
 

 
TEST DE EVALUARE 

 
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană 

 
 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I _____________________________________________________ (30 de puncte) 

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din 

afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Tiroida, ………………. și ……………………… sunt glande endocrine . 

 

B 6 puncte 

Numiţi două structuri receptoare din urechea internă; asociaţi fiecare grupă numită cu 

câte o caracteristică a acesteia. 

 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 

singură variantă de răspuns. 

 

1. Persoanele cu grupa sangvină O (I) pot primii sânge cu grupa: 

a) O (I) 

b) A (II) 

c) B (III) 

d) AB (IV) 

 

2. Bază azotată prezentă doar în ADN este: 

a) adenina 

b) timina  

c) citozina 

d) guanina 

 

3. Aparține toracelui, mușchiul: 

a) biceps  

b) oblic 

c) pectoral 

d) croitor 

 

4. Cromozomul Y: 

a) are centromer median 

b) conține gene ale sexului 

c) este încadrat în grupa A 

d) se găsește în stare dublă la bărbați 

 

 

5. Tiroida secretă în sânge: 

a) adrenalină  



b) ocitocină 

c) prolactină  

d) tiroxină 

D 10 puncte 

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. Prin arterele pulmonare circulă sângele încărcat cu oxigen. 

2. Cromozomul bacterian conține o macromoleculă de ADN dublu catenar, cu formă 

circulară. 

3. Inspirația se realizează prin relaxarea mușchilor intercostali. 

 

 

 

 
SUBIECTUL al II-lea _______________________________________________ (30 de puncte) 

A 18 puncte 

Acizii nucleici ARN mesager (ARNm) şi ARN de transfer (ARNt) sunt întâlniţi în 

structura celulei eucariote. 

a) Precizaţi funcţiile îndeplinite de ARNm şi ARNt; stabiliţi o deosebire structurală între 

aceste două tipuri de ARN. 

b) Sinteza unei proteine este determinată de informaţia conţinută de un fragment de ADN 

bicatenar format din 640 nucleotide, dintre care 86 sunt nucleotide cu citozină. Stabiliţi 

următoarele: 

- numărul nucleotidelor cu timină din fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele 

necesare rezolvării acestei cerinţe); 

- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar; 

- succesiunea nucleotidelor din ARN-ul mesager format prin procesul de transcripţie, dacă 

a fost copiată informația conținută de o catenă de ADN cu următoarea succesiune de 

nucleotide: ATCGGA; 

c) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 

care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

O persoană cu grupa de sânge B se prezintă la spital pentru o transfuzie cu o cantitate 

mică de sânge. 

Stabiliţi: 

a) grupele de sânge ale unor potențiali donatori de sânge pentru această persoană; 

b) tipul de aglutinină caracteristică grupei de sânge B; 

c) importanța cunoașterii tipului de Rh al persoanei care are nevoie de transfuzie de sânge; 

d) completaţi problema de la punctul B cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi 

cerinţa pe care aţi propus-o. 
 

 

 

 

 

SUBIECTUL al III-lea ___________________________________________(30 de puncte) 

1. 14 puncte 

Digestia chimică și absorbția lipidelor au loc la nivelul tubului digestiv . 



a) Definiți digestia și absorbția. 

b) Precizați tipul de enzime care acționează asupra proteinelor și lipidelor și secrețiile 

digestive care conțin astfel de enzime. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest 

scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 

- Mișcări tonice; 

- Salivă. 

Veţi construi câte două enunţuri din fiecare conţinut. 

 

2. 16 puncte 

      Prin intermediul analizatorilor, sistemul nervos primeşte informaţii despre mediul de      

viaţă al organismului. 

a) Numiţi unul dintre cele trei segmente ale analizatorului vizual; precizaţi o caracteristică a 

segmentului numit şi rolul îndeplinit de acesta. 

b) Stabiliţi o cauză posibilă a pierderii vederi. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Boli ale sistemului nervos", 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană 

 

 

• Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.  

• Se acordă 10 puncte din oficiu.  
 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A 4 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare noțiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte 

B 6 puncte 

- două structuri receptoare din urechea internă; 2 x 1p. = 2 puncte 

- câte o caracteristică pentru fiecare structură receptoare. 2 x 2p. = 4 puncte 

C 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2b; 3c; 4b; 

5d. 

5 x 2p. = 10 puncte 

D 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte 

Se acordă 2p. pentru modificarea corectă a afirmației false. 2 x 2p.= 4 puncte 

   

SUBIECTUL al  II -lea (30 de puncte) 

A 18 puncte 

a) precizarea funcțiilor îndeplinite de ARNm și de ARNt ; 

  - stabilirea unei deosebiri structurale între aceste două tipuri de ARN; 

   2 x 1p.= 2 

puncte 

                  2 

puncte 

b)  numărul de nucleotide care conțin timină – etapele rezolvării:  

    -  stabilirea numărului de nucleotide care conțin guanină (86); 

    -  stabilirea numărului de nucleotide care conțin guanină + citozină (172); 

    -  stabilirea numărului de nucleotide care conțin adenină + timină (468); 

    -  stabilirea numărului de nucleotide care conțin timină (234); 

- numărul legăturilor duble din molecula de ADN (86); 

- numărul legăturilor triple din molecula de ADN (234); 

- succesiunea nucleotidelor din ARN- ul mesager format prin procesul de 

transcripție: UAGCCU; 

1 punct 

1 punct 

1 punct 

1 punct 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

c) - formularea cerinței; 

    -  rezolvarea cerinței. 

Notă 

Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 

Pentru raționamentul corect, neînsoțit de calcule, se acordă jumătate din 

punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 

2 puncte 

2 puncte 

 

 

  

B. 12 puncte 

a) grupele de sânge ale unor potențiali donatori de sânge pentru această persoană 

 (B, O); 

2 x 2p. = 4 puncte 



b) tipurile de aglutinină caracteristic grupei de sânge B (α); 1 punct 

c) stabilirea importanței cunoașterii tipului de Rh al persoanei care are nevoie de 

transfuzie de sânge; 

3 puncte 

 

d) - formularea cerinței; 2 puncte 

     - rezolvarea cerinței. 2 puncte 

  
  

 

 

SUBIECTUL al III-lea 

(30 de puncte) 

1. 14 puncte 

a) definirea digestiei și absorbției; 2 x 1p. = 2 puncte 

b) precizarea tipul de enzime care acționează asupra proteinelor și 

lipidelor; 

 - secrețiile digestive care conțin astfel de enzime. 

2 x 1p. = 2 puncte 

 

2 x 1p. = 2 puncte 

c) construirea a patru enunțuri afirmative folosind, în acest scop, informații 

referitoare laconținuturile indicate.  

4 x 2p. = 8 puncte 

 

2. 16 puncte 

 a)   - numirea unui segment al analizator vizual;  

- precizarea unei caracteristici a segmentului numit; 

- stabilirea rolului îndeplinit de acesta; 

 1 punct 

1 punct 

1 punct  

b) stabilirea unei posibile cauze a pierderii vederii;  3 puncte 

c) alcătuirea minieseului, folosind informația ştiințifică adecvată:   

- pentru fiecare noțiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x1p.= 6 puncte 

- pentru coerența textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia 

fiecare noțiune este folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 

4 p.  

4 puncte 

 

  

 

 

 


