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CLASA a XI-a 

 

    Stimaţi participanţi! Proba  conţine două tipuri de teste şi durează 240 de minute. 

    Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate 

variante de răspunsuri, dintre care îl alegeţi pe cel corect. Litera răspunsului corect o vopsiţi în foaia 

de răspunsuri. Fiţi atenţi! Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite! Fiecare item 

valorează un punct. Pentru maculator puteţi folosi verso spaţiile libere ale foilor. 

    Testul B conţine diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeţi corect la 

fiecare întrebare.  

     Foaia de răspunsuri se completează numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă şi nu trebuie 

să conţină nici un semn auxiliar! Foile ce nu corespund cerinţelor pot fi respinse de către Juriu. 

    SUCCES! 

 

TEST A 

1. În compoziția sa, epiderma pielii  include celule: 

a) nervoase                                               b)   conjunctive 

c) musculare                                             d)  epiteliale 

2. Sarcomerele sunt caracteristice pentru: 

a) fibrele musculare striate scheletice               b) fibrele musculare striate cardiace 

c)   a şi b                                                              d) fibrele musculare netede 

3. Stroma unui organ este alcătuită din țesut: 

a) muscular                                         b) conjunctiv 

c)   secretor                                           d) epitelial 

4. În compoziția centurii pelviene la om sunt incluse oasele: 

a) ilion                b) femur                   c) tibia              d) peroneu 

5. În compoziția gambei la om este inclus osul: 

a) pelvian             b) rotula                  c) femurul             d) tibia 

6. Măduva osoasă roșie este localizată în: 

a) canalul rahidian                                            b) periost 

c)   epifizele oaselor tubulare lungi                    d) ţesutul compact 

7. Atlasul reprezintă vertebra: 

a) prima cervicală                            b) a douăsprezecea toracică 

c)   prima lombară                             d) a şaptea cervicală 

8. Care este numărul de vertebre din coloana vertebrală umană? 

a) 34                  b) 12                     c) 7                            d) 46 

9. Cum se numește învelișul exterior al osului? 

a) periost                                    b) substanță compactă 

c)   substanță spongioasă             d) substanță membranoasă 

10. Care oase reprezintă oase tubulare lungi? 

a) scapula și claviculă                             b) humerusul și femurul 

c)  coastele și sternul                                 d) nu există un răspuns corect 

11. Mușchii care îndreptă coloana vertebrală sunt reprezentați de mușchii: 

a) spatelui                        b) pieptului         c) abdomenului         d) bazinului 

12. Zona medulară a suprarenalelor produce hormoni: 

a) tiroxina                                                       b) vasopresina 

c)  adrenalina si noradrenalina                         d) hormonii paratiroidieni 



13. În caz de hipofuncție a glandei tiroide se observă următoarea boală: 

a) boala lui Bazedov                          b) mixedem 

c)   acromegalie                                   d) glaucoma 

14. Reflexul este: 

a) acţiunea iritantului                                     

b) calea pe care circulă impulsul nervos 

c) modificarea activității organelor 

d) răspunsul organismului la iritare, efectuat de sistemul nervos central 

15. Dezvoltarea caracteristicilor sexuale secundare la om este reglementată de: 

a) enzime                                        b) sistemul nervos central 

c)  hormonii sexuali                         d) sistemul nervos periferic 

16. Care glandă, de rând cu funcția endocrina, îndeplinește şi o funcție imunitara? 

a) timusul              b) pancreasul                     c) glanda tiroidă                      d) hipofiza 

17. Care celule  produc insulina? 

a) celulele α ale pancreasului                    b) celulele β ale pancreasului 

c)   hepatocitele din ficat                             d) cardiomiocitele inimii 

18. Glanda tiroida produce  hormonul: 

a)  paratiroidian                 b) tiroxina                 c) timozina                d)  adrenalina 

19. Fertilizarea la om are loc în: 

a) uter                 b) trompele uterine                    c) vagin                     d) ovar 

20. Din ce straturi este format peretele uterin? 

a) mucoasă, musculară, seroasă                         b) adventiţia, musculară, cartilaginoasă 

c)  adventiţia, musculare, seroase                        d) capsulă, țesut muscular 

21. Ovulul se formează în: 

a) trompele uterine                                                b) uter 

c)  foliculi ovarieni                                                 d) stratul medular al ovarului 

22. Spermatozoizii se caracterizează prin: 

a) imobilitate                                              b) o cantitate mare de nutrienți 

c)  set diploid de cromozomi                       d) mobilitate 

23. Care este funcția circuitului sanguin mic la mamifere? 

a) îmbogățirea cu dioxid de carbon a sângelui          b) livrarea nutrienților către țesuturi și organe 

c)  oxigenarea sângelui                                                d) nu există un răspuns corect 

24. Care vas sangvin la om porneşte din ventriculul stâng? 

a) aorta                                             b) arterele pulmonare 

c)  trunchiul pulmonar                       d) vena cavă inferioară 

25. Cavitatea din jurul inimii se numește: 

a) endocard                b) pericard                  c) epicard                  d) miocard 

26. Circuitul sanguin mare începe de la: 

a) ventriculul stâng                             b) atriul stâng 

c)   atriul drept                                      d) ventriculul drept 

27. Sinapsa reprezintă: 

a) zona de contact între celulele nervoase                      b) substanța albă 

c)  terminația nervoasă                                                     d) fibrele nervoase 

28. Centrul de reglare ale tuturor tipurilor de metabolism la om este situat în: 

a) hipotalamus                                                 b) epifiză 

c)  glandele suprarenale                                    d) mezencefal 

29. În ochiul uman își poate schimba forma (curbura): 

a) retina                                  b) cristalinul 

c)  irisul                                    d) corpul sticlos 



30. Pneumotoraxul reprezintă: 

a) prezenţa aerului în cavitatea pleurală 

b) prezenţa sângelui în cavitatea pleurală 

c) prezenţa aerului în cavitatea pericardiacă 

d) prezenţa aerului în cavitatea urechii medii 

31. La coagularea sângelui participă: 

a) trombocitele                  b) plasma                   c) amebocitele                 d) leucocitele 

32. Funcția trombocitelor este: 

a) motorică                     b) coagulantă                c) excretorie               d) regulatorie 

33. Factorul Rhesus (Rh) la om este prezent în: 

a) trombocite                                     b) plasma sanguină 

c)   limfocite                                        d) eritrocite 

34. Receptorii gustativi  reacţionează doar la: 

a) substanţe solide                                 b) substanţe dizolvate 

c)   substanţe gazoase                              d) substanţe oscilante 

35. Receptorii care percep temperatura, presiunea unui obiect, rugozitatea sunt amplasaţi: 

a) în piele                                          b) în muşchi 

c)   în oase                                          d) în urechea internă 

36. Unde sunt localizați la om receptorii de echilibru? 

a) în canalele semicirculare ale urechii interne 

b) în urechea medie 

c) în regiunea frontală al creierului 

d) în cavitatea pericardiacă 

37. Numiți ductele care se deschid în duoden la om? 

a) ductele hepatice                                                   b) ductele splinei 

c)   ductul biliar comun, ductul pancreatic                d) ductele suprarenale 

38. Celulele sistemului imunitar, care răspund de funcțiile cheie pentru implementarea imunității 

dobândite, se referă la: 

a) limfocite                  b) eritrocite                 c) neuroni                      d) osteocite 

39. Care din animalele enumerate au inima cu patru camere? 

      1. maimuţa 

      2. şarpele 

      3. pinguinul 

      4. broasca 

          a) 1 şi 4            b) 1 şi 3            c) doar 1               d) doar 2 

40. Care dintre animalele enumerate respiră prin trahei? 

a) peştii                  b) racul de râu                 c) cărăbuşul de mai                      d) vrabia 

41. O celulă procariotă se caracterizează prin prezenţa a: 

1. peretelui celular compus din chitină 

2. membranei citoplasmatice 

3. citoplasmei 

4. ribozomilor 

5. mitocondriilor 

           a) 1, 2, 3 şi 4            b) 2, 3 şi 4            c) 3, 4 şi 5               d) 3 şi 5 

42. Oxigenul eliberat în atmosferă în cadrul fotosintezei se obţine din: 

a) CO2                  b) H2O                     c) C6H12O6                      d) ATP 



43. Selectaţi din particularităţile enumerate doar pe cele care sunt caracteristice plantelor 

monocotiledonate: 

1. sistemul radicular de tip pivotant 

2. sistemul radicular de tip fasciculat 

3. nervaţiunea frunzei paralelă 

4. nervaţiunea frunzei striată 

5. nervaţiunea frunzei arcuită 

                a) 1, 3 şi 5            b) 2, 3 şi 4            c) 2, 3 şi 5               d) 1 şi 5 

44. La care dintre organismele enumerate se întâlneşte sistemul circulator de tip închis? 

a) viermii plaţi                                                   b) viermii cilindrici 

c)   viermii inelaţi                                                d) la toate organismele enumerate 

45. Care din afirmaţiile enumerate Nu este caracteristică ADN-ului bacterian? 

a) conţine în structura sa adenină, guanină, citozină şi timină 

b) secvenţele informaţionale (exonii) sunt succedate de secvenţe neinformaţionale (introni)                                                   

c) se pot afla atât în cadrul nucleoidului, cât şi sub formă de plasmide 

d) nu formează complexe cu proteinele histonice 

46. Câte tipuri de gameţi formează genotipul AABbcc? 

a) 1                  b) 2                     c) 4                      d) 8 

47. Câte clase genotipice se pot obţine la încrucişarea AaBb x aabb? 

a) 2                  b) 4                     c) 8                      d) 16 

48. Drojdiile de panificaţie (Saccharomyces cereviseae) se reproduc: 

a) doar   asexuat                                         b) doar sexuat                     

c)   atât asexuat, cât şi sexuat                       d) nu se pot reproduce 

49. În ciclul de dezvoltare al briofitelor: 

a) predomină etapa gametofitului                                       b) predomină etapa sporofitului                     

c) ambele etape au o durată egală                                         d) lipsesc ambele etape 

50. Porumbul este o plantă: 

a) monoică                 b) dioică            c) cu flori bisexuate           d) nici un răspuns nu este corect 

 

TEST B 

1. (10 puncte) Asociaţi plantele (1-10) din dreapta cu familiile respective (A  - Е) din stânga. 

Scrieţi cifrele respective în Foaia de Răspunsuri în locurile rezervate pentru fiecare familie de 

plante.   

    

  A. Liliacee ___________________________ 

  B. Rozacee ______________________ 

  C. Fabacee _______________ 

  D. Solonacee _________________ 

  E. Graminee _________________ 

 

 

  1. ceapa 

  2. orzul                           

  3. varza                             

  4. fasolea                 

  5. trifoiul                 

  6. prunul 

  7. cartoful 

  8. ardeiul                          

  9. floarea soarelui                             

  10. porumbul                 



2. (10 puncte) Completaţi tabelul cu caracteristicile organitelor unei celule eucariote. Marcaţi în 

Foaia de Răspunsuri cu semnul “+” în locurile rezervate care din ele au două membrane, o 

membrană sau sunt lipsite de membrane. 

N Organitul celular Tipul membranei 

Două membrane 

 

O membrană 

 

Fără membrană 

 

1 Ribozomii     

2 Mitocondriile     

3 Aparatul Golgi    

4 Centrul celular    

5 Nucleul     

6 Cloroplastele     

7 Lizozomii     

8 Reticulul endoplasmatic neted    

9 Reticulul endoplasmatic rugos    

10 Microfilamentele     

 

 

3. (20 puncte) În tabelul de mai jos sunt prezentate desenele a 10 tipuri de ţesuturi. Selectaţi din 

variantele propuse mai jos Denumirea ţesuturilor şi Localizarea lor, asociindu-le cu desenele 

respective. Scrieţi în Foaia de Răspunsuri doar cifrele şi literele respective în locurile rezervate. 

N. Denumirea ţesuturilor N. Localizarea 

1 Ţesut nervos A Sistemele de organe interne şi externe, inclusiv şi 

organele senzoriale 

2 Ţesut cartilaginos B Articulaţii, pavilionul urechii, nasul, traheia 

3 Ţesut osos C Formaţiunile osoase scheletale 

4 Ţesut adipos D Organe interne, subcutanat 

5 Ţesut conjunctiv lax E    Vase sanguine, stratul adipos subcutanat. 

6 Ţesut epitelial F Pielea, pereţii intestinelor şi a organelor respiratorii 

7 Ţesut conjunctiv dens G Tendoane şi ligamente 

8 Ţesut muscular striat  scheletal H Inima  

9 Ţesut muscular neted I Pereţii vaselor sanguine, musculatura organelor interne 

10 Ţesut muscular striat cardiac J Complexele musculare ale corpului 

 

 



Ţesuturi Nr. Denumirea  ţesuturilor Localizarea 

 

I   

 

II   

 

III   

 

IV   

 

V   

 

VI   



 

VII   

 

VIII   

 

IX   

 

X   

 

4. (10 puncte) Analizaţi afirmaţiile prezentate în tabel.  Scrieţi, în Foaia de Răspunsuri,  în faţa 

fiecărei afirmaţii litera A,  dacă ea este adevărată sau F, dacă ea este  falsă. 

 

 Afirmaţii A sau F 

1 Pentru toate reptilele este caracteristică prezenţa inimii cu trei camere.  

2 Segregarea independentă a caracterelor se realizează atunci, când  genele acestor 

caractere sunt localizate în autozomi diferiţi 

 

3 Sarcomerul reprezintă structura de bază a ţesutului muscular striat  

4 Tuberculii de cartofi reprezintă nişte rădăcini modificate   

5 În scheletul membrelor superioare şi inferioare la om predomină articulaţiile fixe  

6 Reflexele necondiţionate sunt prezente în organism din momentul naşterii   

7 Pentru secreţia lor glandele endocrine  dispun de un canal secretor special  

8 Toţi hormonii după structura sa reprezintă nişte  proteine   

9 În susţinerea ipotezei originii bacteriene a mitocondriilor şi cloroplastelor pot 

servi structura ADN-ului şi a ribozomilor din aceste organite celulare 

 

10 Anteridiile şi arhegoniile la ferigi se formează pe partea inferioară a frunzei  

 


