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CLASA a XII-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. Tilacoizii sunt caracteristici:  
a) mitocondriilor                                b) cloroplastelor 

c) nucleului                                         d) aparatului Golgi 

2. Care dintre organitele prezentate sunt amembranare? 

a) microtubulii         b) ribozomii           c) centrul celular              d) toate cele enumerate 

3. Celula procariotă este formată din:  

a) membrană celulară, nucleu şi citoplasmă                     

b) membrană celulară, nucleoid şi organite membranare 

c) membrană celulară, nucleoid şi citoplasmă                

d) membrană celulară, nucleu şi organite membranare 

4. Dublarea cantităţii de ADN are loc în:  

a) perioada G1 a interfazei                                        b) perioada S a interfazei                

c) perioada G2 a interfazei                                        d) profaza mitozei 

5. Sinteza proteinelor „pentru export” are loc în:  
a) reticulul endoplasmatic neted (agranular)                b) lizozomi 

c) reticulul endoplasmatic granular                                d) mitocondrii  

6.  La E. coli informaţia ereditară este localizată în: 

      1. nucleu 

      2. nucleoid 

      3. plasmide 

      4. mitocondrii 

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

7. Sindromul Down reprezintă o: 

      a) monosomie autozomală                               b) monosomie heterozomală              

      c) trisomie autozomală                                     d) trisomie heterozomală 

8. Care dintre următoarele substituţii reprezintă o tranziţie? 

      a) A→G                    b) A→T                   c) A→C                       d) C→G 

9. Frecvenţa indivizilor afectaţi de anemia falciformă (caracter recesiv) într-o populaţie este 

de 0,04. Care este  frecvenţa alelei recesive ce determină această boală din populaţia dată?  

       a) 0,2                      b) 0,4                     c) 0,16                    d) 0,8 

10. Încrucişarea de analiză reprezintă: 

a) încrucişarea unui individ cu genotipul necunoscut cu un individ homozigot după caracterele 

dominante  

b) încrucişarea unui individ cu genotipul necunoscut cu un individ homozigot după caracterele 

recesive 



c) încrucişarea unui individ cu genotipul necunoscut cu un individ heterozigot după caracterele 

analizate 

d) nivelul de expresie a unei gene în prezenţa altei gene nealele 

11. O catenă de ADN avea următoarea succesivitate: AGACCGTTC. În urma unei mutaţii 

genice la nivelul bazei a treia ea s-a transformat în: AGGCCGTTC. Ce tip de mutaţie a avut 

loc? 

      a) tranziţie                                             b) transversie 

      c) duplicaţie                                          d) deleţie 

12. În cazul înmulţirii iepurilor, culoarea blănii este determinată de alele multiple cu 

următoarele caracteristici de interacţiune: 

C (aguti) > cch (chinchilla) > ch (Himalaia) > c (albinos). 

În rezultatul încrucişării experimentale între iepurii aguti cu cei de Himalaia s-au obţinut 

50% descendenţi aguti şi 50% descendenţi cu coloraţia de Himalaia. Care dintre următoarele 

încrucişări au putut determina rezultatul dat? 

I. Cch X chch            II.      Cc X chc                III.      Cch X chc                   IV.     Cc X chch 

 

               a) I, II şi III           b) II, III şi IV                 c) I, III şi IV                d) I, II şi IV 

13. Care din proprietăţile chimice enumerate este comună pentru proteine şi acizi nucleici?  
a)  legăturile peptidice                                  b)  legăturile de hidrogen         

c)  legăturile fosfodiesterice                        d)  legăturile sulfidice 

14. Ce pot moşteni copiii numai de la mamă?   

a)  mutaţia în cromozomul X                       

b)  mutaţia în cromozomul Y                       

c)  mutaţia în genomul mitocondrial 

d)  mutaţia în gena imprintată pe linia maternă 

15. La Drosophila melanogaster corpul galben şi ochii albi se determină de gene recesive 

cuplate cu cromozomul X.  Masculii sălbatici se încrucişau cu femelele cu corpul galben 

şi ochii albi. Numărul lor şi fenotipurile în F1 sunt prezentate în tabel. 

 

Grupa de descendenţi 
Fenotipul şi sexul 

descendenţei 
Numărul descendenţei 

(a)  Femele de tip sălbatic 3994 

(b)  Masculi galbeni cu ochi albi 3995 

(c)  Femele galbene cu ochi albi 4 

(d)  Masculi de tip sălbatic 3 

 

Care este cea mai plauzibilă explicaţie a apariţiei grupelor  (c) şi (d)? 

a) recombinarea genetică în meioza I 

b) recombinarea genetică în meioza II 

c) mutaţie somatică în ochii şi corpul musculiţelor de tip sălbatic 

d) nondisjuncţia cromozomului sexual 

16.  La unele drosofile (Drosophila melanogaster) apare o mutaţie ce provoacă tremurături. 

Asemenea musculiţe se numesc "şeicheri". 

 Mai jos sunt prezentate rezultatele unei încrucişări: 

 



P      mascul şeicher (♂) × femelă homozigotă normală (♀) 

↓ 
F1                    Toţi masculii sunt normali. 

Toate femelele sunt şeicheri. 

 

F2                        F1 × F1 

             ↓ 
136 masculi şeicheri, 131 masculi normali 

             132 femele şeicheri, 137 femele normale 

 

Cum se moşteneşte gena "şeicher"? 

a)  somatic (autozomal-) dominant       b)  somatic (autozomal -) recesiv 

c)  X-lincat dominant                            d)  X-lincat recesiv               

17. Decondensarea cromozomilor are loc în:  
      a) profază                   b) metafază                  c) anafază                    d) telofază 

18. În cadrul diviziunii meiotice dintr-o celulă maternă se formează:  
      a) două celule haploide                          b) două celule diploide                           

      c) patru celule haploide                          d) patru celule diploide                           

19. Enzimele principale ale lanţului respirator se află în:  
     a) nucleu               b) mitocondrii             c) cloroplaste           d) alveolele pulmonare 

20. Care dintre glandele enumerate sunt endocrine:  
     a) mamare                  b) sebacee                c) salivare                       d) suprarenale 

21. La care grup de viermi putem depista un sistem circulator de tip închis?  
     a) viermii plaţi                                          b) viermii cilindrici             

     c) viermii inelaţi                                       d) nici un răspuns nu este corect 

22. Sinapsele sunt caracteristice ţesutului:  
     a) nervos             b) muscular                   c) epitelial               d) conjunctiv 

23. Hormonul creşterii este secretat dе:  
     a) epifiză               b) hipofiză               c) splină                 d) ficat 

24. Ionii de magneziu sunt necesari pentru sinteza:     
      a) hemoglobinei       b) vitaminei B12       c) clorofilei         d) tuturor substanțelor menţionate 

25. Unele organisme posedă proprietatea fixării azotului molecular (N2). Evidenţiaţi 

combinaţia corectă din variantele propuse mai jos. 

      1. plantele verzi 

      2. unele bacterii 

      3. toate bacteriile 

      4. unele alge verzi 

      5. unele alge albastre-verzi 

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

26. Câte tipuri de gameţi poate forma genotipul aaBbCCDd?  

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

27. Care din produsele elaborate în faza de lumină a fotosintezei, sunt folosite în   

    faza de întuneric: 

      a) АDF и NADF   b) ADF şi oxigenul   c) ATP şi NADF·Н2    d) NADF şi oxigenul  

28. Respiraţia şi fotosinteza au în comun:  

      a) formarea bioxidului de carbon                        b) sinteza ATP-ului  

      c) necesitatea de energie solară                           d) utilizarea oxigenului 



29. În calitate de vectori în transformarea genetică a organismelor se pot utiliza: 
      a) plasmidele                b) virusuruile                   c) fagii              d) toate cele menţionate 

30. Câte clase genotipice se pot obţine la încrucişarea CcDd x CcDd? 
     a) 2                           b) 4                         c) 8                                  d) 9 

31. Care dintre descrierile prezentate sunt caracteristice colenchimului? 

      1. reprezintă un ţesut mecanic 

      2. reprezintă un ţesut meristematic 

      3. este alcătuit din celule alungite sau izodiametrice, cu membrana uniform îngroşată, deseori  

          lignificată 

      4. este alcătuit din celule alungite, cu membrana neuniform îngroşată, nelignificate 

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

32. La eucariote, transcripţia se realizează în: 

      a) nucleu           b) citoplasmă           c) ribozomi              d) transpozoni 

33. Care dintre ţesuturile prezentate se referă la ţesutul conjuctiv? 

      1. ţesutul adipos 

      2. ţesutul osos 

      3. ţesutul cartilaginos 

      4. sângele 

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

34. La care etapă a meiozei are loc crossing-overul? 

      a) profaza I                b) profaza II                 c) anafaza I                    d) anafaza II 

35. Care dintre următoarele celule se pot divide după specializare: I – eritrocitul; II – fibra 

musculară striată; III – celulele măduvei osoase? 

      a) doar I şi II                 b) doar II                 c) doar I şi III                     d) doar III  

36. Care dintre caracteristicile prezentate sunt tipice pentru ADN-ul celulei procariote? 

      1. conţine adenină, guanină, citozină şi timină 

      2. conţine dezoxiriboză 

      3. conţine exoni 

      4. conţine introni 

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

37. După Ch.Darwin forţa motrice principală a evoluţiei biologice este: 

a) tendinţa internă spre perfecţionare         b) mutaţia 

c) selecţia naturală                                      d) undele populaţionale 

38. Ce reprezintă ontogeneza? 

a) dezvoltarea individuală a organismelor              b) dezvoltarea plantelor cormofite 

c) dezvoltarea istorică a organismelor                    d) perioada dezvoltării embrionare 

39. Relaţia dintre alge şi ciupercile din licheni reprezintă un exemplu de: 

a) antagonism                                         b) mutualism 

c) comensalism                                      d) parazitism 

40. Sistemele biologice sunt sisteme: 

a) închise         b) deschise         c) semideschise           d) izolate 

41. Când au fost redescoperite legile moştenirii ale lui G.Mendel? 

a) 1900         b) 1914         c) 1944           d) 1953 

42. Care plasmide extrase din agrobacterii sunt aplicate pentru transformarea genetică a 

plantelor?  

a) F         b) R        c) Ti           d) Col 

43. Pentru fragmentarea specifică a moleculelor de ADN se utilizează: 

a) restrictaza         b) ligaza            c) polimeraza           d) toate enzimele enumerate 

44. Ce reprezintă protoplaştii vegetali? 

a) celule libere de peretele celular        b) celule libere de membrana citoplasmatică         

c) celule libere de nucleu                      d) celule libere de plastide 



45. Pentru multiplicarea clonală a plantelor valoroase prin tehnici in vitro şi obţinerea 

materialului vegetativ liber de infecţia virală mai frecvent se aplică: 

a) seminţele         b) calusul         c) apexul            d) protoplaştii 

46. Apariţia florii la plantele angiosperme reprezintă: 

a) o degenerare         b) o ideoadaptare         c) o aromorfoză           d) o speciaţie 

47. Fenomenul de poliploidie este mai larg aplicat în ameliorarea: 

a) plantelor                                             b) animalelor erbivore          

c) animalelor carnivore                          d) toate organismele enumerate 

48. Antibioticele obţinute în cadrul biotehnologiilor au o origine: 

a) bacteriană         b) micotică         c) vegetală           d) toate variantele enumerate 

49. La plantele angiosperme în cadrul ciclului vital: 

a) predomină etapa de sporofit                b) predomină etapa de gametofit          

c) ambele etape au aceiaşi durată            d) ambele etape lipsesc 

50. În celula eucariotă procesul de transcripţie se realizează în: 

a) nucleu        b) mitocondrii        c) cloroplaste           d) toate organitele menţionate 
 

 

 

TEST  B 

 

1. (10 puncte) Folosind doar literele, ce indică  denumirea  hormonului, şi cifrele, ce indică 

funcţia fiziologică a hormonului respectiv, completaţi în Foaia de Răspunsuri tabelul de mai 

jos prin notarea literelor şi cifrelor respective.  (Atenţie! Nu toate literele şi cifrele pot fi 

utilizate)      

 

 

 

a) adrenalina                     b) somatotropina                  с) calcitonina                d) insulina        

                        e) estrogenul                      f) parathormonul 

 

1. Reglează metabolismul calciului și fosforului 

2. Scade pragul calcemiei și stimulează osteogeneza 

3. Stimulează creșterea și reproducerea celulelor 

4. Facilitează acţiunea sistemului nervos simpatic 

5. Dezvoltarea caracterelor sexuale secundare 

6. Creșterea utilizării glucozei de către celule 

  

2. (6 puncte) Asociaţi componentele moleculare (a-f) din dreapta cu structurile celulare  (1-4) 

ce determină morfologia celulară din stânga. Scrieţi literele respective în Foaia de răspunsuri. 

 

Organul secretor Denumirea hormonului Funcţia fiziologică 

1. Hipofiza    

2. Glanda tiroidă    

3. Pancreasul   

4. Glandele suprarenale   

5. Glandele sexuale   



    

  1. Citoschelet ___________________________ 

  2. Perete celular ______________________ 

  3. Joncţiune desmosomică _______________ 

  4. Criste mitocondriale _________________ 

     

 

  a. Cadherin 

  b. Celuloză                            

  c. Mureină                             

  d. Actină                   

  e. Citocrom                  

  f. Lignină 

 

3. (3 puncte) Pe desen se prezintă transcripţia şi translaţia unei genei în celula procariotă. 

    (Notă: м-РНК reprezintă m-ARN, iar ДНК - ADN) 

 

 

Indicaţi, în Foaia de Răspunsuri, care din afirmaţiile prezentate este adevărată (A) sau 

falsă (F).  

 

 Afirmaţie A sau F 

1 Transcripţia are direcţia de la  (B) spre (A).  

2 Capătul (C) al mARN reprezintă un 5'-capăt.  

3 Polipeptidul de pe ribosoma (D) este mai lung decât polipeptidul 

pe ribosoma (E).   

 

 

 

4. (4 puncte) Se indică o regiune cu nucleotidele unei catene a molecule bicatenare de ADN şi 

succesiunea aminoacidică respectivă. Tabelul de mai jos reprezintă o parte a codului genetic.  

Poziţia codonului  a b c d  

Lanţul ADN 5'…….. TTT AAG TTA AGC …..3' 

Polipeptidul  ………. Phe Lys Leu Ser ……. 



Codonul  Aminoacidul  

UUU Phe 

UUA Leu 

AAG Lys 

AGC Ser 

 

Indicaţi, în Foaia de Răspunsuri, dacă fiecare din afirmaţiile prezentate este adevărată 

(A) sau falsă (F)? (Consideraţi, că numărul de nucleotide de ADN corespund numărului 

transcripţilor primari.) 

 

 Afirmaţie A sau F 

1 Catena de ADN indicată reprezintă catena matrice.   

2 Dacă conţinutul G+C în catena de ADN este 40%, atunci 

conţinutul A+T în catena complementară este  60%. 

 

3 Dacă conţinutul G+C în catena de ADN este 40%, atunci 

conţinutul A+U a transcriptului primar este 60%. 

 

4 Succesiunea nucleotidică a mARN transcrisă de pe catena dată de 

ADN este următoarea: 5' ....... UUU AAG UUA AGC ....... 3'. 

 

 

 

5. (4 puncte) Se presupune, că cloroplastul îşi are origine de la strămoşii cianobacteriilor, însă 

unele proteine ale cloroplastului sunt codificate de genele din genomul nuclear. Indicaţi 

pentru fiecare proprietate a ADN-ului cloroplastului, dacă ea se aseamănă cu cea a ADN-ului 

procariot sau cea a ADN-ului eucariot? Scrieţi în Foaia de Răspunsuri în faţa fiecărei 

afirmaţii litera P – procariote, sau E – eucariote. 

 

 Afirmaţie P sau E 

1 ADN-ul este reprezentat printr-un lanţ inelar dublu  

2 Sunt prezenţi intronii  

3 Codifică ribozomii 70S   

4 De regulă, mARN policistronic se transcrie  

 

6. (5 puncte) La  Drosophila melanogaster sexul se determină de sistema XX-XY. La om 

cromozomul Y determină sexul masculin, iar la  Drosophila - nu. Spre deosebire de 

aceasta, deosebirea sexului la  Drosophila depinde de raportul cromozomilor X şi 

numărul de autozomi în setul haploid a fiecărui individ. Tabelul descrie cinci tipuri de 

mutanţi ce se deosebesc după setul de cromozomi sexuali şi setul haploid de autozomi. 



Scrieţi în Foaia de Răspunsuri în faţa fiecărui dintre aceste forme mutante sexul: M –

masculin sau  F – feminin. 

 

 Setul de cromozomi sexuali Setul haploid de autozomi M sau F 

A X 2  

B XXY 2  

C XXX 3  

D XXXY 3  

E XX 4  

 

7. (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. Graminee ___________________________ 

  B. Rozacee ______________________ 

  C. Fabacee _______________ 

  D. Solonacee _________________ 

  E. Brasicacee _________________ 

 

 

  1. tomate 

  2. porumb                           

  3. varza                             

  4. mazărea                  

  5. vişinul                 

  6. lucerna 

  7. cartoful 

  8. grâul                           

  9. floarea soarelui                             

  10. morcovul                  

 

8. (8 puncte) Afirmaţiile prezentate se referă la caracterul evolutiv al particularităţilor 

morfologice ale animalelor. Scrieţi, în Foaia de Răspunsuri,  în faţa fiecărei afirmaţii litera 

A – adevărat, sau  F – fals. 

 

 Afirmaţii A sau F 

1 Ontogeneza reprezintă o succintă recapitulare a filogenezei  

2 Mutaţiile genetice de fiecare dată generează variaţii morfologice   

3 Creşterea mărimii corpului animalului nu reprezintă un fenomen universal al 

evoluţiei  

 

4 Variaţiile morfologice ale organismelor nu reprezintă rezultatul creşterii 

allometrice (creşterii diferenţiate a părţilor corpului). 

 

5 Speciile de cordate sunt mai asemănătoare la etapa embrionară decât la 

stadiul adult  

 

6 Pentru unele grupe de organisme analiza filogenetică permite stabilirea 

direcţiei evoluţiei morfologice 

 

7 Organele omoloage ale animalelor  ne indică asupra unei evoluţii 

convergente 

 

8 Organele analoage au o origine diferită, dar îndeplinesc aceiaşi funcţie  

 


