
 

 
TEST DE EVALUARE 

 
Biologie vegetală și animală 

 

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. 

La plante, structuri celulare cu membrană dublă sunt: nucleul, .............. și……….. . 

 

B 6 puncte 

Daţi două exemple de grupe de reptile; scrieţi, în dreptul fiecărei grupe, câte un 

exemplu reprezentativ. 

 

C 10 puncte 

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

singură variantă de răspuns. 

 

1.  Reticulul endoplasmatic are rol în: 

a) depozitarea substanțelor de rezervă 

b) sinteza de proteine 

c) formarea fusului de diviziune 

d) furnizarea de energie celulară 

 

2. Cromozomii sunt bicromatidici în: 

a) Telofaza mitotică 

b) Anafaza II meiotică 

c) Anafaza I meiotică 

d) Telofaza II meiotică 

 

3. Învelișul extern al globului ocular la mamifere este: 

a) sclerotica  

b) retina 

c) coroida 

d) pupila 

 

4. Prin fotosinteză: 

a) se hrănesc ascomicetele 

b) se eliberează oxigen în aer 

c) sunt degradate substanţele organice 

d) sunt sintetizate substanţe minerale 

5. Face parte din plantele monocotiledonate: 

a) varza 

b) măceșul  



c) grâul 

d) rapița 

 

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. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea 

negaţiei. 

1. Ciocanul, nicovala și scărița se găsesc în urechea internă. 

 

2. Cromozomii sunt structuri temporare ale celulei. 

 

3. Orice modificare în structura materialului genetic este o mutație. 

 

 

 
SUBIECTUL al II-lea _______________________________________________ (30 de puncte) 

A 18 puncte 

La mamifere sângele circulă prin inimă și vase de sânge. 

a) Denumiți vasele care asigură vascularizația nutritivă a inimii. 

b) Explicaţi rolul valvulelor atrioventriculare și valvulelor semilunare. 

c) Calculați conținutul în apă al plasmei sângelui unei persoane, știind următoarele: 

- Volumul sangvin reprezintă 7% din masa corpului; 

- Plasma reprezintă 55% din volumul sangvin; 

- Apa reprezintă 90% din compoziția plasmei sangvine; 

- Persoana cântărește 58 de Kg; 

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea problemei. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi 

voi. Rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

 

B 12 puncte 

Un soi de prune cu fructe de culoare albastră (A) și ovale (O), heterozigot pentru ambele 

caractere, se încrucișează cu un alt soi cu fructe galbene și rotunde. Stabiliți următoarele: 

a) Genotipul părinților; 

b) Tipurile de gameți formați de soiul de prune cu fructe de culoare albastră și rotundă; 

c) Fenotipurile organismelor cu genotipul: aaOo, Aaoo; 

d) completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa 

pe care aţi propus-o. 

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 



 

 

 

 

 

 

SUBIECTUL al III-lea ______________________________________________(30 de puncte) 

1.   14 puncte 

Metafaza şi anafaza sunt faze ale diviziunii celulare mitotice. 

a) Precizaţi câte o caracteristică pentru fiecare dintre aceste două faze ale mitozei. 

b) Stabiliţi două deosebiri între profaza mitozei şi telofaza mitozei. 

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

acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 

- Mitoza - importanţă; 

- Legile mendeliene ale eredităţii. 

Veţi construi câte două enunţuri din fiecare conţinut. 

2.   16 puncte 

 

Respiraţia este una dintre funcţiile fundamentale ale mamiferelor. 

a) Scrieți ecuația respirației aerobe. 

b) Enumerați două componente structurale ale plămânilor mamiferelor. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Ventilația pulmonară 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 maxim trei-patru 

fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

 

• 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 exemple de grupe de reptile; 2 x 1p. = 2 puncte 

- câte un exemplu reprezentativ pentru fiecare grupă. 2 x 2p. = 4 puncte 

C 10 puncte 

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

4b; 5c. 

5 x 2p. = 10 puncte 

D 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 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 vaselor care asigură vascularizația nutritivă a inimii;    2 

puncte 

b)  explicarea rolului valvulelor atrioventriculare 3 puncte 

    -  explicarea rolului valvulelor semilunare 3 puncte 

c) calcularea volumului sangvin al adultului; 2 puncte 

58 x 7 : 100 = 4,06 l;  

2 puncte 

- calcularea valorii plasmei sangvine;  

4,06 x 55 : 100 = 2,233 l; 

2 puncte 

- calcularea conținutului în apă al plasmei sangvine;  

2,233 x 90 : 100 = 2,0097 l. 

2 puncte 

d) - formularea cerinței; 2 puncte 

    - rezolvarea cerinței. 2 puncte 

Notă   

Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei.   

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

rezolvării problemei.  

  

B. 12 puncte 

a) genotipul părinților: AaOo; aaoo; 2 x 1p. = 2 

puncte 

b) tipurile de gameți formați de soiul de prune cu fructe de culoare albastră și 

rotunde: Ao; ao 

2 puncte 

c) fenotipurile organismelor cu genotipul: aaOo ( fructe galbene și ovale) și 2 x 2p. = 4 



Aaoo ( fructe albastre și rotunde); puncte 

d) - formularea cerinței; 2 puncte 

    - rezolvarea cerinței. 2 puncte 

  
  

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

1. 14 puncte 

a) precizarea unei caracteristici pentru metafaza mitozei și a unei caracteristici 

pentru anafaza  mitozei; 

2 x 1p. = 2 

puncte 

b) stabilirea a două deosebiri între profaza mitozei și telofaza mitozei; 2 x 2p. = 4 

puncte 

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

referitoare la 

conținuturile indicate.  

4 x 2p. = 8 

puncte 

 

2. 16 puncte 

a) scrierea corectă a ecuației generale a respirației aerobe;   2 puncte  

b) enumerarea a două componente structurale ale plămânilor mamiferelor ;  2 x 2p. = 4 

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 

 

  

 

 


