de culoare albă; 
- ttRR - talie pitică și flori de culoare roșie; 
- ttrr - talie pitică și flori de culoare albă. 

 
SUBIECTUL III                                                                                                           (30 de puncte) 
1.                                                                                                                                            14 p  
a) 
 Trei medii transparente ale globului ocular sunt corneea, umoarea apoasă și cristalinul 

(și/sau umoarea sticloasă); 
b) 
 Argumentul în favoarea afirmației „Cristalinul are rol în obţinerea unei imagini clare a 

obiectelor”:  
- Cristalinul este o lentilă biconvexă care își poate modifica puterea de refracție, astfel încât 

imaginea obiectului privit să se proiecteze întotdeauna pe retină. Când ochiul privește 
aproape, cristalinul se bombează și imaginea se proiectează clar pe retină. Când ochiul 
privește la distanță, cristalinul se aplatitează, astfel că imaginea se proiectează tot pe retină. 
Astfel, în ambele situații, cristalinul are rol în obținerea unei imagini clare a obiectelor. 

c)  
Două enunțuri referitoare la retină: 
 Retina conține celule fotosensibile cu conuri, pentru vederea diurnă, și cu bastonașe, pentru 
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vederea nocturnă. În retină se află o zonă specială numită pata galbenă, unde se formează 
imaginea obiectului privit.  

Două enunțuri referitoare la timpan:  
 Timpanul este membrana ce separă urechea externă de urechea medie. Sub acțiunea 

sunetelor, timpanul vibrează, punând în mișcare lanțul de oscioare din urechea medie.  
2.                                                                                                                                            16 p  
a)  Trei caracteristici structurale ale bacteriilor:  
 sunt procariote (nu au nucleu adevărat delimitat de membrană nucleară); 
 conțin ribozomi cu rol în sinteza proteinelor; 
 prezintă perete celular alcătuit din mureină;  

b)  Explicarea afirmației ”Globulele albe (leucocitele) susţin imunitatea organismului”:  
 Unele leucocite acționează prin fagocitoză, capturând și digerând agenții patogeni. Alte 

leucocite produc anticorpi - proteine ce recunosc structurile străine organismului 
(antigenele) și le neutralizează. În acest mod leucocitele susțin imunitatea organismului.   

c)  cele şase noţiuni specifice temei ”Virusurile - entităţi infecţioase”:   
 entități acelulare, genom viral, capsidă virală, ADN, ARN, viroze.  

textul coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile 
enumerate:  
 
Virusurile - entităţi infecţioase 
 Virusurile sunt entități acelulare, submicroscopice, obligatoriu parazite intracelular. Din punct 
de vedere structural sunt alcătuite din genomul viral, reprezentat fie de ADN, fie de ARN (niciodată 
ambii acizi nucleici), protejat de un înveliș proteic numit capsidă virală. Virusurile nu se reproduc, 
ci sunt multiplicate de către celula gazdă pe care ulterior o distrug, infectând alte celule. La om, 
virusurile produc boli infecțioase numite viroze, cum ar fi: gripa, varicela, rujeola, SIDA, herpesul, 
hepatita virală.  
 
 
 
 
 

Barem de notare 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                                                                                                                                                       4 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare noţiune corectă.                                                   2 x 2 p = 4 p 
B.                        6 p 
- denumirea a două tipuri de diviziune celulară indirectă;                                       2 x 1 p = 2 p  
- precizarea unei caracteristici pentru fiecare dintre ele;                                                    2 x 2 p = 4 p  
C.                                                                                                                                                     10 p  
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2c; 3d; 4a; 5b.                    5 x 2 p = 10 p  
D.                                                                                                                                                     10 p 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.                                           3 x 2 p = 6 p  
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.                 2 x 2 p = 4 p 
 
SUBIECTUL II                                                                                                                  (30 puncte) 
A.                      18 p  
a) - denumirea a două vase de sânge aparținând marii circulații;                            2 x 1 p. = 2 p 
    - precizarea cavităților inimii cu care comunică vasele respective;                     2 x 1 p = 2 p 
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    - precizarea tipului de sânge pe care îl transportă fiecare dintre ele;                   2 x 1 p = 2 p 
b) explicarea corectă;                     2 p  
c) - calcularea masei sângelui bărbatului;                  2 p 
            8 x 72 : 100 =  5,76 kg;                                  
    - calcularea masei plasmei sangvine;                  2 p 
            55 x 5,76 : 100 = 3,168 kg; 
    - calcularea masei apei din plasma sangvină;                 2 p 
            90 x 3,168 : 100 = 2,8512 kg;  
d) - formularea cerinței;                                                                                                                     2 p 
    - rezolvarea cerinței propuse;                   2 p 
 
Notă - Se pază oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru raţionamentul corect, 
neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat rezolvării problemei. 
 
B.                                                                                                                                                     12 p  
a) genotipurile părinților: TTRR și ttrr;                                                                    2 x 1 p = 2 p 
b) trei tipuri de gameți formați de hibrizii din F1: TR; Tr; tR/ tr;                            3 x 1 p = 3 p 
c) numărul combinațiilor din F2 cu talie pitică: 4 (4/16);                1 p 
 - genotipul organismelor din F2 care au talie înaltă și flori de culoare albă: TTrr; Ttrr; 2 x 1 p  = 2 p    
d) formularea cerinței;                    2 p                          
  - rezolvarea cerinței propuse;                   2 p 
 
SUBIECTUL III                                                                                                                (30 puncte) 
1.                      14 p  
a) enumerarea a trei medii transparente ale globului ocular;                                   3 x 1 p = 3 p 
b) scrierea unui argument;                    3 p 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.                                                          4 x 2 p = 8 p  
 
2                      16 p  
a) precizarea a trei caracteristici structurale ale bacteriilor;                                      3 x 1 p = 3 p 
b) explicarea corectă;                     3 p 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:  
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1 p                    6 x 1 p= 6 p  
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.                                             4 p 
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Biologie vegetală şi animală 
Filiera teoretică – profilul real; Filiera vocaţională – profilul militar 

Filiera tehnologică – profilurile tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului 

Model de antrenament                       TEST  5 
SUBIECTUL I ________________           __________________________           _ (30 de puncte)  
A.                                                                                                                                                       4 p 
 Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmația 
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
Sunt căi excretoare extrarenale: .................................., vezica urinară și .................................. 
 
B.                                                                                                                                           6 p 
 Indicați 2 categorii sistematice ce aparțin încrengăturii Artropoda; precizați câte 2 caracteristici 
pentru fiecare categorie sistematică indicată. 
 
C.                           10 p 
 Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 
variantă de răspuns. 
1. Schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi are loc în: 

a) profaza mitozei 
b) profaza I a meiozei 
c) profaza I a mitozei 
d) metafaza mitozei 

2. Gineceul: 
a) este caracteristic gimnospermelor 
b) este format din totalitatea staminelor 
c) conține ovarul cu unul sau mai multe ovule 
d) este format din filament și anteră 

3. Digestia lipidelor: 
a) se finalizează la nivelul stomacului 
b) are ca produși finali glicerolul și acizii grași 
c) se realizează în prezența bilei ce conține enzime lipolitice 
d) începe la nivelul cavității bucale 

4. Schimburile nutritive între organismul matern și făt se realizează la nivelul: 
a) placentei 
b) uterului 
c) lichidului amniotic 
d) cordonului ombilical 

5. Hepatita este boală a sistemului: 
a) respirator 
b) circulator 
c) excretor 
d) digestiv  

 
D.                                      10 p 
 Citiți, cu atenție, afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe  
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația 
este falsă, scrieți, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și 
modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți, în acest scop, informația 
științifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negației. 

1. Miocardul este format din țesut muscular neted. 
2. În timpul expirației presiunea intrapulmonară crește. 
3. Gonadele feminine conțin numeroase tuburi seminifere. 
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SUBIECTUL II________________           _________________    _______           _ (30 de puncte)  
A.                                                                                                                                      18 p  
B. Inima este un organ cu  rol de dubla pompa  ce aparține sistemului circulator. 

a) Denumiți vasele sangvine eferente inimii și precizați denumirea compartimentelor inimii cu 
care acestea comunică. 

b) Precizați o caracteristică structurală și o caracteristică funcțională a hematiilor.   
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui adult, ştiind următoarele: 

- sângele reprezintă 8% din masa corpului; 
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 
- masa corpului adultului este de 85 kg. 
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind 
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa propusă. 

 
B.                                                                                                                                      12 p 
 Se încrucișează un soi de cartof cu tuberculi ovali (O), de culoare roz (r), cu un soi de cartof cu 
tuberculi alungiți (o), de culoare galbenă (R), părinții fiind homozigoți pentru ambele caractere. 
Stabiliți următoarele: 

a) genotipurile părinţilor; 
b) tipurile de gameţi formaţi de catre indivizii din F1; 
c) numărul combinațiilor dublu heterozigote din F2 și genotipul acestora; 
d) completați problema de la B cu o altă cerință pe care o formulați voi; rezolvați cerința pe 

care ați propus-o. 
 
SUBIECTUL III_______________           _________________    _______           _ (30 de puncte)  
 
1.                                                                                                                                         14 p 
 Plantele sunt organisme autotrofe capabile să transforme prin fotosinteză substanțele minerale 
în substanțe organice. 

a) Indicați organitul citoplasmatic caracteristic celulelor vegetale la nivelul căruia se 
sintetizează substanțe organice și precizați 2 particularități structurale. 

b) Explicați afirmația următoare: „La plante fotosinteza și respirația sunt procese antagonice și 
complementare” 

c) Construiți patru enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul 
d) științific adecvat. Folosiți, în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi: 

- Țesuturi vegetale fundamentale 
- Circulația sevei brute la plante 

2.                      16 p 
Funcțiile de relație ale mamiferelor sunt realizate de sistemul nervos, locomotor și organele de simț. 

a) Indicați 3 funcții ale hipotalamusului la mamifere. 
b) Argumentați afirmația următoare: “Privim cu ochii, dar vedem cu creierul”  
c) Alcătuiți un minieseu intitulat “Urechea internă la mamifere” 

 În acest scop, respectați următoarele etape:  
- enumerarea a şase noțiuni specifice acestei teme;  
- construirea, cu ajutorul acestora, a  unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, 

folosind corect şi în corelație noțiunile enumerate. 
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

TEST  5 
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 
 Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat pentru 

lucrare la 10. 
Model de rezolvare 

SUBIECTUL I                                                                                                              (30 de puncte) 
A.                                                                                                                                                       4 p 
Sunt căi excretoare extrarenale:  
 ureterele, vezica urinară și uretra        

 
B.                                                                                                                                                       6 p 
 Clasa Crustacee – respirație branhială, prezintă 5 perechi de picioare articulate      
 Clasa Insecte – respirație traheală, prezintă 3 perechi de picioare articulate           

 
C.                                                                                                                                                     10 p 
 1b;  2c;  3b;  4a;  5d;        
 
D.                                                                                                                                                     10 p 
 1F. 
 Miocardul este format din țesut muscular striat. 

 2A.  
 3F.  
 Gonadele masculine (testiculele) conțin numeroase tuburi seminifere. 

 
SUBIECTUL II                                                                                                             (30 de puncte) 
A.                                                                                                                                                     18 p 
a) – precizarea - vaselor sangvine eferente inimii                                                     
 artera pulmonară 
 artera aortă  

- compartimentelor inimii cu care comunică vasele eferente                            
 artera pulmonară- ventriculul drept 
 artera aortă- ventriculul stâng 

b)- o caracteristică structurală a hematiilor                                                                      
 forma discoidală 

   - o caracteristică funcțională a hematiilor: transportă gazele respiratorii (O2, CO2)     
c) - calcularea masei sângelui adultului;                                                                         
 85 x 8 : 100 = 6,8 kg; 

- calcularea masei plasmei sangvine;                                                                               
 6,8 x 55 : 100 = 3,74 kg; 

- calcularea masei apei din plasma sangvină;                                                     
 3,74 x 90 : 100 = 3,36 kg; 

d) - formularea cerinței;                                                                                                    
 cantitatea de substanțe organice din plasma sângelui  

- rezolvarea cerinței.                                                                                                                    
 3,74 x 9: 100 = 0,33 Kg 

Notă - Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru raționamentul corect, 
neînsoțit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat rezolvării problemei. 
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B.                                                                                                                                      12 p 
a)   
 genotipurile părinţilor OOrr și ooRR      

b) tipurile de gameţi formaţi de indivizii din F1:  
 OR, Or, oR, or           

P (părinți ) OOrr ooRR 
G (gameții formați de către părinții 
homozigoți) Or oR 

 F1 (genotipul indivizilor din prima 
generație) 

 
OoRr 

G(F1) (gameți formați de indivizii din 
prima generație) OR, Or, oR, or 

 
Combinăm gameții hibrizilor din F1 pentru a obține generația F2 

Gameti OR Or oR or 
OR OORR OORr OoRR OoRr 
Or OORr OOrr OoRr Oorr 
oR OoRR OoRr ooRR ooRr 
or OoRr Oorr ooRr oorr 

 
c) - numarul combinațiilor dublu heterozigote din F2:  
 4 

    - genotipul indivizilor dublu heterozigoți  
 OoRr 

d) formularea cerinței: Indicați numărul combinațiilor dublu homozigote din F2 și scrieți genotipul 
unei  combinatii dublu homozygote; rezolvarea cerinței. 
- Număr  combinații dublu homozigote din F2:  
 4 combinații                                   

 
- Genotipul unei combinații dublu homozigote :  
 ex. OORR                                     

 
SUBIECTUL III                                                                                                           (30 de puncte) 
1.                      14 p  
a)  
 Organitul citoplasmatic caracteristic celulelor vegetale la nivelul căruia se sintetizează 

substanțe organice este cloroplastul (plastid fotosintetizant)  
 2 particularități structurale: este delimitat de membrană dublă, prezintă grana cu pigmenți 

asimilatori 
b)  
La plante fotosinteza și respirația sunt procese antagonice deoarece: 
 fotosinteza asigură producerea substanțelor organice din substanțe anorganice utilizând ca 

sursă de energie energia luminoasă  
 respirația realizează degradarea substanțelor organice produse prin fotosinteză și eliberează 

energie necesară pentru desfășurarea funcțiilor celulelor vegetale. 
c) 
Țesuturi vegetale fundamentale enunțuri: 

1. Parenchimul asimilator conține celule cu numeroase cloroplaste. 
2. Parenchimul aerifer caracteristic plantelor acvatice prezintă spații intercelulare mari ce 
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depozitează aer.  
Circulația sevei brute la plante enunțuri: 

1. La plante seva brută circulă ascendent prin vasele lemnoase. 
2. Transpirația plantelor favorizează ascensiunea sevei brute. 

2.                      16 p  
a)   
- 3 funcții ale hipotalamusului la mamifere: 

1. reglarea temperaturii corpului; 
2. reglarea aportului de alimente; 
3. reglarea funcțiilor sexuale. 

b)   
 Privim cu ochii, și vedem cu creierul deoarece fotoreceptorii prezenți la nivelul tunicii 

interne a globului ocular (retina) furnizează informații depre forma, culoarea și mișcarea 
obiectelor, informații pe care le transmit sub formă de impuls nevos (potențial de acțiune) 
spre aria vizuală situată la nivelul scoarței cerebrale (în lobul occipital). Aria vizuală 
transformă în senzații vizuale informațiile furnizate de fotoreceptori.  

c)  
 Minieseu “Urechea internă la mamifere”: 

 
 Termeni specifici temei: melc membranos, canal cohlear, receptori vestibulari, utriculă, saculă, 
canale semicirculare (pentru enumerarea termenilor științifici specifici temei) 
 Urechea internă a mamiferelor situată în interiorul osului temporal conține receptori auditivi 
(pentru perceperea undelor sonore) și receptori vestibulari (maculă otolitică și creste ampulare) 
pentru menținerea echilibrului corpului și perceperea rotațiilor capului.  
 Receptorii auditivi sunt situați în canalul cohlear (melcul membranos) pe membrana bazilară și 
sunt reprezentați de celule senzoriale care prezintă la polul apical cili ce se deformează la contactul 
cu membrana tectoria generând potențiale de acțiune. 
 Macula otolitică situată în utriculă și saculă conține celule de susținere, celule senzoriale ciliate 
și otoliți încorporați într-o substanță gelatinoasă. Crestele ampulare situate în câte o dilatație de la 
baza celor 3 canale semicirculare membranoase sunt formate din celule de susținere, celule 
senzoriale ciliate și o substanță gelatinoasă (cupulă). 
Impulsurile nervoase produse prin stimularea receptorilor din urechea internă sunt preluate de fibre 
senzoriale auditive și respectiv vestibulare pentru a fi transmise scoarței cerebrale care le transformă 
în senzații.  
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Barem de notare 
SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 puncte) 
A.                                                                                                                                                       4 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare noțiune corectă.                                                     2 x 2 p = 4 p 
B.                                                                                                                                                       6 p 
- indicarea a 2 categorii sistematice de artropode                                                  2 x 1 p = 2 p 
- Indicarea a cate 2 caracteristici pentru fiecare categorie sistematică                              2 x 2 p = 4 p 
C.                                                                                                                                                     10 p 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2c; 3b; 4a; 5d.                    5 x 2 p = 10 p 
D.                                                                                                                                                     10 p 
Se acordă câte 2 p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.                                  3 x 2 p = 6 p 
Se acordă 2 p pentru modificarea corectă a afirmației false:                                    2 x 2 p = 4 p 
SUBIECTUL II                                                                                                             (30 de puncte) 
A.                                                                                                                                                     18 p 
a) - precizarea: 
 vaselor sangvine eferente inimii (artera aortă și pulmonară)           2 x 1 p = 2 p 
 compartimentelor inimii cu care comunică vasele eferente                                    2 x 1 p = 2 p 

b) - o caracteristică structurală a hematiilor                                                                                 2 p 
   - o caracteristică funcțională a hematiilor                                                                                2 p 
c) - calcularea masei sângelui adultului;                                                                                     2 p 
 85 x 8 : 100 = 6,8 kg; 
- calcularea masei plasmei sangvine;                                                                                                 2 p 
 6,8 x 55 : 100 = 3,76 kg; 
- calcularea masei apei din plasma sangvină;                                                                                    2 p 
 3,76 x 90 : 100 = 3,36 kg; 
d) - formularea cerinţei;                                                                                                                     2 p 
- rezolvarea cerinţei.                                                                                                                          2 p 
Notă - Se pază oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru raţionamentul corect, 
neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
B.                                                                                                                                      12 p 
a)  genotipurile părinţilor OOrr si ooRR                                                                     2x 1 p = 2 p 
b) tipurile de gameţi formaţi de indivizii din F1: OR, Or, oR, or            4 x 1 p =4 p 
c) - numarul combinatiilor dublu heterozigote din F2 : 4                1 p 
    - genotipul indivizilor dublu heterozigoți -  OoRr                                                                        1 p 
d)  formularea cerinței;                                                                                                                      2 p  
      rezolvarea cerinței.                                                                                                                       2 p  
SUBIECTUL III                                                                                                           (30 de puncte) 
1.                      14 p  
a)   indicarea organitului celular: cloroplast                           1 p 
- indicarea a 2 două caracteristici structurale;                        2 p 
b)  argumentarea corectă a afirmației                                                                                                3 p 
c)  construirea a patru enunțuri afirmative               4 x 2p = 8 p 
 
2.                      16 p  
a)  indicarea a 3 funcții ale hipotalamusului                        3 x 1p = 3 p 
b) argumentarea corecta a afirmației                          3 p 
c)  alcătuirea minieseului, folosindu-se informația ştiințifică adecvată, respectându-se cerințele:  
   - pentru fiecare noțiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1 p.           6 x 1p = 6 p 
  -  pentru coerența textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este  
folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 4p.               4 p  
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