
OLIMPIADA LA BIOLOGIE 

etapa republicană, 06 martie 2022, Clasa a IX-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. Membrana celulară conține proteine numite:  

a) amelogenine 

b) albumine 

c) integrine 

d) ameline 

2. Schimbul de oxigen și bioxid de carbon între sânge și țesuturi are loc prin:  

a) difuziunea simplă 

b) difuziunea facilitată 

c) osmoză 

d) fagocitoză 

3. Celule ciliate se întâlnesc în tunica mucoasă a:  

a) stomacului 

b) intestinului subțire 

c) traheei 

d) vezicii urinare 

4. Digerarea organitelor nefuncționale cu ajutorul lizozomilor se numește:  

a) autofagie 

b) crinofagie 

c) heterofagie  

d)  autopsie 



5. Moartea genetic programată a celulei se numește:  

a) necroză 

b) apoptoză  

c) apoziție 

d) poliploidie 

6. Care din structurile enumerate cresc aria suprafeței membranare și asigură un grad mai 

mare de absorbție? 

 a) cilii 

b) microvilii 

c) proteinele integrale 

d) glicocalixul 

7. Reticulul endoplasmatic neted asigură:  

a) sinteza proteinelor pentru export 

b) sinteza lipidelor, glucidelor, dezintoxicarea diferitor substanțe, acumularea ionilor de calciu  

c) sinteza de ATP  

d) digestia intracelulară 

8. Corpusculul Barr din nucleul celulei umane reprezintă:  

a) unul din cei doi cromozomi X prezenți în celulele organismului de sex feminin 

b) cromozomul Y prezent la celulele organismului de sex masculin 

c) cromozomul X prezent la celulele organismului de sex masculin  

d) cromatina decondensată 

9. Glandele cu secreție seroasă produc:  

a) lipide 

b) mucus 

c) glucide  

d) proteine 

10. Epiteliile:  

a) regenerează bine 

b) sunt abundent vascularizate  

c) conțin multă substanță intercelulară  

d) nu posedă polaritate 

11. Glandele se numesc exocrine, deoarece:  

a) posedă canal excretor 

b) nu posedă canal excretor 

c) secretă substanțe biologic active 

d) sunt abundent vascularizate 

12. Predecesorul macrofagului este:  

a) limfocitul B 

b) limfocitul T 

c) monocitul 

d) celula adipoasă (adipocitul) 

13. Cartilajul fibros la omul adult se întâlnește:  

a) în discurile intervertebrale 

b) în pavilionul urechii 

c) pe suprafața articulară a oaselor  



d) la unirea coastelor cu sternul 

14. Corpul celular al neuronului se numește:  

a) pituicit  

b) periost  

c) pericarion  

d) paratirocit 

15. Tunica medie a inimii se numește:  

a) endocard 

b) miocard 

c) epicard 

d) pericard 

16. Trombocitele sanguine provin din:  

a) megacariocite 

b) metamielocite 

c) mieloblaste 

d) miosatelitocite 

17. Smalțul dintelui provine din:  

a) enameloblaste 

b) odontoblaste 

c) periost 

d) ligamentele periodontale 

18. Vilozitățile sunt prezente în:  

a) esofag 

b) stomac 

c) intestin subțire 

d) intestin gros 

19. Insulina se produce în:  

a) ficat  

b) stomac 

c) pancreas 

d) duoden 

20. Granulele de keratohialină din epiderma pielii se localizează în celulele stratului:  

a) bazal 

b) spinos 

c) granular 

d) cornos 

21. Unitatea morfofuncțională a rinichiului este:  

a) nefronul  

b) acinul 

c) glomerulul vascular  

d) ansa Henle 

22. Adrenalina (epinefrina) este sintetizată în:  

a) glanda tiroidă  

b) hipofiză  

c) glandele suprarenale  



d) glandele paratiroide 

23. Progesteronul în ovarele femeii este produs de către:  

a) corpul galben 

b) corpul alb 

c) corpul atretic 

d) foliculul matur 

24. Fecundarea la om în normă are loc în:  

a) vagin  

b) uter 

c) partea ampulară a trompelor uterine 

d) ovare 

25. Testosteronul la bărbați este sintetizat de către:  

a) spermatozoizi 

b) celulele interstițiale 

c) spermatide  

d) prostată 

26. Alegeți varianta în care corect sunt enumerate funcțiile apei în celulă: 

1 – termoreglare 

2 – menținerea structurii celulei 

3 –  transportul substanțelor 

4 – sursă de energie  

5 – funcția de depozitare 

6 – osmoregulator 

7 – este un catalizator 

8 – funcția informațională    

a) 1, 2, 3, 6 

b) 2, 3, 4, 5, 6, 8 

c) 1, 2, 3, 6, 8 

d) 1, 2, 3, 7  

27. „Particulele Palade” sunt: 

a) trombocitele 

b) peroxizomii 

c) lizozomii 

d) ribozomii 

28. Alegeți varianta unde corect sunt selectate proprietățile celulei animale (A) și celulei vegetale (V). 

1– vacuole de mărimi mici și puține (vezicule de secreție) 

2 – vacuole mari  

3 – forma poligonală a celulei  

4 – forme multiple ale celulei 

5 – cu centrioli 

6 – fără centrioli 

7 – citochineza prin bipartiție  

8 – citochineza prin fragmoplast  



a) A: 1, 4, 6, 7;     V: 2, 3, 5, 8 

b) A: 1, 4, 5, 7;     V: 2, 3, 6, 8 

c) A: 2, 4, 5, 7;     V: 1, 3, 6, 8 

d) A: 2, 4, 5, 8;     V: 1, 3, 6, 7 

29. Celula stem se caracterizează prin următoarele, CU EXCEPȚIA: 

a) celulă capabilă să-și păstreze capacitatea de diviziune 

b) celulă capabilă de a se transforma prin diferențiere în celule specializate 

c) celulă cu funcția distinctă, cu proteine specifice și cu dezvoltare accentuată a unor organite 

citoplasmatice 

d) celulă cu capacitatea de autoregenerare 

30. Care caracteristici sunt comune pentru mitocondrii și cloroplaste? 

1. nu se divid  

2. au capacitate de dividere 

3. au material genetic propriu 

4. nu au material genetic propriu 

5.sunt organite unimembranare 

6. sunt organite bimembranare 

7. în aceste organite are loc sinteza ATP 

a) 1, 3, 6, 7 

b) 2, 3, 6, 7 

c) 2, 4, 6, 7 

d) 2, 3, 6 

31. Alegeți afirmația adevărată privind amitoza: 

a) nu are loc condensarea cromozomilor 

b) nu are loc formarea fusului de diviziune  

c) după dividerea nucleului nu este obligatorie și dividerea citoplasmei 

d) toate variantele sunt corecte 

32. Mitocondriile intervin în: 

a) sinteza unor proteine exportate din celulă și glicozilarea proteinelor 

b) producerea energiei în cadrul unui ciclu de reacții catalizate de enzime hidrolitice 

c) sinteza unor compuși  macroergici, cum ar fi ATP –ul, obținut prin fosforilare oxidativă 

d) sinteza unor compuși  macroergici, cum ar fi ATP –ul, obținut prin fotofosforilare 

33. Proteine din structura materiei vii sunt: 

a) actina și miozina 

b) clorofila și steroizii 

c) chitina și ergosterolul 

d) cerurile și prolaminele 

34. Ribozomul constă din: 

a) proteine, ARN, ADN 

b) ADN, proteine nehistone 

c) ADN, proteine 

d) proteine, ARN 



35. În profaza I meiotică are loc procesul de: 

a) crossing - over 

b) despiralizare a ADN-ului 

c) între cromatidele surori ale bivalenților se formează chiasme 

d) fiecare cromozom se separă longitudinal 

36. Matricea mitocondrială  NU conține: 

a) ribozomi 

b) comlexul enzimatic ATP - sintetaza 

c) ARN 

d) ADN 

37. Biologia celulară și moleculară studiază: 

a) diversitatea proceselor moleculare de nivel celular  

b) organisme formate dintr-o singură celulă 

c) tipuri de țesuturi dintr-un organism 

d) modul de transmitere al caracterelor morfologice 

38. Care este personalitatea, de origine română, care a adus contribuții remarcabile în 

dezvoltarea biologiei celulare? 

a) Schleiden 

b) Schwann 

c) Golgi 

d) Palade 

39. Celula este o structură definită de următoarele particularități: 

a) are dimensiunile care nu permit difuzie eficientă 

b) posedă capacitatea de autoreproducere 

c) are material genetic funcțional doar în momentul diviziunii meiotice 

d) nu este formată din organite 

40. Endosimbioza este un proces foarte important din evoluția celulelor eucariote și  

reprezintă legătura morfo – funcțională dintre: 

a) două celule eucariote 

b) o celulă procariotă și una eucariotă 

c) două celule procariote 

d) o celulă moartă şi o celulă vie  

41. Membrana celulară este o strucură care:  

a) delimitează și menține diferențele dintre citoplasmă și mediul extracelular  

b) separă celula de mediul extracelular, dar nu intervine în mecanismele intracelulare 

c) are rol doar în semnalizare 

d) se dezintegrează la contactul cu alte celule 

42. Care afirmație referitoare la fazele ciclului celular este falsă? 

a) ciclul celular cuprinde cele două etape: interfaza și mitoza 

b) sinteza ADN-ului are loc pe toată perioada interfazei 

c) mitoza prezintă procesul de diviziune a nucleului și se încheie cu citochineza 

d) interfaza prezintă procesul de pregătire a celulei către diviziune  



43. Din care element NU este alcătuit citoscheletul? 

a) filamente de actină 

b) ceramide 

c) filamente intermediare 

e) microtubuli 

44. Nucleul este format din următoarele componente, cu excepția: 

a) nucleol 

b) сriste 

c) înveliș nuclear 

d) carioplasmă 

45. Stabiliți organitul prezentat pe imagine și tipul de microscopie prin care s-a obținut 

imaginea respectivă. 

 
a) microscopie electronică, reticul endoplasmatic  

b) microscopie optică, reticul endoplasmatic 

c) microscopie optică, aparatul Golgi 

d) microscopie electronică, aparatul Golgi  

46. Zona de litoral care nu a fost supusă vreodată influenței organismelor vii se numește:  

a) biosferă 

b) abiosferă 

c) abisal 

d) neutră 

47. Reglarea relațiilor alelopatice la pelin se realizează datorită substanțelor ectocrine care se 

găsesc în: 

a) rădăcină 

b) tulpină 

c) frunze 

d) floare  

48. Acidificarea mediului se manifestă, în deosebi, la poluarea mediului cu: 

a) ioni de hidrogen 

b) ioni de oxigen 

c) ioni de litiu 

d) ioni de potasiu 

49. Din grupa exometaboliților la păsări fac parte: 

a) acizii humici 

b) acidul uric 

c) giberelinele  

d) substanțele bacterigene 



50. În rezultatul pătrunderii abundente a acidului humic în apă apare culoarea:   

a) albă 

b) albastră-verde 

c) galben-brună 

d) nu se modifică culoarea 

51. Apariția în Marea Neagră a rapanei (Rapana thomasiana) imigrată din Marea Japoniei a 

cauzat: 

a) aclimatizare de introducere 

b) aclimatizare de substituție 

c) aclimatizare 

d) nu a generat careva efecte asupra ecosistemului 

52. Biolinele sunt eliminate în mediu de către plantele entomofile pentru a: 

a) atrage insectele care asigură perpetuarea speciei 

b) atrage insectele și a le adăposti 

c) respinge insectele și iepurii 

d) respinge animalele erbivore și cele carnivore 

53. Conținutul vaporilor de apă din aerul atmosferic este de: 

a) 78% 

b) 21% 

c) 0,03% 

d) 0,2-3% 

54. Agenda secolului XXI în problema biodiversităţii a fost adoptată la: 

a) Kyoto 

b) Rio de Janeiro 

c) Helsinki 

d) Ramsar 

55. Care din poluanții prezentați sunt iritanții specie umane? 

a) cesiu 

b) sulfurile 

c) frunzele căzute ale copacilor în perioada de toamnă 

d) nitroamofosul 

56. La plante, materia organică se deplasează prin: 

a) celulele cambiului 

b) celulele epidermice 

c) vasele de lemn 

d) tuburile ciuruite 

57.Ce reprezintă pălăria și piciorul la ciupercă? 

a) celule care conțin cloroplaste 

b) micoriza 

c) corpul de fructificaţie 

d) organismul ciupercii 

58. Ce funcție Nu îndeplinește rădăcina? 

a) de transport 

b) de excreţie 

c) de reproducere generativă 

d) de depozitare 



59. Denumiți planta cu rădăcină pivotantă: 

a) ovăz 

b) pătlagină 

c) floarea soarelui 

d) secară 

60. În care ţesut celulele conţin cloroplaste? 

a) periciclu 

b) mezofil 

c) sclerenchim 

d) xilem 

61.  Indicați partea osului tubular în care are loc formarea eritrocitelor: 

a) diafiză 

b) epifiză 

c) apofiză 

d) tuberozități 

62. Valvulele semilunare se deschid la: 

a) relaxarea atriilor și ventriculelor 

b) relaxarea ventriculelor 

c) contracția atriilor 

d) contracția ventriculelor 

63. Generarea potențialului de acțiune se datorează transportului pasiv în neuron a ionilor de: 

a) calciu 

b) potasiu 

c) sodiu 

d) răspunsul corect lipsește 

64. Creșterea oaselor în lungime se datorează diviziunii celulelor localizate: 

a) în stratul interior a periostului 

b) între epifize și diafiză 

c) în substanța spongioasă a osului 

d) în substanța compactă a osului 

65. Indicați un microelement, a cărui carență provoacă caria dentară: 

a) iod 

b) seleniu 

c) zinc 

d) fluor 

66. În celulele cărui țesut se află cloroplaste? 

а) în epidermă 

b) în ţesutul palisadic 

c) în ţesutul lacunos 

d) în ţesuturile palisadic și lacunos 

67. Ce tip de fascicule conducătoare este caracteristic structurii anatomice primare a tulpinii? 

a) colateral deschis 

b) bicolateral deschis 

c) colateral închis 

d) concentric 

68. Care este funcția razelor medulare în tulpină? 

a) mecanică 



b) îngroșarea organelor axilare 

c) transportul substanțelor în direcția orizontală 

d) de excreție 

69. Din care tip de țesuturi face parte periciclul? 

a) mecanice 

b) conducătoare 

c) meristematice 

d) de excreție 

70. Numiți țesutul de protecție primar al frunzei: 

a) epiblemul 

b) exoderma 

c) epiderma 

d) endoderma 

71. Larva trochoforă: 

a) este caracteristică pentru animale protostomiene 

b) este caracteristică pentru deuterostomieni 

c) nu este caracteristică pentru reprezentanţi ai încrengăturii Mollusca  

d) este o larvă planctonică lipsită de cili 

72. Singamia: 

a) este o formă de reproducere asexuată prin diviziune multiplă a nucleului şi citoplasmei 

b) este o formă de ritualuri nupţiale manifestate la speciile de animale monogame 

c) conduce la formarea zigotului diploid 

d) permite dezvoltarea animalelor prin partenogeneză, din ovule haploide  

73. Protoracele insectelor: 

a) conţine prima pereche de aripi 

b) este mai dezvoltat la libelule, fluturi, diptere, himenoptere 

c) este regiunea anterioară a corpului insectelor 

d) conține prima pereche de apendice de mers 

74. Sistemul circulator de tip deschis: 

a) asigură revenirea rapidă a sângelui la inimă  

b) este caracteristic moluştelor cefalopode 

c) asigură o delimitare distinctă a sângelui de lichidul interstiţial 

d) este caracteristic moluştelor gastropode 

  75. Glanda verde: 

a) este o glandă exocrină ce produce şi secretă bila 

b) este o glandă cu secreţie mixtă cu rol în metabolizarea lipidelor alimentare 

c) este organul excretor al racului 

d) serveşte pentru ungerea penelor la păsări 

  76. Trăsătură caracteristică a meduzelor: 

  a) prezenţa capsulelor auditive 

  b) modul de viață colonial 

  c) lipsa tentaculelor 

  d) prezenţă cnidoblastelor 

  77. Face parte din clasa Cestoda: 

  a) echinococul 

  b) ascarida 

  c) plasmodiul malaric 



  d) leishmania 

78. O trăsătură caracteristică a moluştelor bivalve este: 

a) ochi mari 

b) piciorul musculos 

c) cinci perechi de membre 

d) simetria radiala 

79. Vasul sangvin care iese din ventriculul drept la păsări se numeşte: 

a) vena cavă inferioară 

b) vena cavă superioară 

c) aorta dorsală 

d) artera pulmonară 

80. Organul excretor la păianjen este: 

a) ductele Malpighi 

b) celulele stelate 

c) rinichii metanefrotici 

d) pielea 

81. Din lista prezentată mai jos este un dimer: 

1. celuloza 

2. celobioza 

3. fructoza  

4. lactoza 

a) 1, 4 

b) 2, 3 

c) 2, 4 

d) 4 

82. Din lista de mai jos microelemente (concentrația în celulă <0,001%) sunt:  

1. fosforul 

2. sulful 

3. zincul 

4. iodul 

5. potasiul 

6. cuprul 

a) 1, 3, 4 

b) 3, 4, 6 

c) 1, 4, 5 

d) 2, 3, 5 

83. Glicolipidele sunt: 

a) hidrofile 

b) hidrofobe 

c) amfifile 

d) lipofile 

84. Aranjați celulele animale de mai jos în ordine crescătoare corespunzător dimensiunii 

acestora:  

1. eritrocit  

2. ovul 

3. spermatozoid 



4. leucocit 

5. celulă adipoasă  

a) 1, 3, 4, 2, 5 

b) 1, 3, 5, 4, 2 

c) 3, 4, 1, 2, 5 

d) 3, 1, 4, 5, 2 

85. Din lista de mai jos organite amembranare sunt:  

1. vacuolele 

2. ribozomii 

3. centriolii 

4. lizozomii  

a) 2 

b) 1 și 2 

c) 3 și 4 

d) 2 și 3 

86. Celulele musculare striate posedă:  

a) un nucleu 

b) 2  nuclee 

c) mai multe nuclee 

d) nu posedă nucleu 

87. Detoxifierea substanțelor nocive are loc în:  

a) lizozomi 

b) aparatul Golgi 

c) reticul endoplasmatic neted 

d) reticul endoplasmatic rugos 

88. Corpusculii lui Palade sunt formați din:  

a) lipide și proteine 

b) ADN și proteine 

c) ARN și proteine 

d) glucide și proteine 

89. Matricea lizozomală are un pH:  

a) acid 

b) bazic 

c) neutru 

d) variabil 

90. Aminoacizii pătrund în interiorul celulelor pe calea:  

a) transportului pasiv 

b) transportului activ 

c) endocitozei 

d) pinocitozei 

91. În procesele de secreție celulară sunt implicați: 

a) nucleolul 

b) ribozomii 

c) lizozomii 

d) aparatul Golgi 

92. Crossing-over-ul are loc în: 

a) interfază 

b) profaza I 

c) profaza II 



d) metafaza I 

93. Ciclul celular este format din: 

a) interfază, citochineză 

b) cariochineză, citochineză 

c) profază, metafază, anafază, telofază 

d) interfază, mitoză 

94. Endospermul la plantele cu flori se dezvoltă din zigotul secundar: 

a) haploid (n) 

b) diploid (2n) 

c) triploid (3n) 

d) tetraploid (4n) 

95. Ovociții de ordinul I se formează în: 

a) perioada embrionară  

b) perioada postembrionară 

c) perioada pubertară 

d) pe tot parcursul vieții 

96. Câte tipuri de gameţi poate forma genotipul AABbccDd? 

a) 2 

b) 4 

c) 8 

d) 16 

97. Un fragment de ARNm conţine 24 nucleotide adenilice, 30 nucleotide guanilice, 15 

nucleotide citidilice şi 6 nucleotide uracilice. Câte nucleotide citidilice au fost prezente în 

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

a) 15 

b) 30 

c) 45 

d) 60 

98. Care este frecvența organismelor ce vor conţine ambele alele dominante la încrucişarea 

AaBb X aabb? 

a) 25% 

b) 50% 

c) 75% 

d) 100% 

99. Legea segregării independente este validă dacă: 

a) genele sunt localizate în autozomi 

b) genele nu interacţionează între ele 

c) genele sunt localizate în cromozomi diferiţi 

d) toate variantele sunt corecte 

100. Organele omoloage: 

a) au o origine comună  

b) exercită o funcție asemănătoare 

c) indică asupra unei evoluţii convergente 

d) nici o variantă nu este corectă 

 

 

 



TEST B 

1. (12 puncte)  În figura de mai jos este reprezentată schema structurii ultramicroscopice a 

pielii groase. Notați în tabelul din Foaia de răspuns cifrele corespunzătoare indicațiilor.  

 

 

 Indicațiile 

A) Strat papilar 

B) Strat bazal 

C) Strat cornos 

D) Strat granular 

E) Epidermul  

F) Celule adipoase 

G) Porțiunea terminală secretoare a glandei sudoripare 

H) Dermul  

I) Strat spinos 

J) Ductul glandei sudoripare 

K) Strat reticular 

L) Strat lucid 

 

 

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

Cifra             



2.  (13 puncte) În figura de mai jos este reprezentată schema structurii ultramicroscopice 

a pielii subțiri cu păr. Notați în tabelul din Foaia de răspuns cifrele corespunzătoare 

indicațiilor. 

 

 

 Indicații 

A) Substanța corticală a părului 

B) Cuticula  

C) Mușchiul erector al părului 

D) Papila piloasă 

E) Stratul bazal al epidermului 

F) Glanda sebacee 

G) Substanța medulară a părului 

H) Bulbul pilos 

I) Stratul cornos al epidermului 

J) Teaca epitelială internă 

K) Teaca conjunctivă 

L) Infundibulul  

M) Teaca epitelială externă 

 

 

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

Cifra              

 



3. (6 puncte) Completați tabelul despre tipurile de diviziune celulară. În rândul I scrieți 

litera imaginei corespunzătoare (A, B, C), iar în rândul II scrieți litera corespunzătoare 

tipului de diviziune (R, I, D): R –reducțională, I – indirectă, D -  directă. 

         Înscrieţi literele respective în locurile rezervate în Foaia de răspunsuri. 

 

 

 

 

 

 

 1. Amitoza 2.Mitoza 3.Meioza 

I    

II    

 

4. (5 puncte) Indicaţi din ce monomeri sunt constituiţi fiecare din polimerii prezentaţi în 

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

G – glucoza,      A – aminoacizi,       K – acizi grași și glicerina 

1.Celuloză 2.Lipide 3.Glicogen 4.Amidon 5.Proteine 

     

 



5. (6 puncte) Stabiliți care afirmații sunt adevărate (A) și care sunt false (F). Scrieți în 

Foaia de răspunsuri numai litera corespunzătoare. 

 

Afirmaţia A sau F 

1. Nucleul are o membrana dublă   

2. Membrana nucleului este lipsită de pori și  este impermeabilă  

3. Numărul mitocondriilor dintr-o celulă depinde de necesitățile energice ale 

celulei 

 

4. Membrana internă din mitocondrii este permeabilă pentru ioni, dar membrana 

externă este impermeabilă pentru ioni 

 

5. Membrana internă formează o varietate de pliuri denumite criste  

6. Mitocondriile sunt sintetizate în celulă de novo.  

 

6. (3 puncte) Examinați graficul care arată creșterea numărului de celule ale unui 

organism în dependenţă de timp. Stabiliți durata ciclului celular (timpul de dublare) în 

ore și scrieţi în Foaia de răspunsuri  numai cifra respectivă. 

 

Răspuns:_________ de ore 

7. (11 puncte) În coloana A din tabelul de mai jos se indică grupa ecologică de plante, iar 

în coloana B - plantele care se includ în grupa data. Completați tabelul indicând în 

coloana B cifrele corespunzătoare speciilor de plante din grupa ecologică indicate, 

selectând din mulțimea propusă mai jos. Scrieţi cifrele respective în locurile rezervate 

din Foaia de răspunsuri.  

Atenţie!Unele cifre se pot repeta pentru anumite grupe ecologice de plante. 
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A. Grupa ecologică de plante B. Reprezentanții plantelor  

a) Heliofite  

b) Heliofite facultative  

c) Mezohigrofite  

d) Mezoxerofite  

e) Hidrofite  

 

1. Centaurea (Centauréa scabiósa) 

2. Luptătorul Jungar  (Aconitum septentrionale)  

3. Volbură (Convolvulus arvensis) 

4. Vicia (Vícia cracca) 

5. Ulmul (Ulmus laevis) 

6. Mur (Rubus fruticosus) 

8.  (4 puncte) Completați tabelul cu literele care corespund cifrelor din desenul schematic al 

fructului drupă la prun. Scrieţi în Foaia de răspunsuri literele respective în locurile rezervate. 

 

1 2 3 4 

    

a) mezocarp 

b) sămânța  

c) exocarp 

d) endocarp 

 

9. (5 puncte) Folosind  cifrele care indică structurile sistemului respirator, stabiliți succesiunea 

consecutivă a mişcării aerului prin aceste structuri la expiraţie. Scrieţi cifrele respective în 

locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.  

1) bronhie lobulară 2) săculeţ alveolar şi alveolă 3) bronhiolă terminală 4) canal alveolar 

5) bronhiolă respiratorie 

A. B. C. D. E. 

     



10.  (6 puncte) Asociaţi plantele din  partea dreaptă cu familiile respective din 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. Brad 

2. Mintă 

3. Arahide 

4. Hrean 

5. Orz 

6. Stejar 

 

 

11. (8 puncte) Stabiliți asocierea dintre nevertebratele prezentate și tipul de dezvoltare ale 

acestora. Scrieţi cifrele respective ale animalelor  în locurile rezervate pentru tipurile de 

metamorfoză din Foaia de răspunsuri.  

 

Nevertebrate: 

1. albina meliferă 

2. libelule 

3. fluturi 

4. furnici 

5. lăcusta  

6. viespile 

7. călugăriţа 

8. gândacii 

 

 

A. Metamorfoză completă B. Metamorfoză incompletă 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



12. (10 puncte) Asociați procesele din coloana A cu caracteristicile sale din coloana B. Înscrieți 

cifrele în spațiul rezervat din fața literelor în Foaia de răspunsuri.     

   

A                            B 

______a) respirația aerobă              1. se formează apă  

______b) respirația anaerobă              2.se formează etanol 

______c) fermentația alcoolică  3. se formează metan 

      4. fosforilare de substrat 

      5. acceptor de electroni este oxigenul molecular 

      6. acceptor de electroni este un substrat organic 

      7. lanț transportor de electroni 

 

 

13. (6 puncte) Stabiliți care afirmații sunt adevărate (A) și care sunt false (F). Scrieți în Foaia 

de răspunsuri numai litera corespunzătoare. 

 

Afirmaţia A sau F 

1. În celula eucariotă moleculele de ARN se pot afla în nucleu, mitocondrii, 

cloroplaste şi citoplasmă 

 

2. Numărul de clase fenotipice se poate determina după formula 3
n
, unde n 

reprezintă tipul încrucişării. 

 

3. În molecula de ADN numărul bazelor azotate  purinice de fiecare dată este egal 

cu numărul de baze azotate pirimidinice 

 

4. Replicarea moleculei de ADN se realizează după mecanismul conservativ  

5. ADN-ul celulelor procariote nu conţine introni.  

6. Molecula de ADN este formată din două catene polipeptidice antiparalele  

 


