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c) Codul genetic reprezintă legătura dintre succesiunea nucleotidelor din ADN 
şi a aminoacizilor din proteine.
Codul genetic este format din codoni.
Codonul este o succesiune de trei nucleotide şi codifică un aminoacid.
Codul genetic are 64 de codoni.

4x2p. = 8 puncte

2.                                                                                                                                                    
a) Funcţii: transportul gazelor respiratorii prin globulele roşii, imunitate prin 
globulele albe şi hemostază prin trombocite.
b) Globulele roşii sunt anucleate şi conţin hemoglobină; globulele albe sunt 
nucleate şi au rol în imunitate.
c) 6 noţiuni specifice: circulaţie sistemică, ventriculul stâng, artera aortă, 
sângele oxigenat, atriul drept, venele cave
Minieseu                       Marea circulaţie
Marea circulaţie se mai numeşte circulaţie sistemică, deoarece asigură legătura 
dintre inimă şi corp (sistem). Ea începe în ventriculul stâng cu artera aortă care 
duce sângele oxigenat în corp, la celule. De aici, sângele preia dioxidul de 
carbon şi se întoarce la inimă, în atriul drept, prin venele cave (superioară şi 
inferioară).

16 puncte
2x1p. = 2 puncte

4 puncte

6x1p. = 6 puncte

4 puncte
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TESTUL 23

SUBIECTUL I   (30 puncte)
A.                                                                                           4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie completate spaţiile libere din afirmaţia urmă-

toare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Femurul este osul .................................., iar tibia este osul ....................................
B. 6 puncte
Precizaţi doua prelungiri ale neuronului şi câte o caracteristică a acestora.
C. 10 puncte
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură vari-

antă de răspuns.
1. ARN mesager precursor:
a) conţine atât introni, cât şi exoni;
b) este caracteristic procariotelor;
c) se sintetizează prin replicaţie;
d) intervine în translaţie.

3. Din scheletul gambei face parte:
a) femurul;
b) fibula;
c) radiusul;
d) ulna.

2. Baza azotată caracteristică ADN‑ului 
este:
a) adenina;
b) timina;
c) citozina;
d) uracilul.

4. Cavitatea pelviană adăposteşte la băr‑
baţi:
a) intestinul subţire;
b) prostata;
c) uterul;
d) penisul.

5. Stimularea simpatică produce:
a) creşterea secreţiei lacrimale;
b) dilatarea bronhiilor;
c) micşorarea pupilei;
d) scăderea frecvenţei cardiace.

D. 10 puncte
Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevă-

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

1. Urina primară este o soluţie concentrată de apă şi produşi toxici pentru organism.
2. Măsurarea pulsului arterial este posibilă prin comprimarea unei artere pe un plan 

moale.
3. Analizatorul vestibular informează creierul despre poziţia corpului la un moment 

dat.
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SUBIECTUL AL II-LEA                                                                                                (30 puncte)
A.                                                                                           18 puncte
Ţesutul osos este un tip particular de ţesut conjunctiv.
a) Precizaţi componentele substanţei fundamentale a ţesutului osos.
b) Dacă un osteon conţine 20 de lamele osoase, calculaţi numărul de lamele osoase 

conţinute de toate osteoanele dintr‑un centimetru de os, ştiind ca acesta are aproximativ 
1 mm.

c) Numiţi principalele tipuri de celule osoase şi asociaţi câte o caracteristică fiecă‑
ruia.

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi 
cerinţa pe care aţi propus‑o.

B. 12 puncte
O catenă de ADN conţine 11 exoni, fiecare alcătuit din câte 500 nucleotide şi 

10 introni. Aceasta este copiată de către un ARN mesager precursor. Precizaţi: 
a) Numărul de nucleotide din ARNm matur.
b) Numărul de codoni din ARNm matur.
c) Completaţi problema cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 

care aţi propus‑o.

SUBIECTUL AL III-LEA                                                                                              (30 puncte)
1.                                                                                                14 puncte
Acizii nucleici sunt purtătorii informaţiei ereditare.
a) Enumeraţi componentele chimice ale unei nucleotide.
b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între ADN şi ARN.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând 

limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele 
noţiuni:

– nucleotidă;
– structură bicatenară.
2.                                                                                                          16 puncte
Sistemul nervos central coordonează activitatea organismului în mediul încon-

jurător. 
a) Precizaţi componentele sistemului nervos central.
b) Enumeraţi componentele encefalului şi câte un rol pentru fiecare.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat Funcţia reflexă a măduvei spinării, folosind infor‑

maţia 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‑pa‑

tru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.
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TESTUL  23  – BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL REZOLVARE PUNCTAJ
I

30 puncte
A. 
coapsei, gambei                                                                                                           

4 puncte
2x2p. = 4 puncte

B.
– dendrite: prelungiri scurte
– axon: prelungire lungă

6 puncte                                               
2x1p. = 2 puncte
2x2p. = 4 puncte

C.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2b; 3b; 4b; 5b.

10 puncte                                               
5x2p. = 10 puncte

D.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                          
Urina primară este o soluţie diluată de apă şi produşi toxici pentru organism.
Măsurarea pulsului arterial este posibilă prin comprimarea unei artere pe un 
plan osos dur.

10 puncte                                               
3x2p. = 6 puncte
2x2p. = 4 puncte

II
30 puncte

A.                                                                                                                                   
a) Substanţa fundamentală conţine o proteină numită oseină şi săruri 
minerale de fosfor şi calciu.
b) 1 osteon = 20 lamele
 1 osteon............1 mm
 X osteoane........10 mm (1 cm)
 X = 10 x 20 = 200 lamele
c) osteoblaste – celule osoase tinere care secretă oseina
 osteocite – celule osoase mature
 osteoclaste – celule osoase gigantice cu rol în remanierea ţesutului osos
d) formularea cerinţei: Definiţi osteonul.
 rezolvarea cerinţei: Osteonul este unitatea morfofuncţională a osului şi 
reprezintă totalitatea lamelelor osoase din jurul unui canal haversian.
Notă: Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei.
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din 
punctajul repartizat rezolvării problemei.

18 puncte                                               
4 puncte

4 puncte

6 puncte

2 puncte
2 puncte

B.
a) 11 x 500 = 5 500
 5 500 nucleotide în ARNm matur
b) 5 500 : 3 = 1 500 codoni
c) formularea cerinţei: Care este numărul de aminoacizi din catena polipep-
tidică nou-formată?
 rezolvarea cerinţei: 1 500 (un codon corespunde unui aminoacid).

12 puncte                                               
4 puncte
2 puncte
2 puncte
2 puncte

2 puncte
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2.                                                                                                          16 puncte
Sistemul nervos central coordonează activitatea organismului în mediul încon-

jurător. 
a) Precizaţi componentele sistemului nervos central.
b) Enumeraţi componentele encefalului şi câte un rol pentru fiecare.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat Funcţia reflexă a măduvei spinării, folosind infor‑

maţia 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‑pa‑

tru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.
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TESTUL  23  – BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL REZOLVARE PUNCTAJ
I

30 puncte
A. 
coapsei, gambei                                                                                                           

4 puncte
2x2p. = 4 puncte

B.
– dendrite: prelungiri scurte
– axon: prelungire lungă

6 puncte                                               
2x1p. = 2 puncte
2x2p. = 4 puncte

C.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2b; 3b; 4b; 5b.

10 puncte                                               
5x2p. = 10 puncte

D.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                          
Urina primară este o soluţie diluată de apă şi produşi toxici pentru organism.
Măsurarea pulsului arterial este posibilă prin comprimarea unei artere pe un 
plan osos dur.

10 puncte                                               
3x2p. = 6 puncte
2x2p. = 4 puncte

II
30 puncte

A.                                                                                                                                   
a) Substanţa fundamentală conţine o proteină numită oseină şi săruri 
minerale de fosfor şi calciu.
b) 1 osteon = 20 lamele
 1 osteon............1 mm
 X osteoane........10 mm (1 cm)
 X = 10 x 20 = 200 lamele
c) osteoblaste – celule osoase tinere care secretă oseina
 osteocite – celule osoase mature
 osteoclaste – celule osoase gigantice cu rol în remanierea ţesutului osos
d) formularea cerinţei: Definiţi osteonul.
 rezolvarea cerinţei: Osteonul este unitatea morfofuncţională a osului şi 
reprezintă totalitatea lamelelor osoase din jurul unui canal haversian.
Notă: Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei.
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din 
punctajul repartizat rezolvării problemei.

18 puncte                                               
4 puncte

4 puncte

6 puncte

2 puncte
2 puncte

B.
a) 11 x 500 = 5 500
 5 500 nucleotide în ARNm matur
b) 5 500 : 3 = 1 500 codoni
c) formularea cerinţei: Care este numărul de aminoacizi din catena polipep-
tidică nou-formată?
 rezolvarea cerinţei: 1 500 (un codon corespunde unui aminoacid).

12 puncte                                               
4 puncte
2 puncte
2 puncte
2 puncte

2 puncte



176 177

III
30 puncte

1.                                                                                                                                               
a) Trei componente: o bază azotată, o pentoză şi un radical fosforic.
b) asemănări: ambele au ca unităţi structurale nucleotidele; au ca baze 
purinice adenina şi guanina;
 deosebiri: ADN‑ul este bicatenar şi are ca zaharid dezoxiriboza, iar ARN‑ul 
este monocatenar şi are ca zaharid riboza. 
c) ADN‑ul are o structură bicatenară.
ARN‑ul de transport are şi porţiuni bicatenare.
Acizii nucleici au ca unitate structurală nucleotida.
Nucleotida este alcătuită din trei componente: o bază azotată, un zaharid şi 
un radical fosforic.

14 puncte
4 puncte

2 puncte

4x2p. = 8 puncte

2.                                                                                                                                                    
a) encefal şi măduva spinării
b) trunchiul cerebral (rol în realizarea ventilaţiei), cerebelul (rol în menţinerea 
echilibrului şi în locomoţie), diencefalul (rol în termoreglare), emisferele cere‑
brale (formarea senzaţiilor)
c) 6 noţiuni specifice: somatice, vegetative, monosinaptice, polisinaptice, 
reflexele osteoarticulare, reflexele cardiace
Minieseu                         Funcţia reflexă a măduvei spinării
Funcţia reflexă se realizează prin substanţa cenuşie care conţine centrii ner‑
voşi ai reflexelor: somatice şi vegetative. Reflexele somatice pot fi monosinap-
tice şi polisinaptice, în funcţie de numărul de neuroni din arcul reflex. Din pri‑
ma categorie fac parte reflexele osteoarticulare, iar din a doua reflexele de 
apărare. Cele vegetative sunt ale organelor interne, de exemplu reflexele car-
diace.

16 puncte
2x1p. = 2 puncte

4 puncte

6x1p. = 6 puncte

4 puncte

176 177

TESTUL 24

SUBIECTUL I   (30 puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie completate spaţiile libere din afirmaţia urmă-

toare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Cromozomii metafazici ai celulelor eucariote sunt formaţi din două braţe numite 

........................., unite printr‑un ............................
B.                                                                                            6 puncte
Precizaţi două tipuri de transformări care au loc în cavitatea bucală, în timpul 

digestiei, şi daţi câte un exemplu din fiecare.
C.  10 puncte
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură vari-

antă de răspuns.

1. Căile descendente nervoase conduc:
a) informaţii de la receptori;
b) comenzi către efectori;
c) comenzi la receptori;
d) comenzi către musculatura netedă.

2. Hipofiza este localizată:
a) în şaua turcească o osului sfenoid;
b) în partea anterioară a gâtului;
c) în regiunea pelviană;
d) în regiunea gâtului.

3. Musculatura trunchiului cuprinde muş‑
chiul:
a) croitor;
b) deltoid;
c) trapez;
d) triceps.

4. Saliva conţine enzime:
a) lipolitice;
b) amilolitice;
c) proteolitice;
d) nu conţine enzime.

5. Transcripţia este catalizată de enzima:
a) aminoacilsintetază;
b) protează;
c) ARN–polimerază;
d) ADN–polimerază.

D.                                                                                              10 puncte
Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevă-

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

1. Acromegalia este determinată de hiposecreţia de STH.
2. Undele sonore reprezintă excitantul specific pentru receptorii vestibulari.
3. Glaucomul se caracterizează prin creşterea tensiunii intraoculare.

176 177

III
30 puncte

1.                                                                                                                                               
a) Trei componente: o bază azotată, o pentoză şi un radical fosforic.
b) asemănări: ambele au ca unităţi structurale nucleotidele; au ca baze 
purinice adenina şi guanina;
 deosebiri: ADN‑ul este bicatenar şi are ca zaharid dezoxiriboza, iar ARN‑ul 
este monocatenar şi are ca zaharid riboza. 
c) ADN‑ul are o structură bicatenară.
ARN‑ul de transport are şi porţiuni bicatenare.
Acizii nucleici au ca unitate structurală nucleotida.
Nucleotida este alcătuită din trei componente: o bază azotată, un zaharid şi 
un radical fosforic.

14 puncte
4 puncte

2 puncte

4x2p. = 8 puncte

2.                                                                                                                                                    
a) encefal şi măduva spinării
b) trunchiul cerebral (rol în realizarea ventilaţiei), cerebelul (rol în menţinerea 
echilibrului şi în locomoţie), diencefalul (rol în termoreglare), emisferele cere‑
brale (formarea senzaţiilor)
c) 6 noţiuni specifice: somatice, vegetative, monosinaptice, polisinaptice, 
reflexele osteoarticulare, reflexele cardiace
Minieseu                         Funcţia reflexă a măduvei spinării
Funcţia reflexă se realizează prin substanţa cenuşie care conţine centrii ner‑
voşi ai reflexelor: somatice şi vegetative. Reflexele somatice pot fi monosinap-
tice şi polisinaptice, în funcţie de numărul de neuroni din arcul reflex. Din pri‑
ma categorie fac parte reflexele osteoarticulare, iar din a doua reflexele de 
apărare. Cele vegetative sunt ale organelor interne, de exemplu reflexele car-
diace.

16 puncte
2x1p. = 2 puncte

4 puncte

6x1p. = 6 puncte

4 puncte

176 177

TESTUL 24

SUBIECTUL I   (30 puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie completate spaţiile libere din afirmaţia urmă-

toare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Cromozomii metafazici ai celulelor eucariote sunt formaţi din două braţe numite 

........................., unite printr‑un ............................
B.                                                                                            6 puncte
Precizaţi două tipuri de transformări care au loc în cavitatea bucală, în timpul 

digestiei, şi daţi câte un exemplu din fiecare.
C.  10 puncte
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură vari-

antă de răspuns.

1. Căile descendente nervoase conduc:
a) informaţii de la receptori;
b) comenzi către efectori;
c) comenzi la receptori;
d) comenzi către musculatura netedă.

2. Hipofiza este localizată:
a) în şaua turcească o osului sfenoid;
b) în partea anterioară a gâtului;
c) în regiunea pelviană;
d) în regiunea gâtului.

3. Musculatura trunchiului cuprinde muş‑
chiul:
a) croitor;
b) deltoid;
c) trapez;
d) triceps.

4. Saliva conţine enzime:
a) lipolitice;
b) amilolitice;
c) proteolitice;
d) nu conţine enzime.

5. Transcripţia este catalizată de enzima:
a) aminoacilsintetază;
b) protează;
c) ARN–polimerază;
d) ADN–polimerază.

D.                                                                                              10 puncte
Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevă-

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

1. Acromegalia este determinată de hiposecreţia de STH.
2. Undele sonore reprezintă excitantul specific pentru receptorii vestibulari.
3. Glaucomul se caracterizează prin creşterea tensiunii intraoculare.



176 177

III
30 puncte

1.                                                                                                                                               
a) Trei componente: o bază azotată, o pentoză şi un radical fosforic.
b) asemănări: ambele au ca unităţi structurale nucleotidele; au ca baze 
purinice adenina şi guanina;
 deosebiri: ADN‑ul este bicatenar şi are ca zaharid dezoxiriboza, iar ARN‑ul 
este monocatenar şi are ca zaharid riboza. 
c) ADN‑ul are o structură bicatenară.
ARN‑ul de transport are şi porţiuni bicatenare.
Acizii nucleici au ca unitate structurală nucleotida.
Nucleotida este alcătuită din trei componente: o bază azotată, un zaharid şi 
un radical fosforic.

14 puncte
4 puncte

2 puncte

4x2p. = 8 puncte

2.                                                                                                                                                    
a) encefal şi măduva spinării
b) trunchiul cerebral (rol în realizarea ventilaţiei), cerebelul (rol în menţinerea 
echilibrului şi în locomoţie), diencefalul (rol în termoreglare), emisferele cere‑
brale (formarea senzaţiilor)
c) 6 noţiuni specifice: somatice, vegetative, monosinaptice, polisinaptice, 
reflexele osteoarticulare, reflexele cardiace
Minieseu                         Funcţia reflexă a măduvei spinării
Funcţia reflexă se realizează prin substanţa cenuşie care conţine centrii ner‑
voşi ai reflexelor: somatice şi vegetative. Reflexele somatice pot fi monosinap-
tice şi polisinaptice, în funcţie de numărul de neuroni din arcul reflex. Din pri‑
ma categorie fac parte reflexele osteoarticulare, iar din a doua reflexele de 
apărare. Cele vegetative sunt ale organelor interne, de exemplu reflexele car-
diace.

16 puncte
2x1p. = 2 puncte

4 puncte

6x1p. = 6 puncte

4 puncte

176 177

TESTUL 24

SUBIECTUL I   (30 puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie completate spaţiile libere din afirmaţia urmă-

toare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Cromozomii metafazici ai celulelor eucariote sunt formaţi din două braţe numite 

........................., unite printr‑un ............................
B.                                                                                            6 puncte
Precizaţi două tipuri de transformări care au loc în cavitatea bucală, în timpul 

digestiei, şi daţi câte un exemplu din fiecare.
C.  10 puncte
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură vari-

antă de răspuns.

1. Căile descendente nervoase conduc:
a) informaţii de la receptori;
b) comenzi către efectori;
c) comenzi la receptori;
d) comenzi către musculatura netedă.

2. Hipofiza este localizată:
a) în şaua turcească o osului sfenoid;
b) în partea anterioară a gâtului;
c) în regiunea pelviană;
d) în regiunea gâtului.

3. Musculatura trunchiului cuprinde muş‑
chiul:
a) croitor;
b) deltoid;
c) trapez;
d) triceps.

4. Saliva conţine enzime:
a) lipolitice;
b) amilolitice;
c) proteolitice;
d) nu conţine enzime.

5. Transcripţia este catalizată de enzima:
a) aminoacilsintetază;
b) protează;
c) ARN–polimerază;
d) ADN–polimerază.

D.                                                                                              10 puncte
Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevă-

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

1. Acromegalia este determinată de hiposecreţia de STH.
2. Undele sonore reprezintă excitantul specific pentru receptorii vestibulari.
3. Glaucomul se caracterizează prin creşterea tensiunii intraoculare.

176 177

III
30 puncte

1.                                                                                                                                               
a) Trei componente: o bază azotată, o pentoză şi un radical fosforic.
b) asemănări: ambele au ca unităţi structurale nucleotidele; au ca baze 
purinice adenina şi guanina;
 deosebiri: ADN‑ul este bicatenar şi are ca zaharid dezoxiriboza, iar ARN‑ul 
este monocatenar şi are ca zaharid riboza. 
c) ADN‑ul are o structură bicatenară.
ARN‑ul de transport are şi porţiuni bicatenare.
Acizii nucleici au ca unitate structurală nucleotida.
Nucleotida este alcătuită din trei componente: o bază azotată, un zaharid şi 
un radical fosforic.

14 puncte
4 puncte

2 puncte

4x2p. = 8 puncte

2.                                                                                                                                                    
a) encefal şi măduva spinării
b) trunchiul cerebral (rol în realizarea ventilaţiei), cerebelul (rol în menţinerea 
echilibrului şi în locomoţie), diencefalul (rol în termoreglare), emisferele cere‑
brale (formarea senzaţiilor)
c) 6 noţiuni specifice: somatice, vegetative, monosinaptice, polisinaptice, 
reflexele osteoarticulare, reflexele cardiace
Minieseu                         Funcţia reflexă a măduvei spinării
Funcţia reflexă se realizează prin substanţa cenuşie care conţine centrii ner‑
voşi ai reflexelor: somatice şi vegetative. Reflexele somatice pot fi monosinap-
tice şi polisinaptice, în funcţie de numărul de neuroni din arcul reflex. Din pri‑
ma categorie fac parte reflexele osteoarticulare, iar din a doua reflexele de 
apărare. Cele vegetative sunt ale organelor interne, de exemplu reflexele car-
diace.

16 puncte
2x1p. = 2 puncte

4 puncte

6x1p. = 6 puncte

4 puncte

176 177

TESTUL 24

SUBIECTUL I   (30 puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie completate spaţiile libere din afirmaţia urmă-

toare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Cromozomii metafazici ai celulelor eucariote sunt formaţi din două braţe numite 

........................., unite printr‑un ............................
B.                                                                                            6 puncte
Precizaţi două tipuri de transformări care au loc în cavitatea bucală, în timpul 

digestiei, şi daţi câte un exemplu din fiecare.
C.  10 puncte
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură vari-

antă de răspuns.

1. Căile descendente nervoase conduc:
a) informaţii de la receptori;
b) comenzi către efectori;
c) comenzi la receptori;
d) comenzi către musculatura netedă.

2. Hipofiza este localizată:
a) în şaua turcească o osului sfenoid;
b) în partea anterioară a gâtului;
c) în regiunea pelviană;
d) în regiunea gâtului.

3. Musculatura trunchiului cuprinde muş‑
chiul:
a) croitor;
b) deltoid;
c) trapez;
d) triceps.

4. Saliva conţine enzime:
a) lipolitice;
b) amilolitice;
c) proteolitice;
d) nu conţine enzime.

5. Transcripţia este catalizată de enzima:
a) aminoacilsintetază;
b) protează;
c) ARN–polimerază;
d) ADN–polimerază.

D.                                                                                              10 puncte
Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevă-

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

1. Acromegalia este determinată de hiposecreţia de STH.
2. Undele sonore reprezintă excitantul specific pentru receptorii vestibulari.
3. Glaucomul se caracterizează prin creşterea tensiunii intraoculare.



178 179

SUBIECTUL AL II-LEA                                                                                   (30 puncte)
A. 14 puncte
Acizii nucleici stau la baza transmiterii caracterelor ereditare.
a) Precizaţi deosebirea structurală între ARN precursor şi ARN matur.
b) Reprezentaţi molecula de ARN precursor obţinută prin transcripţia unei molecule 

de ADN cu secvenţa de nucleotide 3′‑5′: ACTCGT.
 c) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi 

cerinţa pe care aţi propus‑o.
B.                                                                                                   16 puncte
O macromoleculă de ADN conţine 1 200 nucleotide din care 300 conţin adenină. 

Stabiliţi următoarele:
a) Numărul de nucleotide ce conţin guanină.
b) Numărul de legături duble din ADN‑ul dat.
c) Numărul de codoni din ARN‑ul ce se formează prin transcrierea ADN‑ului.
d) Completaţi problema cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 

care aţi propus‑o.

SUBIECTUL AL III-LEA                                                                                     (30 puncte)  
1.                                                                                                        14 puncte  
Genetica umană are numeroase domenii de aplicabilitate.
a) Enumeraţi două metode de diagnosticare prin care se pot depista afecţiunile gene‑

tice.
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între clonarea terapeutică şi tehnica fertilizării 

in vitro.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând 

limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele 
conţinuturi:

– sfatul genetic;
– diagnoza prenatală.
2.                                                                                                                 16 puncte
Sistemul nervos prezintă două funcţii: funcţia reflexă şi funcţia de conducere. 

Precizaţi:
a) Definiţia actului reflex.
b) Denumirea componentelor sistemului nervos vegetativ şi modul de acţiune a aces‑

tora.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat Arcul reflex, folosind informaţia ştiinţifică adecva‑

tă. 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‑pa‑

tru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

178 179

TESTUL 24 – BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL REZOLVARE PUNCTAJ
I

30 puncte
A. cromatide, centromer 4 puncte

2x2p. = 4 puncte
B. 
– transformări mecanice: masticaţia
– transformări chimice: digestia chimică a amidonului preparat

6 puncte                                               
2x1p. = 2 puncte
2x2p. = 4 puncte

C. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 
1b; 2a; 3c; 4b; 5c.

10 puncte                                               
5x2p. = 10 puncte

D.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                          
 Acromegalia este determinată de hipersecreţia de STH.
 Undele sonore reprezintă excitantul specific pentru receptorii auditivi.

10 puncte                                               
3x2p. = 6 puncte
2x2p. = 4 puncte

II
30 puncte

A.                                                                                                                                   
a) ARN precursor conţine secvenţe informaţionale numite exoni şi secvenţe 
noninformaţionale numite introni, pe când ARN matur conţine numai exoni.
b) Dacă 3’‑5’ are nucleotidele: ACTCGT, atunci 5’‑3’ va avea TGAGCA, iar ARN 
precursor va avea UGAGCA (transcrie catena 3’‑5’). Legăturile din ARNm se 
realizează în direcţia 5’‑3’.
c) formularea cerinţei: Câţi codoni are ARNm format?
 rezolvarea cerinţei: 2 codoni.
Notă: Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru 
raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat rezolvării problemei.

14 puncte                                               
4 puncte

6 puncte

2 puncte
2 puncte

B.
a) 1 200 nucleotide; 300 guanină = 300 citozină
 adenina şi timina: 1 200 – (300 + 300) = 600
 A = T = 600/2 = 300
b) numărul de legături duble este egal cu cel de A şi de T = 300 duble legă‑
turi
c) 1200/2 = 600 nucleotide pe o catenă
 600/3 = 200 codoni
 (1 codon = 3 nucleotide)
d) formularea cerinţei: Care este numărul de legături triple din macromole-
cula ADN?
 rezolvarea cerinţei: 300, egal cu numărul nucleotidelor cu guanină şi 
citozină. 

16 puncte                                               
4 puncte

4 puncte

4 puncte

2 puncte

2 puncte

178 179

SUBIECTUL AL II-LEA                                                                                   (30 puncte)
A. 14 puncte
Acizii nucleici stau la baza transmiterii caracterelor ereditare.
a) Precizaţi deosebirea structurală între ARN precursor şi ARN matur.
b) Reprezentaţi molecula de ARN precursor obţinută prin transcripţia unei molecule 

de ADN cu secvenţa de nucleotide 3′‑5′: ACTCGT.
 c) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi 

cerinţa pe care aţi propus‑o.
B.                                                                                                   16 puncte
O macromoleculă de ADN conţine 1 200 nucleotide din care 300 conţin adenină. 

Stabiliţi următoarele:
a) Numărul de nucleotide ce conţin guanină.
b) Numărul de legături duble din ADN‑ul dat.
c) Numărul de codoni din ARN‑ul ce se formează prin transcrierea ADN‑ului.
d) Completaţi problema cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 

care aţi propus‑o.

SUBIECTUL AL III-LEA                                                                                     (30 puncte)  
1.                                                                                                        14 puncte  
Genetica umană are numeroase domenii de aplicabilitate.
a) Enumeraţi două metode de diagnosticare prin care se pot depista afecţiunile gene‑

tice.
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între clonarea terapeutică şi tehnica fertilizării 

in vitro.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând 

limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele 
conţinuturi:

– sfatul genetic;
– diagnoza prenatală.
2.                                                                                                                 16 puncte
Sistemul nervos prezintă două funcţii: funcţia reflexă şi funcţia de conducere. 

Precizaţi:
a) Definiţia actului reflex.
b) Denumirea componentelor sistemului nervos vegetativ şi modul de acţiune a aces‑

tora.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat Arcul reflex, folosind informaţia ştiinţifică adecva‑

tă. 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‑pa‑

tru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

178 179

TESTUL 24 – BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL REZOLVARE PUNCTAJ
I

30 puncte
A. cromatide, centromer 4 puncte

2x2p. = 4 puncte
B. 
– transformări mecanice: masticaţia
– transformări chimice: digestia chimică a amidonului preparat

6 puncte                                               
2x1p. = 2 puncte
2x2p. = 4 puncte

C. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 
1b; 2a; 3c; 4b; 5c.

10 puncte                                               
5x2p. = 10 puncte

D.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                          
 Acromegalia este determinată de hipersecreţia de STH.
 Undele sonore reprezintă excitantul specific pentru receptorii auditivi.

10 puncte                                               
3x2p. = 6 puncte
2x2p. = 4 puncte

II
30 puncte

A.                                                                                                                                   
a) ARN precursor conţine secvenţe informaţionale numite exoni şi secvenţe 
noninformaţionale numite introni, pe când ARN matur conţine numai exoni.
b) Dacă 3’‑5’ are nucleotidele: ACTCGT, atunci 5’‑3’ va avea TGAGCA, iar ARN 
precursor va avea UGAGCA (transcrie catena 3’‑5’). Legăturile din ARNm se 
realizează în direcţia 5’‑3’.
c) formularea cerinţei: Câţi codoni are ARNm format?
 rezolvarea cerinţei: 2 codoni.
Notă: Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru 
raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat rezolvării problemei.

14 puncte                                               
4 puncte

6 puncte

2 puncte
2 puncte

B.
a) 1 200 nucleotide; 300 guanină = 300 citozină
 adenina şi timina: 1 200 – (300 + 300) = 600
 A = T = 600/2 = 300
b) numărul de legături duble este egal cu cel de A şi de T = 300 duble legă‑
turi
c) 1200/2 = 600 nucleotide pe o catenă
 600/3 = 200 codoni
 (1 codon = 3 nucleotide)
d) formularea cerinţei: Care este numărul de legături triple din macromole-
cula ADN?
 rezolvarea cerinţei: 300, egal cu numărul nucleotidelor cu guanină şi 
citozină. 

16 puncte                                               
4 puncte

4 puncte

4 puncte

2 puncte

2 puncte



178 179

SUBIECTUL AL II-LEA                                                                                   (30 puncte)
A. 14 puncte
Acizii nucleici stau la baza transmiterii caracterelor ereditare.
a) Precizaţi deosebirea structurală între ARN precursor şi ARN matur.
b) Reprezentaţi molecula de ARN precursor obţinută prin transcripţia unei molecule 

de ADN cu secvenţa de nucleotide 3′‑5′: ACTCGT.
 c) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi 

cerinţa pe care aţi propus‑o.
B.                                                                                                   16 puncte
O macromoleculă de ADN conţine 1 200 nucleotide din care 300 conţin adenină. 

Stabiliţi următoarele:
a) Numărul de nucleotide ce conţin guanină.
b) Numărul de legături duble din ADN‑ul dat.
c) Numărul de codoni din ARN‑ul ce se formează prin transcrierea ADN‑ului.
d) Completaţi problema cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 

care aţi propus‑o.

SUBIECTUL AL III-LEA                                                                                     (30 puncte)  
1.                                                                                                        14 puncte  
Genetica umană are numeroase domenii de aplicabilitate.
a) Enumeraţi două metode de diagnosticare prin care se pot depista afecţiunile gene‑

tice.
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între clonarea terapeutică şi tehnica fertilizării 

in vitro.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând 

limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele 
conţinuturi:

– sfatul genetic;
– diagnoza prenatală.
2.                                                                                                                 16 puncte
Sistemul nervos prezintă două funcţii: funcţia reflexă şi funcţia de conducere. 

Precizaţi:
a) Definiţia actului reflex.
b) Denumirea componentelor sistemului nervos vegetativ şi modul de acţiune a aces‑

tora.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat Arcul reflex, folosind informaţia ştiinţifică adecva‑

tă. 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‑pa‑

tru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

178 179

TESTUL 24 – BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL REZOLVARE PUNCTAJ
I

30 puncte
A. cromatide, centromer 4 puncte

2x2p. = 4 puncte
B. 
– transformări mecanice: masticaţia
– transformări chimice: digestia chimică a amidonului preparat

6 puncte                                               
2x1p. = 2 puncte
2x2p. = 4 puncte

C. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 
1b; 2a; 3c; 4b; 5c.

10 puncte                                               
5x2p. = 10 puncte

D.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                          
 Acromegalia este determinată de hipersecreţia de STH.
 Undele sonore reprezintă excitantul specific pentru receptorii auditivi.

10 puncte                                               
3x2p. = 6 puncte
2x2p. = 4 puncte

II
30 puncte

A.                                                                                                                                   
a) ARN precursor conţine secvenţe informaţionale numite exoni şi secvenţe 
noninformaţionale numite introni, pe când ARN matur conţine numai exoni.
b) Dacă 3’‑5’ are nucleotidele: ACTCGT, atunci 5’‑3’ va avea TGAGCA, iar ARN 
precursor va avea UGAGCA (transcrie catena 3’‑5’). Legăturile din ARNm se 
realizează în direcţia 5’‑3’.
c) formularea cerinţei: Câţi codoni are ARNm format?
 rezolvarea cerinţei: 2 codoni.
Notă: Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru 
raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat rezolvării problemei.

14 puncte                                               
4 puncte

6 puncte

2 puncte
2 puncte

B.
a) 1 200 nucleotide; 300 guanină = 300 citozină
 adenina şi timina: 1 200 – (300 + 300) = 600
 A = T = 600/2 = 300
b) numărul de legături duble este egal cu cel de A şi de T = 300 duble legă‑
turi
c) 1200/2 = 600 nucleotide pe o catenă
 600/3 = 200 codoni
 (1 codon = 3 nucleotide)
d) formularea cerinţei: Care este numărul de legături triple din macromole-
cula ADN?
 rezolvarea cerinţei: 300, egal cu numărul nucleotidelor cu guanină şi 
citozină. 

16 puncte                                               
4 puncte

4 puncte

4 puncte

2 puncte

2 puncte

178 179

SUBIECTUL AL II-LEA                                                                                   (30 puncte)
A. 14 puncte
Acizii nucleici stau la baza transmiterii caracterelor ereditare.
a) Precizaţi deosebirea structurală între ARN precursor şi ARN matur.
b) Reprezentaţi molecula de ARN precursor obţinută prin transcripţia unei molecule 

de ADN cu secvenţa de nucleotide 3′‑5′: ACTCGT.
 c) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi 

cerinţa pe care aţi propus‑o.
B.                                                                                                   16 puncte
O macromoleculă de ADN conţine 1 200 nucleotide din care 300 conţin adenină. 

Stabiliţi următoarele:
a) Numărul de nucleotide ce conţin guanină.
b) Numărul de legături duble din ADN‑ul dat.
c) Numărul de codoni din ARN‑ul ce se formează prin transcrierea ADN‑ului.
d) Completaţi problema cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 

care aţi propus‑o.

SUBIECTUL AL III-LEA                                                                                     (30 puncte)  
1.                                                                                                        14 puncte  
Genetica umană are numeroase domenii de aplicabilitate.
a) Enumeraţi două metode de diagnosticare prin care se pot depista afecţiunile gene‑

tice.
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între clonarea terapeutică şi tehnica fertilizării 

in vitro.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând 

limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele 
conţinuturi:

– sfatul genetic;
– diagnoza prenatală.
2.                                                                                                                 16 puncte
Sistemul nervos prezintă două funcţii: funcţia reflexă şi funcţia de conducere. 

Precizaţi:
a) Definiţia actului reflex.
b) Denumirea componentelor sistemului nervos vegetativ şi modul de acţiune a aces‑

tora.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat Arcul reflex, folosind informaţia ştiinţifică adecva‑

tă. 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‑pa‑

tru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

178 179

TESTUL 24 – BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL REZOLVARE PUNCTAJ
I

30 puncte
A. cromatide, centromer 4 puncte

2x2p. = 4 puncte
B. 
– transformări mecanice: masticaţia
– transformări chimice: digestia chimică a amidonului preparat

6 puncte                                               
2x1p. = 2 puncte
2x2p. = 4 puncte

C. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 
1b; 2a; 3c; 4b; 5c.

10 puncte                                               
5x2p. = 10 puncte

D.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                          
 Acromegalia este determinată de hipersecreţia de STH.
 Undele sonore reprezintă excitantul specific pentru receptorii auditivi.

10 puncte                                               
3x2p. = 6 puncte
2x2p. = 4 puncte

II
30 puncte

A.                                                                                                                                   
a) ARN precursor conţine secvenţe informaţionale numite exoni şi secvenţe 
noninformaţionale numite introni, pe când ARN matur conţine numai exoni.
b) Dacă 3’‑5’ are nucleotidele: ACTCGT, atunci 5’‑3’ va avea TGAGCA, iar ARN 
precursor va avea UGAGCA (transcrie catena 3’‑5’). Legăturile din ARNm se 
realizează în direcţia 5’‑3’.
c) formularea cerinţei: Câţi codoni are ARNm format?
 rezolvarea cerinţei: 2 codoni.
Notă: Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. Pentru 
raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat rezolvării problemei.

14 puncte                                               
4 puncte

6 puncte

2 puncte
2 puncte

B.
a) 1 200 nucleotide; 300 guanină = 300 citozină
 adenina şi timina: 1 200 – (300 + 300) = 600
 A = T = 600/2 = 300
b) numărul de legături duble este egal cu cel de A şi de T = 300 duble legă‑
turi
c) 1200/2 = 600 nucleotide pe o catenă
 600/3 = 200 codoni
 (1 codon = 3 nucleotide)
d) formularea cerinţei: Care este numărul de legături triple din macromole-
cula ADN?
 rezolvarea cerinţei: 300, egal cu numărul nucleotidelor cu guanină şi 
citozină. 

16 puncte                                               
4 puncte

4 puncte

4 puncte

2 puncte

2 puncte



180 181

III
30 puncte

1.                                                                                                                                               
a) ecografia şi amniocenteza 
b) asemănare: ambele se bazează pe investigarea embrionului;
 deosebire: fertilizarea constă în crearea celulei‑ou sau zigotului, în afara 
corpului uman, iar clonarea constă în formarea unei culturi de celule stem.
c) Sfatul genetic are rol important în prevenirea apariţiei unor boli genetice.
Sfatul genetic este necesar în cazul cuplurilor care prezintă risc genetic 
crescut.
Diagnoza prenatală permite identificarea unor maladii ereditare.
Ca metode de diagnoză prenatală, amintim: ecografia şi amniocenteza.

14 puncte
2 puncte

4 puncte

4x2p. = 8 puncte

2.                                                                                                                   
a) Actul reflex reprezintă răspunsul dat de organism la acţiunea unui stimul.
b) SNV are două componente: simpatic şi parasimpatic; acestea pot acţiona 
antagonist, cooperant sau complementar. 
c) 6 noţiuni specifice: centri nervoşi, act reflex, cale aferentă, cale eferentă, 
receptor, efector
Minieseu                           Arcul reflex
Funcţia reflexă se realizează prin intermediul substanţei cenuşii care conţine 
centrii nervoşi ai reflexelor. Actul reflex este reacţia de răspuns a organismului 
la un stimul şi are ca substrat anatomic arcul reflex. Un arc reflex cuprinde 
următoarele componente: receptor, cale aferentă (senzitivă), centrul nervos, 
cale eferentă (motorie) şi efector.

16 puncte
2x1p. = 2 puncte

4 puncte
6x1p. = 6 puncte

4 puncte

180 181

TESTUL 25

SUBIECTUL I   (30 puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie completate spaţiile libere din afirmaţia urmă-

toare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Sistemul reproducător feminin este alcătuit din ....................... şi ............................
B.                                                                                               6 puncte
Numiţi cele două procese care se desfăşoară în intestinul subţire, precum şi su-

curile digestive care conţin enzime şi intervin în digestia chimică a alimentelor.
C.                                                                                            10 puncte
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură vari-

antă de răspuns.

1. Deformarea cililor stimulează  
recep torii:
a) gustativi;
b) olfactivi;
c) vizuali;
d) auditivi.

2. Substanţa cenuşie:
a) intră în alcătuirea scoarţei cerebrale;
b) este formată din fibre nervoase;
c) lipseşte din structura măduvei spinării;
d) formează o masă compactă în trunchiul 
cerebral.

3. Foveea centralis:
a) asigură acomodarea pentru distanţă;
b) este o componentă a coroidei;
c) aparţine sistemului optic;
d) se găseşte la nivelul petei galbene.

4. Următorul reflex somatic este mono‑
sinaptic:
a) de flexie;
b) rotulian;
c) de micţiune;
d) de apărare.

5. Hipotalamusul este parte componentă a:
a) cerebelului;
b) trunchiului cerbral;
c) diencefalului;
d) emisferelor cerebrale.

D.  10 puncte
Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevă-

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

1. În urma ultrafiltrării glomerulare, rezultă urina finală.
2. Sucul gastric conţine enzime glicolitice.
3. Persoanele care au antigenul D pe hematii au RH pozitiv.

180 181

III
30 puncte

1.                                                                                                                                               
a) ecografia şi amniocenteza 
b) asemănare: ambele se bazează pe investigarea embrionului;
 deosebire: fertilizarea constă în crearea celulei‑ou sau zigotului, în afara 
corpului uman, iar clonarea constă în formarea unei culturi de celule stem.
c) Sfatul genetic are rol important în prevenirea apariţiei unor boli genetice.
Sfatul genetic este necesar în cazul cuplurilor care prezintă risc genetic 
crescut.
Diagnoza prenatală permite identificarea unor maladii ereditare.
Ca metode de diagnoză prenatală, amintim: ecografia şi amniocenteza.

14 puncte
2 puncte

4 puncte

4x2p. = 8 puncte

2.                                                                                                                   
a) Actul reflex reprezintă răspunsul dat de organism la acţiunea unui stimul.
b) SNV are două componente: simpatic şi parasimpatic; acestea pot acţiona 
antagonist, cooperant sau complementar. 
c) 6 noţiuni specifice: centri nervoşi, act reflex, cale aferentă, cale eferentă, 
receptor, efector
Minieseu                           Arcul reflex
Funcţia reflexă se realizează prin intermediul substanţei cenuşii care conţine 
centrii nervoşi ai reflexelor. Actul reflex este reacţia de răspuns a organismului 
la un stimul şi are ca substrat anatomic arcul reflex. Un arc reflex cuprinde 
următoarele componente: receptor, cale aferentă (senzitivă), centrul nervos, 
cale eferentă (motorie) şi efector.

16 puncte
2x1p. = 2 puncte

4 puncte
6x1p. = 6 puncte

4 puncte

180 181

TESTUL 25

SUBIECTUL I   (30 puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie completate spaţiile libere din afirmaţia urmă-

toare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Sistemul reproducător feminin este alcătuit din ....................... şi ............................
B.                                                                                               6 puncte
Numiţi cele două procese care se desfăşoară în intestinul subţire, precum şi su-

curile digestive care conţin enzime şi intervin în digestia chimică a alimentelor.
C.                                                                                            10 puncte
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură vari-

antă de răspuns.

1. Deformarea cililor stimulează  
recep torii:
a) gustativi;
b) olfactivi;
c) vizuali;
d) auditivi.

2. Substanţa cenuşie:
a) intră în alcătuirea scoarţei cerebrale;
b) este formată din fibre nervoase;
c) lipseşte din structura măduvei spinării;
d) formează o masă compactă în trunchiul 
cerebral.

3. Foveea centralis:
a) asigură acomodarea pentru distanţă;
b) este o componentă a coroidei;
c) aparţine sistemului optic;
d) se găseşte la nivelul petei galbene.

4. Următorul reflex somatic este mono‑
sinaptic:
a) de flexie;
b) rotulian;
c) de micţiune;
d) de apărare.

5. Hipotalamusul este parte componentă a:
a) cerebelului;
b) trunchiului cerbral;
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d) emisferelor cerebrale.

D.  10 puncte
Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevă-

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

1. În urma ultrafiltrării glomerulare, rezultă urina finală.
2. Sucul gastric conţine enzime glicolitice.
3. Persoanele care au antigenul D pe hematii au RH pozitiv.



180 181

III
30 puncte

1.                                                                                                                                               
a) ecografia şi amniocenteza 
b) asemănare: ambele se bazează pe investigarea embrionului;
 deosebire: fertilizarea constă în crearea celulei‑ou sau zigotului, în afara 
corpului uman, iar clonarea constă în formarea unei culturi de celule stem.
c) Sfatul genetic are rol important în prevenirea apariţiei unor boli genetice.
Sfatul genetic este necesar în cazul cuplurilor care prezintă risc genetic 
crescut.
Diagnoza prenatală permite identificarea unor maladii ereditare.
Ca metode de diagnoză prenatală, amintim: ecografia şi amniocenteza.

14 puncte
2 puncte

4 puncte

4x2p. = 8 puncte

2.                                                                                                                   
a) Actul reflex reprezintă răspunsul dat de organism la acţiunea unui stimul.
b) SNV are două componente: simpatic şi parasimpatic; acestea pot acţiona 
antagonist, cooperant sau complementar. 
c) 6 noţiuni specifice: centri nervoşi, act reflex, cale aferentă, cale eferentă, 
receptor, efector
Minieseu                           Arcul reflex
Funcţia reflexă se realizează prin intermediul substanţei cenuşii care conţine 
centrii nervoşi ai reflexelor. Actul reflex este reacţia de răspuns a organismului 
la un stimul şi are ca substrat anatomic arcul reflex. Un arc reflex cuprinde 
următoarele componente: receptor, cale aferentă (senzitivă), centrul nervos, 
cale eferentă (motorie) şi efector.

16 puncte
2x1p. = 2 puncte

4 puncte
6x1p. = 6 puncte

4 puncte

180 181

TESTUL 25

SUBIECTUL I   (30 puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie completate spaţiile libere din afirmaţia urmă-

toare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Sistemul reproducător feminin este alcătuit din ....................... şi ............................
B.                                                                                               6 puncte
Numiţi cele două procese care se desfăşoară în intestinul subţire, precum şi su-

curile digestive care conţin enzime şi intervin în digestia chimică a alimentelor.
C.                                                                                            10 puncte
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură vari-

antă de răspuns.

1. Deformarea cililor stimulează  
recep torii:
a) gustativi;
b) olfactivi;
c) vizuali;
d) auditivi.

2. Substanţa cenuşie:
a) intră în alcătuirea scoarţei cerebrale;
b) este formată din fibre nervoase;
c) lipseşte din structura măduvei spinării;
d) formează o masă compactă în trunchiul 
cerebral.

3. Foveea centralis:
a) asigură acomodarea pentru distanţă;
b) este o componentă a coroidei;
c) aparţine sistemului optic;
d) se găseşte la nivelul petei galbene.

4. Următorul reflex somatic este mono‑
sinaptic:
a) de flexie;
b) rotulian;
c) de micţiune;
d) de apărare.

5. Hipotalamusul este parte componentă a:
a) cerebelului;
b) trunchiului cerbral;
c) diencefalului;
d) emisferelor cerebrale.

D.  10 puncte
Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevă-

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

1. În urma ultrafiltrării glomerulare, rezultă urina finală.
2. Sucul gastric conţine enzime glicolitice.
3. Persoanele care au antigenul D pe hematii au RH pozitiv.

180 181

III
30 puncte

1.                                                                                                                                               
a) ecografia şi amniocenteza 
b) asemănare: ambele se bazează pe investigarea embrionului;
 deosebire: fertilizarea constă în crearea celulei‑ou sau zigotului, în afara 
corpului uman, iar clonarea constă în formarea unei culturi de celule stem.
c) Sfatul genetic are rol important în prevenirea apariţiei unor boli genetice.
Sfatul genetic este necesar în cazul cuplurilor care prezintă risc genetic 
crescut.
Diagnoza prenatală permite identificarea unor maladii ereditare.
Ca metode de diagnoză prenatală, amintim: ecografia şi amniocenteza.

14 puncte
2 puncte

4 puncte

4x2p. = 8 puncte

2.                                                                                                                   
a) Actul reflex reprezintă răspunsul dat de organism la acţiunea unui stimul.
b) SNV are două componente: simpatic şi parasimpatic; acestea pot acţiona 
antagonist, cooperant sau complementar. 
c) 6 noţiuni specifice: centri nervoşi, act reflex, cale aferentă, cale eferentă, 
receptor, efector
Minieseu                           Arcul reflex
Funcţia reflexă se realizează prin intermediul substanţei cenuşii care conţine 
centrii nervoşi ai reflexelor. Actul reflex este reacţia de răspuns a organismului 
la un stimul şi are ca substrat anatomic arcul reflex. Un arc reflex cuprinde 
următoarele componente: receptor, cale aferentă (senzitivă), centrul nervos, 
cale eferentă (motorie) şi efector.

16 puncte
2x1p. = 2 puncte

4 puncte
6x1p. = 6 puncte

4 puncte
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TESTUL 25

SUBIECTUL I   (30 puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie completate spaţiile libere din afirmaţia urmă-

toare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Sistemul reproducător feminin este alcătuit din ....................... şi ............................
B.                                                                                               6 puncte
Numiţi cele două procese care se desfăşoară în intestinul subţire, precum şi su-

curile digestive care conţin enzime şi intervin în digestia chimică a alimentelor.
C.                                                                                            10 puncte
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură vari-

antă de răspuns.

1. Deformarea cililor stimulează  
recep torii:
a) gustativi;
b) olfactivi;
c) vizuali;
d) auditivi.

2. Substanţa cenuşie:
a) intră în alcătuirea scoarţei cerebrale;
b) este formată din fibre nervoase;
c) lipseşte din structura măduvei spinării;
d) formează o masă compactă în trunchiul 
cerebral.

3. Foveea centralis:
a) asigură acomodarea pentru distanţă;
b) este o componentă a coroidei;
c) aparţine sistemului optic;
d) se găseşte la nivelul petei galbene.

4. Următorul reflex somatic este mono‑
sinaptic:
a) de flexie;
b) rotulian;
c) de micţiune;
d) de apărare.

5. Hipotalamusul este parte componentă a:
a) cerebelului;
b) trunchiului cerbral;
c) diencefalului;
d) emisferelor cerebrale.

D.  10 puncte
Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevă-

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

1. În urma ultrafiltrării glomerulare, rezultă urina finală.
2. Sucul gastric conţine enzime glicolitice.
3. Persoanele care au antigenul D pe hematii au RH pozitiv.
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SUBIECTUL AL II-LEA                                                                                         (30 puncte)
A.                                                                                                16 puncte
Acizii nucleici stau la baza transmiterii ereditare a caracterelor.
a) Precizaţi deosebirea structurală între ARN mesager şi ARN de transport.
b) Dacă pe catena 5'‑3' a unei molecule de ADN există succesiunea de nucleotide 

ATTGCG, specificaţi ce nucleotide conţine ARN‑ul format prin transcrierea catenei 
date.

c) Calculaţi numărul nucleotidelor dintr‑o macromoleculă de ADN bicatenară care 
conţine 100 nucleotide cu citozină şi un număr dublu de nucleotide cu timină.

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi 
cerinţa pe care aţi propus‑o.

B.                                                                                                                  14 puncte
O moleculă de ADN are următoarea secvenţă de baze azotate: TACCTAGGC, 

pe una dintre catene. Stabiliţi următoarele:
a) Secvenţa de nucleotide de pe catena complementară ADN; secvenţa de nucleotide 

din ARNm formată prin copierea catenei iniţiale.
b) Numărul de legături duble din ADN‑ul dat.
c) Numărul de codoni din ARN‑ul care se formează prin transcrierea catenei de ADN 

dată.
d) Completaţi problema cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 

care aţi propus‑o.

SUBIECTUL AL III-LEA                                                                                              (30 puncte)
1.  14 puncte
Glanda hipofiză este alcătuită din trei lobi.
a) Precizaţi localizarea hipofizei şi denumirea lobilor acesteia.
b) Precizaţi câte un hormon pentru fiecare lob.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând 

limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele 
conţinuturi:

– nanism hipofizar;
– gigantism.
2.                                                                                        16 puncte
Antropizarea are impact asupra ecosistemelor naturale. Precizaţi:
a) Definiţia ecosistemului şi enumerarea elementelor componente ale acestuia.
b) Enumerarea a patru acţiuni de deteriorare a ecosistemelor.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale, 

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‑pa‑

tru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.
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TESTUL  25  – BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL REZOLVARE PUNCTAJ
I

30 puncte
A. 
gonade, conducte genitale                                                                                                                                

4 puncte
2x2p. = 4 puncte

B.
– digestia, absorbţia intestinală
– sucul pancreatic şi sucul intestinal

6 puncte                                               
2x1p. = 2 puncte
2x2p. = 4 puncte

C.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2a; 3d; 4b; 5c.

10 puncte                                               
5x2p. = 10 puncte

D.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                          
În urma ultrafiltrării glomerulare, rezultă urina primară.
Sucul gastric conţine enzime proteolitice.

10 puncte                                               
3x2p. = 6 puncte
2x2p. = 4 puncte

II
30 puncte

A.                                                                                                                                   
a) ARN mesager este monocatenar liniar, pe când cel de transport este 
monocatenar cu porţiuni bicatenare, în formă de frunză de trifoi.
b) ARNm: UAACGC.
c) număr nucleotide citozină = număr nucleotide guanină = 100
 nucleotide cu timină = 100 x 2 = 200 = nucleotide cu adenină
 număr total de nucleotide = (A+T) + (C+G) = 400 + 200 = 600
d) formularea cerinţei: Câţi codoni are ARNm format de la punctul b?
 rezolvarea cerinţei: Doi codoni.
Notă: Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei.
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din 
punctajul repartizat rezolvării problemei.

16 puncte                                               
4 puncte

2 puncte

6 puncte

2 puncte
2 puncte

B.
a) ATGGATCCG − catena complementară
 ARNm = AUGGAUCCG
b) numărul de legături duble este egal cu cel de A şi de T = 4 duble legături; 
c) trei codoni
d) formularea cerinţei: Care este numărul de legături triple din modecula 
ADN?
 rezolvarea cerinţei: Cinci triple legături (între C şi G).

14 puncte                                               
4 puncte

4 puncte
2 puncte
2 puncte

2 puncte
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SUBIECTUL AL II-LEA                                                                                         (30 puncte)
A.                                                                                                16 puncte
Acizii nucleici stau la baza transmiterii ereditare a caracterelor.
a) Precizaţi deosebirea structurală între ARN mesager şi ARN de transport.
b) Dacă pe catena 5'‑3' a unei molecule de ADN există succesiunea de nucleotide 

ATTGCG, specificaţi ce nucleotide conţine ARN‑ul format prin transcrierea catenei 
date.

c) Calculaţi numărul nucleotidelor dintr‑o macromoleculă de ADN bicatenară care 
conţine 100 nucleotide cu citozină şi un număr dublu de nucleotide cu timină.

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi 
cerinţa pe care aţi propus‑o.

B.                                                                                                                  14 puncte
O moleculă de ADN are următoarea secvenţă de baze azotate: TACCTAGGC, 

pe una dintre catene. Stabiliţi următoarele:
a) Secvenţa de nucleotide de pe catena complementară ADN; secvenţa de nucleotide 

din ARNm formată prin copierea catenei iniţiale.
b) Numărul de legături duble din ADN‑ul dat.
c) Numărul de codoni din ARN‑ul care se formează prin transcrierea catenei de ADN 

dată.
d) Completaţi problema cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 

care aţi propus‑o.

SUBIECTUL AL III-LEA                                                                                              (30 puncte)
1.  14 puncte
Glanda hipofiză este alcătuită din trei lobi.
a) Precizaţi localizarea hipofizei şi denumirea lobilor acesteia.
b) Precizaţi câte un hormon pentru fiecare lob.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând 

limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele 
conţinuturi:

– nanism hipofizar;
– gigantism.
2.                                                                                        16 puncte
Antropizarea are impact asupra ecosistemelor naturale. Precizaţi:
a) Definiţia ecosistemului şi enumerarea elementelor componente ale acestuia.
b) Enumerarea a patru acţiuni de deteriorare a ecosistemelor.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale, 

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‑pa‑

tru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.
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TESTUL  25  – BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL REZOLVARE PUNCTAJ
I

30 puncte
A. 
gonade, conducte genitale                                                                                                                                

4 puncte
2x2p. = 4 puncte

B.
– digestia, absorbţia intestinală
– sucul pancreatic şi sucul intestinal

6 puncte                                               
2x1p. = 2 puncte
2x2p. = 4 puncte

C.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2a; 3d; 4b; 5c.

10 puncte                                               
5x2p. = 10 puncte

D.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                          
În urma ultrafiltrării glomerulare, rezultă urina primară.
Sucul gastric conţine enzime proteolitice.

10 puncte                                               
3x2p. = 6 puncte
2x2p. = 4 puncte

II
30 puncte

A.                                                                                                                                   
a) ARN mesager este monocatenar liniar, pe când cel de transport este 
monocatenar cu porţiuni bicatenare, în formă de frunză de trifoi.
b) ARNm: UAACGC.
c) număr nucleotide citozină = număr nucleotide guanină = 100
 nucleotide cu timină = 100 x 2 = 200 = nucleotide cu adenină
 număr total de nucleotide = (A+T) + (C+G) = 400 + 200 = 600
d) formularea cerinţei: Câţi codoni are ARNm format de la punctul b?
 rezolvarea cerinţei: Doi codoni.
Notă: Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei.
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din 
punctajul repartizat rezolvării problemei.

16 puncte                                               
4 puncte

2 puncte

6 puncte

2 puncte
2 puncte

B.
a) ATGGATCCG − catena complementară
 ARNm = AUGGAUCCG
b) numărul de legături duble este egal cu cel de A şi de T = 4 duble legături; 
c) trei codoni
d) formularea cerinţei: Care este numărul de legături triple din modecula 
ADN?
 rezolvarea cerinţei: Cinci triple legături (între C şi G).

14 puncte                                               
4 puncte

4 puncte
2 puncte
2 puncte

2 puncte




