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Timp de lucru: 240 minute                                                                                               Mult succes! 

    

Stimaţi participanţi! Proba de concurs conţine două tipuri de teste. 

    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 spaţiile libere din test. Pentru 

verificare prezentaţi doar Foaia de răspunsuri! 

    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. 

 

TEST A 

 

1. În rezultatul fecundării la om se formează:  

a) blastula 

b) zigotul 

c) embrionul 

d) morula 

2. La organitele de tip special se referă: 

a) ribozomii, centrozomul, citoscheletul 

b) cilii, flagelul, neurofibrilele 

c) reticulul endoplasmatic rugos, ribozomii, complexul Golgi 

d) mitocondriile, lizozomii, peroxizomii 

3. Dezintegrarea enzimatică a substanțelor captate prin endocitoză se numește:  

a) crinofagie  

b) heterofagie 

c) autofagie 

d) citotomie 

4. Peretele unui centriol este constituit din:  

a) 9 triplete (9 ori câte 3) de microtubuli 

b) 9 dublete (9 ori câte 2) de microtubuli 

c) 9 triplete de microfilamente 

d) 9 dublete de filamente intermediare 

5. În anafaza mitozei are loc:  

a) aranjarea cromozomilor la ecuatorul celulei 

b) condensarea cromatinei cu apariția cromozomilor 

c) deplasarea monocromatidelor către polii celulei  

d) formarea fusului de diviziune 

6. Predecesorul nemijlocit al spermatozoidului este:  

a) spermatogonia 

b) spermatocitul de ordinul I 



c) spermatocitul de ordinul II 

d) spermatida 

7. Finisarea celei de-a doua diviziuni a meiozei la ovocitul de ordinul II în organismul de sex 

feminin are loc:  

a) imediat după ovulație 

b) la pătrunderea spermatozoidului în interiorul lui 

c) în procesul de chemotaxis 

d) în faza de proliferare a ovogenezei 

8. Epidermul pielii este format din epiteliu:  

a) stratificat pavimentos keratinizat 

b) stratificat pavimentos nekeratinizat 

c) de tranziție 

d) simplu anizomorf cilindric ciliat 

9. La leucocitele granulare se referă:  

a) neutrofilele, eozinofilele, bazofilele 

b) limfocitele, eozinofilele, bazofilele 

c) monocitele, limfocitele T și B 

d) neutrofilele, monocitele, limfocitele T 

10. Procesul de formare a limfocitelor se numește:  

a) limfocitopenie 

b) limfocitoză 

c) limfocitopoieză 

d) leucemie limfocitară 

11. Tendonul reprezintă un țesut:  

a) conjunctiv fibros lax  

b) conjunctiv fibros dens neordonat 

c) conjunctiv fibros dens ordonat  

d) muscular striat scheletal 

12. Celula din care derivă osteocitul este:  

a) osteoclastul 

b) osteoblastul 

c) monocitul 

d) condroblastul 

13. Corpusculii Nissl (substanța cromatofilă, substanța tigroidă) din citoplasma neuronului 

reprezintă aglomerări de:  

a) reticul endoplasmatic neted 

b) reticul endoplasmatic rugos 

c) mitocondrii 

d) neurofibrile 

14. În substanța cenușie a măduvei spinării se localizează neuronii:  

a) unipolari 

b) pseudounipolari 

c) bipolari 

d) multipolari 

15. Celulele Betz (piramidale gigante) se localizează în:  

a) scoarța cerebelului 



b) scoarța cerebrală 

c) substanța cenușie a măduvei spinării  

d) ganglionul spinal 

16. Vederea diurnă (de zi) și cromatică (colorată) este asigurată de către celulele:  

a) cu bastonaș 

b) cu con  

c) ganglionare 

d) amacrine 

17. Hormonul creșterii (somatotrop) se sintetizează în:  

a) hipofiză  

b) epifiză  

c) glandele suprarenale 

d) glanda tiroidă 

18. Vasele care conțin valvule sunt:  

a) venele 

b) arteriile de tip muscular 

c) arteriolele 

d) capilarele 

19. Cea mai dură regiune al dintelui este:  

a) dentina 

b) smalțul  

c) cementul  

d) pulpa 

20. La organele hematopoietice și de protecție imună se referă:  

a) timusul 

b) hipofiza  

c) pancreasul 

d) glandele sebacee 

21. Papilele din limbă care nu conțin muguri gustativi sunt:  

a) foliate 

b) fungiforme  

c) filiforme  

d) circumvalate 

22. Proteinele plasmei sanguine se sintetizează în:  

a) ficat 

b) pancreas 

c) stomac 

d) intestinul subțire 

23. Colabarea alveolelor la expirație nu este posibilă datorită prezenței:  

a) surfactantului 

b) cartilajului în peretele alveolelor 

c) barierei aero-hematice 

d) alveolocitelor respiratorii 

24. Renina este sintetizată în:  

a) rinichi 

b) piele 



c) ficat  

d) splină 

25. Spermatozoizii devin mobili în:  

a) testicul  

b) rețeaua testiculară 

c) epididim 

d) canalul ejaculator 

26.Proteinele transmembranare au proprietăți specifice. Care din secvențele de aminoacizi 

prezentate mai jos reprezintă secvența regiunii transmembranare? (Aminoacizi hidrofobi sunt 

F, A, M , I, L, Y, V, W) 

a) I W L I Y F G V W A G V I W T I L L I S 

b) I  T  P I Y G P P M A G V I G T P K L I  S 

c) I T E E Y F G R M A G V L G T D R H I S 

d) I T E I R R F R M K G V L G T D Q H I S 

27. Este prezentat un grafic care arată schimbările cantității ADN-ului în nucleul celulei în 

dependență de timp. La care etapă arată săgeată? 

 
a) faza creșterii G1 (interfaza) 

b) faza sintetica S (interfaza) 

c) faza creșterii G2 (interfaza) 

d) mitoza 

28. Care enzimă din peroxizomi catalizează următoare reacție? 

 

2H2O2 → 2H2O + O2 

a) transferaza 

b) alfa – monozidaza 

c) catalaza 

d) ADN - polimeraza 

29. Сe tip de structură a proteinei este reprezentat pe desen? 

a) primară 

b) secundară 

c) terțiară  

d) cuaternară 

 

Cantitatea  

ADN-ului în nucleu 

timp 



 

30. Examinați figura prezentată mai jos (microfotografie și schemă) care arată procesul 

endocitozei și alegeți varianta unde toate structurile sunt notate corect.  

 
a) A- spațiu extracelular, B – citozol, C – membrana citoplasmatică, D – clatrinele, E – 

membrana invaginată, F – particule supuse endocitozei, G - lumenul 

b) A- citozol, B – spațiu extracelular, C – membrana citoplasmatică, D – clatrinele, E – 

membrana invaginată, F – particule supuse endocitozei, G - lumenul 

c) A- spațiu extracelular, B – citozol, C – membrana citoplasmatică, D – particule supuse 

endocitozei, E – membrana invaginată, F – clatrinele, G - lumenul 

d) A- citozol, B – spațiu extracelular , C – membrana citoplasmatică, D – particule supuse 

endocitozei, E – membrana invaginată, F – clatrinele, G – lumenul 

31. Alegeți varianta de răspuns unde sunt enumerate afirmațiile corecte referitoare la 

complexul ATP – aza: 

1. mai este denumit complexul II 

2. se află în spațiu intermembranar 

3. se află la nivelul membranei mitocondriale interne 

4. prezintă două subunități F0 și F1 



5. conține NADH – dehidrogenaza 

a) 2, 4 

b) 3, 4 

c) 1, 3, 4 

d) 2, 4, 5  

32. Rezistența membranei lizozomale la acțiunea enzimelor proprii se datorează: 

a) gradientului de pH 

b) proteinelor membranare puternic glicozilate 

c) conținutului înalt de spectrină 

d) potențialului electric de membrană 

33. Lipidele pot avea următoarele funcții: 

1. energetică 

2. hormonală 

3. structurală 

4. de barieră 

5. catalitică 

a) 1, 2, 3, 4 

b) 1, 2, 3, 4, 5 

c) 1, 2, 3 

d) 1, 3, 4 

34. Care proprietate NU este specifică fosfolipidelor?  

a) structură amfifilă 

b) autoasamblare 

c) heterogenitate 

d) antigenică 

35. Structura secundară a polimerilor este determinată de legăturile: 

a) fosfodiesterice 

b) peptidice 

c) de hidrogen  

d) covalente 

36. Prin endosimbioză s-au format structuri celulare precum: 

a) aparatul Golgi 

b) lizozomii 

c) mitocondriile 

d) centriolii 

37. Acizi grași se depozitează în citoplasmă sub formă de: 

a) glucagon 

b) insulină 

c) trigliceride 

d) glicerol 

38. Hemoglobina este o proteină cu rol în transportul gazelor având structură: 

a) primară 

b) secundară de tip alfa helix 



c) secundară de tip beta helix 

d) cuaternară 

39. Citoscheletul este format dintr-o rețea de filamente proteice: microfilamente, microtubuli 

și filamente intermediare. Alegeți varianta unde corect sunt reprezentate diametrele acestor 

filamente 

a) microfilamente  6-7 nm , microtubuli – 20 nm, filamente intermediare 8 -12 nm 

b) microfilamente  6-7 µm , microtubuli – 20 µm, filamente intermediare 8 -12 µm 

c) microtubuli 6-7 nm , microfilamente– 20 nm, filamente intermediare 8 -12 nm 

d) microtubuli 6-7 µm , microfilamente– 20 µm, filamente intermediare 8 -12 µm 

40. Dacă trebuie să amplifici secvența de ADN care este reprezentată mai jos,  

 

care primeri tu o să alegi? 

 
a) 1, 8 

b) 2, 7 

c) 3, 6 

d) 4, 5 

41. Care din rețele de expresie prezentate reprezintă feedback-ul pozitiv și care negativ? 

 
 

a) 1- negativ, 2 – pozitiv 

b) 1 – pozitiv, 2 – pozitiv 

c) 1 – negativ, 2 –negativ 

d) 1 – pozitiv, 2 – negativ 

42. Analizați arborele genetic și determinați tipul de moştenire. 

a) autozomal dominantă 

b) autozomal recesivă 

c) dominantă X-linkată 

d) recesivă X- linkată 



 

 
43. Cum se numește enzima care este activă în mediul bazic și scindează unele componente de 

nutriție în glicerina și acizi grași? 

a) amilaza 

b) maltaza 

c) pepsina 

d) lipaza 

44. Cui aparține aforismul „omnis cellula e cellula” (toate celulele provin din celule 

preexistente). Se știe că grație studiilor acestui savant Teoria Celulară a fost completată.  

a) Matthias Schleiden 

b) Rudolf Virchow 

с) Theodor Schwann 

d) George Palade  

45. Care polimer este alcătuit din monomeri identici? 

a) acidul hialuronic 

b) tubulina 

c) chitozanul 

d) somatotropina 

46. Bacteriile termogene sunt răspândite în deosebi în: 

a) bălegar 

b) lapte 

c) apă 

d) aer 

47.  Meduzele sunt considerate specii: 

a) batipelagice 

b) batiplanctonice 

c) nectonice 

d) epifitonice 

48. Specia Beta vulgaris (sfeclă roşie)  este o plantă: 

a) bianuală 

b) bienală 

c) trienală 

d) higrohită 



49. Oxigenarea apelor în procesul de epurare biologică cu ajutorul nămolului activ se 

realizează prin: 

a) activitatea fotosintetică a producătorilor primari 

b) descompunerea substanţelor organice 

c) agitarea mecanică sau pomparea de aer 

d) nici un răspuns nu este corect 

50. Stabilitatea biocenozei este o funcţie a: 

a) productivităţii primare 

b) productivităţii secundare 

c) diversităţii componentelor 

d) numărului minor de specii  

51. Colorimetria se aplică în studiile ecologice pentru a determina: 

a) intensitatea culorii 

b) transparența soluţiei 

c) circuitul energiei în cadrul ecosistemului 

d) circuitul apei în cadrul ecosistemului  

52. Care din animalele prezentate sunt carpofage? 

a) lupul 

b) leul 

c) viermele merelor  

d) lipitoarea 

53. În Cartea Roşie sunt înregistrate speciile de plante şi animale: 

a) dispărute şi în mare pericol 

b) rare şi vulnerabile 

c) potenţial ameninţate şi rare  

d) fără interes şi taxoni neevaluaţi 

54. Consumatorii, producătorii şi descompunătorii sunt grupaţi în funcţie de relaţiile: 

a) abiotice 

b) genetice 

c) trofice 

d) informaționale  

55. Organismele cavernicole influențează biomasa: 

a) producătorilor primari 

b) producătorilor secundari  

c) consumatorilor 

d) nu influențează asupra biomasei  

56. Cea mai mică biomasă a producătorilor este caracteristică pentru: 

a) pajiști și mlaștini 

b) păduri mixte și conifere 

c) tundră și deșerturi 

d) pădure tropicală 

57. Plantele care cresc în condiții de umiditate crescută se numesc: 
a) higrofite 

b) psamofite 

c) mezofite 

d) halofite 

58. Denumiți planta, care se caracterizează prin autopolenizare. 

a) porumbul 

b) mărul 



c) mazărea 

d) macul 

59. Care sunt caracteristicile plantelor din clasa Monocotiledonate? 

1) nervaţiunea frunzelor paralelă 

2) sistemul radicular este fasciculat 

3) sistemul radicular este pivotant 

4) nervaţiunea frunzelor arcuită 

5) două cotiledoane într-o sămânță 

a) 3, 4  

b) 1, 4, 5 

c) 2, 3, 4 

d) 1, 2, 4 

60. Ce este caracteristic numai pentru ciuperci? 

a) imobilitatea 

b) prezența unui perete celular 

c) prezența hifelor 

d) reproducerea prin spori  

61. Epiteliul scvamos unistratificat căptușeşte suprafața interioară a: 

a) stomacului 

b) tuburilor renali 

c) traheii 

d) capilarilor 

62. Glandele intestinale Nu secretă: 

a) tripsinogen 

b) acizi biliari 

c) chimotripsinogen 

d) enterochinază 

63. Indicați afirmația falsă: 

a) în butonul sinaptic se găsesc vezicule cu mediator chimic 

b) mediatorul chimic interacţionează cu receptorii membranei postsinaptice 

c) medicamentele anestezice influențează asupra excitabilității sinapselor 

d) conducerea influxului nervos în sinapsele chimice este bidirecţională  

64. Indicaţi structura  tractului digestiv care conţine musculatura striată: 

a) stomac 

b) esofag 

c) intestinul gros 

d) intestinul subțire 

65. În sistemul nervos central al omului predomină: 

a) neuronii 

b) celulele gliale 

c) neuronii gigantici 

d) neuronii piramidali 

66. Fibrele sclerenchimatice prezintă: 

a) celule prozenchimatice moarte 

b) celule prozenchimatice vii 

c) celule parenchimatice moarte 

d) celule parenchimatice vii 

67. Din care țesut este format lemnul? 

a) floem 



b) xilem 

c) meristem 

d) colenchim 

68. Ce funcție are endoderma? 

a) mecanică și de transfer 

b) de transfer și formativă 

c) mecanică și formativă 

d) formativă și de secreție 

69. Din ce cauză tulpinile plantelor monocotiledonate nu cresc în grosime? 

a) în fascicule conducătoare lipsește xilemul 

b) în fascicule conducătoare lipsește floemul 

c) în fascicule conducătoare lipsește cambiul 

d) în fascicule conducătoare lipsește periciclul 

70. Pentru care dintre aceste țesuturi ale frunzei, funcția de fotosinteză este principală? 

a) epiderma superioară 

b) țesutul palisadic 

c) țesutul lacunos 

d) epiderma inferioară 

71. Organul lui Jacobson reprezintă: 

a) un receptor olfactiv prezent la majoritatea reptilelor 

b) un termoreceptor prezent la amfibieni 

c) un mecanoreceptor prezent la mamifere 

d) un fotoreceptor prezent la viermii ciliaţi 

72. Ouăle anamniilor: 

a) sunt înconjurate de o coajă gelatinoasă, care asigură păstrarea formei oului în apă 

b) posedă membrane extraembrionare care ajută la prevenirea desecării 

c) prezintă un organ embrionar special - alantois 

d) au permis vertebratelor să populeze habitatele deşertice 

73. Choanocitele au funcţia de: 

a) eliminare a produselor de excreţie la viermii ciliaţi 

b) eliminare a produselor de excreţie la viermii inelaţi 

c) creare a curentului de apă şi filtrare a hranei la spongieri 

d) creare a curentului de apă şi filtrare a hranei la moluştele bivalve 

74. Animalele deuterostomate se caracterizează prin: 

a) lipsa celomului 

b) prezenţa unei etape larvare asemănătoare cu tripleurile 

c) formarea orificiului anal în regiunea blastoporului 

d) formarea orificiului bucal în regiunea blastoporului 

75. Hemocelul: 

a) reprezintă cavitatea internă a corpului animalelor cu sistemul circulator de tip deschis 

b) reprezintă cavitatea internă a corpului animalelor cu sistemul circulator de tip închis 

c) este caracteristic artropodelor şi viermilor inelaţi 

d) este caracteristic moluştelor şi nemerţienilor 

76. Fac parte din clasa Gastropoda: 

a) caracatiţa 

b) anodonta 

c) melcul  

d) calmarul 

77. Cloroplastele sunt prezente la: 



a) hidra de apă dulce 

b) amiba obișnuită 

c) meduza aurelia 

d) euglena verde 

78. În clasa Сestoda sunt incluse: 

a) echinococul 

b) ascarida 

c) nereida 

d) planaria albă 

79. Dezvoltarea organismului dintr-un ou nefertilizat se numeşte: 

a) partenogeneză 

b) dezvoltare vegetativă 

c) înmugurire 

d) diviziune simplă 

80. Nauplius este caracteristic pentru: 

a)  insecte 

b) păianjeni 

c) ciliate 

d) crustacee 

81. Virionul virusurilor este format din:  

a) ADN și proteine 

b) ARN și proteine 

c) ADN și capsidă 

d) toate variantele sunt corecte 

82. Filamentele din structura bacteriofagilor sunt formate din: 

a) fosfolipide 

b) glicolipide 

c) proteine 

d) acizi nucleici 

83. Bacteriile nitrificatoare sunt:  

a) fotoautotrofe 

b) chemoautotrofe 

c) heterotrofe 

d) chemoorganoheterotrofe 

84. Donorul de hidrogen în cadrul fotosintezei bacteriene este:  

a) H2O 

b) H2S 

c) NH3 

d) H2O2 

85. Din compușii de mai jos selectați pe cei care se formează în rezultatul fermentației lactice 

heterofermentative:  

1. acid lactic 

2. acid acetic 

3. acid propionic 

4. etanol 

a) 1 

b) 1, 2 

c) 1, 3 

d) 1, 4 



86. Cloroplastele se întâlnesc la:  

a) Anabena 

b) Nostoc 

c) Spirogira 

d) Rhizobium 

87. Peretele celular la alge este format din:  

1. celuloză 

2. peptidoglican 

3. pectină 

4. chitină 

5. lignină 

a) 1, 3 

b) 1, 5 

c) 2, 5 

d) 3, 4 

88. Ficoeretrina absoarbe lumina:  

a) verde 

b) albastră 

c) roșie 

d) violetă 

89. Dacă un parameciu va fi transferat din soluție 0,9% NaCl în apă distilată, vacuola 

pulsatilă:  

a) va începe să se contracte mai puțin intens 

b) se va contracta cu aceeași intensitate 

c) se va contracta mai intens 

d) nici un răspuns nu este corect 

90. Miceliul secundar la bazidiomicete conține celule:  

a) cu un nucleu haploid  

b) cu un nucleu diploid  

c) cu 2 nuclee haploide 

d) cu 2 nuclee diploide 

91. Care dintre afirmațiile de mai jos despre autofagie sunt corecte? 

1. este realizată în vacuole 

2. este realizată de lizozomi 

3. presupune degradarea unor substanțe exogene 

4. presupune degradarea unor structuri proprii, care nu sunt necesare  

5. asigură reciclarea componentelor celulare 

a) 1, 4 

b) 2, 4 

c) 2, 3, 4 

d) 2, 4, 5 

92. Structura primară a ADN se formează datorită: 

a) legăturilor fosfodiesterice  

b) legăturilor glicozidice 

c) legăturilor peptidice 

d) legăturilor de hidrogen 

93. Replicarea ADN are loc: 

a) semiconservativ 

b) conservativ 



c) dispersiv 

d) a și b 

94. Proteinele fusului de diviziune se sintetizează în:  

a) profază 

b) perioada presintetică a interfazei 

c) perioada sintetică a interfazei 

d) perioada postsintetică a interfazei 

95. Pe parcursul telofazei I a meiozei:  
a) se formează două celule diploide 

b) se despiralizează cromozomi bicromatidieni 

c) se despiralizează cromozomi monocromatidieni 

d) se spiralizează cromozomii bicromatidieni 

96. Câte tipuri de gameţi poate forma genotipul AABbCcDd? 

a) 2 

b) 4 

c) 8 

d) 16 

97. Un fragment de ARNm conţine 24 nucleotide de adenilice, 30 nucleotide guanilice, 15 

nucleotide citidilice şi 6 nucleotide uracilice. Câte nucleotide guanilice au fost prezente în 

fragmentul de ADN de pe care s-a transcris acest ARNm? 

a) 15 

b) 30 

c) 45 

d) 60 

98. Care este frecvența organismelor ce vor conţine doar o alelă dominantă la încrucişarea 

AaBb X aabb? 

a) 25% 

b) 50% 

c) 75% 

d) 100% 

99. Legea segregării independente este validă dacă: 

a) genele sunt localizate în heterozomi 

b) genele interacţionează între ele 

c) genele sunt localizate în cromozomi diferiţi 

d) toate variantele sunt corecte 

100. Organele omoloage: 

a) au o origine diferită 

b) exercită o funcție asemănătoare 

c) indică asupra unei evoluţii divergente 

d) nici o variantă nu este corectă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEST B 

1. (13 puncte) În figura de mai jos este reprezentată schema structurii ultramicroscopice a 

ochiului. Notați în tabelul din Foaia de răspuns cifrele corespunzătoare indicațiilor. 

 

 

 
 

 Indicațiile 

A) Sclera  

B) Macula (pata galbenă) 

C) Cristalinul  

D) Irisul  

E) Corneea  

F) Corpul vitros 

G) Tunica vasculară 

H) Nervul optic 

I) Retina  

J) Camera posterioară 

K) Camera anterioară 

L) Unghiul iridocornean 

M) Pupila  

 

Indicația A) B)  C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) 

Cifra              

 

 



2. (12 puncte) În figura de mai jos este reprezentată schema structurii ultramicroscopice a 

retinei ochiului. Notați în tabelul din Foaia de răspunsuri cifrele corespunzătoare 

indicațiilor. 

 

 
 

 

 Indicațiile 

A) Celulele bipolare 

B) Celulele gliale Müller 

C) Celule amacrine 

D) Legături sinaptice între celule bipolare și ganglionare 

E) Celule cu con  

F) Legături sinaptice între celulele fotoreceptoare și bipolare 

G) Celule ganglionare 

H) Stratul de conuri și bastonașe 

I) Celule orizontale 

J) Celule pigmentare 

K) Axonii celulelor ganglionare 

L) Celule cu bastonaș 

 

Indicația A) B)  C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) 

Cifra             

 



3. (1 punct) Două molecule intracelulare, A și B, sunt sintetizate în mod normal la o 

constantă rata de 1000 de molecule pe secundă per celulă. Fiecare moleculă A are durata 

vieții de 100 de secunde, în timp ce fiecare moleculă  B are durata vieții de 10 secunde. 

Câte molecule de A și de B va conține celula în stare echilibrată? În Foaie de răspunsuri 

scrieţi numai numerele corespunzătoare. 

A  __________________________ 

B ___________________________ 

 

4. (3 puncte) Pentru aparatul Golgi este caracteristică polaritatea funcțională. Stabiliți 

funcțiile caracteristice pentru compartimentul cis ( C ), compartimentul median (M) și 

compartimentul trans (T). În Foaie de răspunsuri scrieți numai litera corespunzătoare. 

Funcţiile C / M / T 

1.Glicozilarea proteinelor și lipidelor prin adăugarea lanțurilor mari de manoză, 

se adiționează N-acetilglucozamina, galactoza şi fructoza. 

 

2.Se îndepărtează galactoza, se adaugă acidul sialic. Acest compartiment 

reprezintă „poarta de ieșire”, de export a produselor prelucrate și sortate  

 

3. Prin acest compartiment proteinele nou sintetizate vin din reticulul 

endoplasmatic în aparatul Golgi. Unele proteine și lipide mai departe sunt 

fosforilate și / sau glicozilate (se adaugă una sau mai multe molecule de manoză) 

 

  

 

5. (5 puncte) Stabiliți dacă afirmația este adevărată (A) sau falsă (F) şi scrieţi în Foaia de 

răspunsuri litrele respective în locurile rezervate. 

№ Afirmația A sau F 

1 În organismul uman sunt aproximativ 10
13

 celule și aproximativ 

10
10

 celule mor și sunt înlocuite în fiecare zi, noi devenim ”noi” 

oameni în fiecare trei ani 

 

2 Deși lungimile tuturor fazelor ciclului celular sunt diferite, cea mai 

mare variație apare în durata fazei G1 

 

3 Filamente de actină se găsesc în toate celule eucariote  

4 Miozina se caracterizează prin capacitatea de a interacţiona cu 

actina şi printr-o activitate ATP-azică (este deci şi o enzimă) 

 

5 Microtubuli NU sunt componente ale centriolelor   

 

 

6.   (4 puncte) Imaginează-ți că tu lucrezi cu niște vezicule în care bacteriorodopsina și ATP- 

sintetaza sunt orientate așa cum este arătat pe desen (protoni sunt pompaţi în interiorul 

veziculei, iar sinteza de ATP are loc în afara veziculei)  

 



Răspundeţi la întrebări  şi marcaţi în Foaie de răspunsuri prin semnul √, dacă răspunsul este 

«da»  şi  nu scrieţi nimic dacă răspunsul este «nu». 

 
 

1.Dacă vei adăuga ADP și fosfat anorganic în mediu extern și vei ilumina cu 

lumina suspensie cu vezicule, vor fi generate molecule de ATP?  

 

2. Dacă după sinteza acestor vezicule tu nu ai înlăturat detergentul care face 

membranele mitocondriilor permeabile pentru ioni, vor fi generate molecule 

de ATP sau nu? 

 

3. Dacă jumătate din moleculele de ATP-sintetaza ar fi fost orientate invers, 

este corect să afirmăm că molecule de ATP vor fi generate dar în cantitate 

mai mică? 

 

4. Dacă jumătate din moleculele de bacteriorodopsină ar fi fost orientate 

invers, vor fi generate molecule de ATP în cantități semnificative statistic? 

 

 

 

7. (7 puncte) Identificați care funcții sunt specifice pentru reticulul endoplasmatic neted (N), 

reticulul endoplasmatic rugos (R) și funcțiile lor comune ( C). În Foaie de răspunsuri 

scrieți numai litera corespunzătoare. 

 

№ Funcţii R/N/C 

1 Sinteza lipidelor  

2 Biogeneza membranelor   

3 Sinteza fosfolipidelor  

4 Biosinteza proteinelor de secreție   

5 Funcția de detoxifiere  

6 Suport mecanic și de compartimentare a citoplasmei  

7 Biosinteza enzimelor lizozomilor  

 

 

 

 



8. (3 puncte) Stabiliți dacă afirmația este adevărată (A) sau falsă (F) şi scrieţi în Foaia de 

răspunsuri litrele respective în locurile rezervate. 

№ Afirmația A sau F 

1 Clasa Liliopsida aparține filumului plantelor cu flori  

2 Frunzele la rozacee pot fi simple și compuse  

3 Polipodiofitele  sunt plante care, în timpul evoluției, au atins cel 

mai înalt nivel de organizare 

 

 

 

9. (6 puncte) Completaţi tabelul mai jos în conformitate cu caracteristica organismelor şi 

grupei la care ele se referă. Scrieţi în Foaia de răspunsuri literele respective în locurile 

rezervate. 

 

1. Producători    

2.Reducători    

 

a) sunt prima veriga în lanţ trofic         

b) sintetizează materia organică din materia anorganică 

c) folosesc  energia luminii solare 

d) se hrănesc cu materie organică gata pregătită 

e) reîntorc substanţele minerale în ecosistem   

f) descompun materia organică până la substanţe minerale   

 

10. (6 puncte) Completați tabelul cu literele care corespund cifrelor din desenul schematic ce 

reflectă nervaţiunea frunzelor. Scrieţi în Foaia de răspunsuri literele respective în locurile 

rezervate. 

 

 
1 2 3 4 5 6 

      

 

a) arcuită 

b) dihotomică 

c) palmată 

d) paralelă 

e) penată 

f) simplă 

 

 



11. (5 puncte) Stabiliţi  corespondenţa corectă între tipul de țesut indicat cu literă şi celulele care 

se referă la acest țesut  indicate cu cifre. Scrieţi cifrele respective în locurile rezervate din 

Foaia de răspunsuri. 

 

a) țesut epitelial; b) țesut conjunctiv; c) țesut nervos;  

1) astrocite 2) mastocite 3) leucocite 4) endoteliocite 5) ependimocite  
 

Tipul de 

țesut 

Celulele care se referă la 

acest țesut  

a  

b  

c  

 

12. (6 puncte) Asociaţi plantele din  partea dreaptă cu familiile respective din stângă. Scrieţi 

cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri. 

 

Familiile plantelor Denumirile plantelor 

A.  Poaceae    _______________ 

B.  Lamiaceae   ____________ 

C.  Fabaceae    ____________ 

D.  Brassicaceae  ___ ___________ 

E.  Fagaceae      ______________ 

F.  Pinaceae     _____________ 

1. Salvia 

2. Zadă 

3. Ridiche 

4. Stejar 

5. Firuță 

6. Lucernă 

 

13.  (8 puncte) Stabiliți asocierea dintre clasele de nevertebrate prezentate și încrengătura 

corespunzătoare.  Scrieţi cifrele respective ale claselor de nevertebrate  în locurile rezervate din 

Foaia de răspunsuri. 

 

CLASELE DE NEVERTEBRATE 

1. Cephalopoda 

2. Bivalvia 

3. Arachnida 

4. Crustacea 

5. Insecta 

6. Gastropoda 

7. Myriapoda 

8. Monoplacophora 

  

A. Mollusca (Moluştele) B.  Arthropoda (Artropodele) 

  

  

  

  

 



14. (10 puncte) În figura de mai jos este prezentat ciclul vital al virusului HIV. Identificați 

structurile / procesele indicate pe desen prin cifre. Selectați din lista oferită mai jos. Înscrieți 

litera corespunzătoare cuvântului/îmbinării de cuvinte selectate în dreptul cifrei 

corespunzătoare în spațiul rezervat din Foaia de răspunsuri.     

      

 

 

1 - _________ 

2 - _________ 

3 - _________ 

4 - _________ 

5 - _________ 

6 - _________ 

7 - _________ 

8 - _________ 

9 - _________ 

10 - _________ 

 

 

A. replicarea ADN, B. transcriere, C. translare, D. transcriere inversă, E. integrare, F. eliberarea 

virusului, G. fuziunea, H. ADN complementar, I. ARN dublucatenar J. ADN viral decapsidat,         

K. ARN viral decapsidat, L. ADN gazdă, M. recunoașterea celulară  

 

 

15. (6 puncte) Stabiliți care afirmații sunt adevărate (A) și care sunt false (F). Scrieți în Foaia 

de răspunsuri numai litera corespunzătoare. 

 

Afirmaţia A sau F 

1. Tranziţiile reprezintă un tip de mutaţii genice când o bază purinică se substituie 

cu o altă bază purinică  

 

2. Polimeria reprezintă un tip te interacţiune a genelor alele când expresia 

fenotipică a caracterului depinde de numărul de gene prezente 

 

3. Transpozonul reprezintă un element genetic mobil care se poate insera în diverse 

locusuri în lungul cromozomului 

 

4. Sindromul Turner reprezintă un caz de trisomie la om  

5. Realizarea informaţiei genetice în celula eucariotă se realizează în trei etape: 

transcripţia, processing-ul şi translaţia 

 

6.  La găini sexul homogametic este cel feminin, iar sexul heterogametic – cel 

masculin 

 

 


