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CLASA a IX-a 

 

    Stimaţi participanţi! Proba conține 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. Gameţii se pot obţine în rezultatul: 

    a) interfazei                                          b) amitozei                 

    c) mitozei                                             d) meiozei 

2. Ştiinţa despre ţesuturi se numeşte: 

    a) histologia                                              b) anatomia                

    c) organologia                                           d) citologia 

3. Apa şi substanţele neorganice este transportată în plantă prin: 

    a) sclerenchim                                        b) floem                   

    c) xilem                                                 d) meristem 

4. Sângele este... 

a) lichid  intercelular                     

b) lichid care circulă în toate organismele vii 

c) țesut lichid care circulă în sistemul circulator al oamenilor și animalelor 

d) țesut lichid care căptușește pereții vaselor sangvine 

5. Apariția microscopiei electronice a permis savanților să descopere în celulă: 

    a) ribozomii               b) nucleul                c) plastide                   d) citoplasmă 

6. Digestia particulelor de alimente și îndepărtarea reziduurilor nedigerate are loc în celulă cu 

ajutorul: 

 a) aparatului Golgi                                                      b) lizozomilor             

 c) reticulului endoplasmatic                                        d) ribozomilor 

7. Păstrarea informațiilor ereditare în celula eucariotă are lor în:  

    a) nucleu                                                              b) mitocondrii               

    c) cloroplaste                                                       d) toate structurile menţionate 

8. Floemul se mai numește: 

    a) lemn                     b) suber                    c) liber                    d) cambiu 

9. Plasmalemă este alcătuită din: 

    a) lipide şi proteine                       b) lipide și amidon  

    c) proteine şi amidon                    d) proteine şi minerale 

10. Rizomul prezintă: 

     a) organul generativ                           b) rădăcina metamorfozată  

     c) tulpina metamorfozată                    d) fructul subteran 



11. Rădăcinile laterale se dezvoltă:  
a) în partea inferioară a tulpinei  

b) numai pe rădăcina principală 

c) numai pe rădăcini adventive 

d) și pe rădăcina principală și pe cele adventive 

12. Plante cormofite sunt: 

a) cele consumate de animale erbivore 

b) corpul vegetativ al cărora este diferențiat în organe 

c) corpul vegetativ al cărora este metamorfozat 

d) corpul vegetativ al cărora nu este diferențiat în organe 

13. Care din plantele enumerate sunt epifite: 

a) ananasul                 b) vâscul                 c) orchidee                   d) brândușa 

14. Vasele care transportă sângele spre inimă se numesc: 

a) vene                  b) artere               c) aortă                   d) capilare 

15. Care din afirmaţiile enumerate despre mitocondrii Nu este corectă? 

a) posedă la suprafaţă o membrană dublă                  b) conţine ADN propriu 

      c)   participă la sinteza de ATP                                   d) conţine ribozomi de tip 80S 

16. Care structură reglează activitatea mușchilor scheletici? 

a) sistemul nervos vegetativ                      b) sistemul nervos somatic 

c)   sistemul nervos periferic                       d) sistemul nervos simpatic 

17. Ramura lungă al unui neuron se numește: 

a) corp                b) axon                    c) somă                    d) dendrită 

18. Care dintre organismele enumerate au un sistem circulator de tip închis? 

a) viermii plaţi                                     b) viermii cilindrici       

c)   moluştele                                        d) nici unul din cele prezentate 

19. Principala sursă de energie a celulei sunt: 

a) lipidele                  b) enzimele                c) glucidele                         d) ADN 

20. La arțar frunza este: 

a) sesilă                b) pețiolată                 c) cu nervațiunea paralelă            d) fără stomate 

21. Care dintre păsările enumerate au tipul de zbor planat: 

a) pițigoiul            b) coțofana                 c) rândunica                   d) pelicanul 

22. Pentru care tip de ţesut al frunzei funcţia de fotosinteză este de bază? 

a) epiderma superioară                      b) cuticula 

      c)   ţesutul palisadic                            d) epiderma inferioară 

23. În cadrul fotosintezei plantelor superioare oxigenul se formează din: 

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

24. Mușchii se fixează de substrat prin: 

a) rizom                  b) rădăcini                 c) talom                    d) rizoizi 

25. Unde habitează algele? 

a) în sol                    b) în iazuri            c) în apă stagnantă             d) toate variante enumerate 

26. Celula cianobacteriei: 

a) are un nucleu        b) are mai multe nuclee           c) nu are nuclee              d) are nucleoli 

27. Ciclul de dezvoltare durează mai mulţi ani la plantele: 

      a) perene              b) anuale                 c) bienale                  d) efemere 

28. Biogeocenoza este un ansamblu de: 

a) organisme din aceeași specie 

b) animale din aceeași populație 

c) componente biotice și abiotice într-un anumit spațiu 

d) relații reciproce ale organismelor din diferite specii 



29. Din reducători, de regulă, fac parte: 

      a) plantele inferioare           b) animalele nevertebrate            c) ciupercile             d) virusurile 

30.Selectaţi schema corectă de clasificare a plantelor: 

a) specie-genul-familie-ordinul-clasa-filumul 

b) specie-familie-ordinul-genul-clasa-filumul 

c) specie-filumul-clasa-ordinul-genul-familie 

d) specie-clasa-filumul-ordinul-genul-familie 

31.Efemere şi efemeroide sunt plante, ce se caracterizează prin: 

a) perioada lungă de vegetaţie              b) perioada scurtă de vegetaţie 

c) înflorirea pe parcursul verii               d) forma de viaţă – arbore 

32.Selectați trăsăturile caracteristice ecosistemului de stepă: 
   1.   vegetaţia arborescentă                

2. vegetaţia erbacee                      

3. mediul rece şi umed  

4. mediul cald şi uscat 

   5.   prezenţa epifitelor 

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

33.Planta Salvinia natans (peștișoara) face parte din filumul: 

     a) Bryophyta                b) Polipodiophyta                  c) Pinophyta                 d) Magnoliophyta 

34. Care din speciile enumerate fac parte da familia Rozacee? 

1) păpădie                    6) păiuş    

2) măsălăriţa                7) trifoi   

3) păducel                    8) punguliţa   

4) porumbele               9) măceș 

5) tutun                      10) corcoduș 

    a) 3,4,9,10           b) 1,3,7,9          c) 2,5,8,10          d) 3,4,6,10 

35. Care dintre ecosistemele enumerate se caracterizează prin cea mai mare biodiversitate   

   specifică? 

a) taigaua                                                b) pădurea mixtă din Europa Centrală 

c) pădurea tropicală umedă                     d) savana 

36. Care dintre ecosistemele enumerate se caracterizează prin cea mai mică biodiversitate   

   specifică? 

a) livada                b) pădurea de foioase             c) pădurea de conifere               d)  lunca 

37. Care dintre speciile de animale enumerate sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii 

Moldova? 

      a) șoarecele gulerat        b) lupul cenușiu         c) pisică sălbatică         d) porcul mistreț 

38. Din ce grup ecologic în raport cu umiditatea fac parte plantele cu țesutul aerifer bine 

dezvoltat? 
a) sclerofite              b) hidrofite                c) suculente                   d) mezofite 

39. Cum se numeşte specia cu rolul fitocenotic cel mai important?  

a) endemică          b) edificatoare                 c) efemeră                     d)  specie-țintă 

40. Organismele unei specii există în detrimentul nutrienților sau țesuturilor altor organisme. 

Această formă de convieţuire se numeşte: 

a) prădătorism           b) parazitism                 c) simbioză                 d) comensalism 

41. Indivizii unei specii mănâncă indivizi ai altei specii. Această relație se numește: 

a) prădătorism              b) parazitism                 c) simbioză                 d) comensalism 

42. Înmulțirea prin spori este: 



a) înmulțire sexuată      b) înmulțirea asexuată      c)  înmugurire       d) înmulțirea vegetativă 

43. Un exemplu de schimbare a ecosistemului este: 

a) căderea frunzelor toamnă  

b) desecarea lacului  

c) reducerea numărului de prădători din pădure 

d) moartea părților supraterane ale plantelor în timpul iernii în stepă 

44. Tulpina la bostan și castraveți este: 

a) volubilă                                           b) târâtoare                 

c) agățătoare                                          d) erectă 

45. Polenul plantelor cu flori se formează în: 

a) ovul                                        b)  stigmatul pistilului                

c) stamine                                     d) ovarul pistilului 

46. La Filumul Pinophyta se referă plantele, care:  

     а) au conuri şi formează fructe 

     b) au flori şi formează fructe 

     c) nu au flori, dar formează seminţe din ovule 

     d) au flori, dar nu formează semințe 

47. Care dintre următoarele filumuri cuprinde cel mai mare număr de specii? 

a) algele                                               b) ciupercile            

c) angiospermele                                    d) gimnospermele 

48. Câte tipuri de gameţi poate forma genotipul BbCC? 

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

49. Câte clase genotipice se pot obţine la încrucişarea Bb x Bb? 

а) 1                           b) 2                          c) 3                                  d) 4 

50. În cadrul meiozei se obţin: 

     a) două celule haploide                       b) două celule diploide   

     c) patru celule haploide                      d) patru celule diploide 

 

 

 

TEST  B 
 

1. (7 puncte) Asociați plantele propuse din coloana A cu ecosistemele în care ele vegetează din 

coloana B. Scrieţi literele respective în locurile rezervate din Foaia de Răspunsuri. 

 

A. Plante B. Ecosisteme 

1. Fagul_____________ 

2. Firuță _____________________ 

3. Papucul doamnei______________ 

4. Brândușa____________________ 

5. Negară ___________________ 

6. Leurdă_____________________ 

7. Papură ______________________ 

 

A) de pădure  

B) acvatic și palustru 

C) de stepă 

 

 

 

 

2.  (14 puncte) Asociaţi denumirile părţilor componente ale encefalului, cu cifrele indicate pe 

desen. Notaţi cifrele respective în Foaia de Răspunsuri. 



                                                                                             

 

                                                

 

A. Lobul occipital_________________ 

B. Cerebel______________________ 

C. Lobul frontal___________________ 

D. Corpul calos___________________ 

E. Lobul temporal________________ 

F. Talamus_______________________ 

G. Bulbul rahidian________________ 

H. Lobul parietal__________________ 

I. Măduva spinării_______________ 

J. Mezencefalul__________________ 

K. Hipotalamus___________________ 

L. Puntea Varolio________________ 

M. Ventricule laterale_____________ 

N. Cortexul cerebral_______________ 

 

 

 

 

3. (7 puncte) Asociați animalele propuse din coloana A cu unităţile taxonomice din coloana B. 

Scrieţi literele respective în locurile rezervate din Foaia de Răspunsuri. 

 

A. Animale B. Unităţi taxonomice 

1. Albina_____________ 

2. Dafnie  _____________________ 

3. Coropişniţa______________ 

4. Scorpionul____________________ 

5. Crabul ___________________ 

6. Căpuşa_____________________ 

7. Tarantula ______________________ 

 

A) crustacee 

B) arahnide 

C) insecte 

  

 

 

4. (8 puncte) În coloana din partea dreapta sunt indicate organisme, care reprezintă verigile 

trofice în lanțurile trofice din diferite ecosisteme. Selectaţi câte patru organisme pentru 

fiecare ecosistem prezentat şi înscrieţi succesiunea de cifre corecte în Foaia de Răspunsuri.  

 

Lanțurile trofice Organisme 

 

A. Ecosistemul de stepă    

 
B. Ecosistemul silvic    

 

1. Cărăbuș 

2. Rizom de plantă 

3. Frunze 

4. Orbete 

5. Nevăstuica 

6. Botgrosul 

7. Șoimul 

8. Acvilă 

 

 



5. (6 puncte) Analizați desenul propus, completând partea dreaptă a tabelului cu noţiunile 

potrivite propuse mai jos. Scrieţi în Foaia de Răspunsuri doar literele potrivite. 

 

 

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

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

 

6. (5 puncte) Asociați perechile de organisme din coloana A cu tipul de interacţiune din coloana B. 

Scrieţi în Foaia de Răspunsuri doar litera tipului de interacţiune (A sau B) în locurile rezervate pentru 

perechile de animale. 

 

A. Perechi de animale B. Tipul de interacțiune 

1. tenia taurului – om _____________ 

2. căpușă – vulpe _______________ 

3. morsă – moluște bivalve __________ 

4. păianjen – muscă _______________ 

5. bursucul – larva cărăbuşului  _______ 

 

 

A. parazit – gazdă 

B. prădător - pradă 

 

 

7. (3 puncte) Analizaţi afirmaţiile prezentate în tabel.  Scrieţi, în Foaia de Răspunsuri,  în faţa 

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

 

 Afirmaţii A sau F 

1 Segregarea independentă a caracterelor se realizează atunci, când  genele 

acestor caractere sunt localizate în aceiaşi cromozomi 

 

2 În celula bacteriană procesul de transcripţie se realizează în nucleu  

3 Cele două catene în molecula de ADN se unesc datorită legăturilor de hidrogen   

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  


