
TEST 5

Subiectul I

A. Scrieți,  pe foaia  de examen,  noțiunile  cu care trebuie  să completați  spațiile  libere  din
afirmația următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Celula  sistemului  nervos  este......................................,   iar  celula  rinichilor
este........................... 

B. Dați două exemple de organite celulare cu membrană simplă. Scrieți în dreptul fiecărui
organit câte un rol.

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

1. Nucleul nu are înveliș nuclear:
a) la sfârșitul telofazei II;
b) în celula-fiică nou-formată;
c) în sfârșitul profazei;
d) la sfârșitul telofazei I.

2. În respirația anaerobă are loc:
a) eliberarea oxigenului;
b) producerea de substanțe organice;
c) oxidarea glucozei până la CO2 și H2O;
d) sinteza unui produs intermediar.

3. Condriomul este format din totalitatea: 
a) dictiozomilor;
b) mitocondriilor;
c) ribozomilor;
d) lizozomilor.

4. Trunchiul cerebral este format din:
a) bulb rahidian, punte, mezencefal;
b) hipotalamus;
c) emisfere cerebrale;
d) emisfere cerebeloase.

5. În urma mitozei se formează:
a) celule sexuale;
b) celule somatice;
c) ovulul;
d) zigotul.

D. Citiți, cu atenție, afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că
afirmația este falsă, scrieți, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației,
litera F și modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți, în acest
scop, informația științifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negației.

1. Trombocitele sunt elemente figurate ale sângelui cu rol în imunitate.
2. Centrozomul are rol în sinteza proteinelor.
3. Sexul feminin la mamifere este homogametic.



Subiectul al II-lea

A. La  mamifere,  funcțiile  de  nutriție  se  realizează  cu  participarea  sistemelor  digestiv,
circulator și excretor.
a) Definiți circulația.
b) Precizați o diferență între artere și vene.
c) Enumerați două caracteristici ale circulației mici.
d) Calculați conținutul de apă al plasmei sângelui unui adult, știind următoarele:

- volumul sangvin reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma reprezintă 55% din volumul sangvin;
- apa reprezintă 90% din compoziția plasmei sangvine; 
- adultul cântărește 102 kilograme.

d) Completați această problemă cu o altă cerință pe care o formulați voi; rezolvați cerința pe
care ați propus-o.

Scrieți toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinței.

B. Se încruțișează două soiuri de cireș: unul cu fructe de culoare roșie și rotunde (heterozigote
pentru culoare, homozigote pentru formă), iar celălalt soi fructe de culoare galbenă și ovale
( homozigote pentru culoare, heterozigote pentru formă). 
Stabiliți următoarele:

a) genotipurile părinților, folosind simboluri (litere) alese de voi;
b) tipurile de gameți ale părinților și raportul de segregare fenotipică în FI;
c) procentul descendenților heterozigoți pentru culoare din FI;
d) completați  această  problemă cu o altă  cerință  pe care o formulați  voi;  rezolvați
cerința pe care ați propus-o.

Scrieți toate etapele rezolvării problemei.

Subiecul al III-lea

1. Regnul animal se împarte în două grupe mari: talofite și cormofite.
a) Enumerați două grupe de carmofite și câte un reprezentant din fiecare grupă.
b) Explicați diferența definitorie dintre gimnosperme și angiosperme.
c) Construiți patru anunțuri afirmative, utilizând limbajul științific adecvat.

Folosiți, în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi:
- talofite;
- monocotiledonate.

Veți construi câte două enunțuri din fiecare conținut.

2. Ereditatea este însușirea organismelor vii de a-și transmite caracterele urmașilor.
a) Enunțați legile mendeliene ale eredității.

b) Prezentați cele două tipuri de determinism genetic al sexelor și dați câte un exemplu
de organism reprezentativ pentru fiecare. 
c)  Alcătuiți  un  minieseu  intitulat  ”Aberațiile  numerice  heterozomale”,  folosind
informația știintifică adecvată.

În acest scop, respectați următoarele etape:
- enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru

fraze, folosind corect și în corelație noțiunile enumerate.


