
COLEGIUL ENERGETIC                      NUMELE…………………………. 

CATEDRA DE BIOLOGIE       PRENUMELE……………………   

                                                                                   CLASA A IX-A  

         NOTA  ………………….. 

 
TEST DE EVALUARE  

 

Competenţe specifice:  

1.1. Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul asimilării de cunoştinţe despre structura şi funcţiile organismelor 
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de organe vegetale animale în scopul comparării lor 

1.3. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi funcţiilor organismelor 

3.1.    Reprezentarea structurii şi funcţiilor pe baza modelelor 
4.1.    Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare 

4.2.    Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare 

NR.1 

 

1.  (0,5p) Completaţi spaţiile libere: 

 

În lumea vie se cunosc două tipuri fundamentale de celule……………………………şi …………………………… 

 

2. (1,5p) Asociaţi noţiunile din coloana A cu cele din coloana B: 

 

    A      B 

a) ribozom 1) transportul intracelular 

b) dictiozom 2) sinteza proteinelor 

c) reticul endoplasmatic 3) respiraţia celulară 

 4) împachetarea de substanţe 

 

3. (1,5p) Alegeţi răspunsul corect: 

 

1. Lizozomul are rol: 

a) secreţia de substanţe; 

 b) sinteza de substanţe; 

 c) digestia intracelulară; 

 d) elaborarea de secreţii. 

2. Rol în producerea de energie celulară are: 

 a) mitocondria; 

 b) reticulul endoplasmatic; 

 c) plastidele; 

 d) aparatul Golgi. 

3. Celula procariotă prezintă: 

 a) mitocondrie; 

 b) mezozom; 

 c) lizozom ; 

 d) dictiozom. 

 

4. (1,5p)  Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite. 

a) numiţi trei organite celulare  care aparţin celulei eucariote; 

b) precizaţi câte o funcţie pentru fiecare dintre acestea; 

c) construiţi două enunţuri –afirmative – dintre care un enunţ adevărat şi un enunţ fals. Folosiţi următoarele 

conţinuturi; mureină , microscopic. 

 

5. (2,5p)  Celula eucariotă o întâlnim la majoritatea organismelor. 

a)   precizaţi componentele neprotoplasmatice celulare. 

b)   stabiliţi o asemănare şi o deosebire între celula vegetală şi celula animală. 

c)   alcătuiţi un minieseu intitulat „MEMBRANA CELULARĂ”. În acest scop, enumeraţi opt noţiuni specifice 

acestei teme. 

 

6. (1,5p)  Următorul desen reprezintă structura unui component 

celular:  

              a)   precizaţi despre ce component este vorba; 

              b)   completaţi desenul. 

 

           

 

              

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Se acordă 1 punct din oficiu. 

 Timp de lucru 40 minute. 

                                                                           
                             



COLEGIUL ENERGETIC                      NUMELE…………………………. 

CATEDRA DE BIOLOGIE       PRENUMELE…………………….. 

                                      CLASA A IX-A  

         NOTA  ………………….. 

 
TEST DE EVALUARE  

 

Competenţe specifice:  

1.4. Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul asimilării de cunoştinţe despre structura şi funcţiile organismelor 
1.5. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de organe vegetale animale în scopul comparării lor 

1.6. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi funcţiilor organismelor 

3.1.    Reprezentarea structurii şi funcţiilor pe baza modelelor 
4.1.    Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare 

4.2.    Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare 

 

NR. 2 

 
7.  (0,5p) Completaţi spaţiile libere: 

 

Peretele celular al celulei procariote prezintă …………………………… şi …………………………… 

 

8. (1,5p) Asociaţi noţiunile din coloana A cu cele din coloana B: 

 

    A      B 

d) citoplasma 5) transportul intracelular 

e) lizozom 6) hialoplasma 

f) reticul endoplasmatic 7) respiraţia celulară 

 8) digestia intracelulară 

9. (1,5p) Alegeţi răspunsul corect: 

 

1. Este un sistem de canalicule: 

a) mitocondria; 

 b) reticulul endoplasmatic; 

 c) lizozomul; 

 d) mezozomul. 

2. Se mai numesc şi granulele lui Palade: 

 a) mitocondriile ; 

 b) lizozomii; 

 c) mezozomii; 

 d) ribozomii. 

3. Celula procariotă nu are : 

 a) ribozomi; 

 b) mezozom; 

 c) lizozom; 

 d) vacuole. 

 

10. (1,5p)  Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite. 

d) numiţi trei organite celulare  care aparţin celulei eucariote; 

e) precizaţi câte o funcţie pentru fiecare dintre acestea; 

f) construiţi două enunţuri –afirmative – dintre care un enunţ adevărat şi un enunţ fals. Folosiţi următoarele conţinuturi; 

stromă, cili. 

 

11. (2,5p)  Celula eucariotă o întâlnim la majoritatea organismelor. 

a)   precizaţi componentele protoplasmatice celulare. 

b)   stabiliţi o asemănare şi o deosebire între celula procariotă şi celula eucariotă. 

c)   alcătuiţi un minieseu intitulat „CITOPLASMA CELULEI EUCARIOTE”. În acest scop, enumeraţi opt noţiuni specifice 

acestei teme. 

 

12. (1,5p)  Următorul desen reprezintă structura unei celule:  

              a)   precizaţi despre ce celulă este vorba; 

              b)   completaţi desenul. 

 

 

 

 

 

 
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Se acordă 1 punct din oficiu. 

 Timp de lucru 40 minute. 

                                                                           
                               


