
OLIMPIADA LA BIOLOGIE 

etapa republicană, 06 martie 2022, Clasa a XI-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. Difuziunea apei printr-o membrană cu permeabilitate selectivă poartă denumirea de:  

a) difuziune simplă 

b) difuziune facilitată 

c) osmoză 

d) transport activ 

2. La organitele amembranare se referă:  

a) ribozomii  

b) lizozomii  

c) peroxizomii  

d) complexul Golgi 

3. Reticulul endoplasmatic rugos se specializează în sinteza:  

a) proteinelor pentru export  

b) lipidelor  

c) glucidelor  

d) ATP-ului 

4. Componentele subunităților ribozomale sunt sintetizate în:  

a) nucleol  

b) reticul endoplasmatic rugos  

c) reticul endoplasmatic neted 

d) complexul Golgi 

5. Enzima catalaza este caracteristică pentru:  

a) lizozomi 

b) peroxizomi 

c) mitocondrii 

d) nucleu 

6. Lipofuscina este o incluziune de tip:  

a) excretor  

b) secretor  



c) trofic 

d) pigmentar 

7. Joncțiunea intercelulară de tip comunicant este:  

a) zonula de aderență 

b) desmozomul 

c) nexusul (joncțiunea gap) 

d) simplă 

8. Citoplasma este formată din:  

a) hialoplasmă (citosol), organite și incluziuni 

b) hialoplasmă și plasmalemă 

c) glicocalix, plasmalemă, incluziuni 

d) organite, membrană celulară, nucleu  

9. Aranjarea cromozomilor la ecuator formând steaua maternă are loc în:  

a) profază 

b) metafază 

c) anafază 

d) telofază 

10. Capacitatea spermatozoidului de a-și direcționa mișcarea spre o sursă de substanțe 

biologic active, față de care el are receptori se numește:  

a) capacitație 

b) chemotaxis 

c) reacție corticală 

d) reacție acrozomală 

11. Mucoasa traheii este tapetată din interior cu epiteliu:  

a) unistratificat prismatic glandular 

b) unistratificat anisomorf prismatic ciliat 

c) stratificat pavimentos keratinizat 

d) stratificat pavimentos nekeratinizat 

12. Glandele la care celulele se dezintegrează total în timpul eliberării secretului (mecanism 

de secreție holocrin) sunt:  

a) sudoripare 

b) sebacee 

c) salivare 

d) lacrimale 

13. La elementele figurate ale sângelui se referă:  

a) eritrocitele, leucocitele, trombocitele 

b) doar eritrocitele şi leucocitele 

c) doar eritrocitele şi trombocitele 

d) doar trombocitele 

14. Hemoglobina este caracteristică pentru:  

a) trombocite 

b) eritrocite  

c) melanocite 

d) mastocite 

15. Țesutul cartilaginos elastic se întâlnește în:  



a) trahee  

b) arteriile de tip elastic 

c) pavilionul urechii 

d) discurile intervertebrale 

16. Osteoclastele provin din:  

a) osteoblaste 

b) osteocite 

c) monocite 

d) limfocite 

17. Unitatea de contracție al fibrei musculare striate este:  

a) miofibrila de actina 

b) miofibrila de miozina  

c) miosatelitocitul  

d) sarcomerul 

18. Substanța cromatofilă (substanța tigroidă, corpusculii Nissl) este prezentă în neuroni în: 

a) axon și dendrite, lipsește în pericarion  

b) pericarion, dendrite, lipsește în axon 

c) axon, lipsește în pericarion și dendrite 

d) pericarion, axon, lipsește în dendrite 

19. Neuronii pseudounipolari se localizează în:  

a) ganglionii spinali 

b) scoarța encefalului 

c) scoarța cerebelului  

d) substanța cenușie a măduvei spinării 

20. La aparatul fotoreceptor al ochiului se referă:  

a) corpul ciliar cu mușchiul ciliar  

b) retina 

c) corneea, cristalinul 

d) corpul vitros 

21. Hormonul tireotrop se secretă în:  

a) epifiză 

b) hipofiză  

c) glanda tiroidă  

d) glandele paratiroide 

22. Pulpa albă și pulpa roșie sunt caracteristice pentru:  

a) ficat 

b) ganglioni limfatici 

c) timus  

d) splină 

23. La glandele salivare mari se referă glandele:  

a) palatine 

b) labiale 

c) parotide 

d) jugale 

24. Epidermul pielii conține keratina matură moale care se localizează în celulele stratului:  



a) bazal  

b) spinos  

c) granular 

d) cornos 

25. Citoreceptorii pentru substanțe exogene servesc la detectarea:  

a) hormonilor, anticorpilor, neuromediatorilor 

b) anticorpilor, virusurilor, drogurilor  

c) bacteriilor, virusurilor, toxinelor microbiene  

d) hormonilor, anticorpilor, bacteriilor. 

26. Acizii grași intră în componența moleculelor de: 

a) amidon 

b) fosfolipidelor 

c) ARN ribozomal 

d) glicogen 

27. În componența proteinelor Nu intră: 

a) acidul glutamic 

b) acidul aspartic 

c) acidul stearic 

d) isoleucina 

28.  Ce proces este arătat pe imagine? 

 
a) denaturare 

b) renaturare 

c) coagulare 

d) folding 

29. Ce tip de mutație are probabilitate cea mai mare de a avea un efect nociv asupra funcţiei 

unei gene?  

a) inserția unui nucleotid lângă capătul terminal al secvenței nucleotidelor  

b) deleția unui nucleotid la începutul secvenței nucleotidelor 

c) deleția de trei nucleotizi consecutivi în mijlocul secvenței  nucleotidelor 

d) substituirea unui nucleotid cu altul în mijlocul secvenței nucleotidelor  

30. Care din următoarele afirmații referitoare la membrana mitocondrială internă sunt 

corecte? 

1. conține cardiolipina 

2. conține succinat – dehidrogenaza 

3. conține proteinele lanțului respirator de electroni 

4. aici are loc ciclul Krebs 

5. este pliată sub formă de criste 



a) 1, 3, 5 

b) 1, 2, 5 

c) 1, 4, 5 

d) 1, 2, 3, 4, 5 

31. Organitul responsabil de biosinteza și metabolizarea acizilor grași este: 

a) aparatul Golgi 

b) reticulul endoplasmatic rugos 

c) mitocondriile 

d) reticulul endoplasmatic neted  

32. Prin complexul porului nuclear se transportă: 

1. cromozomi 

2. lizozomi 

3. subunități ribosomale 

4. ARN 

5. proteine histone și nehistone  

a) 3, 4, 5 

b) 1, 2, 3, 4, 5 

c) 2, 3, 4, 5 

d) 1, 3, 4, 5 

33.  Prin endosimbioză s-au format organite celulare noi pentru celula eucariotă, fapt 

confirmat de: 

a) poziția organitelor în citoplasma eucariotelor 

b) prezența unui material genetic propriu 

c) geneza organitelor 

d) liza organitelor 

34.  Fosfolipidele au cozi hidrofobe formate din: 

a) două lanțuri hidrocarbonate 

b) polizaharide 

c) 2 alcooli 

d) glicerol 

35. Acizii grași sunt: 

a) dicarboxilici 

b) policarboxilici 

c) monocarboxilici 

d) monohidroxilici 

36. Structura terțiară a proteinelor este rezultat al: 

a) interacțiunilor dintre grupările carboxil – amino 

b) interacțiunile dintre ionii de carbon alfa ai aminoacizilor 

c) interacțiunile dintre radicalii liberi ai aminoacizilor care se află în diferite regiuni ale 

secvenței primare  

d) nu există structura terțiară la proteine 

37. Membrana celulară are modelul: 
a) mozaic-solid 

b) mozaic-fluid 

c) mozaic - semifluid 

d) supermozaic 

38. Următoarele afirmații referitoare la hidroliza ATP sunt adevărate, cu excepția: 

a) energia furnizată de hidroliză ATP este folosită la transportul moleculelor împotriva 

gradientului electrochimic 



b) o parte din energie este folosită pentru menținerea gradientelor de concentrație a unor ioni 

c) energia furnizată de hidroliza ATP este folosită în transportul pasiv 

d) ATP se descifrează ca acidul adenozintrifosforic 

39. Alegeți afirmația corectă despre trecerea moleculelor prin porii nucleari: 

a) transportul este dependent de dimensiunile moleculelor aflate în tranzit 

b) reprezintă un proces major de control al structurii și funcției genomului 

c) se  realizează prin transportul activ și pasiv 

d) toate variantele de răspuns sunt corecte 

40. Nucleolii au următoarele caracteristici, cu excepția: 

a) în celulele bătrâne sunt mari și multipli 

b) unii nucleoli conțin o parte amorfă 

c) în celulele secretorii sunt mari și multipli 

d) sunt bine vizibili în celulele care cresc rapid 

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

 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

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

oxidare sunt necesare pentru β – oxidarea completă a acidului palmitic (conține 16 atomi de 

carbon)? 

 

 
a) 6 cicluri 

b) 7 cicluri 

c) 8 cicluri 

d) 9 cicluri 

43. Produsele finale ale metabolismului aminoacizilor sunt: 

a) H2O, CO2, NH3 

b) H2O, CO2, NH3, acidul uric 

c) H2O, CO2 

d) H2O, CO2, NH3, AMP 



44. Eficacitatea la două enzime poate să fie comparată cu utilizarea cărui factor? 

a) Km 

b) temperatura optimă  

c) mărimea enzimei 

d) pH – ul optim 

45. Care raport este constant pentru ADN? 

a) A + G / T + C 

b) A + T / G + C 

c) A + C / U + G 

d) A + U / G + C 

46. Coloniile reprezintă: 

a) grupuri de indivizi din specii diferite ce trăiesc împreună 

b) grupuri de indivizi din aceiaşi speciei care trăiesc împreună 

c) grupuri de indivizi din specii diferite care trăiesc separat 

d) grupuri de indivizi de aceiaşi specie care trăiesc separat 

47. Când găinuşa polară se hrăneşte iarna în locurile de păşunare a copitatelor trăind 

împreună cu turma se creează relaţii: 

a) comensalism 

b) antagonism 

c) parazitism 

d) rapacitate 

48. Când animalul X care habitează pe teritoriul său s-a pus într-o poză de amenințare faţă de 

animalul străin Y care la rândul său are o poză calmă, se atestă un comportament: 

a) agonistic 

b) autientropic 

c) de alarmă 

d) de imitare 

49. Compostul este alcătuit din: 

a) substanţe chimice 

b) resturi de animale şi plante 

c) plante şi animale vii 

d) sol şi subsol 

50. Care dintre organismele prezentate sunt consumatori primari? 

a) pisica sălbatică 

b) mangusta 

c) lăcusta 

d) plantele inferioare 

51. Productivitatea biologică în zonele cu curenți verticali divergenți este: 

a) mare 

b) mică 

c) medie 

d) lipseşte 

52. În condiţii normale valorile zgomotului variază între: 

a) 5-10 dB 

b) 40-60 dB 

c) 75-80 dB 

d) 100-120 dB 

53. Dispneea se atestă atunci când se poluează: 



a) aerul 

b) solul 

c) apa 

d) biodiversitatea 

54. Comunitățile vegetale de drimium se dezvoltă pe solurile: 

a) acide 

b) alcaline 

c) neutre 

d) sunt indiferente față de pH 

55. În ecosistemele autotrofe predomină: 

a) plantele 

b) animalele 

c) omul 

d) toate răspunsurile sunt corecte 

56. Semnalul extern ce determină căderea frunzelor la plante este: 

a) acumularea substanțelor dăunătoare în frunze 

b) mărirea cantităţii de precipitații 

c) micşorare duratei zilei 

d) reducerea nutrienților din sol 

57. Care grup de plante se caracterizează prin polenizarea încrucișată cu insecte? 
a) macul, gura leului, tutunul  

b) grâul, mazărea, fasolea, cartoful 

c) mesteacănul, alunul, secara, porumbul, plopul 

d) nici un răspuns nu este corect 

58. Denumiți plantele care sunt polenizate NUMAI de bondari. 

a) macul, lalelele 

b) gura leului, trifoiul 

c) cartoful, garoafele 

d) dovleacul, castravetele 

59. Ce proces fiziologic este asigurat de presiunea radiculară? 
a) mișcarea materiei organice de la tulpină la rădăcină 

b) absorbția apei 

c) absorbția sărurilor minerale 

d) mișcarea apei și a sărurilor minerale de la rădăcină la tulpină 

60. Care  plantă cu flori formează rizocarp? 

a) cartoful 

b) sfecla 

c) gherghina 

d) ceapa 

61.  Indicați leucocitele care Nu realizează funcția fagocitară:  
a) neutrofile 

b) monocite și eozinofile 

c) T-limfocite 

d) B-limfocite  

62. Antigenul Rhesus se localizează: 

a) pe suprafața internă a membranei eritrocitare 

b) în plasma sanguină 

c) în lichid intracelular 



d) pe suprafața externă a membranei eritrocitare 

63. Indicați răspunsul corect care caracterizează succesiunea conducerii 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, 2, 5, 4 

64. Indicați organul în capilarele cărora circulă sângele oxigenat și dezoxigenat: 

a) rinichi 

b) suprarenale 

c) ficat 

d) toate răspunsurile sunt corecte 

65. Transportul mediatorului spre membrana postsinaptică se realizează prin: 

a) simport 

b) difuzie simplă 

c) antiport 

d) difuzie facilitată 

66. Indicați particularitățile alternanței generațiilor în ciclul dezvoltării la briofite: 

a) sporofitul domină asupra gametofitului 

b) gametofitul domină asupra sporofitului 

c) sporofitul și gametofitul sunt dezvoltate egal 

d) nici un răspuns nu este corect 

67. În procesul de evoluție, la Angiosperme pentru prima dată au apărut: 

a) semințele 

b) polenizarea și fecundarea 

c) florile și fructele 

d) țesuturile diferențiate 

68. La care dintre mușchii enumerați lipsesc rizoizi la plantă adultă? 

a) genul Marchantia 

b) genul Polytrichum 

c) genul  Sphagnum 

d) la toți cei enumerați 

69. Indicați planta gimnospermă cu frunze căzătoare: 

a) Cycas revoluta 

b) Taxus baccata 

c) Ginkgo biloba 

d) Pinus sylvestris 

70. Plantele, florile cărora au 4 sepale, 4 petale, 6 stamine și fructul silicvă, fac parte din 

familia: 

a) Solanaceae 

b) Liliaceae 



c) Brassicaceae 

d) Rosaceae 

71. Metanefridia: 

a) este o componentă a sistemului excretor al viermilor plaţi 

b) este un organ excretor în organismul echinodermatelor 

c) este forma evolutivă superioară în şirul tipurilor de rinichi la animalele cordate 

d) posedă o structură asemănătoare pâlniei care se deschide către cavitatea corpului 

72. Notocordul: 

a) are forma unei baghete subţiri şi elastice, derivată din mezoderm 

b) este situat de-a lungul embrionului de asupra tubului neural 

c) apare în dezvoltarea embrionară şi se păstrează la adulţii tuturor vertebratelor 

d) apare în dezvoltarea embrionară a tuturor vertebratelor şi este derivat din endoderm 

73. Pedomorfoza: 

a) se atestă în procesul de formare a pseudopodelor la unii reprezentanţi ai regnului Protista 

b) reprezintă activitatea de fertilizare a solului cu participarea râmei Lumbricus terrestris 

c) se manifestă prin dezvoltarea maturităţii sexuale în stadiul larvar 

d) reprezintă o adaptare la modul de viaţă ectoparazitar întâlnită la unele insecte hematofage 

74. Protostomienii: 

a) sunt animalele la care blastoporul embrionar devine orificiu anal 

b) nu prezintă stadiul larvar numit trocoforă 

c) sunt animale schizocelomate 

d) sunt animale la care lipseşte clivajul embrionar spiralat 

75. Ropaliile: 

a) reprezintă paletele bucale care înconjoară orificiul bucal al unui scifopolip 

b) sunt formate dintr-un statocist şi un fotoreceptor 

c) reprezintă o structură senzorială prezentă la reprezentanţii Anthozoa 

d) sunt caracteristice pentru viermii policheţi şi servesc pentru locomoţie 

76. Capacitatea de termoreglare a apărut la: 

a) amfibieni 

b) insecte 

c) reptile 

d) mamifere 

77. Chiasma optică apare pentru prima dată la: 

a) peşti 

b) reptile 

c) mamifere 

d) tunicate 

78. Respiraţia pulmo-cutanee este caracteristică pentru reprezentanţii clasei: 

a) Aves 

b) Mammalia 

c) Reptilia 

d) Amphibia 

79. Care din structurile enumerate este caracteristică păsărilor zburătoare: 

a) pigostilul 

b) carena 

c) clavicula 

d) sternul 

80. La vertebrate canalul Muller îndeplineşte funcţia de: 

a) spermiduct 



b) glandă digestivă 

c) oviduct 

d) organ senzitiv 

81. Proteinele necesare pentru producerea neuromediatorilor se sintetizează în:  

a) ribozomii liberi 

b) ribozomii mitocondriali 

c) aparatul Golgi 

d) corpusculii Nissl 

82. Potențialul de repaus al membranei neuronului este asigurat datorită: 

a) difuziei ionilor de Na
+
 și K

+
 

b) transportului pasiv al ionilor de Na
+
 și K

+
 

c) transportului activ al ionilor de Na
+
 și K

+
 

d) difuziei facilitate a ionilor de Na+ și K+ 

83. Celulele ependimale:  

a) contribuie la circulația lichidului cerebrospinal 

b) înconjoară axonii sistemului nervos periferic 

c) fagocitează resturile neuronilor degradați 

d) participă la regenerarea neuronilor deteriorați 

84. Celulele Merkel sunt parte componentă a:  

a) receptorului gustativ 

b) receptorului auditiv 

c) receptorului cutanat 

d) receptorului vestibular 

85. Mineralizarea oaselor este asigurată de activitatea:  

a) osteocitelor 

b) osteoblastelor 

c) osteoclastelor 

d) celulelor tronculare (stem) 

86. Miofilamentele actinice sunt formate din:  

1. actină 

2. pectină 

3. miozină 

4. tropomiozină 

5. troponină 

a) 1 

b) 1, 5 

c) 1, 2, 4 

d) 1, 4, 5 

87. Ionii de Ca
2+ 

sunt transportați din reticulul sarcoplasmic în citoplasma celulei musculare 

prin:  
a) difuzie simplă  

b) difuzie facilitată 

c) proteine canal 

d) pompa ATP-azică 

88. Nu posedă proprietăți fagocitare:  

a) neutrofilele 

b) bazofilele 

c) eozinofilele 

d) macrofagii 



89. Erepsina este:  

a) exopeptidază 

b) endopeptidază 

c) exonuclează 

d) endonuclează 

90. Amilaza salivară este activă într-un mediu:  

a) slab acid 

b) slab bazic 

c) puternic acid 

d) puternic bazic 

91. Mucina este o: 

a) holoproteină 

b) lipoproteină 

c) glicoproteină 

d) nucleoproteină 

92. Ureea reprezintă un deșeu al metabolismului:  

a) lipidelor  

b) glucidelor 

c) acizilor nucleici 

d) proteinelor 

93. Testosteronul la bărbați este produs de: 

a) celulele Leydig 

b) celulele Sertoli 

c) spermartogoniu 

d) foliculul Graaf 

94. La sfârșitul etapei de creștere:  

a) crește numărul de spermatogonii în rezultatul diviziunii mitotice 

b) spermatogoniile se transformă în spermatociți de ordinul I 

c) spermatociții de ordinul I se transformă în spermatociți de ordinul II 

d) are loc meioza I  

95. La naștere și până la maturizarea sexuală ovociții I rămân blocați în: 

a) interfază 

b) profaza I 

c) metafaza I 

d) profaza II 

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 guanilice au fost prezente în 

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

a) 25 

b) 45 

c) 70 

d) 90 

98. Care este frecvența organismelor ce nu vor conţine nici 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) nu poate fi influenţată de poziţia centromerului 

c) este blocată la femelele de drosofilă 

d) toate variantele sunt corecte 

100. Selecţia naturală direcţională: 

a) decurge în cadrul unor condiţii stabile ale mediului înconjurător 

b) duce la eliminarea formelor cu valori medii în populaţii 

c) poate genera apariţia de populaţii de indivizi cu caractere noi 

d) nici o variantă nu este corectă 

 

 

 
 

 

TEST B 
 

1. (25 puncte) În figura de mai jos este reprezentată schema structurii ultramicroscopice a 

unei celule animale. Notați în locurile rezervate  din Foaia de răspunsuri cifrele 

corespunzătoare indicațiilor. 

 

 

 



 

 Indicațiile 

A) Mitocondriе 

B) Nucleul 

C) Ribozomi liberi 

D) Reticul endoplasmatic rugos 

E) Complex Golgi 

F) Reticul endoplasmatic neted 

G) Centrozomul  

H) Matricea mitocondrială 

I) Microtubuli  

J) Poliribozomi 

K) Microfilamente 

L) Cavitatea centriolului 

M) Microvilozități 

N) Porii nucleari 

O) Nucleolul 

P) Cili 

Q) Membrana celulară 

R) Membrana nucleară 

S) Vezicule de secreție 

T) Cromatina 

U) Nucleoplasma 

V) Lizozomul 

W) Procesul de fagocitoză 

X) Ribozomi atașați 

Y) Citoplasma 

 

 

 

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

Cifra                

Indicația P) Q) R) S) T) U) V) W) X) Y)      

Cifra                

 

2. (4 puncte) Utilizând informațiile, schema și reacțiile prezentate  răspundeți la întrebări. 

Răspunsurile le prezentaţi în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri. 

Se știe, că enzimele, numite dehidrogenaze, utilizează cofermenții NAD+ și FAD. Reacțiile de 

reducere a acestor cofermenți sunt prezentate mai jos: 

NAD
+
 + 2H

 
 NADH + H

+
 

FAD    + 2H  FADH2 

 



 

 

1) Câţi electroni  vor întra în lanțul transportor de electroni la oxidarea unei molecule de NADH? 

(Scrieți numai cifra în Foaia de răspunsuri) 

______________ 

2) Câţi electroni vor întra în lanțul respirator la oxidarea unei molecule de FADH2? 

(Scrieți numai cifra în Foaie de răspunsuri) 

______________ 

3) Dacă  pentru formarea unui mol de ATP sunt necesari 4 moli de protoni, atunci câţi moli de ATP 

se formează la oxidarea  a 10 moli de NADH? (Urmăriți schema prezentată pe desen și scrieți 

numai cifra în Foaie de răspunsuri). 

    _______________ 

4) Dacă pentru formarea unui mol de ATP sunt necesari 4 moli de protoni, atunci câţi moli de ATP  

se formează la oxidarea  a 10 moli de FADH2? (Urmăriți schema prezentată pe desen și scrieți 

numai cifra în Foaie de răspunsuri). 

     ______________ 

 

3. (5 puncte) Stabiliți dacă afirmația este adevărată (A) sau falsă (F). În Foaie de răspunsuri 

scrieți numai litera corespunzătoare. 

Afirmaţii A sau F 

1. În structura porului nuclear intră peste 100 de proteine  

2. Transportul moleculelor de proteine și ARN, dintre nucleu și citoplasma se 

face prin difuzie pasiva 

 

3. Semnalele de localizare nucleară (NLS) sunt secvențe de aminoacizi care 

asigură dirijarea și recunoașterea proteinelor citoplasmatice în timpul 

transportului prin membrana nucleară 

 

4. Proteina care intervine în transportul moleculelor mari, prin porii nucleari, 

se numește transferina 

 

5. Transportul prin membrana nucleară implică prezența ATP sau GTP ca 

sursa de energie 

 



4. (6 puncte) Teoretic ar trebui să existe în celulă 61 de molecule diferite de ARNt. In 

realitate numărul lor este mai mic (~40); Această flexibilitate este denumită în limba 

engleză “wobble” (a şovăi). 

 

 
 

Identificați dacă afirmația este adevărată (A) sau falsă (F). În Foaie de răspunsuri scrieți 

numai litera corespunzătoare. 

 

Afirmaţii A sau F 

1. Wobble oferă posibilitatea unui codon din ARNm de a se  hibridiza cu mai milte 

decât 1 ARNt 

 

2. Dacă, printr-o mutaţie,  are loc deleţia sau inserția a 1-2 nucleotide (sau un alt 

număr care nu este  multiplu la trei) se produce o deplasare a ramei de citire a 

genei 

 

3.  Există trei codoni de iniţiere  

4.  Nucleotidul Wobble este al treilea nucleotid (5`  3 ) din  anticodon  

5. ARN poate servi ca matriță pentru sinteza ADN-ului  

6.  Substituirea unui nucleotid poate fi cauza unei mutaţii nonsense  

 

5. (5 puncte) Determinați care afirmații despre transaminare sunt adevărate (A) și care sunt 

false (F). În Foaie de răspunsuri scrieți numai litera corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

ARNt 

identice 

Norma 
Wobble 



 
 

 

 

Afirmaţii A sau F 

1. Transaminarea este reacția dintre un aminoacid și un cetoacid  

2. În această reacție acizii participanți fac schimb cu grupele funcționale cu 

formare de NH3 

 

3. Reacția este catalizată de aminotransferaze  

4. Transaminazele utilizează ca coenzime derivați ai vitaminei B6  

5. Transaminazele utilizează ca coenzime derivați ai vitaminei PP  

 

 

6. (7 puncte) Completați tabelul cu litere care corespund cifrelor din desenul schematic  al 

tipurilor de ramificaţie a  lăstarului.  Scrieţi literele respective în locurile rezervate din 

Foaia de răspunsuri. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

       

 

a) alternă 

b) dihaziu 

c) dihotomică 

d) monohaziu 

e) opusă 

f) pleiohaziu 

g) verticilată 

 

 



7. (9 puncte) Completaţi tabelul cu cifrele ce corespund literelor din desenul schematic  ce 

reprezintă ciclul biologic la şampinion . Scrieţi cifrele respective în locurile rezervate 

din Foaia de răspunsuri. 

 
A B C D E F G H I 

         

1. bazide 

2. bazidiospor 

3. himenofor lamelar 

4. miceliu  

5. picoruşul 

6. pileus (pălărie) 

7. somatogamie 

8. stratul himenial 

9. velum 

 

8. (4 puncte) Stabiliţi  corespondenţa corectă între structura sistemului nervos central indicată 

cu cifră şi localizarea ce se referă la această structura  indicată cu literă. Scrieţi literele 

respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri. 

 

 

Structura 

 

Localizarea în sistemului 

nervos central 

 

1. Centul pneumotaxic 

 

2. Centrul expiraţiei  

3. Motoneuronii, care reglează activitatea diafragmei  

4. Motoneuronii, care reglează activitatea muşchilor 

intercostali externi 

 



 

a) segmentele I –VI  toracice a măduvei spinării; b) puntea Varolio; c) bulbul rahidian;  

d)  segmentele III – V cervicale a măduvei spinării. 

 

9.  (6 puncte) Asociaţi plantele din  partea dreaptă cu familiile respective din partea stângă. 

Scrieţi cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.  

 

Familiile plantelor Denumirile genurilor 

A.  Poaceae    _______________ 

B.  Lamiaceae   ____________ 

C.  Fabaceae    ____________ 

D.  Brassicaceae  ___ ___________ 

E.  Fagaceae      ______________ 

F.  Pinaceae     _____________ 

 

1. Molid 

2. Levănţică 

3. Soia 

4. Varză 

5. Porumb 

6. Stejar 

 

 

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

Scrieţi cifrele respective ce reflectă particularităţile animalelor în locurile rezervate din Foaia de 

răspunsuri.  

 

PARTICULARITĂŢI 

1. lipseşte nucleul  în eritrocite 

2. prezența a 7 vertebre cervicale 

3. nașterea  puilor  

4. respirația cutanee 

5. fecundarea externă 

6. plămâni alveolari 

7. dezvoltare prin metamorfoză 

8. este prezent conul arterial 

 

A. Clasa Amfibia B. Clasa Mammalia 

  

  

  

  

 



11.  (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. epidermă superioară , B. epiderma inferioară, C. mezofil, D. țesut palisadic, E. țesut 

lacunar, F. fascicul lemnos (xilema), G. fascicul liberian (floema), H. fascicul libero-lemnos I. 

camera substomatică, J. spațiu intercelular, K. stomată L. osteolă, M. celulele epidermei, N. celule 

stomatice. 

 

12. (5 puncte)  Analizați afirmațiile de mai jos car se referă la imaginea prezentată în punctul 

11. Introduceți în tabel semnul ”+”, dacă considerați afirmația corectă și semnul ”−” dacă 

considerați afirmația incorectă. Scrieţi rezultatele în Foaia de răspunsuri.   

   

 

1 Intensitatea transpirației în frunze crește o dată cu transportul ionilor de K
+
 în 

regiunea indicată pe desen cu cifra 5. 
 

2 Rata fotosintezei va fi mai mare în regiunea indicată pe desen cu cifra 2. 

 
 

3 Din regiunea indicată pe desen cu cifra 2 în regiunea indicată cu cifra 1 glucoza 

produsă în rezultatul fotosintezei este transportată prin simplast. 
 

4 La plantele de tip C3 fixarea dioxidului de carbon decurge în celulele din 

regiunea indicată pe desen cu cifra 1.  
 

5 Ionii pătrund în celulele indicate pe desen cu cifra 4 preponderent prin difuziune 

simplă.  

 

 

 



13. (11 puncte) Stabiliți dacă afirmația este adevărată (A) sau falsă (F). În Foaie de 

răspunsuri scrieți numai litera corespunzătoare. 

 

Afirmaţii A sau F 

1. Restrictazele reprezintă un grup de endonucleaze cu specificitate înaltă de a 

fragmenta molecula de ADN 

 

2. Sindromul Down este un exemplu de poliploidie  

3. Complementaria reprezintă un tip de interacţiune a genelor nealele când 

prezenţa a două gene diferite determină apariţia unui nou caracter 

 

4. Codominarea reprezintă un tip de interacţiune a genelor nealele când două 

alele asigură apariţia unui nou caracter 

 

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

este substituită cu o bază azotată pirimidinică 

 

6. În cadrul moleculei de ARNt se pot forma legături de hidrogen între bazele 

azotate complementare 

 

7. Guanilat-transferaza asigură adăugarea unei GTP metilat la capătul 3
ʹ
 pentru 

stabilizarea acestui capăt 

 

8. Praimaza asigură sinteza unui fragment mic de ARN care exercită rolul de 

mordant în cadrul replicării moleculei de ADN 

 

9. Formarea fragmentelor Okazaki se realizează în cadrul replicării pe catena 

lider a moleculei de ADN  

 

10. Autodublarea moleculei de ADN la procariote se realizează cu formarea 

unui singur replicon 

 

11. Transcripţia se realizează de pe catena anticodogenă a moleculei de ADN  

 


