
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la Biologie vegetală şi animală        Varianta 10 
Filiera teoretică – profilul real; Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecŃia mediului; Filiera vocaŃională – profilul militar.
  

1 

 
Examenul de bacalaureat 2010 

Proba E-d)  
Probă scrisă la Biologie vegetală şi animală 

 
- Filiera teoretică – profilul real; 
- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecŃia mediului; 
- Filiera vocaŃională – profilul militar. 

  
Varianta 10 

• Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
 
A                4 puncte 

ScrieŃi, pe foaia de examen, noŃiunile cu care trebuie să completaŃi spaŃiile libere din 
afirmaŃia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
 

Sistemul nervos central cuprinde ............ şi ............ . 
 
B                         6 puncte  

DaŃi două exemple de grupe de artropode; scrieŃi, în dreptul fiecărei grupe, câte un 
exemplu reprezentativ. 
 

C                                                                                                                                   10 puncte 

  ScrieŃi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o  
singură variantă de răspuns. 

                       
1.  Păsările sunt: 

a) celenterate 
b) monere 
c) protiste 
d) vertebrate 

 
2.  Gonoreea este boală a sistemului: 

a) circulator 
b) digestiv 
c) excretor 
d) reproducător 
 

3.  FuncŃia de relaŃie a organismelor se realizează cu participarea sistemelor: 
a) circulator şi reproducător 
b) excretor şi respirator 
c) nervos şi muscular 
d) respirator şi muscular 

 
4.  Bazidiomicetele aparŃin regnului: 

a) Fungi 
b) Monera 
c) Plante 
d) Protiste 
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5.  Fiecare dintre celulele-fiice, formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu  
      2n = 28 cromozomi, are:  

a) 2n = 28 cromozomi   
b) 2n = 14 cromozomi  
c) n = 28 cromozomi 
d) n = 14 cromozomi                        

 
D               10 puncte 

CitiŃi, cu atenŃie, afirmaŃiile următoare. Dacă apreciaŃi că afirmaŃia este adevărată, scrieŃi, 
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaŃiei, litera A. Dacă apreciaŃi că 
afirmaŃia este falsă, scrieŃi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaŃiei, litera F 
şi modificaŃi parŃial afirmaŃia pentru ca aceasta să devină adevărată.  

         
1. RespiraŃia aerobă constă în oxidarea parŃială a substanŃelor organice, obŃinându-se o 

cantitate mare de energie. 
 
2. Celulele fotosensibile fac parte din structura coroidei. 
 
3. Monocotiledonatele sunt plante. 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                           (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 

 Inima, vasele de sânge, reprezentate de artere, capilare şi vene, sunt componente ale 
sistemului circulator sangvin al mamiferelor. 

a) EnumeraŃi trei funcŃii ale sângelui. 
b) StabiliŃi o asemănare şi două deosebiri între artere şi vene. 
c) ExplicaŃi variaŃia grosimii miocardului din pereŃii atriilor şi ai ventriculelor. 
d) CalculaŃi conŃinutul în apă al plasmei sângelui unui adolescent, ştiind următoarele: 

- volumul sangvin reprezintă 7% din masa corpului; 
- plasma reprezintă 55% din volumul sangvin; 
- apa reprezintă 90% din compoziŃia plasmei sangvine; 
- adolescentul cântăreşte 66 de Kg. 

ScrieŃi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinŃei. 

 

B            12 puncte 

 Se încrucişează un soi de fasole cu păstăi galbene (G) şi late (L) cu un soi de fasole cu 
păstăi verzi (g) şi înguste (l). PărinŃii sunt homozigoŃi pentru ambele caractere. În prima generaŃie, 
F1, se obŃin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obŃin, în F2, 16 
combinaŃii de factori ereditari. StabiliŃi următoarele: 

a) tipurile de gameŃi formaŃi de hibrizii din F1; 
b) numărul combinaŃiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere;  
c) fenotipul plantelor ale căror genotipuri sunt: Ggll şi ggLL; 
d) completaŃi această problemă cu o altă cerinŃă pe care o formulaŃi voi. RezolvaŃi cerinŃa pe 

care aŃi propus-o. 
ScrieŃi toate etapele rezolvării problemei. 
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SUBIECTUL al III-lea                                                                          (30 de puncte) 
 
1.           13 puncte 
 Unitatea structurală şi funcŃională a organismelor este celula. 

a) StabiliŃi două asemănări şi o deosebire între celula procariotă şi celula eucariotă. 
b) ExplicaŃi relaŃia structură-funcŃie în cazul cloroplastului. 
c) ConstruiŃi două enunŃuri (afirmative) dintre care un enunŃ adevărat şi un enunŃ fals. 
      FolosiŃi, în acest scop, informaŃii referitoare la următoarele conŃinuturi: 

- Factori mutageni; 
- Genetică umană. 

      Se va construi câte un enunŃ din fiecare conŃinut. 
2.           17 puncte 
 FuncŃia de nutriŃie este una dintre funcŃiile fundamentale ale organismelor vii. 

a) NumiŃi două moduri de nutriŃie întâlnite în lumea vie; pentru fiecare mod de nutriŃie numit, 
dati câte un exemplu reprezentativ de vieŃuitoare. 

b) PrezentaŃi rolul bilei în digestia intestinală. 
c)  AlcătuiŃi un minieseu intitulat „Stomacul la mamifere”. În acest scop, enumeraŃi opt noŃiuni 

specifice acestei teme.  
ConstruiŃi, cu ajutorul acestora, un text coerent, format din trei-patru fraze, folosind    
corect şi în corelaŃie noŃiunile enumerate. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


