
OLIMPIADA LA BIOLOGIE 

etapa republicană, 06 martie 2022, Clasa a XII-a 

 

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. Evacuarea substanțelor din celulă are loc prin procesul de:  

a) fagocitoză 

b) osmoză 

c) exocitoză 

d) pinocitoză 

2. Fața proximală (cis) și fața distală (trans) sunt caracteristice pentru:  

a) reticulul endoplasmatic neted  

b) reticulul endoplasmatic rugos  

c) complexul Golgi 

d) lizozomi 

3. La organitele de tip membranar se referă:  

a) ribozomii 

b) centrozomul 

c) citoscheletul 

d) lizozomii 

4. În locul de pornire a fiecărui cil în citoplasmă se localizează:  

a) corpusculul bazal 

b) axonema 

c) filamentele de laminină  

d) corpusculul rezidual 

5. Celulele epiteliale sunt atașate la membrana bazală cu ajutorul joncțiunilor de tipul:  

a) desmozomilor 

b) semidesmozomilor 

c) nexusului 

d) zonulelor de aderență 

6. Hemosiderina se referă la incluziunile celulare de tip:  

a) trofic 

b) secretor 



c) excretor 

d) pigmentar 

7. În care perioadă a ciclului celular are loc sinteza tubulinelor pentru formarea fusului 

mitotic?  

a) postmitotică (presintetică, G1) 

b) sintetică (S) 

c) premitotică (postsintetică, G2)  

d) de repaus (G0) 

8. În care fază a mitozei are loc condensarea și spiralizarea progresivă a cromatinei ce duce 

la apariția cromozomilor?  

a) profază 

b) metafază  

c) anafază 

d) telofază 

9. Moartea accidentală a celulei, survenită în rezultatul acțiunii factorilor nocivi poartă 

denumirea de:  

a) apoptoză 

b) autopsie 

c) necroză  

d) aneuploidie 

10. Epiteliul de tranziție este caracteristic pentru căile:  

a) respiratorii 

b) urinare 

c) biliare 

d) genitale feminine 

11. Monocitele sanguine migrează în țesuturi și se transformă în:  

a) mastocite 

b) macrofage 

c) mieloblaste 

d) miosatelitocite 

12. La aparatul de acomodare al ochiului se referă:  

a) retina 

b) corpul ciliar cu mușchiul ciliar 

c) corneea 

d) соrpul vitros 

13. Glucocorticosteroizii sunt sintetizați în:  

a) hipofiză 

b) epifiză 

c) glandele suprarenale 

d) glanda tiroidă 

14. Pepsinogenul se secretă în:  

a) esofag 

b) stomac 

c) intestinul subțire 

d) intestinul gros 



15. Sinteza colagenului și elastinei din componența fibrelor de colagen și elastice are loc în:  

a) plasmocite 

b) fibroblaste 

c) macrofage 

d) mastocite 

16. Selectați celulele cartilajului hialin:  

a) macrofage, mastocite 

b) condroblaste, condrocite 

c) osteoblaste, osteocite 

d) mielocite, metamielocite 

17. Hipofiza reglează activitatea:  

a) gonadelor (glandelor sexuale) 

b) ficatului  

c) cordului 

d) splinei 

18. Glandele endocrine produc:  

a) hormoni 

b) salivă  

c) lapte 

d) anticorpi 

19. În perioada postnatală eritrocitele la om se formează în:  

a) splină  

b) ficat 

c) măduva osoasă roșie 

d) vasele sanguine 

20. Trombocitele (plachetele sanguine) în organismul uman au rol de: 

a) apărare 

b) coagulare a sângelui  

c) transportare a oxigenului și bioxidului de carbon  

d) participare în reacțiile alergice 

21. Celula osoasă matură este:  

a) osteonul  

b) osteocitul 

c) osteoblastul 

d) osteoclastul 

22. Miosatelitocitele:  

a) au rol de regenerare a fibrei musculare striate în caz de lezare a ei în perioada postnatală 

b) conțin multe nuclee, dispuse la periferiе 

c) sunt situate în interiorul sarcomerului 

d) sunt unite una cu alta cu ajutorul discurilor intercalare 

23. Neuronii bipolari se întâlnesc în:  

a) retină 

b) encefal 

c) ganglionii spinali 

d) substanța cenușie a măduvei spinării 



24. Spermatogeneza se produce în:  

a) testicule 

b) epididim 

c) prostată 

d) vezicule seminale 

25. În ovarul fetiței nou-născute sunt prezenți foliculii:  

a) primari 

b) primordiali 

c) secundari 

d) maturi 

26. Sunt prezentate frecvențele genotipurilor pentru patru populații. În care populație se 

menține echilibru lui Hardy – Weinberg?  

a)  p(aa) = 0,64      p(Aa) = 0,32     p(AA) = 0,32 

b)  p(aa) = 0,42      p(Aa) = 0,49     p(AA) = 0,09 

c)  p(aa) = 0,25      p(Aa) = 0,25     p(AA) = 0,50 

d)  p(aa) = 0,49      p(Aa) = 0,42     p(AA) = 0,09 

27. Analizați arborele genetic și determinați tipul moştenirii ereditare. 

 
a) autozomal dominantă 

b) autozomal recesivă 

c) dominantă X-linkată 

d) recesivă X- linkată 

28. Guta este o boală dominantă autozomală. Se știe că penetranța la bărbați este de 20 de % 

și la femei este de 0%. Care este probabilitate ca să se nască un copil bolnav la părinții 

heterozigoți? 

a) 25 % 

b) 75% 

c) 7,5% 

d) 15% 

29. Câte molecule de apă se elimină la formarea unei oligonucleotide din 10 nucleotide pornind 

de la fosfat, pentoză și baza azotată? 



 

 

a) 29 

b) 28 

c) 30 

d) 31 

 

30. O plasmidă a fost prelucrată cu restrictaze (enzime de restricție) și fragmentele obținute de 

ADN au fost studiate prin metoda gel – electroforezei.  Mărimea plasmidei este de 6,8 kb. 

Alegeți harta de restricție corectă. 

 

a)  

Fosfat 

 

 

Pentoza 

 

 

Baza azotată 

 
 

2 H2O 

 

   
    H2O 
    

 

HindII

I 
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I 
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3,0 
2,3 

1,1 
0,4 



b)  

c)  

d)  

 

31. Crossing-over-ul este: 

a) o segregare independentă a cromozomilor bivalenți  

b) un transfer unidirectional de informație genetică 

c) un schimb de material genetic între cromatidele nesurori 

d) recombinarea bidirecțională între cromozomi în perechi neomoloage 

32. Care din următoarele afirmații referitoare la genomul mitocondrial sunt adevărate? 

1. reprezintă ereditate citoplasmatică 

2. conține ADN circular, ARN, ribozomi 

3. conține ADN linear, ARN, ribozomi 

4. ADN formează complexe cu histonele 

5. nu depinde de genomul nuclear  

a) 1, 3, 4, 5 

b) 1, 2 

c) 1, 3 

d) 1, 2, 5 

33. Care animal va avea un procentaj mai înalt de acizi grași nesaturați în membrană 

citoplasmatică? 

a) peștele antarctic 
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b) iguana din deșert 

c) omul 

d) ursul polar 

34.  Care afirmație despre procesul de transcripție este falsă? 

a) procesul transcripției este realizat de enzime speciale numite ARN – polimeraze 

b) la eucariote există ARN –polimeraze diferite pentru cele trei tipuri de ARN – transcrise  

c) la procariote, toate cele 3 tipuri de ARN sunt transcrise de o singură ARN – polimerază 

d) la procariote, există ARN – polimeraze diferite pentru cele trei tipuri de ARN transcrise 

35. Următoarele afirmații legate de lamina nucleară sunt adevărate, cu excepția: 

a) este o rețea fibroasa care formează suportul structural al nucleului 

b) prezintă situsuri de legare a cromatinei 

c) lamina nucleară se află sub membrana nucleară externă 

d) laminele se leagă la proteinele membranare integrale 

36. ADN se conține ca material ereditar la virusul: 

a) gripei 

b) bacteriofagului lambda 

c) HIV 

d) rujeolei 

37. Fosforul Nu intră în componența: 

a) acizilor nucleici 

b) lipidelor 

c) aminoacizilor 

d) nici un răspuns nu este corect 

38. Numărul tetranucleotidelor, care pot fi formate cu utilizarea de 4 baze azotate este: 

a) mai mic ca 500 

b) egal cu 500 

c) mai mare ca 500 

d) mai mare ca 2000 

39. A fost determinată secvența aminoacizilor a unui fragment de citocrom la 4 specii 

apropiate: 

1: Thr-Val-Met-Lys; 

2: Thr-Cys -Met-Lys; 

3: Thr-Val-Tyr-Lys; 

Cel mai probabil, apariția acestor specii a avut loc în următoarea consecutivitate: 

a) 1→  2→ 3 

b) 3→  2→ 1 

c) 3→  1→ 2 

d) 2→  3→ 1 

40. Câte molecule de apă sunt necesare pentru hidroliza acestui peptid? 

 

 



a) 6 

b) 7  

c) 8 

d) 9 

41. Pentru referință vă este prezentată schema β-oxidării acizilor grași. Câte cicluri de β 

oxidare sunt necesare pentru β – oxidarea completă a acidului stearic (conține 18 atomi de 

carbon)? 

 

 
a) 6 cicluri 

b) 7 cicluri 

c) 8 cicluri 

d) 9 cicluri 

42. Care din descrierile prezentate Nu reprezintă descrierea unui mecanism prin care celula 

reglează activitatea enzimatică? 

a) controlul prin fosforilare și defosforilare  

b) controlul prin molecule mici 

c) controlul prin modificarea ratei de degradare a enzimelor 

d) controlul prin schimbarea vitezei de difuzie a substratului de către enzime 

 

43. Este reprezentată calea de sinteză a AMP-ului și GTP-ului din riboza-5-fosfat (R5P). 

Utilizând principiul de feedback, alege strategia de reglare care asigură sinteza în cea mai 

mare cantitate de AMP și GMP și minimizează acumularea substanțelor intermediari (A-I). 

a)  

b)   

 



c)  

d)  

 

44. Este reprezentată structura saitului activ a unei enzime. Se știe, că valorile pKa 

(constanta de disociere a aminoacidului) pentru ambele grupări carboxile libere sunt egale. 

Algegeți varianta corectă despre afirmațiile de mai jos. 

1) Deși valori pKa sunt egale, o grupare carboxil este neionizată și altă este ionizată. Asta se 

explică prin faptul că  mediu local al Glu35 este nepolar, iar mediu local al Asp52 este polar. 

2) Dacă pH scade, Asp52 va fi neionizată, ceea ce va duce la dereglarea activității enzimei. 

Dacă pH crește, Glu35 va deveni ionizată și asta tot va influența negativ activitatea enzimei 

a) ambele afirmații sunt corecte 

b) 1 este corectă 

c) nici una nu este corectă 

d) 2 este corectă 

45. Câți electroni intră în lanțul respirator de electroni la oxidarea unei molecule de FADH2? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

46. În ecosistemele senescente necesitatea consumului organismelor heterotrofe: 

a) depășește biomasa plantelor 

b) nu depășește biomasa plantelor 

c) este egală cu biomasa plantelor 



d) nu există asemenea ecosisteme 

47. Ecranul noros se formează în rezultatul: 

a) ploilor 

b) vântului 

c) fumului emis din ardere 

d) acțiunii soarelui 

48. Ecranul vegetal se utilizează în special pentru protecția împotriva: 

a) apelor 

b) insolației 

c) vântului și zgomotului 

d) oamenilor 

49. Care din organismele prezentate este ectofloidic? 

a) albinele 

b) peștii 

c) ursul 

d) lichenii 

50. Conform principiului lui J.L. Harper în pădure îmbunătățirea condițiilor ecologice are loc 

prin: 

a) micșorarea numărului de copaci pe o unitate de suprafață 

b) majorarea numărului de copaci pe o unitate de suprafață 

c) vânarea speciilor de rozătoare 

d) crearea zonelor de agrement 

51. Emulsifiantul este folosit pentru combaterea: 

a) insectelor 

b) păsărilor 

c) mareelor petroliere 

d) ierburilor 

52. Care din organismele prezentate sunt endofite? 

a) unii fungi 

b) liliecii 

c) cactusul 

d) pinul 

53. Speciile de plante eurifotice sunt adaptate la condiții variate ale: 

a)  luminii 

b) temperaturii 

c) căldurii 

d) umidității 

54. Organismele filofage se nutresc cu: 

a) rădăcini 

b) frunze 

c) animale moarte 

d) sol 

55. Organismele gastrofite habitează: 

a) apele 

b) cavitatea gastrică a animalelor 

c) solul 

d) rocile pietroase 

56. Sub influența selecției naturale, supraviețuiesc și se înmulțesc  în primul rând organismele: 

a) cele mai puternice 



b) cele mai adaptate faţa de condițiile de mediu  

c) cele mai complexe 

d) cele mai prolifice 

57. Totalitatea indivizilor dintr-o specie care locuiesc într-un anumit spațiu se numeşte: 
a) ecosistem 

b) hidrobionți 

c) biotop 

d) populație 

58. De ce ferigile sunt clasificate ca plante? 

a) trăiesc într-un mediu terestru şi aerian 

b) corpul lor este format din țesuturi și organe 

c) corpul lor reprezintă un grup de celule, numit tal 

d) în ciclul lor de dezvoltare, generația asexuată este înlocuită de cea sexuată 

59. Ce adaptare a plantelor asigură o absorbție mai eficientă și mai completă a luminii solare? 
a) mozaica foliară 

b) ceară pe frunze 

c) frunze mici 

d) spini şi cârcei 

60. Care este structura care formează tubul polinic? 

a) polenul 

b) grăunciorul  de polen 

c) celula vegetativă 

d) celula generativă 

61. Absorbția maximă a apei în tubul digestiv are loc în: 

         a) stomac 

b) jejun 

c) ileon 

d) colon 

62. Indicați răspunsul corect,  numind   mușchii care asigură inspirația normală:  

1) intercostali interni 

2) intercostali externi  

3) romboizi 

4) diafragma  

5) pectorali 

6) scaleni 

7) trapezi 

a)  2, 3, 5 

b)  6, 7 

c)  1, 2, 4 

d)  2, 4 

63. Transportul cationilor de sodiu în neuroplasmă în timpul generării potențialului de acțiune 

se datorează: 

a) simportului 

b) difuziei simple 

c) antiportului 

d) difuziei facilitate 

64. Indicați răspunsul corect care caracterizează succesiunea propagării excitației în 

sistemului de conducere a inimii în timpul sistolei ventriculului stâng. 



1) fasciculul His 

2) ramura dreapta a fasciculului His 

3) nodul sinuzal 

4) fibrele Purkinje 

5) ramura stângă a fasciculului His 

6) nodul atrioventricular 

7) fascicule internodale 

a)  3, 7, 6, 1, 5, 4 

b)  6, 3, 4, 1, 2, 5 

c)  3, 6, 7, 5, 1, 4 

d)  3, 7, 6, 1, 2, 4 

65. Daunele smalțului dinților sunt cauzate de un exces în apa potabilă a ionilor de: 

a) calciu  

b) magneziu  

c) fluor 

d) clor 

66. În ciclul vital al majorității plantelor superioare predomină: 

a) gametofitul 

b) sporofitul 

c) gametofitul și sporofitul sunt la fel de dezvoltați 

d) protalul 

67. Un caracter de diagnostic pentru reprezentanții familiei Rosaceae este: 

a) frunze cu teacă și nervațiune paralelă 

b) fructe pubescente 

c) hipantiu de diferite forme 

d) floare zigomorfă 

68. Numiți familia din care face parte stejarul: 

a) Fabaceae 

b) Salicaceae 

c)    Fagaceae 

d) Betulaceae 

69. Așa plante ca Anemone nemorosa (floarea vântului), Ficaria verna (grâușor), Adonis 

vernalis (rușcuță), fac parte din familia: 

a) Papaveraceae 

b) Ranunculaceae 

c) Rosaceae 

d) Fabaceae 

70. Formula florală *  K(5)C(5)A5G(2) este caracteristică pentru plantele din familia:   

      a)Rosaceae 

      b) Ranunculaceae 

      c) Solanaceae 

      d) Poaceae 

71. Vrăbiile, adesea, își aranjează cuiburile în ramurile de la baza cuiburilor acvilei de câmp. 

Această interrelaţie se numeşte: 

a) protocooperare 

b) parazitism de cuibărit 

c) simbioză 



d) comensalism 

72. Multe reptile aleg versanții stâncoși cu expunere sudică pentru a mări temperatura 

corpului - acesta este un exemplu de adaptare: 

a) etologică 

b) fiziologică 

c) populaţională 

d) morfologică 

73. La Cambulă, în funcție de culoarea substratului, culoarea părții dorsale a corpului devine 

întunecată, deschisă sau pătată. Acest fenomen se numește:  

a) culoare criptică 

b) culoare de camuflare 

c) mimicrie 

d) mimetism 

74. Clasele de vertebrate la care sângele este pompat direct de la organele respiratorii la 

țesuturile corpului, fără a trece mai întâi prin inimă sunt:  

1) peștii osoşi 

2) amfibienii adulți 

3) reptilele 

4) păsările 

5) mamiferele 

a) 1 

b) 2, 4 

c) 3, 4 

d) 5 

75. Vezica înotătoare la peștii osoşi poate îndeplini funcția:  

1) hidrostatică  

2) schimb de gaze 

3) excretoare 

4) baroreceptor 

5) hidroacustică 

a) 1, 2, 4; 5 

b) 1, 2, 3, 5 

c) 2, 3, 4, 5 

d) 1, 3, 4, 5 

76. Respirația la anelide Nu are loc prin:  

a) piele 

b) branhii 

c) parapodii 

d) cheţi 

77. Care dintre următoarele structuri Nu este utilizată de moluște pentru respirație? 

a) branhiile 

b) ctenidiile 

c) hepatopancreasul 

d) plămânii 

78. Care dintre organismele enumerate posedă cnidoblaste? 

a) meduzele 

b) spongierii 

c) steaua de mare 

d) aricii de mare 



79. Care dintre organismele enumerate mai jos posedă cheţi pe corp? 

a) râma 

b) steaua de mare 

c) trematodele 

d) nematodele 

80. Melcul de apă (Limnea) este gazda intermediară a parazitului: 

a) ascarida 

b) fasciola ficatului 

c) tenia porcului 

d) tenia bovinelor 

81. Din punct de vedere structural alelele reprezintă porțiuni a 2 molecule de ADN diferite:  

a) cu aceeași structură primară și secundară 

b) cu aceeași structură primară dar diferite structuri secundare 

c) cu diferită structură primară și secundară 

d) nici un răspuns nu este corect 

82. Dezaminarea spontană a citozinei în prezența apei duce la formarea:  

a) adeninei 

b) guaninei 

c) timinei 

d) uracilului 

83. Citirea informației ereditare în procesul de translație are loc de la capătul:  

a) 5’ a moleculei de ARNt 

b) 3’ a moleculei de ARNt 

c) 5’ a moleculei de ARNm 

d) 3’ a moleculei de ARNm 

84. Celulele foliculare ale ovarului se multiplică prin:  

a) amitoză 

b) mitoză 

c) meioză 

d) toate tipurile 

85. Transcrierea intensă a genei ADN polimerazei are loc în:  

a) etapa presintetică a interfazei 

b) etapa sintetică a interfazei 

c) etapa postsintetică a interfazei 

d) pe parcursul tuturor etapelor interfazei 

86. Ordonați descrescător fazele mitozei, după durata acestora:  
a) profaza, anafaza, telofaza, metafaza 

b) telofaza, profaza, metafaza, anafaza 

c) profaza, telofaza, metafaza, anafaza 

d) anafaza, profaza, telofaza, metafaza 

87. La plante citokineza are loc:  

a) centrifug prin formarea unei strangulații 

b) centripet prin formarea unei strangulații 

c) centrifug, prin formarea lamelei mediane 

d) centripet prin formarea lamelei mediane 

88. Acrosoma se formează din:  

a) aparatul Golgi  

b) reticulul endoplasmatic rugos 

c) reticulul endoplasmatic neted 



d) reticulul sarcoplasmatic 

89. Restrictazele sunt:  

a) endonucleaze 

b) exonucleaze 

c) glicozidaze 

d) endopeptidaze 

90. Teaca de mielină este de natură:  

a) glicoproteică 

b) lipoproteică 

c) fosfolipidică 

d) nucleoproteică 

91. Retina este formată din neuroni:  

a) pseudounipolari 

b) unipolari 

c) bipolari 

d) multipolari 

92. Acidul uric reprezintă un deșeu al metabolismului:  

a) lipidelor  

b) glucidelor 

c) acizilor nucleici 

d) proteinelor 

93. În rezultatul glicolizei în condiții aerobe se formează: 

a) acid piruvic 

b) acid lactic 

c) acid citric  

d) acid oxalic 

94. Protonii de hidrogen formați în rezultatul fotolizei apei sunt transportați în stroma 

cloroplastului prin intermediul:  

a) difuziei simple 

b) difuziei facilitate 

c) transportului activ 

d) ATP sintetazei 

95. Maltoza este formată din:  

a) 2 molecule de glucoză 

b) 1 moleculă de fructoză și una de glucoză 

c) 2 molecule de zaharoză 

d) 2 molecule de fructoză 

96. Câte tipuri de gameţi poate forma genotipul AaBbCcDd? 

a) 1 

b) 4 

c) 8 

d) 16 

97. Un fragment de ARNm conţine 15 nucleotide adenilice, 45 nucleotide guanilice, 25 

nucleotide citidilice şi 60 nucleotide uracilice. Câte nucleotide timidilice au fost prezente în 

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

a) 0 

b) 15 

c) 60 

d) 75 



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

AaBb X aabb? 

a) 0% 

b) 25% 

c) 50% 

d) 75% 

99. Frecvenţa crossing-overului dintre două gene: 

a) este mai mare odată cu mărirea distanţei dintre aceste gene 

b) poate fi influenţată de poziţia centromerului 

c) este blocată la masculii de drosofilă 

d) toate variantele sunt corecte 

100. Selecţia naturală stabilizatoare: 

a) decurge în cadrul unor condiţii variabile ale mediului înconjurător 

b) duce la eliminarea formelor cu valori medii în populaţii 

c) duce la eliminarea formelor cu valori extremale în populaţii 

d) nici o variantă nu este corectă 

 

 

TEST B 
 

1. (10 puncte) În figura de mai jos este reprezentată schema structurii ultramicroscopice a 

urechii. Notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri cifrele corespunzătoare 

indicațiilor. 

 

 

 Indicațiile 

A) Melcul 

B) Nervul vestibular 

C) Nicovala  



D) Pavilionul urechii 

E) Scărița 

F) Timpanul 

G) Ciocănașul 

H) Conductul auditiv extern 

I) Cavitatea timpanică 

J) Nervul auditiv 

 

 

 

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

Cifra           

 

2. (15 puncte) În figura de mai jos este reprezentată schema structurii ultramicroscopice a 

ovarului de pisică. Notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri cifrele 

corespunzătoare indicațiilor. 

 

 



 

 Indicațiile 

A) Folicul matur 

B) Tunica albugineea 

C) Corp alb 

D) Cavități împlute cu lichid folicular 

E) Celule foliculare 

F) Foliculi primordiali 

G) Antrum (o cavitate mare) 

H) Corp galben 

I) Substanța medulară 

J) Folicul primar 

K) Țesutul conjunctiv din substanța corticală 

L) Corp atretic 

M) Folicul secundar 

N) Discul proliger 

O) Vase sanguine în substanța medulară 

 

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

Cifra                
 

3. (4 puncte) Pe desen sunt prezentate două plasmide pentru investigarea localizării nucleare 

în drojdie. Plasmidele sunt prezentate ca molecule liniare pentru claritate. Săgețile indică 

direcția de transcriere de la Promotorul Gal1. Eco RI este o proteina conjugată, o 

restrictază. Plasmida pNL + conține un semnal funcțional de localizare nucleară (NLS); 

plasmida pNL-  nu are NLS. Promotorul permite transcrierea genei hibride numai atunci 

când galactoza este prezentă în mediul de creștere. Vor crește bacteriile cu pNL+ și 

bacteriile cu pNL- pe medii cu glucoza, galactoza? Completează tabelul cu semnul „+”, 

dacă răspunsul este “da”, și cu semnul „ –”, dacă răspunsul este „nu”. Scrieţi semnele 

respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri. 

 

 



 

 +Glucoza  + Galactoza  

pNL+   

pNL -   

 
4. (5 puncte) Determinați dacă afirmațiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F). În 

Foaie de răspunsuri scrieți numai litera corespunzătoare. 

Afirmația A sau F 

1. Membrana lizozomilor este formată din proteine puternic glicolizate, ceea ce o face 

rezistentă la acțiunea hidrolitică a enzimelor  

 

2. pH- ul acid în interiorul lizozomului este menținut de H+ - ATP-aza  

3. Ionii de H+ sunt pompați din lumenul lizozomal în exterior  

4. Osteoclastele secretă activ enzime lizozomale în mediul extracelular în timpul 

resorbției osoase 

 

5. Enzimele lizozomale funcționează indiferent de pH   

 

5. (8 puncte) Asociați tipul de ARN cu funcția corespunzătoare. În Foaie de răspunsuri scrieți 

în locurile rezervate numai litera corespunzătoare. 

 

A. mARN _____                          1. blochează transcrierea ARNm-urilor  

B. rARN _____                           2. modificarea și procesarea ARNr 

C. snoARN _____              3. protejează de elementele transpozabile 

D. snARN _____                          4. component al ribozomilor 

E. tARN _____                           5. splicing de ARNm 

F. piARN _____                           6. direcționează degradarea ARNm-urilor  

G. miARN _____               7. codifică proteinele 

H. siARN _____                8. adaptor pentru sinteza proteinelor 

 

6. (2 puncte) ARN polimeraza transcrie un segment de ADN cu secvența prezentată mai jos: 

5ʹ-GTAACGGATG-3ʹ 

3ʹ-CATTGCCTAC-5ʹ 

Determinați secvența ARN – ului dacă ARN polimeraza se mișcă de la stângă la dreapta () și 

dacă se mișcă de la dreapta la stângă (). Scrieți în locurile rezervate din Foaie de răspunsuri 

numai litera corespunzătoare. 

 

A. 5’ GUAACGGAUG 3’ 

B. 5’ GTAACGGATG 3’ 

C. 5’ GUAGGCAAUG 3’ 

D. 5’ GTAGGCAAUG 3’ 

E. 5’ CAUCCGUUAC 3’ 

F. 5’ CATCCGTTAC 3’ 

G. 5’ CAUUGCCUAC 3’ 

 

 

  

  

 



7. (6 puncte) Completaţi tabelul cu literele ce corespund cifrelor din desenul schematic a 

secțiunii transversale prin epiderma frunzei de stânjenel (Iris sp.). Scrieţi literele 

respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri. 

 

 
1 2 3 4 5 6 

      

 

a) cavitatea aeriană 

b) celulele epidermei. 

c) celulele mezofilului  

d) celulele stomatice 

e) cuticula 

f) ostiola 

 

8. (6 puncte) Completaţi tabelul folosind cifrele prezentate ce caracterizează reacţiile de 

răspuns a plexurilor nervoase intestinale corespunzătoare la stimularea simpatică sau 

parasimpatică. Scrieţi cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri. 

 

1) relaxarea musculaturii intestinale 

2) contractarea sfincterelor 

3) contractarea musculaturii intestinale 

4) relaxarea sfincterelor 

5) sporire secreţiei glandelor intestinale 

6) diminuare secreţiei glandelor intestinale 

 

 

Plexul 

nervos 

intestinal 

Efectul stimulării 

simpatice 

Efectul stimulării 

parasimpatice 

Mienteric 

(Auerbach) 

  

Submucos 

(Меissner) 

  

 

 



9. (6 puncte)   Analizați și explicați desenul propus, completând partea dreaptă a tabelului cu 

noţiunile, folosind doar literele potrivite din seria propusă mai jos. Scrieţi literele respective în 

locurile rezervate din Foaia de răspunsuri. 

 

 

 
A - stomate, B - epiderma superioară,  C - aerenchim, D - parenchim lacunos, E - sclerenchim,  

F - epiderma inferioară,  G – perișori, H –  parenchim palisadic. 

 

10. (8 puncte) Stabiliți asocierea dintre clasele de vertebrate şi particularităţile prezentate.  

Scrieţi literele  particularităţilor respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri. 

 PARTICULARITĂŢI 

1. inima cu trei camere, cu un sept incomplet în ventricul 

2. în inimă sângele arterial și venos nu se amestecă 

3. temperatura corpului este constantă 

4. prezența oaselor goale  cu aer 

5. prezența tarsometatarsului 

6. prezența solzilor cornoşi pe tot corpul 

7. caracteristică autotomia 

8. caracteristic ochiul parietal 

 

A. Clasa Aves  B. Clasa  Reptilia 

  

  

  

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  



 

11. (5 puncte) Introduceți în tabel semnul ”+”, dacă considerați afirmația corectă și semnul 

”−” dacă considerați afirmația incorectă. Scrieţi rezultatele în Foaia de răspunsuri.      

      

 

1 Citoplasma dendritelor conține organite.   

2 Bila reprezintă un amestec de substanțe organice și anorganice inclusiv enzime.  

3 Prin intermediul sinapselor se realizează transmiterea bidirecțională a impulsului 

nervos. 

 

4 Membrana citoplasmatică în stare de repaus este polarizată.   

5 Osteocitele posedă activitate metabolică intensă.   

 

 

12. (5 puncte) Analizați imaginea de mai jos. Identificați structurile 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 - _________ 

 

 

 

A. gluconeogeneză, B. glicogenoliză, C. respirație, D. oxidare, E. glicoliză, F. glucagon, G. 

insulină, H. Na
+
, I. Ca

2+
, J. acid oxalilacetic, K. acid citric, L. acizi grași, M. acid piruvic, N. 

amidon, O. glicogen, 

 

 

 

 

 

 



13. (10 puncte) În imaginele ce urmează, schematic, este dată structura sistemului circulator 

(cifrele romane I-V) şi al inimii (literele latine A-E) la diferite grupe de animale (cifrele 

arabe 1-9). Indicaţi cărei grupe de animale corespund imaginele de mai jos (Exemplu: 

I–A–4 ; II–B–3 etc ). Scrieţi doar cifrele şi literele corespunzătoare în locurile rezervate 

din Foaia de răspunsuri. 
 

 

 

 

Grupele de animale:  

 

1). Hemichordata; 2). Tunicata; 2). Acrania; 3). Cyclostomatha; 4). Chondrichthyes;  

5). Osteichthyes; 6). Amphibia; 7). Reptilia; 8). Aves; 9). Mammalia. 
 

 
 
 
 

Răspuns:  
 

  

 
 

 

 

 

 

 



14. (10 puncte) Determinați dacă afirmațiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F). În 

Foaie de răspunsuri scrieți numai litera corespunzătoare 

Afirmația A sau F 

1. Sindromul Turner este un exemplu de monosomie  

2. Guanilat-transferaza asigură adăugarea unei GTP metilat la capătul 5
ʹ
 pentru 

stabilizarea acestui capăt 
 

3. Transcripţia se realizează de pe catena codogenă a moleculei de ADN  

4. În cazul alelismului multiplu frecvenţa genelor într-o populaţie panmictică ce 

satisface condiţiile echilibrului Hardy-Weinberg se determină după formula p + q + r = 1 

 

5. Transversia reprezintă un tip de mutaţie genică când o bază azotată purinică este 

substituită cu o bază azotată purinică 

 

6. Formarea fragmentelor Okazaki se realizează în cadrul replicării pe catena întârziată a 

moleculei de ADN 

 

7. Autodublarea moleculei de ADN la eucariote se realizează cu formarea a mai mulţi 

repliconi 
 

8. Praimaza asigură sinteza unui fragment mic de ADN care exercită rolul de mordant în 

cadrul replicării moleculei de ADN 

 

9. Sexul organismelor depinde în mare măsură de raportul numărului de autozomi şi 

numărul de cromozomi X. 

 

10. Restrictazele reprezintă un grup de exonucleaze cu specificitate înaltă de a fragmenta 

molecula de ADN 

 

 


