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TEST SUMATIV  

1. În schemele A, B și C identifică și numește structurile și neuronii enunțați în coloana de mai jos.  

• Celule care formează teaca mielinică.
• Formează ganglionul senzitiv spinal.
• Primesc impulsul nervos de la axonii neuronilor intercalari ai 

măduvei spinării. 
• Formează la extremități butoni terminali.
• Formează legătura între neuronii motori și cei senzitivi.
• Împreună cu corpii celulari formează substanța cenușie.
• Formează rădăcina anterioară a nervului spinal.
• Formează fibrele nervoase amielinice.
• Formează rădăcina posterioară a nervului spinal. 

2. Desenează un lanţ format din trei neuroni: senzitiv,  de asociere și  motor. Indică prin săgeţi direcţia de 
propagare a impulsului nervos. 

3. Studiază curba potenţialului de acţiune și identifică 
segmentele care corespund: 
• membranei permeabile pentru ionii de Na+ și 

impermeabilă pentru ionii de K+;
• membranei permeabile pentru ionii de K+ și 

impermeabilă pentru ionii de Na+.

     Argumentează opţiunea.

4. Descrie tipul reflexului reprezentat în schemă (somatic/
vegetativ, condiţionat/necondiţionat, de flexie/de 
extensiune). Remarcă importanţa reflexului în integrarea 
organismelor în mediu.

5. Analizează comparativ structura sistemului nervos somatic și a sistemului nervos vegetativ avînd ca 
repere: organele efectoare, neuromediatorii, căile aferente, căile eferente, ganglionii.

6. Estimează modificările activității unui neuron, ai cărui butoni terminali sînt expuși în soluții de EDTA (o 
substanţă chimică care fixează ionii de calciu din mediul extern). În baza estimărilor făcute formulează 
o concluzie despre rolul ionilor de Ca2+ în activitatea creierului. 

7. Numește zona corticală traumatizată și funcţia scoarţei cerebrale care este dereglată (reflexă sau de 
conducere) la indivizii ce suferă de agnozie tipică (surditate verbală). Descrie comportarea acestor 
indivizi.

8. Citește atent informaţia din enunţ și răspunde la subiectele propuse.
În urma unui accident, un profesor al alfabetului Braill (alfabet pentru orbi), a suportat leziuni la nivelul 
rădăcinilor posterioare ale nervilor din regiunea lombară stîngă.
a. Numește segmentul anatomo-funcţional al sistemului nervos  la nivelul căruia se vor întrerupe 
arcurile reflexe din această regiune a corpului. 
b. Estimează dereglările funcţionale ale organismului care vor surveni în urma acestui accident.
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TEST SUMATIV  

1. Definește funcțiile sistemului senzorial al omului.

2. Prezintă într-un tabel segmentele analizatorilor senzoriali, structura lor generală și funcția.  

3. Explică deosebirea dintre senzație și percepție.

4. Omul este limitat în perceperea mediului extern de numărul, tipul și performanţele receptorilor. 
Numește 2–3 aparate, create de om, care-i sporesc perceperea mediului.

5. Examinează schema care prezintă segmentele analizatorului vizual al omului. 
Alcătuiește legenda schemei. Identifică și numește segmentul format din axonii 
neuronilor bipolari senzitivi.

6. Ordonează noțiunile din șirul propus în succesiunea apariţiei potenţialului de acţiune în celulele 
mecanoreceptoare cu flageli: stimul mecanic, depolarizarea membranei, celulă senzitivă, energie 
mecanică, energie electrochimică, neuron senzitiv, impuls nervos. Numește unul dintre receptorii, care 
posedă astfel de celule și senzațiile elaborate de el.

7. Desenează schematic traseul parcurs de undele sonore din mediul extern pînă la organul Corti și 
alcătuiește legenda schemei.

8. Clasifică noţiunile propuse după algoritmul: stimul, receptor, organul unde este localizat receptorul.
 Glucoza, poziţia spaţială, urechea, fotoreceptor, mecanoreceptor, pielea, pipăitul, chimioreceptor, 

temperatura, sunet, ochiul, limba, lumina, termoreceptori.

9. Explică, în baza structurii celulare a limbii, de ce partea ei posterioară mai este numită zona gustului 
amar, iar cea anterioară – zona gustului dulce.

10. Schema alăturată prezintă refracția oculară la persoane cu 
vedere normală și persoane cu  defect de vedere. Examinează 
schemele și răspunde la subiectele ce urmează.

• Identifică schema care reprezintă ochiul cu defect de vedere.

• Numește defectul de vedere reprezentat în schemă.

• Descrie cauzele acestui defect de vedere, simtomele, factorii 
de risc și metodele de profilaxie.

• Explică cum poate fi restabilită vederea normală sau aproape normală la persoanele diagnosticate 
cu defectul de vedere reprezentat în schemă.

11. Examinează schema alăturată și identifică factorul care împiedică 
propagarea undelor sonore spre urechea internă. Descrie 
localizarea, geneza lui și metodele de profilaxie.
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TEST SUMATIV  

1. Defineşte noțiunile: glandă endocrină, hormon, celule-țintă.

2. Numeşte glanda endocrină şi cifra corespunzătoare ei din schemă, 
hiposecreţia căreia induce:

• reducerea ratei metabolismului şi  scăderea temperaturii corpului la 
adulţi;

• decalcinarea oaselor şi sporirea  excitabilităţii organismului; 
• reţinerea creşterii oaselor;
• nanismul la copii;
• diabetul zaharat.

3. Numeşte hormonii a căror deficit în sînge provoacă:
• Boala lui Addison;
• cretinismul;
• diabet insipid central;
• diabet zaharat;
• mixedem;
• nanism hipofizar.

4. Explică trăsăturile comune ale bolii lui Addison şi sindromul Cushing. 

5. Descrie esenţa mecanismului  feedback pozitiv de reglare a secreţiei  hormonilor.

6. Explică rolul vascularizării abundente a ţesuturilor endocrine.

7. Examinează schema secţiunii transversale a pancreasului, identifică glandele 
endocrine şi argumentează opţiunea prin descrierea comparativă a structurii 
glandelor endocrine şi exocrine.

8. Explică, în baza schemei propuse, rolul şi modul de acţiune (feedback pozitiv  
sau  feedback  negativ) a insulinei. Indică glanda care sintetizează acest hormon.

9. Un tînăr de 18 ani s-a adresat la medic, fiind preocupat de înălțimea sa. Deşi proporțiile corpului 
acestuia sînt normale, el are înălțimea de 1,15 m. Părinții lui şi rudele au în medie 1,7 m înălțime.  
a. Numeşte hormonul „responsabil” de înălțimea omului şi glanda care-l secretă.
b. Estimează ce diagnostic îi va pune medicul tînărului.
c. Care teste medicale urmează să le facă tînărul pentru a confirma diagnosticul pus de medic.
d. Estimează metoda de tratament care va fi recomandată de medic.
e. Prognozează rezultatele tratamentului.
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TEST SUMATIV  

1. Identifică în schemă și numește:
a. Cel mai lung os al scheletului omului.
b. Oasele care protejează inima și plămînii.
c. Oasele care formează coloana vertebrală.  
d. Osul care participă la masticaţia hranei.

2. Pe schema scheletului omului identifică: 
a. Femurul, osul coxal, rotula, oasele carpiene, osul frontal. 
b. Clasifică oasele identificate în trei grupe după raportul între cele trei dimensi-

uni: lungimea, lăţimea, grosimea. 
c. Prezintă grupele de oase clasificate într-un tabel (denumirile oaselor identifica-

te și cifrele corespunzătoare lor din schemă). 

3. Numește articulația care asigură mișcările reprezentate în schemă și 
oasele astfel articulate.

4. Explică în ce mod arheologii și medicii legiști deosebesc scheletul 
unei femei de cel al unui bărbat.

5. Compară modul de articulare a oaselor craniului, vertebrelor, degetelor 
și formulează o concluzie vizavi de  corelaţia dintre modul de articulare 
și funcţia oaselor date.

6. Formulează o concluzie, în baza informaţiei din 
schema alăturată, vizavi de dependenţa mărimii 
tensiunii musculare de morfologia fibrei.

7. Compară aspectul coloanei vertebrale și corespunzător forma corpului la 
persoane sănătoase și la cele afectate de osteoporoză  și explică diferenţele 
în baza modificării proprietăţilor oaselor afectate de această maladie.

8. Examinează schema osului humerus traumat.
a. Numește afecţiunile humerusului.
b. Expune două cauze care duc la astfel de traume. 
c. Expune două acţiuni pentru acordarea primului ajutor în cazul acestei 

traume.
d. Explică mecanismul de regenerare și refacere a humerusului traumat.
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TEST SUMATIV  

1. Defineşte rolul elementelor figurate ale sîngelui.

2.  Enumeră (în ordinea creşterii diametrului) vasele care formează sistemul sangvin arterial şi sistemul 
sangvin venos. Explică rolul vaselor enumerate în realizarea circulaţiei sangvine.

3. Identifică în schemă cifrele corespunzătoare elementelor figurate ale sîngelui care:
a) transportă gazele respiratorii (CO2 şi O2); 
b) sînt responsabile de homeostazie; 
c) au proprietatea de a fagocita bacterii patogene;

d) au formă discoidală, biconcavă cu diametrul 7 μm;
e) găzduiesc hemoglobina;
f ) pătrund în vasele limfatice şi în lichidul interstiţial.

4.  Examinează structura internă a inimii şi indică litera cu care este notat 
compartimentul:

a) din care sîngele este propulsat spre plămîni;
b) cape propulsează sîngele în circuitul sistemic;
c) în care se varsă vena portă.

5. Inima în interior este separată de un sept longitudinal în două jumătăţi 
care nu comunică între ele. Unii copii suferă de o malformaţie care 
constă în separarea incompletă a celor două părţi (dreaptă şi stîngă) ale 
inimii. Actualmente această malformaţie poate fi tratată chirurgical.

a) Numeşte diferenţa dintre componenţa sîngelui din partea dreaptă şi cea stîngă a inimii la 
persoanele sănătoase. 

b) Explică cum se răsfrînge această maladie asupra componenţei sîngelui la copiii cu malformaţia 
descrisă în text.

c) Explică de ce copiii cu astfel de malformaţie nu fac faţă eforturilor fizice mari.

6. În baza cunoştinţelor despre rolul inimii în activitatea sistemului circulator şi al muşchilor scheletici (pe 
care le posezi) şi a informaţiei din schemă, confirmă afirmaţia:

Efortul fizic al organismului omului şi frecvenţa ciclului cardiac sînt funcţii interdependente. 

7. În baza informaţiei din tabel calculează creşterea procentuală a numărului de fagocite în sîngele 
persoanelor cu infecţie bacteriană. Explică această creştere.

Numărul de elemente figurate per mm3 de sînge
persoane sănătoase persoane afectate de infecţii bacteriene

Eritrocite 5 400 000 5 300 000
Fagocite 5 400 8 750
T-limfocite 1 000 850
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TEST SUMATIV  

1.  Enumeră organele şi structurile care formează căile extra-  şi intrapulmonare.

2. Explică rolul mucusului epiteliului, care tapetează traheea, în procesul purificării aerului inspirat.

3.  Indică particularităţile de structură ale alveolelor care asigură schimbul de gaze. 

4. Explică funcţia respiratorie şi de fonaţie a laringelui. Explică rolul direcţiei de orientare a orificiilor 
nazale (în jos) la om în profilaxia maladiilor aparatului respirator.

5. Desenează plămînii şi completează legenda, indicînd 
deosebirile structurale dintre plămînul stîng şi cel drept.

6. Identifică etapele ciclului respirator propuse în schemă 
şi numeşte doi factori care asigură realizarea lor. 
Completează legenda schemei. 

7. Numeşte vasul sangvin descris în enunţ şi cifra cu care este 
notat pe schemă:

• vas sangvin ce  transportă sînge de la inimă spre organele 
corpului;

• vas sangvin prin pereţii căruia are loc schimbul de 
substanţe dintre sînge şi lichidul interstiţial; 

• vas sangvin ce transportă sînge de la plămîni şi alte 
organe ale corpului spre inimă;

• vas sangvin ce porneşte din ventriculul drept, prin care 
sîngele este pompat în circulaţia mică;

• vas sangvin prin care sîngele se varsă în atriul stîng; 
• vas sangvin ce porneşte din ventriculul stîng  prin care 

sîngele este pompat în circulaţia mare;
•  vas sangvin prin care sîngele se varsă în atriul drept.

8. În baza informaţiei propuse în tabel:
• Precizează maladia sistemului respirator care afectează transportul O2 şi  CO2 spre suprafaţa 

respiratorie a plămînilor. 
• Argumentează-ţi opţiunea.

Maladia Caracteristica

Bronșită acuta Inflamarea pereţilor interni ai bronhiilor, urmată de mărirea stratului mucozitar

Emfizem pulmonar Deteriorarea progresivă a pereţilor alveolari

Pneumonie Inflamarea parenchimului pulmonar

Plămîni

Celule. Ţesuturi. 
Organe

Atriu Atriu

Ventricul Ventricul
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TEST SUMATIV 

1. Prezintă într-o schemă cele trei părți ale sistemului digestiv: cavitatea bucală, tubul digestiv şi glandele 
anexe.

2. Prezintă sub formă de tabel şase grupe de alimente care formează piramida nutriționistă şi propune 
pentru fiecare grup cîte trei alimente preferate de tine şi familia ta.

3. Defineşte noțiunile: digestie mecanică, digestie chimică, absorbție.

4. Descrie digestia chimică a amidonului şi albuminei (proteină din albuşul de ou) în organele tubului 
digestiv.

5.  Asociază noţiunile din coloana A cu definiţiile corespunzătoare, propuse în coloana B.

7. Analizează schema „călătoriei” în timp a 
micului dejun (chiflă cu magiun şi un pahar 
cu iaurt) prin tubul digestiv.

a. Calculează timpul de acţiune a sucului 
pancreatic asupra substratului nutritiv.

b. Segmentul tubului digestiv unde vor fi 
digerate grăsimile din lapte.

c. Timpul de iniţiere a degradării amidonului 
fiert.

d. Timpul de formare a maselor fecale.

e. Segmentul tubului digestiv unde va avea loc reabsorbţia apei.

A

Ficat

Colon

Digestie

Absorbţie

Suc digestiv

Tub digestiv

Aparat digestiv
 
 

 B
•  Amestec format din apă, săruri minerale, enzime etc.
•  Asimilarea substanţelor nutritive monomere de către celulele mucoasei 

tubului digestiv.
•  Canal lung, deschis la extremităţi prin orificiul bucal şi anal cu lungimea de 

cca 8–10 m.
•  Complex de organe, care asigură digestia alimentelor, absorbţia substanţe-

lor nutritive şi evacuarea resturilor alimentelor nedigerabile.
•  Glandă exocrină care este sediul sintezei şi depozitării glicogenului şi secre-

tă bila.
•  Segment al intestinului gros prin mucoasa căruia sînt absorbite apa şi săru-

rile minerale. 
•  Totalitatea proceselor fizice, chimice şi fiziologice care asigură transforma-

rea substanţelor nutritive polimere pînă la monomeri.
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9.53 – 11.45 21.00 6.00

7.39 – 9.50

7.30 7.32

6. Alcătuieşte legenda schemei şi explică 
rezumativ rolul structurii notate cu cifra 3 
în localizarea segmentului din cavitatea 
abdominală.
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TEST SUMATIV  

1. Definește noţiunea nefron și explică rolul acestuia în  activitatea rinichiului. 

2. Selectează varianta corectă.
ü Reţeaua de vase sangvine arteriolare,  prin pereţii cărora are loc filtrarea plasmei sangvine, formează; 

a) glomerulul Malpighi;                                     b) corpusculul Malpighi;  
c) reţeaua de capilare peritubulare;              d) reţeaua de capilare a ansei Henle.          

ü Urina unei persoane sănătoase nu va conţine:
a) apă;     b) uree;     c) glucoză;      d) creatină;     e) acid uric.

ü Apa și substanţele utile organismului (aminoacizii, vitaminele, glucoza, unii electroliţi) din urina primară sunt:
a) recuperate în tubul digestiv;     b)  reîntoarse în sînge prin pereţii segmentelor tubului renal; 
c) depozitate în vezica urinară;     d) eliminate în mediul extern prin uretră.  

3.  Descrie etapele de formare a urinei și căile de eliminare a ei din organism.

4. Corelează cifrele care indică în schemă segmentele tubului renal cu noţiunile din legendă:

 
Legenda

______ Segmentul în care are lor filtrarea plasmei sangvine. 
______ Segmentul în care are lor reabsorbţia selectivă din urina 
primară a apei și a substanţelor utile organismului.
______ Segmentul care conţine cea mai concentrată urină.  

5. Propune 2–3 măsuri de profilaxie a bolilor renale.

6. Estimează  evoluţia  unei forme mutante de floarea-soarelui, la care au dispărut glandele nectarifere. 

7. Explică în cîteva propoziţii de ce pacienţii bolnavi de nefrită și glomerulonefrită elimină cantităţi mai 
mari de urină comparativ cu persoanele sănătoase.

8. În schema de mai jos corpusculul notat cu A are diametrele arterelor în normă. La corpusculul B una din 
artere are diametrul mai mic, iar la corpusculul C diametrele ambelor artere sînt egale.
În baza diferențelor stabilite estimează:

a) modificarea presiunii sangvine din corpusculul B și C (va crește sau va scade). Explică cauza 
modificării;
b) schimbarea ratei filtrantului glomerular (va crește sau va scăde). Explică cauza schimbării.
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TEST SUMATIV 

1. Defineşte noţiunea de contracepţie.

2. Numeşte etapele fecundării 
reprezentate în schemă şi ordonează 
literele cu care sînt notate în 
succesiunea realizării lor.

3. Descrie  ovogeneza şi spermatogeneza.

4. Nucleul celulei sexuale a omului are 28 de cro mozomi. Calculează: 
- numărul de cromozomi din nuc leii ce lu  lelor epiteliale;
- numărul de cromozomi din nucleii celulelor apărute în etapa de creştere a spermatogenezei;
-  numărul de cromozomi a celor 4 celule formate în urma etapei de creştere a ovogenezei.

5. Identifică varianta corectă care prezintă traseul parcurs de spermatozoizi din locul genezei spre uter.
1. Testicule – vezicule seminale – canale deferente – prostata – uretra.
2. Testicule – canale deferente – vezicule seminale – prostata – uretra. 
3. Testicule – canale deferente – prostata – vezicule seminale – uretra.
4. Testicule – vezicule seminale – canale deferente – prostata – uretra.

6. Pune cifrele ce preced noţiunile din şirul propus în consecutivitatea traseului parcurs de ovul din locul 
genezei lui spre uter.

1. Uter.  2. Ovar. 3. Trompe uterine. 4. Cavitate abdominală.

7. Alcătuieşte legenda schemei aparatului reproducător masculin şi feminin.

8. Explică cum poate fi apreciată starea glandelor sexuale (fiziologic active sau pasive) la elevii cu vîrsta 
între 10 şi 15 ani doar după aspectul elevilor.

9. Citeşte cu atenție enunțul. 

„În orașul Muș din Turcia, în prima zi cînd mireasa venea la casa mirelui, i se punea în brațe un băiețel, gest 
care exprima credința că primul copil pe care îl va avea va fi băiat”. 

Obiceiul descris în enunț are credibilitate? 

Redactează un eseu în care să explici ştiințific formarea sexului la specia umană. 
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