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CLASA a X-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 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. Atunci când stomatele sunt închise transpirația la plante poate fi realizată prin: 

a) cuticulă                                               b) lenticele 

c) a și b                                                   d) nici un răspuns nu este corect 

2. Gutația la plante este rezultat al: 

a) condensării apei 

b) evaporării apei  

c) secreției apei 

d) eliminării apei prin transpirație 

3. Atunci când soluția solului este hipertonică față de citoplasma celulelor perișorilor 

absorbanți, apa este absorbită de către plantă prin mecanism: 

a) activ                                                     b) pasiv 

c) a și b                                                    d) nici un răspuns nu este corect 

4. Glanda Cowper se întâlnește la: 1) Felis catus ♂, 2) Felis catus ♀, 3) Homo sapiens ♂,  

4) Homo sapiens ♀, 5) Lacerta viridis ♂, 6) Lacerta viridis ♀, 7) Elephas maximus ♂, 8) 

Elephas maximus♀, 9) Perca fluviatilis ♂, 10) Perca fluviatilis ♀ 

a) 1, 3, 9 

b) 1, 3, 4, 5 

c) 2, 4, 6, 8 

d) 1, 3, 7 

5. Peretele uterului este format de la interior spre exterior din următoarele tunici: 

a) miometru, endometru, perimetru 

b) miometru, endometru, tunica mucoasă 

c) endometru, miometru, perimetru 

d) tunica mucoasă internă, endometru, miometru 

6. Nidația are loc de obicei: 

a) imediat după fecundație                                           b) 3-4 zile după ovulație 

c) 5-6 zile după gastrulație                                           d) 7-9 zile după fecundație 

7. Sistemul nervos la om se dezvoltă din: 

a) ectoderm                          b) endoderm                    c) mezoderm                        d) mezoglee 

8. Selectați evenimentele care declanșează ovulația la om:  

1) creșterea nivelului de hormon foliculostimulant,  

2) scăderea nivelului de hormon foliculostimulant,  

3) creșterea nivelului de estrogen,  

4) scăderea nivelului de estrogen,  



5) creșterea nivelului de hormon luteinizant,  

6) scăderea nivelului de hormon luteinizant,  

7) creșterea nivelului de progesteron,  

8) scăderea nivelului de progesteron. 

a) 1, 3, 5                               b) 1, 4, 8                             c) 2, 3, 7                         d) 2, 4, 6 

9. Alegeți din lista ce urmează, acele caracteristici care se referă la estrogen:  

1) stimulează activitatea osteoclastelor,  

2) stimulează activitatea osteoblastelor,  

3) facilitează contractarea mușchilor netezi,  

4) facilitează relaxarea mușchilor netezi,  

5) activează canalele de K+,  

6) inhibă canalele de Na+,  

7) produce vasoconstricție,  

8) determină vasodilatație. 

a) 1, 3, 5, 7                         b) 2, 3, 5, 8                          c) 2, 4, 5, 8                        d) 1, 5, 6, 8 

10. Alegeți din lista ce urmează, acele particularități care se referă la orhită:  

1) maladie caracteristică genului feminin,  

2) maladie caracteristică genului masculin,  

3) infecție de natură bacteriană,  

4) infecție de natură fungică,  

5) poate fi tratată cu ajutorul antibioticelor,  

6) poate fi cauzată de administrarea antibioticelor,  

7) poate cauza atrofia organului,  

8) se manifestă prin erupții cutanate. 

a) 1, 3, 6, 8                      b) 2, 3, 5, 7                      c) 2, 4, 6, 7                     d) 1, 5, 7, 8 

11. Din caracteristicile de mai jos alegeți cele care se referă la agentul cauzal al tricomoniazei:   

      1) procariot, 2) eucariot, 3) virus, 4) bacterie, 5) micromicetă, 6) protist 

a) 1, 3 

b) 1, 4 

c) 2, 5 

d) 2, 6 

12. Teoria celulară a fost formulată în secolul: 

a) XVI                b) XVII                c) XVIII                         d) XIX 

13. Primul animal modificat genetic a fost obținut:  

a) II jum. a sec XIX                                                  b) I jum. a sec XX 

c) II jum. a sec XX                                                   d) încep. sec. XXI 

14. Știință care studiază mecanismele proceselor biologice, în scopul găsirii unor modele 

analoage aplicabile științelor tehnice se numește: 

a) bioinginerie                                                       b) biotehnologie 

c) bionică                                                              d) biorobotică 

15. Selectați din lista ce urmează noțiunile care se referă la anabolism: 1) sinteză, 2) scindare, 

3) producere de ATP, 4) consum de ATP, 5) metabolism plastic, 6) metabolism energetic, 

7) amilaza, 8) ADN polimeraza 

a) 1, 3, 5, 7 

b) 1, 4, 5, 8 

c) 2, 4, 5, 8 

d) 2, 3, 6, 7 

16. Din energia eliberată în rezultatul glicolizei se dispersează sub formă de căldură: 

a) 30 %                          b) 40 %                     c) 50%                     d) 60 % 

17. Din lista ce urmează selectați doar organismele fotolitoautotrofe: 1) Bacillus cereus,  

        2) Candida albicans, 3) Chlamydomonas sp., 4) Herpes simplex, 5) Pinus sylvestris 

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



18. Schizogonia se întâlnește la: 

a) Paramecium caudatum                                     b) Saccharomyces cerevisiae  

c) Trypanosoma cruzi                                           d) Vibrio cholerae  

19. Sporii care se formează la suprafața unor organe specializate se numesc:  

a) aplanospori                                                        b) conidiospori 

c) sporangiospori                                                  d) zoospori 

20. Butășirea se utilizează pentru înmulțirea: 

a) liliacului                                                            b) cartofului 

c) lalelei                                                                d) porumbului 

21. Animal ovipar este: 

a) cangurul                                                            b) delfinul 

c) ornitorincul                                                       d) salamandra de munte 

22. Celula sexuală masculină la ferigi este: 

a) grăunciorul de polen                                         b) spermatia 

c) spermatozoidul                                                  d) zoosporul 

23. Din zigotul mușchilor se dezvoltă: 

a) gametofitul                                                        b) sporofitul 

c) sămânța                                                             d) protalul 

24. Selectați din listă doar plantele bienale: 1) ceapa, 2) grâul, 3) fasolea, 4) morcovul, 5) pară,  

       6) porumbul, 7) păpădia, 8) sfecla, 9) vioreaua 

a) 1, 4, 8,    

b) 2, 3, 8 

c) 1, 5, 6 

d) 3, 5, 7 

25. În imaginea alăturată stadiul indicat cu cifra 3 

reprezintă: 

a) stadiul juvenil 

b) larva 

c) pupa 

d) imago 

 

 
 

26. Tubul polenic manifestă: 

a) fototropism pozitiv 

b) geotropism pozitiv 

c) hidrotropism negativ 

d) chemotropism pozitiv 

27. Structura celulară a plantelor a fost confirmată de: 1) R. Hoocke, 2) M. Malpighi,  

        3) N. Grew, 4) A. van Leeunwenhoek, 5) M. Schleiden, 6) Th. Schwann 

a) 1, 2, 4 

b) 2, 3, 5, 6 

c) 4, 5, 6 

d) 1, 4 

28. Din cantitatea totală de apă din celulă, apa sub formă legată constituie aproximativ: 

a) 1-2%                                                                 b) 4-5% 

c) 8-9%                                                                 d) 12-15% 



29. Selectați din listă, doar funcțiile biologice ale ionilor anorganici: 1) transport,  

         2) termoreglare, 3) determină forma celulei, 4) bioelectrică, 5) reglatoare, 6) structurală,  

         7) energetică 

a) 1, 3, 4, 7 

b) 1, 4, 5, 6 

c) 2, 4, 6, 7 

d) 1, 5, 6, 7 

30. Selectați din listă proprietățile polizaharidelor: 1) insolubile în apă, 2) solubile în apă,  

       3) hidrofile, 4) hidrofobe, 5) au gust dulce, 6) nu au gust 

a) 1, 3, 5 

b) 2, 3, 6 

c) 1, 4, 6 

d) 2, 4, 5 

31. În imagine este reprezentată: 

a) structura primară a ADN 

b) structura secundară a ADN 

c) structura primară a ARN 

d) structura secundară a ARN 

 

 
32. Cheratina din părul uman are structură secundară de tip:  

a) α helix                                                        b) β spirală 

c) β barell                                                       d) foaie pliată 

33. La oxidarea unui gram de lipide se degajă: 

a) 17,6 kJ                                                         b) 27,3 kJ 

c) 38,9 kJ                                                         d) 48,3 kJ 

34. Structura secundară a ADN este stabilizată de:  

a) legături glicozidice                                     b) legături fosfodiesterice 

c) legături de hidrogen                                    d) legături peptidice 

35. În rezultatul respirației celulare se formează: 

a) 34 molecule ATP                                          b) 36 molecule ATP 

c) 38 molecule ATP                                          d) 40 molecule ATP 

36. Elementul chimic care domină procentual celelalte elemente chimice atât în scoarța 

terestră, cât și în organismele vii este:  

a) azotul                  b) carbonul                          c) hidrogenul                            d) oxigenul 

37. Lipidele cu masă moleculară mică de obicei sun transportate în celule prin: 

a) difuzie simplă                                              b) difuzie facilitată 

c) osmoză                                                        d) proteine canal 

38. Alegeți varianta de răspuns care conține doar proprietățile caracteristice nucleoplasmei: 

1) soluție coloidală, 2) suspensie, 3) soluție transparentă, 4) soluție opacă, 5) mai fluidă ca     

citoplasma, 6) mai vâscoasă ca citoplasma, 7) cu aceeași viscozitate ca citoplasma 

a) 1, 3, 7 

b) 1, 4, 5 

c) 2, 4, 6 

d) 2, 3, 7 



39. Alegeți varianta de răspuns care conține doar componentele care constituie cromatina 

nucleară: 1) ADN, 2) ARN, 3) oligozaharide, 4) polizaharide, 5) proteine, 6) săruri minerale 

a) 1, 5, 6 

b) 1, 2, 3, 

c) 1, 2, 5, 6 

d) 1, 2, 3, 5 

40. Alegeți răspunsul care conține toate caracteristicile care se referă la centriol: 1) este 

prezent la plantele superioare, 2) este prezent la animale, 3) amembranar, 4) unimembranar, 

5) bimembranar, 6) este prezent la bacterii, 7) 9+0, 8) 9+1, 9) 9+2 

a) 1, 3, 8 

b) 5, 6, 7 

c) 2, 4, 9 

d) 2, 3, 7 

41. Mitocondriile sunt: 

a) aproximativ egale în mărime cu bacteriile 

b) aproximativ egale în mărime cu virusurile 

c) mult mai mari decât bacteriile  

d) nici un răspuns nu este corect 

42. Tonoplastul reprezintă: 

a) membrana citoplasmatică la plante 

b) membrana citoplasmatică la fungi 

c) membrana care delimitează vacuola la plante 

d) membrana care delimitează vacuolele la drojdii 

43. Selectați răspunsul care conține doar tipurile de celule caracteristice țesutul conducător la 

plante: 1) celule vii mici, 2) celule vii mari neregulate, 3) celule vii alungite, 4) celule moarte de 

formă neregulată, 5) celule moarte alungite. 

a) 1, 3 

b) 2, 5 

c) 3, 5 

d) 2, 4 

44. Ritidomul reprezintă: 

a) țesut de acoperire primar                                           b) țesut de acoperire secundar 

c) țesut de acoperire terțiar                                            d) țesut de acoperire cuaternar 

45. Țesutul de depozitare la plante nu conține: 

a) cloroplastide                                                 b) leucoplastide 

c) mitocondrii                                                   d) vacuole 

46. Alegeți varianta de răspuns care conține doar proprietățile caracteristice colenchimului: 

1) de protecție, 2) mecanic, 3) viu, 4) mort, 5) flexibil, 6) rigid 

a) 2, 3, 5 

b) 2, 4, 6 

c) 1, 3, 6 

d) 1, 4, 5 

47. Celulele anexe se unesc cu tuburile ciuruite prin: 

a) desmodesme               b) plasmodesme              c) glicocalix             d) pori membranari 

48. Alegeți varianta de răspuns care conține doar proprietățile caracteristice epiteliului 

pavimentos simplu: 1) un strat de celule, 2) pluristratificat, 3) celule aplatizate, 4) celule 

cubice, 5) celule cilindrice, 6) căptușește vasele sangvine, 7) căptușește ovarele, 8) căptușește 

intestinul 

a) 1, 3, 6 

b) 1, 4, 6 

c) 2, 4, 7 

d) 2, 5, 8 



49. Stratul superficial al pielii este format din: 

a) epiteliu cubic simplu 

b) epiteliu pavimentos simplu 

c) epiteliul pavimentos stratificat cheratinizat 

d) epiteliul pavimentos stratificat necheratinizat 

50. Mușchii albi conțin: 

a) fibre musculare bogate în miofibrilă și bogate în sarcoplasmă  

b) fibre musculare bogate în miofibrilă și sărace în sarcoplasmă  

c) fibre musculare sărace în miofibrilă și bogate în sarcoplasmă  

d) fibre musculare sărace în miofibrilă și sărace în sarcoplasmă  

 

 

TEST B 

 

1. (12 puncte) Introduceți în tabel semnul ”+”, dacă considerați afirmația corectă și semnul 

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

 

1 Formarea nucleotidelor este determinată de prezența legăturii glicozidice  

2 RUBISCO este enzima cheie a ciclului Krebs la plante.  

3 Oxigenul se formează în rezultatul degradării glucozei.  

4 Catabolismul unei molecule de acid gras generează 51 molecule ATP.   

5 Factorul intern care influențează respirația la plante este temperatura.  

6 Spermatozoizii la ferigi se formează în arhegoane.  

7 La mușchi înmulțirea poate avea loc prin propagule.  

8 La animalele ovovivipare embrionul se dezvoltă incomplet în corpul mamei.  

9 Mușchii roșii conțin mai multe mitocondrii decât cei albi.  

10 Celulele gliale nu au capacitatea de a se divide  

11 Moluștele cefalopode au sistem circulator de tip închis.  

12 Metanefridiile se întâlnesc pentru prima dată la planarie  

 

2. (12 puncte) Completați spațiile libere indicate cu cifre în textul de mai jos cu 

cuvintele/îmbinările de cuvinte din lista oferită mai jos. Înscrieți literele corespunzătoare în 

dreptul cifrelor în Foaia de răspunsuri. (Atenţie! Unele litere pot fi folosite de mai multe ori, 

iar altele pot să nu fie utilizate) 
 

La angiosperme      (1)      , cu originea în rădăcinița embrionului seminţei, creşte vertical în 

substrat, deosebindu-se la diferite plante după formă, dimensiuni şi direcţia de creştere.  

     (2)       descind de obicei din      (3)_         şi pot fi de ordin 1, 2, 3 ş.a.m.d.  

Sistemul radicular    (4)      se compune din      (5)      şi totalitatea de      (6)      . Este 

caracteristic      (7)       şi      (8)      . Sistemul radicular      (9)       este format din totalitatea      

(10)      provenite din      (11)      . Este specific      (12)      . 
 

A. Rădăcină(i) adventivă(e), B. rădăcină(i) laterală(e), C. rădăcină(i) principală(e), D. rizomi, 

E. frunză(e), F. flori G. tulpină(i), H. dicotiledonatelor, I. monocotiledonatelor J. gimnospermelor, 

K. ferigilor, L. fasciculat, M. pivotant, N. rămuros. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            



3. (16 puncte) Asociați fiecare tip de țesut animal cu funcția acestuia din coloana A, , 

localizarea acestuia din coloana B și imaginea din coloana C. Înscrieți cifra romană, litera 

corespunzătoare şi cifra arabă selectate din coloanele A, B și C în spațiul rezervat în 

dreptul tipului de țesut din Foaia de răspunsuri.       

   

 

Tipul de 

țesut 

 

Funcția 

 

Coloana A 

Localizarea 

 

Coloana B 
 

Imagine 

 

Coloana C 

Țesut 

epitelial 

I. protecție  a. tendoane, 

ligamente, 

oase 

1. 

 

 

 

Țesut 

conjunctiv 

II. secreție 

 

 

III. 

termoreglare 

 

IV. 

transportul 

substanțelor 

 

b. stratul 

superficial 

al pielii  

Țesut 

muscular 
 c. căptușește 

stomacul, 

intestinele, 

uterul, 

rinichii 

2. 

  

   

d. cornee, 

  e. de-a 

lungul 

vaselor 

sangvine 

3. 

 

   

f. peretele 

intestinului, 

stomacului 

 

 

 

Țesut epitelial -  _________  

țesut conjunctiv -  _________  

țesut muscular -  _________  



4. (10 puncte) În imaginile de mai jos sunt prezentate structura cloroplastului și unele procese 

care au loc în acesta în cadrul fotosintezei. Completați spațiile libere indicate cu cifre pe 

desen, selectând din cuvintele/îmbinările de cuvinte oferite mai jos. Înscrieți litera 

corespunzătoare cuvântului/îmbinării de cuvinte selectate în dreptul cifrei corespunzătoare 

în spațiul rezervat din Foaia de răspunsuri. (Atenţie! Unele litere pot fi folosite de mai 

multe ori, iar altele pot să nu fie utilizate) 

 

 

 

 

 

 

4 - _______ 

5- _______ 

6 - _______ 

11 - ______ 

13b - _____ 

13c- _____ 

15 - ______ 

19 - ______ 

20 - ______ 

21 - ______ 

 

 
PSII 

 
 

 

PSI 

 

 

A. Membrană externă, B. spațiu intermembranar, C. membrana internă, D. stroma, E. lumenul 

tilacoidului, F. membrana tilacoidului, G. grană, H. ribozom, I. mitocondrie. J. ADN, 

K. amidon, L. e-, M. H2O, N. 1/2O2+H+, O. centru de reacție, P. acceptor primar al electronilor,  

Q. clorofila a, R. clorofila b. 

 

 

 


