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OLIMPIADA DE BIOLOGIE  
ETAPA JUDEŢEANĂ 

12 MARTIE 2023   
CLASA A  IX-A 
SUBIECTE: 
I. ALEGERE SIMPLĂ 
La întrebările 1-30 alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse:  
 
1. Alegeți asocierea corectă: 
A. cheratina-oase 
B. actina- unghii 
C. albumina-ou 
D. colagen-sânge 
 
2. Este adevărat despre ereditatea extranucleară: 
A. genele mitocondriale din nucleu sunt inactive 
B. ADNmt este mai stabil decât ADN cloroplastic 
C. cromozomul mitocondrial la om conține 100.000 de gene 
D. replicarea ADNcloroplastic depinde de ADN-ul nuclear 
 
3. Heterozomul Y: 
A. la musculița de oțet, caracterizează sexul masculin și aparține perechii a IV a de cromozomi 
B. la păsări, caracterizează sexul feminin la fel ca la mamifere și ca la insectele diptere 
C. la mamifere, conține gene care determină sexul masculin și apariția părului pe marginea urechii  
D. la reptile, conține gene care se manifestă prin homozigoție și determină sexul feminin 
 
4. Corpusculii Nissl: 
A. se află doar în corpul celular și în axonul neuronal 
B. au rol în metabolismul celulelor nervoase 
C. sunt aparate Golgi modificate structural 
D. au aspect granular în celulele îmbătrânite 
 
5.În telofaza I meiotică spre deosebire de telofaza mitotică: 
A. cromozomii sunt monocromatidici 
B. fusul de diviziune se dezorganizează 
C. cromozomii sunt bicromatidici și recombinați 
D. membrana nucleară se organizează 
 
6. În deplasmoliză: 
A. are loc ofilirea plantelor 
B. se mărește volumul vacuolar 
C. iese apa din celulă prin osmoză 
D. se pierde turgescența celulei 
 
7. Melanismul industrial apare la: 
A. fluturele Biston betularia 
B. iepurii de Himalaya 
C. Drosophila melanogaster 
D. rasele de oi Ancona 
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8. Transmitere heterozomal recesivă prezintă: 
A. albinismul și daltonismul 
B. rahitismul și fenilcetonuria 
C. hemofilia și galactozemia 
D. distrofia musculară progresivă 
 
9. Algele roșii conțin în rhodoplaste: 
A. pigmenul clorofilian a și fucoxantina 
B. clorofila a, clorofila c și ficoeritrină 
C. pigmenți ficobilinici și clorofila b 
D. clorofilă a, ficocianină și ficoeritrină 
 
10. Blefaroplastul: 
A. este flagelul propriu-zis al algelor 
B. coordonează mișcarea flagelului 
C. are o structură miofibrilară caracteristică 
D. prezintă axonema cu 20 de fibrile periferice 

 
11.Centriolii și nucleolii : 
A. se dezorganizează la sfârșitul profazei 
B. sunt componente ale celulei animale 
C. sunt implicați în biogeneza ribozomilor 
D. se replică la începutul profazei mitotice 
 

12. Fagocitoza: 
A. conduce la formarea unei vezicule fagocitice ce va fuziona cu un lizozom 

B. este un proces de permeație realizat cu ajutorul pseudopodelor 

C. constă în fuzionarea cu membrana a unor soluții din mediul extracelular 

D. necesită participarea pseudopodelor unor celule procariote 

 

13. Eucariotele spre deosebire de procariote au: 
A. citoschelet format din microtubuli si microfilamente 
B. un raport mai mare suprafață/volum 
C. particule ribonucleoproteice lipsite de membrană 
D. incluziuni acumulate în citoplasmă 

 

14. Determinismul  sexelor este: 
A. cromozomal de tip Abraxas, la hamei 
B. cu heterozomi multipli la albine  
C. cromozomal de tip Drosophila , la spanac 
D. cu masculi haploizi la rozătoare 
 
15. Alege asocierea corectă dintre heteroproteine și localizarea acestora: 
A. nucleoproteinele din serul sanguin 
B. keratinele din păr 
C. cazeina din lapte 
D. hemoglobina din acizii nucleici 
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16. Cauza apariției speciilor de plante poliploide poate fi reprezentată de: 
A. blocarea cromozomilor în metafază 
B. hibridarea spontană și translocații autozomale  
C. mărirea volumului nucleului 
D. nondisjuncția cromozomilor omologi  
 
17. Citomembranele: 
A. împiedică interferența unor reacții chimice simultane deoarece delimitează organite 
B. generează spre exterior plasmalema și spre interior citoplasma fundamentală 
C. delimitează partea nestructurată (granuloplasma), reprezentată de organitele celulare 
D. reprezintă biomembranele, prezente sub forma unei rețele proteice tridimensionale 
 
18. Componentele neprotoplasmatice sunt: 
A. formațiuni celulare din afara protoplastului 
B. granule de amidon și aleuronă, cristale minerale 
C. structuri nevii, caracteristice mai ales celulelor animale  
D. toate organitele celulare delimitate de membrane 
 
19. Este o formă artificială amfiploidă:  
A. hexaploidă - Triticum aestivum ( 2n = 42) 
B. triploidă – sfecla de zahăr ( 2n = 39) 
C. octoploidă – Triticale ( 2n = 56 ) 
D. diploidă – secara ( 2n = 28 ) 
 
20. Următoarea eroare cromozomală poate fi identificată prin amniocenteză:  
A. idioția maurotică 
B. spina bifidă 
C. leucodistrofia metacromatică 
D. histidinemia 
 
21.Microfibrilele din peretele celulelor eucariote pot fi formate din: 
A. substanțe pectice 
B. mureină  
C. chitină 
D. suberine 
 
22.Plasmalema la bacterii: 
A. poate suferi deformări ample necesare proceselor de citoză 
B. are structură de ”mozaic fluid” în care proteinele sunt distribuite uniform 
C. prezintă un bistrat lipidic cu rol de barieră pentru ioni și substanțe lipofile  
D. poate invagina formând un pliu cu rol în respirația celulară 
 
23.Hialoplasma celulelor vegetale: 
A. coagulează reversibil la temperaturi mai mari de 50oC 
B. prezintă curenți în interiorul vacuolelor  
C. se află în stare de sol în semințele germinate 
D. conține o rețea laxă de microtubuli și microfilamente 
 
24. Mitocondriile se caracterizează prin: 
A. reacţii de oxidare consumatoare de ATP 
B. continuitate genetică de la o generație celulară la alta 
C. tilacoide de formă lamelară sau tubulară 
D. membrană externă permeabilă și energizantă 
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25.Selectaţi asocierea corectă dintre faza diviziunii şi aspectul cromozomilor: 
A. anafaza II - cromozomi bicromatidici spiralizaţi 
B. profaza I - cromozomi monocromatidici spiralizaţi 
C. telofaza II -cromozomi bicromatidici despiralizaţi 
D. perioada G1  - cromozomi monocromatidici despiralizaţi 
 
26. Secvența de dezoxiribonucleotide în care prima şi ultima nucleotidă sunt de tip purinic, a doua şi a treia 
nucleotidă sunt de tip pirimidinic este:  
A. GCUA 
B. ATCG 
C. CAGU 
D. TAGA 
 
27. Procesul de crossing-over la eucariote: 
A. explică apariția de gene noi la descendenții rezultați  
B. are loc între cromozomii în proces de despiralizare ai bivalentului 
C. este întâlnit exclusiv în timpul desfășurării meiozei 
D. are drept rezultat formarea unor cromozomi recombinați genetic 
 
28.O consecință a deleției unui segment din brațul cromozomului 1 la om este: 
A. anomalia degetelor picioarelor 
B. moartea programată genetic 
C. dezvoltare anormală a mamelelor 
D. anomalia coardelor vocale 
 
29. Heterocromatina este: 

A. zona din ADN care se colorează mai puțin intens 
B. cromatina răsucită din regiunile cu aspect mai dens 
C. zona cu instrucțiuni pentru sinteza proteinelor celulare 
D. cromatina organizată nucleosomal din regiunea mai laxă a acesteia 

 
30.”Uzinele energetice” ale celulei:  
A.  au fost descoperite de Hugo von Mohl în 1904 
B.  conțin în matrix enzime implicate în ciclul Krebs 
C.  sunt specializate pentru liza unor organite uzate 
D.  se află în număr mic în fibrele musculare striate 
 

II. ALEGERE GRUPATĂ:  
La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu: 
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte 
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte 
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte 
D - dacă varianta 4 este corectă 
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte 
 

31. Ereditatea extranucleară cloroplastică se poate evidenția la nivelul frunzelor de: 
1. primulă 
2. gura-leului 
3. porumb 
4. barba-împăratului 
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32. Actinele dintr-o miofibrilă sunt: 
1. așezate hexagonal în jurul miozinei 
2. implicate în contracția musculară 
3. niște miofilamente proteice subțiri 
4. dispuse între 6 miozine așezate periferic 

 
33.Aparatul Golgi este:  
1. implicat în formarea peretelui celular la ciuperci 
2. o structură care produce substanțe polizaharidice 
3. alcătuit din teancuri de cisterne suprapuse  
4. așezat periferic lângă membrana celulară 

 
34. Acizii nucleici: 
1. sunt macromolecule polipeptidice 
2. conțin informație genetică ereditară 
3. conțin zaharuri hexozice 
4. sunt lanțuri de nucleotide 
 
35. Interacțiune alelică cu exprimare diferită față de dominanța completă apare în: 
1. semidominanță 
2. supradominanță 
3. codominanță 
4. heterozis 
 
36. Același gen de interacțiune alelică apare la: 
1. găinile de Andaluzia și la Mirabilis jalapa 
2. oile Karakul brumării și gura-leului 
3. barba-împăratului și la Zea Mays 
4. crapii oglindă și la iepurii de Himalaya 
 
37. Paramecii killer:  
1. conțin particule kappa 
2. conțin simbionți eucarioți 
3. produc paramecină 
4. sunt parameci de tip sensibil 
 
38. Anomalie genică autozomală dominantă este: 
1. hemofilia 
2. prognatismul 
3. mongolismul 
4. sindactilia 
 
39. Un individ afectat de deleția parțială a brațului scurt a unui cromozom din perechea 5 se caracterizează 
prin: 
1. brațe scurte 
2. microcefalie 
3. creștere rapidă 
4. țipăt tipic la naștere 
 
40. Stroma cloroplastului: 
1. conține enzime necesare desfășurării ciclului Calvin 
2. este sediul reacțiilor de oxidoreducere ale fotolizei 
3. conține plasmagene și factori care le asigură replicarea 
4. cuprinde un aparat genetic de tip eucariot 
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41. Reprezintă etape normale în cadrul căii metabolice a fenilalaninei: 
1. transformarea fenilalaninei în tirozină 
2. obținerea melaninei din tirozină 
3. sinteza hormonilor tiroidieni 
4. conversia fenilalaninei în acid fenilpiruvic 
 
42. Pot constitui modalități naturale de eliminare a genelor mutante: 
1. condiția heterozigotă a unor gene recesive 
2. procesul reparator al leziunilor din ADN 
3. terapia genică de înlocuire a genelor ”rele” 
4. moartea celulară programată genetic 
 
43. Testul cromatinei sexuale este negativ la: 
1. bărbații cu sindrom Patau 
2. indivizii cu monosomie heterozomală 
3. femeile cu sindrom Turner 
4. sexul heterogametic de tip Drosophila  
 
44. Difuzia facilitată spre deosebire de difuzie: 
1. se realizează cu consum de energie 
2. are loc în sensul gradientului de concentrație 
3. se realizează prin bistratul lipidic membranar 
4. necesită prezența proteinelor transportoare  

 
45. Linkage-ul presupune: 
1. transmiterea înlănțuită a genelor plasate în același cromozom 
2. segregarea independentă a perechilor de gene 
3. păstrarea integrității structurale a cromozomilor 
4. transmiterea în bloc a unor gene din cromozomi diferiți 
 
46. Heterozomii unui bărbat cu complement cromozomial normal au următoarele caracteristici comune:  
1. prezintă o constricție secundară pe brațul scurt  
2. conțin gene cu importanță vitală pentru om 
3. dezvoltă un locus pentru gena galactozemiei 
4. au kinetocorii la nivelul constricțiilor primare  
 
47. Cânepa: 
1. este o plantă unisexuată dioică, la fel ca porumbul 
2. de vară se maturizează mai timpuriu si are heterozomii XX 
3. prezintă diferențe numerice între heterozomii celor două sexe 
4. are un determinism genetic al sexelor identic cu al mamiferelor 
 
48. Despre Drosophila melanogaster se pot afirma următoarele:  
1. genele vg și b sunt plasate în perechea a II- a de cromozomi 
2. cromozomii sexului sunt reprezentați de perechea a IV- a  
3. mutanta eyeless are doar un cromozom în perechea a IV- a 
4. are un număr de grupe de linkage egal cu numărul de cromozomi 
 
49. Peretele celular primar, spre deosebire de cel secundar:  
1. se formează primul după diviziunea celulei 
2. poate conține lignine, ceruri, suberine, cutine, etc. 
3. este mai subțire, mai elastic și mai puțin rigid  
4. este în contact direct cu citoplasma celulei  
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50. Despre prognatism este adevărat că: 
1. s- a transmis în casa regală spaniolă 
2. gena se manifestă obligatoriu în fenotip 
3. s- a transmis în familia imperială habsburgică 
4. este un caracter autozomal dominant  

 
51. Dictiozomii din celulele animale: 
1. generează vezicule cu rol în transportul intracelular 
2. sunt formați din cisterne sau vezicule aplatizate 
3. transformă substanțe sintetizate de reticulul endoplasmatic 
4. sintetizează polizaharide pentru biogeneza peretelui celular 
 
52. Poate fi o caracteristică a reticulului endoplasmatic: 
1. participă la diferențierea vacuomului 
2. conține substanțe în continuă mișcare 
3. are rol în metabolismul glicogenului 
4. este bine dezvoltat în hematiile mature 
 
53. Corpusculii lui Palade: 
1. se pot fixa pe membranele unor componente celulare 
2. se asociază cu ARNm în citoplasmă 
3. participă la sinteza proteinelor celulare specifice 
4.  sunt formați din două subunități egale 
 
54. Fibra elementară de cromatină: 
1. este un cromozom puternic despiralizat 
2. are ca unitate structurală nucleosomul 
3. se dublează în perioada S a interfazei 
4. se observă în timpul diviziunii celulare 
 
55. Mitocondria și celula bacteriană prezintă: 
1. o membrană cu rol în respirația celulară 
2. ADN dublu catenar liniar complexat cu histone 
3. un înveliș dublu care permite schimbul de substanțe 
4. înmulțire prin diviziune indirectă 
 
56. Cu ajutorul substanțelor cu acțiune statmochinetică se pot obține: 
1. aneuploizi  
2. autopoliploizi 
3. transpozoni 
4. poliploizi 
 
57. Este caracteristică a fenilcetonuriei:  
1. frecvența de 7 ori mai mare în izolatele cu consangvinizare 
2. incapacitatea de a transforma tirozina în fenilalanină 
3. urina păstrată în contact cu aerul devine brună și cu miros neplăcut  
4. deficitul de acid fenilpiruvic, din cauza eliminării lui în urină   
 
58. Formele poliploide pot prezenta: 
1. meioză cu multivalenți și univalenți- la poliploizii de dată recentă 
2. genomuri provenite de la specii diferite – la Triticale 
3. sterilitate la formele triplode – la bananier, strugurii fără semințe 
4. fertilitate și prolificitate înalte – la Triticum aestivum 
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59. Determinismul cromozomal al sexului - cu femele heterogametice: 
1. este prezent la păsări, reptile, Bombix mori, molie 
2. se realizează cu heterozomi multipli la hamei  
3. asigură sex ratio de 1:1 în populație 
4. este influențat de condițiile de mediu la porumb  
 
60.Raportul de segregare fenotipic coincide cu raportul de segregare genotipic în F1,  în cazul următoarelor 
încrucișări: 
1. găină de Andaluzia x cocoș de Andaluzia 
2. mazăre hibridă cu bob galben și zbârcit x mazăre hibridă cu bob verde și neted 
3. Mirabilis jalapa cu flori roz x Mirabilis jalapa cu flori roz 
4. șoarece cu blană galbenă x șoarece cu blană gri 
 
 III. PROBLEME 
La întrebările 61-70, alegeţi un singur răspuns din variantele propuse. 
61. Se ia în considerare meioza unei celule cu 2n=18 din care rezultă patru spermatozoizi. 
A. considerând că acești spermatozoizi participă la fecundație, rezultă patru celule-ou cu 2n=36 
B. în profaza II există același număr de cromozomi, de centromeri și de cromatide ca în telofaza II 
C. în profaza I a meiozei acestei celule se formează nouă tetrade cromozomiale având 36 de cromatide și 18 

centromeri 
D. în anafaza II numărul total de cromatide este 36 iar numărul de centromeri este 18 
 
62. Din încrucișarea a două plante de gura-leului, una cu flori roșii și talie înaltă cu una cu flori roz și talie 

pitică, rezultă descendenți : 
A. cu talie înaltă și flori roz în procent de 25% indiferent de structura genotipică a primului individ 
B. cu talie pitică și flori roz în procent de 25% dacă prima plantă este dublu homozigotă 
C. cu talie înaltă și flori roșii în procent de 75% dacă primul genitor are gene identice în fiecare pereche 
D. cu talie pitică și flori roșii în procent de 25% dacă prima plantă este heterozigotă pentru unul dintre 

caractere  
 
63.Intr-un laborator s-au efectuat următoarele experimente de hibridări pe soareci: 

1. Dacă se încrucișau șoareci galbeni între ei rezultau întotdeauna și soareci bruni. 

2. Din încrucișarea șoarecilor galbeni cu șoareci bruni, rezultau ambele tipuri de șoareci. 

3. Din încrucișarea șoarecilor bruni între ei rezultau întotdeauna 100% șoareci bruni. 

Alegeți varianta corectă de răspuns privind rezultatele acestor incrucișări: 

A. procentul total de pui bruni născuți din prima încrucișare este întotdeauna cu aprox. 25% mai mic decât 

procentul total de pui născuți din șoareci bruni 

B. șoarecii galbeni rezultați din a doua încrucișare nu supraviețuiesc, doarece gena pentru culoarea galbenă a 

blănii este letală în stare homozigot dominantă 

C. procentul total de șoareci bruni rezultați din a doua încrucișare este mai mic decât a celor rezultați din a treia 

încrucișare dar mai mare decât procentul de șoareci bruni rezultați din prima încrucișare 

D. procentul total de pui bruni născuți din cele trei hibridări este mai mare decât procentul total de pui galbeni, 

deoarece gena pentru culoarea brună este dominantă 

 

64. Luați în considerare trei populații umane una cu 20 de milioane de locuitori, alta cu 16 milioane de locuitori 

și a treia cu 12 milioane de locuitori. Cunoscând frecvența daltonismului la specia umană și știind că fiecare din 

cele trei populații are sex ratio de 1:1, alegeți varianta corectă: 

A. în prima populație sunt afectați de daltonism aproximativ 80.000 de bărbați 

B. în a doua populație, numărul bolnavilor de daltonism ar fi în jur de 640.000 

C. în a treia populație, numărul total de persoane bolnave de daltonism ar fi în jur de 510.000 

D. în cele trei populații numărul de purtătoare sănătoase a genei pentru daltonism ar fi de numai 115.200 
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65.În arborele genealogic de mai jos este reprezentată transmiterea unei maladii ereditare în cinci generații. 

Pe fundal alb pot fi marcați atât indivizi sănătoși, nepurtători cât și indivizi purtători ai genei mutante. Ceilalți 

indivizi sunt marcați cu semnele convenționale. Analizați figura și alegeți răspunsul corect din variantele 

propuse. 

 

 

A. în funcție de modul de transmitere ereditară al maladiei, într-una din variante, pentru un singur bărbat din 

diagramă nu se poate identifica genotipul exact  

B. maladia se transmite autozomal- dominant, situație în care toți indivizii bolnavi sunt obligatoriu 

heterozigoți, deoarece pot avea și descendenți sănătoși 

C. maladia se transmite autozomal- recesiv, situație în care persoana notată cu 3 din a IV- a generație are un 

genotip homozigot dominant 

D. maladia autozomală se transmite la ambele sexe, obligatoriu de o genă care se află în stare ascunsă la 

purtători  

 
66.Presupunând că 60 de spermatocite primare parcurg simultan procesul de spermatogeneză, stabiliți  
răspunsul corect referitor la caracteristicile diferitelor etape/ faze ale diviziunii acestora și ale celulelor 
rezultate. 
A. numărul de  microtubuli implicați în mișcarea gameților este de 4800, iar numărul de microtubuli din 

structura centrozomilor necesari pentru diviziunile homeotipice ale spermatogenezei este 25920 
B. numărul total de cromatide din aceste celule aflate în anafaza II este 5520, iar spermatozoizii formați la 

sfârșitul meiozei au 11280 microtubuli implicați în mișcare  
C. numărul total de 2760 de centromeri clivează în anafaza II, rezultând 240 de spermatide cu 11040 de 

cromozomi 
D. numărul total de centrozomi din profaza II este dublu față de telofaza I și egal cu numărul de centrozomi din 

profaza I 
 
67.În cazul hibridării a+b//ab+  x  a+b+//ab, în F1 poate apărea raportul de segregare: 
A. 9 DD: 3 Dr : 3 rD: 1 rr 
B. 2 DD : 1 Dr : 1 rD 
C. 3 DD : 1 rr 
D. 2 DD : 1 Dr : 1rr 
 



10 

 

68.Modificarea raportului mendelian de segregare în F1 în cazul hibridării AaBBx AABb poate fi provocată de: 
A. semidominanță și codominanță 
B. crossing-over și heterozis 
C. dominanța completă 
D. linkage și supradominanță 
 

69. Observă în  imaginea alăturată procesele P1-P4 

realizate de diferite proteine din membrana plasmatică. 

Identifică varianta care descrie corect caracteristici ale 

proceselor:  

A. P1 și P2 - procese de transport prin canale proteice; 
P1- cu consum de energie; P2 –pasive 

B. P2 și P4 – procese de permeație; P2 – pompă de 
ioni; P4 – răspuns la receptarea unui stimul din 
interior 

C. P1 și P3 – procese de transport pasiv ; P1- difuzie 
simplă a unor ioni; P3 – difuzie facilitată a glucozei 

D. P3 și P4 – procese bazate pe interacțiunea de tip 
”cheie-lacăt” ; P3 – recepția unui semnal; P4 – 
cataliză enzimatică 

 

 
70.La încrucișarea găinilor cu  diferite tipuri de creastă (mazăre, trandafir, simplă) se obțin următoarele 
rezultate. Fiecare tip de creastă este determinat de două perechi de gene iar în urma încrucișărilor se obțin 
următoarele rezultate:  

o creastă mazăre (F0)  x creastă simplă (F0) → creastă mazăre (F1) 
o creastă trandafir (F0) x creastă simplă (F0)→ creastă trandafir (F1) 
o creastă mazăre (F1) x creastă trandafir (F1)→ 1 creastă nucă (F2) : 1 creastă mazăre (F2)  : 1 creastă 

trandafir(F2)  : 1 creastă simplă (F2)   
Să se determine raportul de segregare după fenotip la încrucișarea: creastă nucă (F2) x creastă nucă (F2).  
A. 1 creastă mazăre : 1 creastă trandafir 
B. 9 creastă nucă : 3 creastă mazăre : 3 creastă trandafir: 1 creastă simplă 
C. 3 creastă nucă : 1 creastă simplă 
D. 1 creastă nucă : 1 creastă mazăre : 1 creastă trandafir: 1 creastă simplă 
 
 
 
 
 
Notă 
Timp de lucru 3 ore. 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
În total se acordă 100 de puncte:  

• 1 punct, pentru întrebările 1-60   

• 3 puncte, pentru întrebările 61-70  

• 10 puncte din oficiu.      

 
 

SUCCES! 
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OLIMPIADA DE BIOLOGIE  
ETAPA JUDEŢEANĂ 
12 MARTIE 2023 
 

CLASA A IX-A 

BAREM 

Nr. item  Răspuns 
corect 

Nr. item  Răspuns 
corect 

Nr. item  Răspuns 
corect 

1.  C 31.  E 61.  C 

2.  A 32.  A 62.  D 

3.  C 33.  A 63.  C 

4.  B 34.  C 64.  C 

5.  C 35.  E 65.  A 

6.  B 36.  B 66.  B 

7.  A 37.  B 67.  B 

8.  D 38.  C 68.  A 

9.  D 39.  C 69.  D 

10.  B 40.  B 70.  B 

11.  B 41.  A   

12.  A 42.  C   

13.  A 43.  E   

14.  C 44.  D   

15.  C 45.  B   

16.  A 46.  D   

17.  A 47.  D   

18.  B 48.  B   

19.  C 49.  B   

20.  B 50.  E   

21.  C 51.  A   

22.  D 52.  A   

23.  C 53.  A   

24.  B 54.  A   

25.  D 55.  B   

26.  B 56.  C   

27.  D 57.  B   

28.  A 58.  E   

29.  B 59.  B   

30.  B 60.  E   
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OLIMPIADA DE BIOLOGIE  
ETAPA JUDEŢEANĂ 
12 MARTIE 2023    

CLASA A X -A 
 
SUBIECTE: 
 

I. ALEGERE SIMPLĂ 
 

La întrebările 1-30 alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse:  
1. În condițiile absenței oxigenului în aer, organele vegetative eliberează prin respirație aceiași 

compuși organici ca și cei rezultați în producerea:  
A. produselor lactate  
B. oțetului  
C. nutrețurilor murate  
D. pâinii 

2. Bacteriile saprofite participă în natură la:  
A. îmbogățirea solurilor cu săruri ale azotului folosite de producători 
B. transformarea, prin fermentație, a acidului acetic în alcool etilic  
C. oxidarea amoniacului în nitriți pentru producerea energiei  
D. transformarea resturilor anorganice din bălți, în metan 

3. Identificați asocierea corectă între bolile respiratorii și manifestările acestora:  
A. pneumonia – dureri de cap  
B. laringita – tuse seacă 
C. tuberculoza – junghi toracic     
D. astm bronșic – febră  

4. În seria vertebratelor stomacul prezintă următoarele particularități: 
A. lipsește la ciclostomi și la peștii care se hrănesc cu plancton  
B. prezintă o dilatație numită gușă la pasări, unde se înmoaie hrana 
C. este foarte voluminos la mamiferele fitofage și prădătoare  
D. conține glande gastrice în foiosul ierbivorelor rumegătoare 

5. Sunt particularități anatomice ale plămânului vertebratelor: 
A. aspectul comun, saciform, la amfibieni și păsări  
B. mecanismul comun al ventilației la păsări și mamifere  
C. structura alveolară la păsări și reptile 
D. ramificarea bronhiilor în interiorul plămânilor la homeoterme 

6. Sacii aerieni ai păsărilor se formează din: 
A. bronhii care străbat plămânii 
B. alveole pulmonare 
C. capilare aeriene 
D. dilatări ale plămânilor 

7. Dentiţia ursului brun se caracterizează prin: 
A. canini mici şi molari rotunjiţi 
B. incisivi tăioşi şi molari ascuţiţi 
C. canini mari şi molari rotunjiţi 
D. incisivi lungi şi molari cu zimţi 

8. Ţesutul osos spongios se caracterizează prin: 
A. dispoziția concentrică a lamelelor osoase 
B. aspectul organizat al lamelelor osoase 
C. dispoziția dezordonată a lamelelor osoase 
D. prezența canalelor Havers cu vase sanguine și nervi 
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9. Digestie exclusiv intracelulară  se realizează la: 
A. insecte 
B. moluște 
C. crustacee 
D. spongieri 

10.  Plămânii păsărilor se caracterizează anatomo-funcțional prin: 
A. dimensiuni mari datorită consumului ridicat de O2 
B. prezența alveolelor  pulmonare pentru schimbul de gaze 
C. difuzia gazelor realizată la nivelul sacilor pulmonari 
D. schimbul gazos de la nivelul capilarelor aeriene  

11. Cordajele tendinoase ale inimii au următoarele caracteristici:  
A. conectează mușchii papilari cu valvele atrio-ventriculare 

B. sunt structuri comune celor patru cavități 

C. se prind de pereții atriilor și ai ventriculelor 

D. deschid valvele atrio-ventriculare către atrii 

12. Despre anumite limfocite se poate afirma că: 
A. capturează, înglobează și fagocitează antigenele 

B. sintetizează proteine care se cuplează cu antigenele 

C. produc substanțe cu rol în coagularea sângelui 

D. sunt celule anucleate care au forme diferite  

13. Este corect despre caracteristicile sistemelor care contribuie la nutriția reptilelor: 
A. crocodilii și broaștele țestoase au diferite tipuri de dinți 

B. peretele ventricular separă complet cele două circulații 

C. alungirea căilor respiratorii condiționează aerul mai eficient 

D. cavitatea buco-faringiană este separată de cea nazală 

14. Alegeți asocierea corectă dintre secrețiile digestive, substanțele alimentare asupra cărora 
acționează acestea și produșii rezultați:  
A. suc gastric ----- amidon ------ maltoză 

B. suc pancreatic ----- lipide emulsionate ---- monogliceride 

C. salivă ----- amidon preparat ------ glucoză 

D. suc intestinal ------ oligopeptidaze ------ aminoacizi 

15. Cele mai strânse raporturi ale pancreasului sunt cu:  
A. fața superioară a ficatului 

B. cecumul 

C. duodenul  

D. vezica biliară  

16. Laboulbenia bayeri este:  
A. ciupercă ce parazitează alternativ două specii diferite 

B. specie parazită care poate trece de la animale la om 

C. bacterie care produce parazitoză de tipul zoonozei 

D. ciupercă parazită care are o singură gazdă  

17. Viața plantelor este influențată negativ de următoarele condiții de mediu:  
A. lumina de 150.000 lucși 

B. concentrația O2 de 20% 

C. umiditatea de 70-80% 

D. concentrația CO2 de 0,08% 
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18. Proteinele neuroreceptoare: 
A. sunt molecule situate în interiorul veziculelor  sinaptice  

B. difuzează în spațiul sinaptic prin membrana butonului terminal 

C. participă la conducerea impulsului nervos la nivelul componentei postsinaptice 

D. sunt structuri permanente la nivelul membranelor presinaptice 

19. Selectați varianta în care, pentru un anumit grup de vertebrate, sunt corecte toate cele trei 
enunțuri despre sistemele prezentate:  

  Sistemul digestiv 
 

Sistemul circulator Sistemul respirator  

A Pești  Cavitatea bucală este 
prevăzută cu dinți cornoși 
sudați cu oasele capului 

Atriul primește sânge de 
la țesuturi și va fi 
propulsat de ventricul 
spre branhii 

Branhiile, formate din 
lame și lamele, sunt 
așezate pe patru perechi 
de arcuri  

B Amfibieni  Cavitatea buco-faringiană 
este largă, prevăzută cu 
limbă foarte mobilă 

Bulbul aortic primește 
sânge direct din 
ventricul 

Căile respiratorii sunt 
lungi, iar ventilația 
pulmonară se face prin 
mișcarea planșeului bucal 

C Reptile   Limita dintre intestinul 
subțire și cel gros este mai 
pronunțată decât la 
amfibieni  

Sângele venos se varsă 
în atriul drept prin trei 
vene cave 

Plierea mai pronunțată a 
plămânilor saciformi 
asigură oxigenarea 
optimă a corpului 

D Păsări  Stomacul este alcătuit din 
două compartimente 
glandulare 

Inima conține două 
tipuri de sânge complet 
separate 

 Coborârea aripilor 
expulzează aerul din 
plămâni în sacii aerieni                                              

20. Despre structura cloroplastelor, este adevărat că:  
A. membrana externă conține o cantitate mare de pigmenți  

B. granele sunt complet separate de tilacoizi 

C. tilacoizii sunt înconjurați de stroma cloroplastului 

D. stroma are compoziție similară cu citoplasma  

21. Componenta sinaptică notată cu A în imaginea alăturată se 
caracterizează prin: 
A. poate reprezenta dendrita, corpul celular sau axonul unui 

neuron presinaptic 
B. componenta 3 reprezintă proteina receptoare a mediatorului 

chimic eliberat de neuronul presinaptic 

C. poate reprezenta porțiunea unei fibre musculare sau a unei 

celule glandulare 

D. transmiterea impulsului nervos implică următoarea 

succesiune: 1→2→7 

22. Bacteriile celulolitice sunt prezente la nivelul: 
A. cecumurilor cloacale plasate la limita dintre intestinul subțire și gros al păsărilor 

B. compartimentului stomacal unde se formează cocoloașe, la rumegătoare 

C. cecumului unor ierbivore ai căror incisivi prezintă creștere continuă 

D. primului segment al intestinului gros al mamiferelor, unde se produc vitamine  

23. Toate sucurile digestive cu pH alcalin prezintă următoarea caracteristică: 
A. hidrolizează specific toate categoriile de substanțe organice din compoziția hranei 

B. eliberează, în prezența apei, nutrienți proteici absorbabili la nivelul microvililor 

C. necesită, pentru digestie, amestecarea omogenă cu hrana, în lumenul intestinului subțire 

D. conțin apă și electroliți care sunt absorbiți în intestin sau eliminați prin materiile fecale 
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24. Țesutul din imaginea alăturată se caracterizează prin: 
A. celulele au lungimea de 10-12 cm și diametrul de 0,1 

mm 

B. realizează contracții involuntare la nivelul stomacului 

și intestinului 

C. conține celule care generează impulsuri ritmice și 

automate 

D. celulele plurinucleate generează contracții prin 

intermediul miofibrilelor 

25. Identificați afirmația corectă referitoare la 
țesuturile vegetale reprezentate în imaginea 
alăturată: 
A. C sunt celule parenchimatice, nespecializate, 

care generează lemn și liber secundar 
B. D, spre deosebire de A, este format din 

celule moarte, cu pereții suberificați 
C. A, B și D prezintă celule de pasaj pentru 

transportul sevei brute către vasele 
lemnoase 

D. D poate îndeplini secundar funcție de 
asimilație, schimbul de gaze fiind asigurat de 
B 

26. Intestinul subțire și intestinul gros al omului au în 
comun următoarea caracteristică: 

A. prezintă denivelări la nivelul mucoasei numite vilozități intestinale 
B. finalizează procesele de hidroliză enzimatică a vitaminelor 
C. participă la absorbția produșilor de digestie organici și anorganici   
D. sunt alcătuite din segmente delimitate între ele prin sfinctere 

27. Stabiliți, pe baza imaginii alăturate, traseul unei molecule  
de acid gras absorbit prin vilozitatea intestinală în limfă până la nivelul ficatului: 

A. vas limfatic – ganglion limfatic – vas limfatic -  
vena portă – ficat 

B. vas limfatic – vena cavă – atriu drept – ventricul  
drept – arteră pulmonară – plămâni –  
venă pulmonară – atriu stâng – ventricul  
stâng – aortă – arteră hepatică - ficat 

C. vas limfatic – arteră pulmonară – plămâni –  
venă pulmonară – atriu stâng – ventricul 
stâng – aortă – arteră hepatică - ficat 

D. vas limfatic – venă pulmonară – atriu stâng – 
ventricul stâng – aortă – arteră hepatică – 
ficat 

28. Hidrolizarea substanțelor organice din hrană se desfășoară fără contribuția glandelor digestive 
anexe, în cazul următoarelor etape ale digestiei intestinale: 

A. emulsionarea grăsimilor la nivelul duodenului 
B. descompunerea oligopeptidelor sub acțiunea colagenazei 
C. degradarea albumozelor și peptonelor în aminoacizi 
D. descompunerea zaharozei până la glucoză și fructoză 
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29. În procesul de fotosinteză se consumă 40 mg CO2/dm2/oră la: 
A. castravete – la 35-40°C 
B. cartof – la 30-35°C 
C. tomată - la 35-40°C 
D. tomată și castravete – la 35-40°C 

30. Bronhiile secundare pulmonare sunt: 
A. ramificații ale bronhiilor de la nivelul segmentelor pulmonare 
B. formate din țesut muscular striat și cartilaj hialin 
C. egale numeric cu lobii din structura plămânilor 
D. acoperite de mucoasă ciliată cu rol de condiționare a aerului 

 
II. ALEGERE GRUPATĂ:  
     La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu: 

A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte 
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte 
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte 
D - dacă varianta 4 este corectă 
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte 

 

31. Respirația anaerobă: 
1. constă în reacții de oxidare care au loc în mitocondrii  
2. este un proces normal la nivelul bacteriilor din colon 
3. duce la formarea de compuși organici, CO2 și apă 
4. are loc în rădăcini, la plantele de pe terenurile inundate 

32. Procesele de nutriție ale producătorilor prezintă următoarele caracteristici comune:  
1. sunt procese anabolice endoterme condiționate de prezența pigmenților asimilatori  
2. utilizează dioxidul de carbon atmosferic ca sursă de carbon și donor de O2 atmosferic  
3. oxidează carbonul anorganic pentru sinteza substanțelor organice  
4. au contribuit la formarea și acumularea combustibililor naturali 

33. În cursul fotosintezei, energia luminoasă este:  
1. absorbită la nivelul a două sisteme fotochimice  
2. utilizată pentru eliberarea oxigenului în atmosferă  
3. transferată electronilor clorofilieni de la nivelul tilacoizilor 
4. utilizată direct în procesul de reducere a dioxidului de carbon 

34. Meristemele primordiale, spre deosebire de cele primare:  
1. pot exista independent și necondiționat de prezența celorlalte tipuri de țesuturi  
2. sunt formate din celule aflate în diferite faze ale mitozei 
3. generează în mod direct doar țesuturi formative  
4. asigură creșterea în lungime a rădăcinii și tulpinii în poziție apicală sau intercalară 

35.  Reacţiile organismelor vii la acţiunea unor paraziţi pot fi:  
1. sinteza de antitoxine şi refacerea leziunilor produse  
2. intensificarea reacţiilor de oxido-reducere celulară  
3. stimularea reacțiilor de apărare ale organismului  
4. creşterea temperaturii şi a numărului de cloroplaste 

36. Ţesuturile conjunctive moi au următoarele funcţii: 
1. imunitară 
2. protecţie 
3. depozitare 
4. nutriţie 
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37. Bacteriile sulfuroase trăiesc în următoarele medii: 
1. stomacul rumegătoarelor 
2. ape curgătoare 
3. soluri bătătorite 
4. ecosisteme cavernicole 

38. Lecitina facilitează absorbţia: 
1. monozaharidelor 
2. monogliceridelor 
3. aminoacizilor 
4. acizilor grași 

39. Sunt adevărate următoarele enunțuri despre păsări: 
1. intensitatea mare a proceselor respiratorii de la nivel celular permite menținerea constantă a 

temperaturii corpului 

2. la nivelul tubului digestiv există două cecumuri cu bacterii  simbionte, care compensează 

lipsa intestinului gros 

3. schimbul de gaze se face prin capilarele aeriene de la nivelul celor mai subțiri bronhii 

4. cârja aortică este orientată spre stânga și din ea se desprind artere care distribuie sângele la 

nivelul capului și aripilor 

40. Referitor la felogen, este adevărat că:  
1. este prezent la plantele care prezintă îngroșare anuală 

2. este un meristem secundar care generează spre exterior un țesut protector 

3. este format dintr-un singur strat de celule situat de obicei  în scoarță 

4. prin diviziuni celulare generează spre interior un țesut care poate conține cloroplaste 

41. Despre azot se poate afirma:  
1. este un element utilizat de plante în cantități mari 

2. poate participa la procesele de chemosinteză 

3. are rol fundamental în sinteza proteinelor 

4. când lipsește din sol poate fi suplinit de alte elemente 

42. Hidratarea excesivă a unei plante determină următoarele modificări:  
1. creșterea vâscozității citoplasmei  

2. micșorarea spațiilor intercelulare 

3. închiderea tuturor stomatelor 

4. creșterea volumului celulelor 

43. Despre sistemul digestiv al peștilor sunt adevărate următoarele:  
1. știuca prezintă dinți sudați cu oasele capului deoarece vânează alți pești 

2. somnul are stomac de dimensiuni mari deoarece vânează în ape dulci 

3. crapul are maxilare cu care prinde hrana   

4. bibanul prezintă dinți în cavitate bucală 

44. Sângele unei persoane aparține grupei B(III) dacă:  
1. nu se produce aglutinare în serul A 

2. nu se produce aglutinare în serul B 

3. se produce aglutinarea cu toate cele trei seruri 

4. se produce aglutinare în serurile 0 și A 
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45. Într-o rețea de aglutinare predomină:  
1. aglutinine α și aglutinogene B  

2. elemente figurate nucleate 

3. fragmente celulare de dimensiuni mari 

4. antigene și anticorpi de același tip 

46. Elemente structurale de tip cornos la nivelul sistemului digestiv, sunt întâlnite la: 
1. păsări, pești planctofagi, reptile 

2. amfibieni, reptile, păsări 

3. pești prădători, amfibieni, ciclostomi 

4. ciclostomi, reptile, păsări 

47. Sunt caracteristici comune ale epidermei și mucoasei esofagiene:  
1. localizarea în structura organelor 

2. asemănarea mecanismului de regenerare  

3. încărcarea celulelor cu anumite substanțe 

4. absența vaselor de sânge 

48. Sunt adevărate următoarele enunțuri despre absorbția apei:  
1. se realizează atunci când sucul vacuolar din celulele epidermice ale rădăcinii este mai 

concentrat decât mediul extracelular 

2. se bazează pe forța de sucțiune mai mare a celulelor din interior față de cele din exterior 

3. este favorizată de membrana semipermeabilă a celulelor rizodermei  ce permite realizarea 

osmozei 

4. la toate plantele este corelată cu existența perilor absorbanți care sunt generați în 

permanență de celulele rizodermei 

49. Identificați seriile de caracteristici prezentate, care să corespundă în totalitate unor grupe 
distincte de vertebrate: 

1. circulație completă – cavitate buco-faringiană cu patru arcuri branhiale – intestin 

nediferențiat  

2. stomac extensibil – circulație incompletă – plămâni saciformi conectați la căi respiratorii lungi 

care condiționează mai eficient aerul 

3. intestin diferențiat - saci aerieni care măresc suprafața de schimb a gazelor – stomac 

compartimentat – circulație completă 

4. plămâni alveolari – dinți fixați în alveole dentare – intestin diferențiat – inimă tetracamerală 

– circulație dublă  

50. Selectați variantele corecte privind caracteristici ale nutriției organismelor precizate: 
1. plantele carnivore și organismele saprofite – pot hidroliza enzimatic substanțe organice până 

la substanțe anorganice 

2. bacteriile nitrificatoare și vâscul – convertesc energia substanțelor macroergice în glucide, 

lipide, proteine 

3. vâscul și bradul – utilizează pentru reducerea CO2 apă și săruri minerale furnizate de alte 

organisme 

4. organismele saprofite și bacteriile sulfuroase – furnizează săruri minerale utilizate în 

sistemele fotochimice ale fotoautotrofelor 

51. Colenchimul și sclerenchimul prezintă următoarele caracteristici comune: 
1. sunt generate de meristeme primare în primul an de viață al plantelor 

2. rolul mecanic se datorează îngroșării neuniforme a pereților celulari 

3. asigură rezistența organelor plantei la acțiunea unor forțe externe 

4. sunt prezente exclusiv în structura fasciculelor conducătoare 
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52. Deficitul de substanțe organice, în cazul unui pom fructifer, poate conduce la: 
1. reducerea capacității de apărare, prin scăderea activității felogenului 

2. carență de ioni și scăderea intensității fazei de întuneric a fotosintezei  

3. încetinirea circulației în vasele localizate la exterior, în raport cu cambiul rădăcinii 

4. diminuarea producției de fructe și încetinirea procesului de coacere 

53. Arcurile aortice ale tetrapodelor poikiloterme se caracterizează prin: 
1. arcul aortic stâng al reptilelor este plasat la dreapta arterei pulmonare 

2. ambele arcuri aortice transportă sânge uniform amestecat la amfibieni și reptile 

3. la amfibieni – sunt situate lateral în raport cu arterele pulmonare 

4. la reptile - arcul aortic drept transportă sânge preponderent oxigenat către cap și corp  

54. Ofilirea unei plante tinere, cultivată într-un solar, poate apărea în următoarele situații: 
1. expunerea plantei la 120000 de lucși, închiderea stomatelor, concentrația CO2 de 0,001%  

2. reducerea circulației descendente a sevei, administrare în exces de îngrășăminte 

3. expunerea plantei la 20000 de lucși, vâscozitate crescută a citoplasmei 

4. diminuarea proceselor de fosforilare a ADP la nivelul rădăcinii, reducerea spațiilor 

intercelulare 

55. Bacteriile pot produce energie prin procese de: 
1. oxidare a unor substanțe anorganice 

2. descompunere anaerobă a substanțelor organice 

3. reducere a unor substanțe anorganice 

4. descompunere aerobă a substanțelor organice 

56. Reacțiile de fosforilare implicate în transformarea moleculelor macroergice sunt: 
1. precedate de reacțiile de eliberare a oxigenului la nivelul sistemelor fotochimice 

2. realizate în condițiile absenței  oxigenului la unele bacterii, ciuperci, plante   

3. succedate de procesele de reducere a CO2 în faza de întuneric a fotosintezei 

4. inițiate în toate compartimentele celulare în care au loc procese anabolice   

57. Identificați afirmațiile corecte pe baza imaginii: 
1. procesul de formare a componentelor 2, 3 și 4 

decurge exclusiv la nivelul măduvei osoase, în 

țesutul reticulat 

2. 9% din populația umană prezintă pe suprafața 

componentelor 2 aglutinine de tip B, iar în 

componenta 1 antigene α 

3. componentele 2 și 4 sunt celule anucleate care 

participă, împreună cu constituentul 1, la 

coagularea sângelui 

4. componentele 3 - neutralizează antigene prin 

anticorpi prezenți în componenta 1, proces urmat 

de digestie intracelulară 

58. Selectați enunțurile corecte privind patologia sistemelor care asigură funcţia de nutriţie: 
1. pneumonia este cauzată de infecția cu bacilului Koch 
2. infarctul miocardic este consecința necrozării țesutului miocardic 
3. hepatită virală este însoţită de colorarea intensă a materiilor fecale 
4. ulcerul gastro-duodenal este cauzat de bacteria Helycobacter pylori 
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59. Identificați afirmațiile corecte pe baza imaginii: 
1. țesutul 6, spre deosebire de 5, conține și celule moarte, cu 

pereții celulari îngroșați neuniform, cu rol de transport a sevei 
brute 

2. țesutul 3, spre deosebire de 2 și 5, are pereții celulari subțiri, 
îndeplinește funcție trofică, de asimilație sau/și depozitare a 
substanțelor organice 

3. țesutul 1 poate să dispară după primul an de viață din cauza 
rezistenței reduse a pereților celulari, funcțiile acestuia fiind 
asigurate integral de țesutul 2 

4. organul reprezentat în secțiune poate asigura funcția de 
depozitare, comună tuturor organelor vegetative, la nivelul 
parenchimurilor – lacunos, cortical, medular 

 

 

60. În urma utilizării a 400 molecule de hidrogen de către bacterii chemosintetizante se formează: 

1. 200 molecule de glucoză 
2. 200 molecule de apă 
3. 100 molecule de amoniac 
4. 100 molecule de metan 

 
III. PROBLEME 
La întrebările 61-70, alegeţi un singur răspuns din variantele propuse: 
 

61. Într-o savană, un tigru a vânat o antilopă cu care urmează să se hrănească. Selectați:   
- particularitațile dentiției tigrului;  

- enzimele implicate în digestia substanțelor care predomină în compoziția hranei; 

- nutrienții rezultați în urma digestiei. 

A. molari cu zimți - amilaza, pepsina, oligopeptidaze - acizi nucleici  
B. premolari cu relief  rotunjit - pepsina, oligopeptidazele, tripsina - aminoacizi  
C. molari cu creste înalte - tripsina, pepsina, lipaza pancreatica - acizi grași  
D. molari cu creste înalte - pepsina, tripsina, oligopeptidazele - aminoacizi  

 
62. O persoană are capacitatea totală pulmonară de 4720 ml aer. Știind că volumul rezidual (V.R.) al 

acelei persoane este 90% din valoarea maximă (conform manualului) pe care o poate avea acest 
volum la om, iar V.I.R. și V.E.R.sunt cu 10% mai mari decât valorile minime (conform 
manualului) pe care le pot avea aceste volume la om, determinați: 

a. volumul rezidual de aer (V.R.) 
b. volumul inspirator de rezervă (V.I.R.) 

      c. volumul curent de aer (V.C.) pe care îl vehiculează persoana respectivă în procesul 
respirator. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 a. b. c. 

A 900 ml 1650 ml 520 ml 

B 1350 ml 1430 ml 510 ml 

C 1350 ml 1350 ml 670 ml 

D 1350 ml 1430 ml 500 ml 
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63. În cadrul unei lucrări de laborator, un elev realizează și observă la microscop secţiuni 
longitudinale prin diferite tipuri de muşchi ale unui mamifer. Stabiliţi următoarele:  
   a. Ce observă elevul după adăugarea glicerinei şi aplicarea lamelei? 
   b. Care este proveniența materialului biologic în care observă fibre musculare netede? 
   c. Ce se întâmplă dacă pe lama preparatului el adaugă albastru de metilen? 

 a. b. c. 

A nucleii fibrelor diafragmul fibrele se scurtează 

B striaţiunile fibrelor peretele stomacului sunt vizualizaţi nucleii 

C forma şi mărimea fibrelor  limba fibrele se alungesc 

D nucleul mare situat central peretele intestinului sunt vizualizate striaţiunile fibrelor 

 
64. În ultima etapă a digestiei intestinale a glucidelor, dizaharidazele descompun 50 moli de 

maltoză, 25 moli de lactoză și 75 moli de zaharoză. Considerând că 50% din cantitatea de 
glucoză absorbită la finalul digestiei este degradată aerob la nivel muscular, determinaţi 
cantitatea de oxigen consumată pentru producerea energiei. 

A. 19,2 kg 
B. 14 400 g  
C. 38 800 g 
D. 3,2 kg 
 

65. Într-un laborator de hematologie se fac teste  de determinare a grupelor sanguine a patru  
pacienți (I, II, III, IV); rezultatele acestor teste sunt: 

- pacienții I și II au un aglutinogen comun, dar nicio aglutinină comună; 

- pacienții III și IV au grupe de sânge diferite care determină aglutinarea în cazul a două 

dintre serurile hemotest 0(I), A(II) și B(III); 

- pacientul IV poate dona sânge pacientului II, iar pacientul III poate fi donator pentru I. 

Aflați:  

- grupele de sânge pentru pacienții I și II; 

- aglutinogenele și aglutininele din sângele pacienților IV și III. 

 Pacient I Pacient II Pacient III Pacient IV 

A grupa AB(IV) grupa A(II) B; α A; β 

B grupa 0(I) grupa A(II) absente α, β A; β 

C grupa AB(IV) grupa B(III) Β, α absente α, β 

D grupa A(II) grupa B(III) A; β B; α 

 
66. Alegeți varianta în care valorile factorilor de mediu dint-o cultură de tomate, asigură o 

productivitate optimă: 

 Concentrația CO2 Gradul de 
hidratare 

Intensitatea 
lumminii 

Temperatura  

A 5% 60% 150.000 lucși 38 grade 

B 0,3% 75% 60.000 lucși 37 grade 

C 0,01% 90% 10.000 lucși 40 grade 

D 0,03% 25% 100.000 lucși 42 grade 
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67. Intestinul subțire al omului este format din duoden, jejun și ileon, iar mucoasa intestinală cu o 
suprafață de aproximativ 7 m2 se poate mări prin: valvule conivente (care o măresc de 5 ori), 
vilozități (care o măresc de 10 ori) și microvili (care o măresc de 20 de ori). 

Stabiliți:  

a. suprafața totală desfășurată a mucoasei intestinale 

b. suprafața totală a mucoasei dacă 20 % din microvili sunt distruși 

c. suprafața desfășurată a ileonului știind că suprafața acestuia reprezintă 60 % din 

suprafața mucoasei intestinale 

A. a. 235 m2 ; b. 217 m2; c. 157 m2 

B. a. 245 m2 ; b. 227 m2; c. 147 m2 

C. a. 245 m2 ; b. 217 m2; c. 157 m2 

D. a. 245 m2 ; b. 217 m2; c. 147 m2  

 

68. Capacitatea gastrică totală a rumegătoarelor mari poate ajunge la 235 litri, repartizate 
proporțional, în ordine: 80% , 5% , 7%, 8%. La nivelul compartimentului celulolitic, populat de 
bacterii și protozoare, din fiecare 100g glucide ingerate se eliberează 4,5g CH4. Considerând un 
aport alimentar 10 kg de hrană, cu 20% conținut de glucide, identificați varianta de răspuns 
corectă referitoare la: 

a. particularități anatomo-funcționale ale dentiției rumegătoarelor; 
b. capacitatea compartimentelor stomacale;  
c. caracteristicile funcționale ale compartimentelor stomacale. 

 a. b. c. 

A.  -dentiție incompletă;  
-lipsesc dinții cu rol de sfâșiere 

16,5 litri - au loc procese de hidroliză a proteinelor 
și lipidelor din hrană 

B.  -premolarii și molarii 
mărunțesc hrana prin pilire 

18,8 litri - preia hrana rumegată;  
- se produc 9000g de CH4 

C.  -premolarii și molarii au 
suprafețe zimțate 

188 litri - au loc procese de digestie intracelulară;  
- se consumă 4500g hidrogen în reducerea 
CO2 

D.  -dentiție incompletă; 
-lipsesc dinții cu rol de tăiere 
de pe maxilarul superior 

11,75 litri - compartimentul de regurgitare al hranei;  
- se eliberează 4500g apă prin 
chemosinteză 

 
69. Parametrii anatomo-funcționali ai sistemului respirator al rațelor sunt: volumul unui plămân 

este egal cu 6 ml, iar frecvența respirației este de 60 ventilații/minut. Considerând că sacii 
aerieni au volum egal, fiecare fiind de cinci ori mai mare decât cel al unui plămân, identificați 
varianta corectă de răspuns referitoare la: 

a. Volumul de aer ventilat în timpul zborului, cu durata de 10 minute; 
b. Caracteristicile anatomo-funcționale ale sistemului respirator al păsărilor comparativ cu cel  

al altor vertebrate. 

 a b 

A.  25200 ml aer - schimbul de gaze la nivel pulmonar, prin intermediul 
circulației pulmonare, este asigurat de același număr de 
artere și vene ca și la reptile   

B.  331,2 litri aer - în timpul zborului volumul de aer ventilat este de 46 de 
ori mai mare decât în repaus 
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C.  165600 ml aer - eficiența sporită a ventilației și reducerea densității 
corpului au favorizat trecerea la homeotermie 

D.  169,2 litri aer - același volum de aer este ventilat la om, în repaus, în 
decursul a 338,4 respirații 

 
70. Un bărbat adult, sănătos, cu o capacitate pulmonară maximă, dar cu un regim de viață 

sedentar, ia decizia de a practica sport și este monitorizat 5 minute, pe durata desfășurării unui 
antrenament intens. Se constată următoarele: 

• ventilațiile pulmonare se desfășoară exclusiv prin procese active, la parametri maximi; 

• ritmul ventilațiilor este constant, de 30/minut. 
Considerând că în timpul antrenamentului se metabolizează 720g glucoză, din care doar 50% în 
condiții aerobe, restul se transformă în acid lactic (C3H6O3), stabiliți:  

a. caracteristicile anatomo-funcționale ale sistemului respirator; 
b. volumul de aer ventilat în timpul monitorizării efortului; 
c. parametrii respirației la nivel celular prin descompunerea glucozei. 

 a.  b. c. 

A.  - aerul ventilat se distribuie în doi 
lobi ai plămânului stâng și trei lobi 
ai plămânului drept 

300 l aer - se produc 216g de apă prin 
catabolizarea glucozei 

B.  - difuzia gazelor respiratorii la nivel 
pulmonar presupune traversarea a 
două epitelii unistratificate 
pavimentoase 

525 l aer - se eliberează 528g de dioxid 
de carbon în urma degradării 
glucozei 

C.  - la inspirația forțată pot participa 
activ diafragma, mușchii 
intercostali externi și mușchii 
gâtului 

750 l aer - se produc 96g de acid lactic la 
nivel celular 

D.  - în timpul expirației presiunea 
intrapulmonară devine superioară 
presiunii aerului atmosferic 

465 l aer - se eliberează 616g de dioxid 
de carbon în urma degradării 
glucozei 

 
 
Notă 
Timp de lucru 3 ore. 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
În total se acordă 100 de puncte:  

• 1 punct, pentru întrebările 1-60   

• 3 puncte, pentru întrebările 61-70  

• 10 puncte din oficiu.      
 

SUCCES! 
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CLASA A X-A 

BAREM 

Nr. item  Răspuns 
corect 

Nr. item  Răspuns 
corect 

Nr. item  Răspuns 
corect 

1.  D 31.  C 61.  D 

2.  A 32.  D 62.  B 

3.  B 33.  A 63.  B 

4.  C 34.  B 64.  A 

5.  D 35.  A 65.  A 

6.  A 36.  E 66.  B 

7.  C 37.  D 67.  D 

8.  C 38.  C 68.  3 PCT OFICIU 

9.  D 39.  B 69.  D 

10.  D 40.  E 70.  B 

11.  A 41.  A   

12.  B 42.  C   

13.  C 43.  A   

14.  B 44.  C   

15.  C 45.  D   

16.  D 46.  D   

17.  A 47.  C   

18.  C 48.  A   

19.  C 49.  C   

20.  C 50.  A   

21.  D 51.  B   

22.  C 52.  E   

23.  D 53.  D   

24.  C 54.  E   

25.  D 55.  E   

26.  C 56.  A   

27.  B 57.  D   

28.  D 58.  C   

29.  B 59.  D   

30.  C 60.  C   
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CLASA A XI-A 
 
SUBIECTE: 
I. ALEGERE SIMPLĂ 
La întrebările 1-30 alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse:  
1. Axul transversal NU se caracterizează prin:  
A. se întretaie în unghi drept cu axul frontal 
B. are un pol stâng și unul drept 
C. corespunde lățimii corpului 
D. este dispus orizontal 
 

2. Un stimul prag prezintă: 
A. cronaxie, care poate avea o valoare dublă reobazei 
B. labilitate, capacitatea de a declanșa un impuls nervos 
C. bruschețe, rapiditatea cu care acționează asupra unei celule 
D. timpul util, necesar revenirii la potențialul de repaus 
 
3. Potențialul membranar de repaus: 
A. are o pantă descendentă datorată ieșirii K+ din neuron 
B. este menținut prin activitatea unor mecanisme active de transport 
C. se transformă în potențial de acțiune la aplicarea unui stimul unic subliminar 
D. are o valoare apropiată de cea a potențialului de echilibru pentru Na+ 
 
4. Sunt etape ale transmiterii impulsului nervos la nivelul unei sinapse colinergice: 
A. sinteza acetilcolinei și stocarea ei în vezicule sinaptice la nivelul corpului neuronal 
B. pătrunderea ionilor de calciu în butonul terminal  
C. legarea acetilcolinei de receptori specifici din membrana presinaptică 
D. depolarizarea sau hiperpolarizarea membranei presinaptice 

 
5. Sinapsele chimice inhibitorii: 
A. produc depolarizarea componentei postsinaptice 
B. sunt caracterizate de lipsa fantei sinaptice 
C. implică receptori pentru acidul gamaaminobutiric    
D. prezintă locuri de joncțiune pentru trecerea ionilor 
 
6. Neuronii alfa medulari: 
A. inervează fibre musculare extrafusale cu nuclei centrali 
B. fac sinapsa cu neuroni proprioceptivi din ganglionii spinali 
C. primesc impulsuri de la neuronii de asociație senzitivi din coarnele posterioare 
D. participă la menținerea tonusului musculaturii striate a feței 
 
7. Sistemul reticulat activator ascendent: 
A. proiectează specific pe cortexul cerebral informații senzitive 
B. este format dintr-un număr mic de neuroni  între bulb și talamus 
C. are numai localizare medulară, în jurul canalului ependimar 
D. participă la autoîntreținerea tonusului scoarței cerebrale 
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8. Fibrele senzoriale ale nervilor cranieni VII, IX și X: 
A. înconjoară baza celulelor epiteliale de susținere ale mugurelui gustativ 
B. transmit impulsuri nervoase proiectate cortical contralateral 
C. ajung în nucleul solitar de pe partea opusă 
D. depolarizează membrana celulelor mitrale 
 
9. Nervul cranian V include fibre: 
A. senzoriale gustative, aflate în legătură cu papilele filiforme 
B. cu origine în nucleii senzitivi trigeminali din trunchiul cerebral 
C. visceromotorii cu conducere rapidă și sinapse colinergice 
D. care se distribuie celor șase glande salivare mari  

 

10.  Perechea a VII-a de nervi cranieni: 
A. include fibre viscerosenzitive distribuite unor glande anexe digestive 
B. face parte din calea aferentă a reflexului lacrimal 
C. conduce impulsuri care ajung la glandele mucoasei nazale 
D. conduce impulsuri gustative prin fibre cu originea în nucleul solitar 

 
11.  Stimularea marelui nerv splanhnic determină:   
A. relaxarea musculaturii colecistului și contracția sfincterului Oddi   
B. creșterea secreției glandelor gastrice și relaxarea musculaturii stomacului 
C. bronhodilatație și diminuarea secreției glandelor mucoase 
D. stimularea glicogenogenezei hepatice și contracția splinei 
 
12.  Sunt efecte ale stimulării sistemului nervos vegetativ simpatic: 
A. midriază, prin relaxarea mușchilor netezi radiari ai irisului 
B. creșterea glicemiei, prin stimularea unui proces catabolic la nivel hepatic 
C. scăderea secreției glandelor lacrimale, salivare, sudoripare 
D. reducerea motilității gastrointestinale și relaxarea sfincterelor digestive 

 
13.  Referitor la ureche, este adevărat că: 
A. orice sunet de 130 db este recepționat la baza melcului 
B. scărița vibrează mereu cu aceeași amplitudine 
C. hiperpolarizarea receptorilor reduce frecvența PA 
D. vibrațiile membranei vestibulare inhibă receptorii 
 

14.  Terminațiile dendritice ale neuronilor din ganglionii Corti: 
A. transformă energia mecanică a sunetelor 
B. modifică frecvența undelor sonore 
C. amplifică intensitatea sunetelor slabe 
D. conduc potențiale de acțiune cu diferite frecvențe 
 

15.  Maculele otolitice, spre deosebire de crestele ampulare, prezintă:  
A. celule epiteliale senzoriale cu prelungiri permanente la polul apical 
B. celule vestibulare stimulate mecanic, atât în condiții statice, cât și dinamice 
C. o membrană gelatinoasă cu granule de fosfat de calciu și magneziu  
D. legături cu neuroni bipolari situați într-un ganglion de pe traseul nervului VIII 

 

16.  Depolarizarea unei celule gustative: 
A. este urmarea modificării permeabilității ei pentru sodiu 
B. se transmite la toate papilele gustative 
C. este constantă, indiferent de timpul de acțiune a stimulului  
D. determină senzații gustative complexe 
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17.  Alegeți asociația corectă între tipurile de substanțe și senzația gustativă determinată: 
A. săruri ionizante – dulce 
B. alcaloizi – amar 
C. glicoli – acru 
D. acizi – sărat 
 

18.  Dendritele neuronilor bipolari olfactivi: 
A. sunt localizate la cei doi poli celulari 
B. prezintă butoni terminali cu mediatori chimici 
C. au cili care măresc suprafața de contact cu substanțele odorante 
D. se reunesc în mănunchiuri ce formează nervii olfactivi 
 

19.  Celulele mitrale și celulele ganglionare retiniene au în comun următoarele: 
A. fac sinapsă cu axonii unor celule nervoase bipolare 
B. formează prin axonii lor tracturi nervoase care se termină în talamus 
C. sunt celule epiteliale cu rol în recepția stimulilor specifici  
D. funcționează ca deutoneuroni ai unor căi cu proiecție în lobul parietal 

 

20.  Conexiunile dintre segmentul intermediar al analizatorului cutanat și centrii termoreglării se 
realizează la nivelul: 
A. măduvei spinării 
B. trunchiului cerebral 
C. hipotalamusului 
D. cerebelului 
 

21.  Nociceptorii sunt: 
A. receptori fazici, care se adaptează rapid în prezența stimulului 
B. reprezentați, în principal, de terminații nervoase încapsulate 
C. stimulați de substanțe eliberate de celulele lezate 
D. mai numeroși la nivelul viscerelor decât la nivelul tegumentului  

 

22.  Identificați afirmația corectă: 
A. la întuneric, are loc trecerea retinalului din forma cis în forma trans 
B. descompunerea rodopsinei din citoplasma bastonașelor modifică conductanțele ionice 
C. procesul de fuzionare a imaginilor începe la nivelul coliculilor superiori 
D. în acomodarea pentru vederea de aproape, intervin și mușchi drepți ai globului ocular 

 

23.  Formarea imaginii pe retină, în condițiile în care variază distanța la care se află obiectul privit, 
presupune: 
A. creșterea sensibilității cromatice a fotoreceptorilor 
B. modificarea pragului de sensibilitate a conurilor 
C. recepționarea stimulilor la interfața aer - cornee 
D. activitatea unor efectori vegetativi în globul ocular 
 

24.  Reflexul corneean de clipire se caracterizează prin: 
A. este un reflex de apărare, cu centrii în mezencefal 
B. are calea aferentă a arcului reflex asigurată de nervul III 
C. are calea eferentă a arcului reflex asigurată de nervul II 
D. poate fi declanșat și în mod voluntar 

 

25. Printr-un dezechilibru în secreția glandelor suprarenale pot apărea: 
A. boala Adisson – adinamie, edeme, adipozitate 
B. sindromul androgenital la copil – apariția unei pubertăți tardive 
C. sindromul Cushing – obezitate, osteoporoză, tulburări nervoase 
D. boala Conn – adinamie, deshidratare, melanodermie 



4 
 

26.  În reglarea nivelului de calciu plasmatic intervin: 
A. STH, prin efectul său de a reține compuși ai calciului 
B. PTH și CT, stimulați de valori plasmatice mici ale calcemiei 
C. vitamina B3, prin care PTH exercită efecte indirecte  
D. estrogenii, care inhibă depunerea calciului în oase  

 
27.  Hiposecreția hormonului secretat de celulele principale paratiroidiene: 
A. poate fi determinată de o dietă bogată în săruri de magneziu 
B. determină scăderea excitabilității neuromusculare și tulburări cardiace (palpitații, aritmii) 
C. se manifestă prin scăderea calciuriei și a fosfatemiei 
D. poate afecta coagularea sângelui, contracția musculară și transmiterea influxului nervos  

 
28.  Glucocorticoizii exercită următoarele efecte metabolice: 
A. scad numărul de limfocite și de neutrofile 
B. cresc secreția de pepsinogen și de acid clorhidric  
C. scad absorbția intestinală a lipidelor și lipemia 
D. stimulează anabolismul proteic în ficat  

 
29.  Boala determinată de hipersecreția hormonală a foliculilor tiroidieni se poate manifesta prin: 
A. scădere în greutate, scăderea tonusului muscular 
B. hiperfagie, edem retroorbitar 
C. tremurături ale mâinilor, lentoare psihomotorie 
D. hipersudorații, piele îngroșată 

 
30.  Despre hormoni se poate afirma că:  
A. cei derivați din acizii arahidonici exercită efecte generalizate în organism 
B. estradiolul și cortizolul sunt sintetizați pornind de la colesterol 
C. cei peptidici includ ocitocina, hormonul antidiuretic și prostaglandinele 
D. melatonina atinge nivelul maxim de secreție la amiază 
 
II. ALEGERE GRUPATĂ:  
La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu: 
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte 
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte 
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte 
D - dacă varianta 4 este corectă 
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte 
31.  Alegeți afirmația corectă: 
1. planurile parasagitale includ axul longitudinal și pe cel anteroposterior 
2. fiecare emisferă cerebrală posedă o față medială către fisura interemisferică 
3. cavitatea ventrală a corpului include cavitatea abdominopelviană  
4. diafragma perineală este situată cranial față de mușchiul diafragm 

 

32.  Fazele potențialului de acțiune se caracterizează prin: 
1. pragul – încep să se deschidă canalele voltaj dependente pentru cei doi cationi: Na+ și H+ 
2. panta ascendentă – efluxul de Na+ reduce diferența de potențial între cele două fețe ale membranei 
3. panta descendentă – canalele de Na+ se inactivează, iar cele de K+ se închid 
4. hiperpolarizarea – K+ continuă să iasă din celulă prin canalele voltaj-dependente  
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33.  În substanța cenușie a măduvei spinării se găsesc neuroni: 
1. vegetativi simpatici 
2. ai substanței reticulate 
3. vegetativi parasimpatici 
4. ai căilor senzitive 
 

34.  Fibrele ramurii comunicante cenușii: 
1. intră în constituția nervilor splanhnici 
2. sunt și viscerosenzitive  
3. inervează și glande endocrine 
4. au origine în ganglionii paravertebrali 
 

35.  Axonii neuronilor din ganglionii spinali pot face sinapsă cu neuroni: 
1. multiplolari din substanța cenușie medulară 
2. din zona viscerosenzitivă a măduvei spinării  
3. localizați în unii nuclei proprii ai trunchiului cerebral 
4. senzitivi de ordinul al doilea din centrii reflecși polisinaptici 
 

36.  Fasciculul gracilis spre deosebire de fasciculul cuneat: 
1. se evidențiază și în măduva toracală superioară 
2. decusează inferior de olivele bulbare 
3. face sinapsă în nucleii de releu talamici 
4. mărginește șanțul median posterior medular 
 

37.  Despre fibrele corticospinale este adevărat că: 
1. unele au originea în arii suprapuse ariilor senzitive secundare 
2. 25% dintre ele nu se încrucișează, inervând mușchii scheletici de aceeași parte 
3. influențează activitatea fibrelor extrafusale prin intermediul motoneuronilor alfa 
4. controlează motilitatea voluntară a globilor oculari 
 

38.  O leziune la nivelul feței posterioare a mezencefalului afectează: 
1. transmiterea impulsurilor prin fasciculul Flechsig 
2. reflexul corneean de clipire și reflexul de tip miotatic       
3. activitatea musculaturii ciliare, implicată în mioză 
4. reflexul de întoarcere a capului către un stimul vizual 
 

39.  Ganglionul Gasser: 
1. formează trei ramuri mixte 
2. conține neuroni ce inervează senzitiv globul ocular 
3. se mai numește ganglion geniculat 
4. reprezintă originea fibrelor ce conduc exterorecepția limbii 
 

40.  Nervul vag: 
1. conține fibre postganglionare adrenergice 
2. are pe traseul lui ganglionii superior și inferior 
3. conduce impulsuri pentru relaxarea duodenului 
4. participă la controlul activității cardiace  
 

41.  Referitor la nervii cranieni IX și X se poate afirma: 
1. inervează mușchii faringelui prin fibre cu originea în nucleul ambiguu 
2. culeg impulsuri de la mugurii gustativi ai mucoasei faringelui (nervul IX) și a epiglotei (nervul X) 
3. au originea aparentă a fibrelor senzoriale și senzitive în șanțul retroolivar 
4. asigură, prin fibrele viscerosenzitive, calea aferentă a reflexului presor cardiovascular 
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42.  Musculatura faringelui este inervată de: 
1. nervul pneumogastric 
2. rădăcina craniană a nervului accesor 
3. nervul glosofaringian  
4. nervul hipoglos 
 
43.  Limba: 
1. este inervată de fibre cu origine în ganglionul trigeminal 
2. are muguri gustativi sensibili la substanțele dulci, în papilele filiforme 
3. este inervată de fibre nervoase cu origine în nuclei bulbari  
4. are pragul de percepere distinctă a două puncte diferite la 50 mm  
 

44.  Fibrele preganglionare simpatice: 
1. pot avea lungimi diferite  
2. prezintă  pe traseu celule Schwann 
3. pot intra în constituția nervilor splanhnici  
4. realizează sinapse colinergice 
 

45.  Despre ganglioni ai lanțului paravertebral se poate afirma că sunt:  
1. originea unor fibre care inervează mușchii erectori ai firelor de păr 
2. origine pentru fibrele viscerosenzitive ale nervilor splanhnici 
3. implicați în formarea unor plexuri: carotidian, cardiac, pulmonar  
4. formațiuni nervoase în care se realizează sinapse adrenergice 
 

46.  Corpusculii Pacini sunt: 
1. receptori pentru vibrații, localizați în hipoderm 
2. stimulați de diferențe de presiune și mișcări rapide, slabe 
3. prezenți și în periost, tendoane, fascii musculare 
4. receptori relativ mari și lent adaptabili 

 

47.  Unii proprioreceptori: 
1. sunt sensibili la modificări de presiune 
2. ajută la prevenirea contracției musculare excesive 
3. pot avea inervație motorie 
4. sunt localizați în peretele vaselor sangvine din mușchi 
 

48.  Gustul amar poate fi:  
1. perceput de mugurii gustativi din bolta palatină 
2. determinat de substanțe ce conțin azot 
3. perceput și la nivelul faringelui și epiglotei 
4. perceput de muguri din papilele circumvallate 

 
 

49.  De la papilele filiforme conduc informații dendrite ale nervilor: 
1. faciali 
2. vagi 
3. glosofaringieni 
4. trigemeni 
 
 

50.  Despre segmentul intermediar al analizatorului gustativ se poate afirma că: 
1. fibrele gustative ale nervului VII inervează receptorii papilelor circumvalate 
2. prezintă conexiuni cu hipotalamusul și cu nucleii salivatori din trunchiul cerebral  
3. include nuclei bulbari, de origine pentru fibrele gustative ale nervilor VII, IX și X 
4. fibrele talamice se proiectează la baza girului parietal ascendent  
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51.  Procesul de acomodare pentru vederea unui obiect care se apropie de ochi la 1,5 m, într-o zonă 
intens luminată presupune: 
1. creșterea curburii cristalinului 
2. descărcarea de impulsuri din centrii medulari  
3. contracția mușchilor circulari ai irisului  
4. stimularea receptorilor vizuali care au sensibilitate maximă 
 
52.  Retina:  
1. vine în contact cu lumina întâi la nivelul membranei limitante externe 
2. are conuri cu sensibilitate mai mică decât a bastonașelor 
3. conţine celule fotosensibile în toate zonele sale 
4. are conuri cu prag de sensibilitate mai mare decât al bastonașelor 
 

53.  Comparativ cu ochiul emetrop, în cazul ochiului hipermetrop: 
1. convexitatea cristalinului este mai diminuată 
2. punctul proxim este situat mai departe de ochi 
3. imaginea obiectului privit se formează în spatele retinei 
4. corecția se realizează cu lentile divergente 

 

54.  Receptorii maculari şi cei ampulari au în comun: 
1. prezenţa cililor care vin în contact cu o masă gelatinoasă 
2. polul bazal înconjurat de dendrite ale neuronilor din ganglionul Scarpa 
3. posibilitatea de a declanșa reflexe statokinetice 
4. localizarea în perilimfa labirintului membranos al urechii interne 
 

55.  Hormonii timici: 
1. sunt secretați de celulele corpusculilor Hassal din zona corticală  
2. sunt reprezentați de peptide care intervin în procesele de apărare imună  
3. reglează maturarea limfocitelor implicate în imunitatea mediată umoral  
4. sunt implicați în stimularea mineralizării osoase  

 
56.  Testosteronul: 
1. se leagă de receptorii membranari, determinând producerea unui mesager secundar 
2. pătrunde în celula gazdă prin difuziune facilitată și ajunge în nucleu, activând anumite gene  
3. activează enzime din celulele țintă, prin intermediul AMP ciclic 
4. își exercită acțiunile prin declanșarea sintezei de proteine specifice în celulele țintă 
 
57.  Somatostatina: 
1. este secretată de celulele delta ale acinilor pancreatici  
2. reduce secreția hormonală a celulelor insulare α și β  
3. are secreția inhibată de concentrații plasmatice crescute de insulină 
4. inhibă secreția unor hormoni gastrointestinali 

 

58.  Hormonul luteotrop: 
1. stimulează secreția lactată a glandelor mamare și secreția corpului galben  
2. inhibă acțiunea LH de stimulare a maturării foliculare, în perioada alăptării 
3. are secreția controlată de doi neurohormoni hipotalamici, similar STH-ului  
4. are o secreție scăzută în timpul somnului, în hipoglicemie, în stres și efort fizic 

 

59.  Dezvoltarea și funcționarea gonadelor pot fi influențate de următorii hormoni: 
1. melatonină 
2. prolactină  
3. vasotocină 
4. tiroidieni 
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60.  Efecte metabolice ale hormonului secretat de celulele insulare alfa pot fi: 
1. scăderea secreției gastrice  
2. stimularea sintezei proteinelor 
3. creșterea secreției biliare 
4. stimularea sintezei glucozei din aminoacizi  
 

III. PROBLEME 
La întrebările 61-70, alegeţi un singur răspuns din variantele propuse. 
61.  Corpul omenesc este tridimensional, alcătuit din cap, gât, trunchi și membre, după principiul 
simetriei bilaterale. Stabiliți: 

a) caracteristici ale elementelor de orientare ale corpului uman;  
b) particularități topografice ale organelor și ale sistemelor de organe;  
c) localizarea unor componente la nivelul sistemului nervos central. 

 

 a) b) c) 

A. planul metameriei 
corpului trece prin axul 
sagital și transversal 

splina este situată în partea 
superioară stângă a cavității 
abdominale, în raport cu coada 
pancreasului 

centrii nervoși ai reflexelor 
oculo- și acusticocefalogire 
sunt localizați în corpii 
geniculați 

B. planul frontal este 
vertical și paralel cu 
fruntea 

rinichii sunt situați în regiunea 
posterioară a cavității 
abdominale, de o parte și de alta a 
coloanei vertebrale T11-L3 

la nivelul cordonului lateral, 
fasciculul spinotectal este 
situat medial față de 
fasciculul Gowers 

C. planul simetriei 
bilaterale trece 
aproximativ prin sutura 
sagitală a oaselor 
craniului 

hipofiza este situată 
posterosuperior față de chiasma 
optică 

la nivelul cordonului 
anterior, fasciculul 
fundamental este localizat 
profund față de fasciculul 
tectospinal 

D. planul transversal poate 
trece la orice nivel, fiind 
singurul plan orizontal al 
corpului 

regiunea gâtului este străbătută 
anterior de faringe și esofag și 
posterior de laringe și de trahee 
(parțial) 

centrii reflexului sudoral 
sunt localizați în coarnele 
laterale ale măduvei toraco-
lombare 

62. Figura alăturată reprezintă membrana celulară și 
componența mediului extra- și intracelular. Știind că: 
- prin membrana celulară se produce în acest moment 
atât transportul pasiv, cât și activ al ionilor de Na+ și K+; 
- cifrele 1 și 2 reprezintă forme de transport ale ioniului 

, iar cifrele 3 și 4 reprezintă forme de transport ale 

ionului , alegeți răspunsul corect referitor la: 
 

a) semnificația simbolului  

b) semnificația simbolului  
c) semnificația săgeților notate cu cifre  

de la 1 la 4. 

                 

 

 

                            mediul extracelular 

                               

     

 

 

 

                           mediul intracelular 
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 a) b) c) 

A.  K+ Na+ 1, 3 - transport pasiv; 2, 4 - transport activ 

B. Na+ K+ 1 - transport pasiv de K+; 2 - transport activ de K+;  

3 - transport pasiv de Na+; 4 - transport activ de Na+ 

C. Na+ cation 1, 2- transport pasiv; 3, 4 - transport activ 

D. cation cation 1, 2 - transport activ; 3, 4 - transport pasiv 

 
63. Organele nervoase conțin neuroni și celule gliale. Stabiliți: 

a) particularitățile funcționale ale neuronilor; 
b) caracteristicile celulelor gliale; 
c) localizarea neuronilor în organele nervoase. 

 
64. Măduva spinării conține centrii nervoși a 
numeroase reflexe. Alegeți răspunsul corect: 

A. neuronul 1 conduce informații tactile 
epicritice; neuronul 4 conduce informații 
proprioceptive 

B. neuronul 2 poate fi influențat de 
fasciculul corticospinal anterior;  
neuronul 5 aparține sistemului nervos 
parasimpatic  

C. neuronul 3 este pe calea unui reflex 
miotatic; neuronul 6 se poate distribui la 
vasele de sânge tegumentare 

D. neuronul 2 – se poate distribui prin 
ramura ventrală la musculatura 
membrelor; neuronul 3 – asigură 
iradierea reflexelor medulare 

 

 
 

 
 
 
 
 

 a) b) c) 

A PA, ca și la celula miocardică 
ventriculară, atinge valori pozitive   

microgliile au  rol fagocitar multipolari stelați, în 
coarnele anterioare 

B  în axonii mielinizați depolarizarea 
poate apărea la nivelul nodurilor 
Ranvier 

astrocitele au rol trofic piriformi în ganglionul 
Scarpa 

C repolarizarea necesită intervenția 
pompei Na+ - K+ 

oligodendrogliile produc 
mielina fibrelor nervilor 

bipolari în mucoasa 
olfactivă 

D dendritele conduc influxul celulifug – 
aferent 
 

celulele satelite protejează 
neuronii din SNP 

pseudounipolari 
ovalari, în ganglionii 
spinali 
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65. Sistemul nervos periferic este alcătuit din nervi și ganglioni nervoși. Stabiliți: 
a) particularități ale ramurilor din componența nervului trigemen; 
b) caracteristici ale altor nervi cranieni micști; 
c) particularități ale componentelor nervului spinal. 

 

 a) b) c) 

A. ramura oftalmică – conține 
fibre senzoriale de la globul 
ocular 

nervul X – conduce 
impulsuri de la organele 
pelviene  

ramura comunicantă cenușie 
– conține fibre simpatice 
lungi, amielinice  

B. ramura maxilară – conține 
fibre senzitive pentru pielea 
regiunii temporale 

nervul IX – conduce 
impulsuri de la receptorii 
sinusului carotidian 

ramura meningeală – conține 
fibre vasomotorii din ramura 
comunicantă albă 

C. ramura mandibulară – 
conține fibre senzitive pentru 
papilele filiforme  
 

nervii IX și X – fac parte din 
calea aferentă și eferentă a 
unor reflexe vegetative 

ramura ventrală – formează 
plexuri (cervical, brahial, 
toracal, lombar) 

D. ramura mandibulară – 
conține fibre motorii pentru 
mușchii tensori ai timpanului 

nervul VII – își distribuie 
fibrele somatomotorii și în 
regiunile frontală și 
temporală 

ramura dorsală – se distribuie 
mușchilor jgheaburilor 
vertebrale  

 
66. Trunchiul cerebral reprezintă originea majorității nervilor cranieni. Stabiliţi: 

a) caracteristicile morfofuncționale ale structurilor 
biologice numerotate în figură cu 1, 2, 3, 4; 

b) rolul unor centri nervoşi/nuclei din alcătuirea 
formaţiunilor notate cu a, b, c; 

c) consecinţele distrugerii componentelor vegetative 
ale formaţiunilor/structurilor biologice notate cu 1, 
3, a, c. 

 
 

 a) b) c) 

A. 1 – are originea reală în 
patru nuclei din tegmentul  
mezencefalic 

a – controlul activității inimii în 
cadrul reflexului depresor 

1 – vederea neclară a 
obiectelor apropiate 

B. 2 – descarcă impulsuri 
nervoase la nivelul a șase 
nuclei senzitivi 

b – declanșarea secreției de 
salivă apoasă   

3 – diminuarea secreției 
glandelor intestinale din 
colonul descendent 

C. 3 – conține cinci tipuri de 
fibre 

c – coordonarea mişcărilor de 
întoarcere a capului spre sursa 
de lumină 

a – creșterea tonusului 
musculaturii faciale 

D. 4 – inervează muschi striați 
implicați în deglutiție 

a – controlul reflexului pupilo- 
constrictor 

c – imposibilitatea aprecierii 
distanțelor față de obiecte 

 



11 
 

67.  Respectarea măsurilor de igienă este importantă pentru buna funcționare a organelor și 
sistemelor de organe și evitarea apariției îmbolnăvirilor. Stabiliți cauzele sau manifestările 
afecțiunilor din patologia: 

a) sistemului endocrin; 
b) sistemului nervos; 
c) analizatorilor. 

 

 a) b) c) 

A. cașexia hipofizară – 
atrofie musculară, 
astenie 

epilepsia – poate fi deteminată de 
stimularea excesivă a celulei 
nervoase 

glaucomul - drenajul 
defectuos al umorii apoase 
prin sistemul arterial al 
scleroticii 

B. gușa toxică – hiperfagie 
asociată cu scăderea în 
greutate 

hemoragiile cerebrale – pot fi 
cauzate de malformații vasculare 
congenitale, traumatisme 
craniene, hipotensiune arterială 
sistemică 

cataracta - modificări ale 
proteinelor din structura 
cristalinului 

C. acromegalia – mandibulă 
proeminentă, sinusuri 
lărgite, buze îngroșate 

meningita - poate fi cauzată de o 
infecție virală sau bacteriană, la 
nivelul meningelor cerebrospinale  

herpesul – erupție de mici 
vezicule cu lichid clar  

D. sindromul Cushing – 
hiperglicemie, 
hipotensiune, 
osteoporoză 

coma – se manifestă prin blocarea 
ireversibilă a funcțiilor vegetative 
vitale 

otita medie – eczemă acută 
sau cronică 

 
68.  În Fig. nr. 1 și Fig.nr. 2 sunt reprezentați doi ochi, care privesc obiecte situate la distanțe diferite. 
Alături sunt figurate trei intervale spațiale luate în considerare în fiziologia ochiului. Alegeți varianta 
corectă referitoare la: 

a) procesele care se produc în ochii din cele două figuri; 
b) intervale spațiale în care sunt situate obiectele privite de ochii din cele două figuri; 
c) modificarea intervalelor spațiale în prezbitism.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 a) b) c) 

A. ochiul din fig. 1- midriază ochiul din fig. 1 privește în 
intervalul spațial A 

intervalul spațial B 
crește 

B. ochiul din fig. 2 - mioză ochiul din fig. 2 privește în 
intervalul spațial B 

intervalul spațial C 
crește 

C. ochiul din fig. 1 - 
ligamentele suspensoare 
tensionate 

ochiul din fig. 2 privește în 
intervalul spațial C 

intervalul spațial A 
crește 

D. ochiul din fig. 2 - reflexe 
parasimpatice 

ochiul din fig. 1 privește în  
intervalul spațial C 

 intervalul spațial A este 
constant 
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69.  Analizatorul gustativ asigură detectarea diferitelor substanțe chimice prezente în alimentele 
ingerate.  

a) Știind că cele 10 papile dispuse în ”V” la baza limbii conțin fiecare câte 175 de muguri gustativi 
(cu număr mediu de celule senzoriale), stabiliți numărul mediu total de celule senzoriale 
conținute de mugurii gustativi din celelalte papile ale mucoasei linguale. Se consideră că există 
aproximativ 10000 de muguri gustativi la nivelul tuturor papilelor gustative, iar un mugure 
gustativ este alcătuit din 50-100 de celule senzoriale; 

b) Stabiliți particularități ale celulelor care intră în alcătuirea unui mugure gustativ; 
c) Identificați caracteristici ale segmentului intermediar al analizatorului gustativ. 

 a) b) c) 

A. 412500 celulele bazale – se divid și se 
diferențiază în celule senzoriale 
și celule de susținere  

axonii deutoneuronilor se 
încrucișează la nivelul măduvei 
prelungite 

B. cu 131250 mai mic 
decât numărul mediu al 
tuturor celulelor 
senzoriale  

celulele de susținere – sunt 
celule ciliate, interpuse printre 
celulele senzoriale 

axonii neuronilor de releu 
proiectează impulsurile în lobul 
piriform  

C. 618750 celulele senzoriale – 
funcționează ca receptori fazici, 
având o durată de viață de 1-2 
săptămâni 

de la nucleul solitar pornesc fibre 
către unii nuclei vegetativi ai 
trunchiului cerebral  

D. 825000 celulele senzoriale – au același 
prag de excitabilitate pentru 
substanțele dulci și amare 

protoneuronii se află în ganglioni 
extranevraxiali atașați unor nervi 
cranieni micști 

70. Hormonii intervin în reacția de adaptare a organismului față de factorii de stres. Stabiliți: 
a) caracteristici morfofuncționale ale glandei care secretă hormonii de stres; 
b) efecte metabolice ale hormonilor de stres; 
c) caracteristici ale fazelor stresului fizic și psihic.  

 

 a) b) c) 

A. are o zonă medulară cu origine 
embriologică comună cu a celor trei 
lobi hipofizari  

cresc stabilitatea 
membranelor lizozomale 

în faza de alarmă, 
adrenalina provoacă 
alertă corticală 

B. influențează, prin hormonii zonei 
reticulate, numărul elementelor 
figurate ale sângelui 

cresc lipoliza și 
concentrația acizilor grași 
liberi plasmatici 

în faza de rezistență 
poate avea loc supresia 
sistemului imun 

C. conține o zonă cu celule așezate în 
cordoane la nivelul căreia se 
sintetizează hidrocortizonul 

stimulează 
gluconeogeneza din 
aminoacizi  

în faza de rezistență este 
stimulată secreția 
cortexului suprarenalian 

D. influențează, prin neurohormonii 
secretați, metabolismul energetic 

activează catabolismul 
proteic în ficat și cresc 
eliminările de azot  

în faza de epuizare pot 
apărea boli grave 

Notă 
Timp de lucru 3 ore. 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
În total se acordă 100 de puncte:  

• 1 punct, pentru întrebările 1-60   

• 3 puncte, pentru întrebările 61-70  

• 10 puncte din oficiu.      

SUCCES! 
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OLIMPIADA DE BIOLOGIE  
ETAPA JUDEŢEANĂ 
12 MARTIE 2023 
 

CLASA A XI-A 

BAREM 

Nr. item  Răspuns 
corect 

Nr. item  Răspuns 
corect 

Nr. item  Răspuns 
corect 

1.  A 31.  A 61.  B 

2.  C 32.  D 62.  B 

3.  B 33.  E 63.  A 

4.  B 34.  D 64.  D 

5.  C 35.  E 65.  D 

6.  B 36.  D 66.  A 

7.  D 37.  B 67.  C 

8.  B 38.  D 68.  B 

9.  D 39.  C 69.  C 

10.  C 40.  C 70.  C 

11.  A 41.  B   

12.  B 42.  B   

13.  C 43.  B   

14.  D 44.  E   

15.  B 45.  B   

16.  A 46.  A   

17.  B 47.  A   

18.  C 48.  E   

19.  A 49.  D   

20.  C 50.  C   

21.  C 51.  B   

22.  D 52.  C   

23.  D 53.  A   

24.  D 54.  A   

25.  C 55.  C   

26.  A 56.  D   

27.  D 57.  C   

28.  D 58.  B   

29.  B 59.  E   

30.  B 60.  D   
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OLIMPIADA DE BIOLOGIE  
ETAPA JUDEŢEANĂ 
12 MARTIE 2023    

CLASA A XII-A 
 
SUBIECTE: 
I. ALEGERE SIMPLĂ 
La întrebările 1-30 alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse:  
 
1. După replicarea conservativă a unei molecule de ADN cu 2200 nucleotide:  

A. rezultă 4400 nucleotide nou sintetizate  
B. această moleculă inițială va rămâne intactă 
C. catena directoare va avea 2200 nucleotide  
D. rezultă 4 catene cu nucleotide amestecate 

 
2. Referitor la modificările post-translaționale este corect:             

A. formarea primului dipeptid se desfășoară în prezența unor factori de elongație 
B. energia necesară activării aminoacizilor din citoplasmă rezultă din hidroliza ATP-ului 
C. catena polipeptidică  poate fi glicozilată prin adiția unor grupări de tip carbohidrat 
D. pentru inactivarea catenei polipeptidice se pot adăuga mai multe grupări fosfat 

 
3. Legăturile triple de hidrogen:  

A. asigură o mare stabilitate chimică moleculei de ADN   
B. se formează în prezența enzimei ADN polimeraza  
C. se stabilesc între baze pirimidinice complementare din ADN 
D. se refac în prezența unei concentrații ridicate de săruri 

 
4. Despre cromozomii metafazici umani este corect:  

A. conțin fibre de cromatină dispersată cu diametru de 200 nm 
B. au câte două perechi de cromatide cu lungimea de 700 nm fiecare 
C. cromatina acestora conține nucleosomi cu diametru de 30 nm 
D. reprezintă baza de analiză a cariotipului uman normal și patologic 

 
5. Virusurile:   

A. sunt particule infecțioase, unele având doar patru gene 
B. au o structură celulară simplă, fiind obligatoriu parazite 
C. au genomul format din subunități numite capsomere 
D. gripale posedă sub capsidă o anvelopă membranoasă 

 
6. Selectează varianta corespunzătoare reglajului genetic transcripțional:  

A. la ribozomi are loc selecția ARN-m matur ce va fi utilizat în sinteza proteică 
B. catenele polipeptidice formate sunt transformate în proteine funcționale 
C. hormonii steroizi se leagă de receptori membranari formând complexul H-R 
D. anumite secvențe de ADN de tip enhancer se leagă de activatorii genelor 

 
7.  Reglajul genetic pe termen scurt la nivelul genelor:   

A. se realizează prin mecanisme moleculare irevesibile  
B. reprezintă un răspuns la stimuli din mediul intern sau extern 
C. asigură specializarea structurală și funcțională a eucariotelor  
D. se finalizează cu apariția cromatinei sexuale 
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8. Daltonismul ca și albinismul:  

A. se transmit cu aceeași frecvență la ambele sexe 
B. sunt boli X-linkate, transmise de la mamă la fiu 
C. afectează mai frecvent persoanele de sex masculin 
D. sunt determinate de gene recesive, din cromozomi diferiți  

 
9. Cromozomii acrocentrici din cariotipul uman: 

A. prezintă constricție secundară pe brațul q 
B. aparțin grupelor autozomale D, E, F, G 
C. sunt în număr de 3 la indivizii cu sindrom Edwards 
D. prezintă sateliți pe brațul p, cei din perechea a 13-a   

 
10. Sunt manifestări ale sindromul Prader-Willi: 

A. dezvoltarea anormală a laringelui 
 B. apetitul alimentar exagerat 
C. insuficiența hepatică și splenică 
D. fotosensibilitatea cutanată   

 
11. Sunt determinate de mutații ale unei gene: 

A. dominante autozomale - neurofibromatoza  
B. recesive din cromozomul Y – sindromul Jacobs 
C. recesive autozomale – sindromul oro-digito-facial 
D. dominante X-linkate – sindromul Hunter  

 
12. Gena pentru factorul IX al coagulării: 

A. Y-linkată recesivă determină prin mutație hemofilia B 
B. se află pe un cromozom submetacentric care aparține grupei B 
C. poate fi inserată în ADN-ul hepatocitelor prin vectorul AAV 
D. prin mutație autozomală punctiformă, generează hemofilia A  

 
13. Putem întâlni doi corpusculi Barr în cazul sindromului: 

A. Patau 
B. Down  
C. Klinefelter   
D. Marfan                         

 
14. În privința hărților genetice putem afirma că: 

A. se realizează prin tehnici de bandare mBAND, încă din 1920 
B. au la bază frecvența recombinării anumitor gene în mitoză  
C. cele ale cromozomilor masculini sunt mai lungi 
D. prima s-a realizat la om în 1970, dar a avut rezoluție mică   

 

15. Antigenii HLA din clasa I: 
A. ajută limfocitele Killer să recunoască celule infectate              
B. determină respingerea transplantului în 20 de zile              
C. stimulează răspunsul imun intens al donatorului  
D. activează limfocitele T și B din timusul primitorului 
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16. Simptomele reacțiilor alergice pot fi:    
A. astm bronșic  și wheezing la nivelul nasului 
B. secreții nazale vâscoase și senzație de sufocare 
C. urticarie și lăcrimare la nivelul ochilor 
D. tuse și mâncărimi pe buze sau în gură    

 
17. Limfocitele T:       

A. conțin structuri proteice dimerice care recunosc ”carrierul” antigenic     
B. posedă polipeptidul delta codificat de o genă din cromozomul 1           
C. reglatoare helper induc activarea TNK prin intermediul citokinelor 
D. se divid mitotic în urma stimulării rezultând celule cu memorie scurtă 

 
18. Anticorpii pot fi:          

A. produși de celule cu nucleu mare și multă citoplasmă 
B. prezenți în sânge, limfă, lacrimi, la nivelul țesuturilor 
C. implicați în producerea de histamină și heparină     
D. markeri de suprafață Ig E pentru limfocitele de tip B    

 
19. Interleukina:   

A. este produsă și eliberată de către limfocitele B                         
B. interacționează cu receptori din membrana limfocitelor T               
C. induce formarea plasmocitelor și producerea anticorpilor 
D. se cuplează cu anticorpi formând complexe plasmatice 

 
20. Proteinele:      

A. chaperone reprezintă un grup omogen cu rol în activarea kinazelor    
B. sunt activate prin glicozilare, fosforilare sau digestie enzimatică    
C. au transcripția inițiată odată cu formarea primei legături peptidice    
D. pot fi mari, ca în cazul factorului sigma implicat în inițierea transcripției    

 
21. În timpul răspunsului imun: 

A. antigenii și anticorpii se leagă covalent formând rețele     
B. antigenii proprii interacționează cu anticorpi străini 
C. celule de tip Hibridoma produc anticorpi monoclonali    
D. reticulul plasmocitar împachetează anticorpii în vezicule de exocitoză  

     
22. Alegeți afirmația adevărată referitoare la interferoni: 

A. pot fi dimeri de proteine identice, caz în care pot distruge unele celule canceroase  
B. sunt glicoproteine mari, partea polizaharidică având acizi sialici terminali  
C. pot bloca proliferarea virală, în cazul interferonului β sintetizat de limfocitele T  
D. α - interferonul este utilizat pentru tratarea leucemiei sau osteoporozei  

 
23. Activarea sistemului complement poate fi realizată de un tip de Ig care: 

A. se leagă de celule și determină eliberarea de histamine  
B. se întâlnește în salivă, lacrimi, lapte de sân, secreții mucoase  
C. se atașează cu mare afinitate de celulele tisulare (mastocite)  
D. este primul anticorp produs în urma imunizării sau infecției  
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24. Limfocitele T efectoare: 
A. parcurg o diferențiere suplimentară, după ce părăsesc timusul  
B. reacționează cu un antigen prin receptori specifici de membrană  
C. pot amplifica sau suprima răspunsul altor limfocite T și B  
D. au în citoplasmă un ”carrier” și o grupare determinantă de specificitate  

 
25. Limfocitele B: 

A. posedă ca markeri de suprafață un tip special de Ig M, incomplet exteriorizată  
B. se dezvoltă în bursa cloacală, ganglionii limfatici, timus și măduva osoasă  
C. produc proteine care au structură primară, secundară, terțiară și cuaternară 
D. pot da naștere unor celule numite plasmocite, care sunt limfocite B cu memorie  

 
26. Următoarea afirmație este adevărată: 

A. proteina majoră de histocompatibilitate se leagă de antigen la nivelul aparatului Golgi  
B. antigenele din clasa a II-a acționează ca receptori, facilitând acțiunea limfocitelor T citotoxice  
C. compatibilitatea donor-receptor pentru HLA A, B și C se testează cu seruri imune anti-HLA I    
D. antigenii HLA se află  în citoplasma celulelor, având rol în acceptul sau respingerea grefelor  

 
27. Referitor la alergii este adevărat că: 

A. imunoglobulina E de pe suprafața monocitelor vine în contact cu un alergen  
B. alergenii determină eliberarea de histamină, heparină și substanțe vasoconstrictoare  
C. anticorpii de tip imunoglobulină E sunt implicați direct în toate reacțiile alergice   
D. histamina determină fisuri în celule, dar fără stimularea nocireceptorilor  

 
28. ARN – interferent:  

A. are rol în activarea unor gene cu risc dăunător  
B. conține o secvență identică cu un ARN mesager nociv  
C. este introdus în celulele mutante cu ajutorul lizozomilor  
D. interceptează ARNm nociv pe suprafața unui complex denumit RISC  

 

29. Funcționarea sistemului complement cuprinde și următorul proces: 
A. activarea primei proteine exclusiv de către un complex antigen – anticorp  
B. formarea unui cilindru cu ajutorul proteinelor C3, C4, C5, C6, C7, C8 și C9  
C. perforarea membranei intrusului și scurgerea citoplasmei celulei gazdă  
D. formarea complexelor C2a și C2b în calea clasică de funcționare a complementului  

 
30. Referitor la determinismul genetic al receptorilor de antigen este adevărat că: 

A. limfocitele T sunt stimulate numai de antigeni prelucrați de macrofage  
B. polipeptidele α sunt determinate de gene situate pe cromozomul 1  
C. gena din cromozomul 6 prezintă frecvente rearanjări și o accentuată stabilitate  
D. cromozomul 1 conține gena pentru sinteza catenei gamma a receptorilor de antigeni  

 
 

II. ALEGERE GRUPATĂ:  
La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu: 
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte 
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte 
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte 
D - dacă varianta 4 este corectă 
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte 
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31. Privind cercetările asupra acizilor nucleici este adevărat că în anul: 
1.  1928 F. Griffith realizează primele experiențe de transformare genetică  
2.  1937 F. Ch. Bawden decoperă că VMT conține ca genom acid ribonucleic  
3.  1952 se demonstrează că ADN este materialul genetic al bacteriofagilor  
4.   1957 H. Fraenkel – Conrat și B. Singer demonstrează rolul ARN din VMT  

 
32. ARN-ul viral este: 

1. liniar la VMT și circular la virusul simian SV40  
2. materialul genetic al virusului stomatitei veziculare  
3. replicat prin reverstranscripție la virusul gripal  
4. protejat de un bistrat lipidic la virusul HIV   

 
33. ARN-ul ribozomal este: 

1. combinat cu 30 proteine în subunitatea mare a ribozomilor  
2. sintetizat în totalitate la nivelul nucleolilor  
3. component al peptidil-transferazei, care activează aminoacizii   
4. format din porțiuni monocatenare ce alternează cu porțiuni bicatenare  

 
34. În decursul procesului de transcripție la eucariote: 

1. primul factor de transcripție care se leagă de promotor este TFIID  
2. ADN – polimeraza II este mai întâi fosforilată cu ajutorul ATP-ului  
3. gena activată este copiată integral, rezultând un ARN m precursor  
4. atașarea unei grupări metil la bazele azotate facilitează transcripția  
 

35. Plasmidele: 
1. sunt mici molecule de ADN, circulare sau lineare  
2. pot fi pierdute sau redobândite de celula bacteriană  
3. sunt prezente la procariote, dar și la unele eucariote  
4. pot sintetiza bacteriocine, agresive pentru propriul grup   

 
36. În procesul de translație: 

1. formarea complexului de inițiere necesită energie din ATP  
2. activarea aminoacizilor are loc în nucleu, în prezență de GTP  
3. transferul ARNt inițiator are loc din locusul P în locusul A  
4. desprinderea catenei polipeptidice se produce în locusul Ex  

 
37. Reacţia de polimerizare în lanţ necesită:   

1. oligonucleotide scurte de aproximativ 20 perechi de nucleotide  
2. enzima ADN - polimerază  extrasă de la bacteria Thermus aquaticus  
3. cationi bivalenţi de natriu şi monovalenţi de magneziu sau calciu  
4. doi primeri – fragmente de iniţiere în sinteza ADN  
 

38. Transcriptomul:   
1. reprezintă totalitatea proteinelor codificate de un genom   
2. este format numai din molecule de ARNm implicate în sinteza de proteine 
3. reprezintă secvenţe de ADN matriţă ce vor fi transcrise în ARN-m 
4. cuprinde molecule de ARNm prezente într-un singur tip de celulă sau țesut 
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39. Spiralizarea ADN-ului este consecința:     
1. orientării opuse a pentozelor din cele două catene 
2. prezenței a 10 perechi de baze într-un tur complet           
3. legării excentrice a dezoxiribozei față de baza azotată 
4. interacțiunii slabe dintre cele două catene ale sale 

                     
40. Cromozomul X:    

1. conține gena X-IST cu mărimea de 550 kb                        
2. poate fi inactivat de o moleculă de ARN de 17 kb 
3. are dimensiunea asemătoare cromozomilor 13 – 15             
4. moștenit de o fată de la mama ei are gene active 

 
41. Despre sinteza 𝝰-amilazei la șoarece se poate spune că:   

1. α-amilaza salivară este sintetizată pe baza a cinci codoni               
2. tripleta AUG inițiază translația din codonul L sau S                       
3. ficatul produce mai multă α-amilază decât glandele salivare          
4. ARNm pentru α-amilaza salivară are secvența S-E2-E3-E4 

 
42. Despre bacteriofagi se spune că pot avea:    

1. o anvelopă cu aspect membranos care acoperă capsida      
2. gene pentru 868 de aminoacizi în cazul fagului phiX174 
3. în medie 50 de gene în cromozomul viral, dar maxim 250     
4. un corp, o coadă și șase fibre cu rol de adeziune 

 
43. Plasmidul:   

1. reprezintă 1% din cromozomul bacterian principal 
2. poate include ADN exogen de la organisme eucariote 
3. pBR322 conține gena pentru rezistența la tetraciclină 
4. poate fi reprezentat de factorul colicinogenic (col)  

 
44. În reglajul genetic al operonului izoleucinei este posibil ca:   

1. izoleucina să interacționeze cu o proteină alosterică reglatoare 
2. represorul să fie activat prin cuplarea cu D-izoleucina              
3. corepresorul să inițieze sistarea propriei sinteze 
4. produsul catabolic să inactiveze prima enzimă a căii 

 
45. ARN-ul mesager de tip procariot este:    

1. mai scurt decât cel premesager 
2. sintetizat la nivelul nucleului  
3. complementar ADN-ului fagului MS2 
4. scindat înaintea procesului de traducere 

 
46. Sunt determinate de mutaţii ale unei gene:     

1. dominante X-linkate – sindromul Rett 
2. recesive autozomale – boala Tay- Sachs 
3. dominante autozomale – choreea Huntington 
4. recesive din cromozomul Y – sindromul Jacobs 
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47. Sunt sindroame determinate de aberații heterozomale:  
1. Jacobs și Edwards 
2. Klinefelter și Marfan 
3. Triplo X și Prader Willi 
4. Jacobs și Turner                
 

48. Corpusculul Barr:  
1. reprezintă suportul morfologic al fenomenului compensării de doză 
2. prezența lui se asociază cu dispunerea de tip masculin a țesutului adipos 
3. reprezintă un cromozom X inactivat în timpul dezvoltării embrionare 
4. existența lui determină diferențe foarte mari între cele două sexe 

 
49. Referitor la grupa C de cromozomi: 

1. cuprinde cromozomi cu o mărime medie de 5,15 µm  
2. include un autozom cu gena G6PD în poziția Xq28     
3. perechile 6,7,8 și 11 conțin cromozomi metacentrici                
4. inversia din perechea 7 se asociază tumorii testiculare 
 

50. Determinismul genetic al culorii pielii:  
1. este condiționat de o serie de gene alele cu exprimare cumulativă   
2. poate genera diferite variante genotipice precum mulatri deschiși 
3. produce apariția unor caractere poligenice de tip meristic                  

4. poate fi afectat de existența unei mutații autozomale recesive    
 

51. Asociază corect tipul de cancer cu modificările citogenetice produse:   
1. leiomiom uterin – deleție 7q, trisomie 12 
2. melanom malign – se dezvoltă și în esofag    
3. cancer pulmonar SCLC – deleție 3p,9p,17p  
4. carcinom cervical – tetraploidie, trisomie 9 

 
52. Telomerii:  

1. sunt secvențe care migrează în molecula de ADN 
2. pierderea lor favorizează producerea translocațiilor 
3. sunt secvențe proteice la nivelul centromerului 
4. protejează cromozomii împotriva atacurilor enzimatice 
 

53. Asociază corect agentul teratogen chimic cu efectul indus:  
1. radiații X - microcefalie, retard 
2. acid valproic - malformații SNC 
3. rubeolă - cataractă, surditate 
4. warfarin -  hipoplazie nazală 

 

54. Anumite tipuri de limfocite T: 
1. pot elimina celulele tumorale  
2. au markeri de suprafață HLA-C, din clasa II 
3. sunt capabile să producă interleukină 
4. devin plasmocite care produc anticorpi  
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55. Imunoglobulina care poate străbate placenta: 
1. asigură imunitatea celulară în primele luni de viață 
2. prezintă afinitate mare pentru alergeni 
3. a fost denumită "anticorp timpuriu" 
4. conține punți disulfidice între lanțurile grele  

 
56. Conțin gene care codifică antigenii de histocompatibilitate cromozomii: 

1. din perechea a 9 a 
2. cu două regiuni pe brațul p 
3. care fac parte din grupa E 
4. din perechea a 6 a      

 
57. Mastocitele sunt celule care: 

1. au pe suprafața lor imunoglobulina M 
2. sunt prezente în număr mare la nivelul epiteliilor 
3. eliberează citokine la contactul cu alergenii 
4. conțin în citoplasmă granule bogate în histamină  

 
58. Proteinele serice ale complementului: 

1. sunt activate de antigeni prelucrați 
2. circulă în plasma sangvină sub formă inactivă 
3. în număr de 4, formează un cilindru  
4. perforează membrana unor celule străine           

 
59. Sunt boli autoimune: 

1. artrita reumatoidă și talasemia 
2. scleroza multiplă și boala Parkinson 
3. anemia falciformă și scleroderma 
4. scleroderma și scleroză multiplă  

 
60. În cazul răspunsului imun se pot produce: 

1. citokine 

2. imunoglobuline 

3. interleukine 

4. epitopi                      

 

III. PROBLEME 
La întrebările 61-70, alegeţi un singur răspuns din variantele propuse. 
 

61. O moleculă de ADN are 2800 nucleotide, din care 600 conțin baze purinice pe catena 5‵-3‵. Câte 
nucleotide vor conține citozină și uracil în molecula de ARNm rezultată în urma transcripției? 
 

A. 600 
B. 1400 
C. 800 
D. 1200 
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62.La toate organismele, activitatea celulară este reglată genetic prin diferite mecanisme. 
Alege varianta corectă referitoare la: 

a) caracteristici ale operonului; 
b) reglajul reversibil; 
c) reglajul ireversibil. 

 

 a) b) c) 

A operonul trp este activ în lipsa 
triptofanului 
 

exprimarea genei necesită 
defosforilarea histonei H1 

intervine în timpul diferențierii 
celulare 

B gena Lac Y codifică permeaza metilarea citozinei determină 
inactivarea genei  

radicalii de oxigen și oxizii de azot 
pot bloca exprimarea genelor 

C complexul CAP-AMPc aparține 
promotorului trp 
 

necesită legarea fragmentului 
TATA la promotor  

se realizează și prin  distrucția 
programată a unor gene  

D gena Lac1 codifică represorul  acetilarea histonelor, facilitează 
transcripția genei  

presupune intervenția ubicvitinei 
asupra proteosomilor  

 

63. O familie are trei copii, Vlad, Maria și Ionuț. Vlad are 5 ani, el are un cromozom supranumerar în grupa G. 
Maria are 2 ani, ea are un cromozom în plus la nivelul grupei E. Ionuț are două luni, el prezintă malformații 
ale scheletului și ale inimii. Mama este purtătoare a genelor pentru distrofie musculară și pentru hemofilie. 
Se știe că tata suferă de polidactilie și hemofilie.  

   Alege varianta corectă în legătură cu membrii acestei familii.               
 

 Mama Tata Vlad Maria Ionuț 

A genotip posibil 
XdXh 

are o mutație 
genică 
autozomală 

QI între 15 și 70 are o maladie 
poligenică 

poate avea 
sindromul Patau 

B toți descendenții 
băieți vor fi 
afectați genetic 

poate fi 
homozigot pentru 
polidactilie 

predispoziție la 
infecții și leucemie 

celulele ei somatice 
au 45 de autozomi  

la maturitate va 
vorbi cu dificultate 

C genotip posibil 
XdhX 

una din genele 
afectate este 
dominantă 

posibil să aibă două 
maladii autozomale 

în mod sigur va 
sângera masiv în 
urma unui 
traumatism minor 

poate avea degete 
suplimentare și 
hemofilie 

D vârsta posibilă 
între 40 și 45 de 
ani 

are cel puțin 21 de 
degete 

este posibil să aibă 
dificultăți la mers 

are deficiențe 
grave neuro-
senzoriale 

poate avea în plus un 
cromozom   
acrocentric 
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64. Cariotipul cuprinde aranjarea sistematică a imaginilor cromozomilor unui individ în ordinea descrescătoare 

a mărimilor lor. Analizează cariotipul de mai jos și alege varianta corectă în legătură cu:   

a) caracteristicile cromozomilor afectați 
sau neafectați 
 

b) cauzele și/sau caracteristicile bolilor 
genetice relevate de cariotip 
 

c) factorii care pot sta la baza apariției 
unor mutații. 

 
 

 a) b) c) 

A cromozomii afectați pot avea 
mărimea între 6,55 – 6,13 µm 

deleția parțială 5p determină 
malformații cardiace, renale 

HNO3 modifică adenina în 
hipoxantina care se leagă de timină 

B cromozomul care conține 
gena pentru melanom are pe 
brațul q o constricție 
secundară   

efectele sindromului cri du 
chat se atenuează după 
vârsta de patru ani 

copiile transpozonilor produc 
restructurări ale secvențelor de 
nucleotide din gene 

C gene din cromozomi ai grupei 
G sunt responsabile de 
maladia Alzheimer 

incidența sindromului Down 
este de 21% în cazul mamelor 
de peste 45 de ani 

unii coloranți pot determina 
dereglări ale diferențierii celulare și 
tisulare 

D heterozomii conțin gene 
pentru antigene de 
histocompatibilitate 

sistemul osteo-articular este 
malformat și musculatura 
atrofiată  

radiațiile gamma pot rupe ADN-ul 
formându-se dimeri de timină sau 
de citozină 

 

65. În figura A este reprezentat arborele genealogic al unei familii cu 3 copii bolnavi. În figura B sunt 
prezentate rezultatele electroforezei produşilor PCR, atât pentru părinți, cât și pentru copii. 
Pe baza acestor informații alege varianta corectă în legătură cu:  
a)  genotipul unor membri ai familiei date  

b)  tipul mutaţiei care a determinat apariția copiilor bolnavi. 
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 a) b) 

A. I.1, I.2 heterozigoți, II.1, II.4, II.5 homozigoți dominanți, 
II.3 homozigot recesiv 

Autozomal dominantă 

B. I.1, I.2 heterozigoți, II.1, II.4, II.5 homozigoți recesivi, II.3 
homozigot dominant 

Autozomal dominantă 

C. I.1, I.2 heterozigoți, II.1, II.4, II.5 homozigoți recesivi, II.3 
homozigot dominant 

Autozomal recesivă 

D. I.1, I.2 heterozigoți, II.1, II.4, II.5 homozigoți dominanți, 
II.3 homozigot recesiv 

Heterozomal recesivă 

 

 
66. Gena care determină fibroza chistică osoasă are lungimea de 250 kb (kilobaze), iar lungimea totală a 

intronilor acestei gene este de 244 kb. Lungimea medie a unui intron este de 9,1 kb.                                     

Pe baza acestor informații alege varianta corectă în legătură cu:  

a) procentul exonilor acestei gene; numărul posibil de exoni. 

b) exemple de simptome și tipul de determinism genetic al acestei boli. 

 

 a) b) 

A. 97,6%; 28 exoni infecții pulmonare, retard mintal; determinism monogenic 
dominant. 

B. 2,4%; 27 exoni deficiențe pancreatice, sterilitate masculină; determinism 
poligenic recesiv. 

C. 97,6 %; 28 exoni retard mintal, anemie; determinism monogenic recesiv. 

D. 2,4%; 27 exoni infecții pulmonare, sterilitate masculină; determinism 
monogenic recesiv  

 
 

67. În figura de mai jos este prezentat arborele genealogic al unei familii în care o parte din membrii acesteia 

au manifestat boala Marfan. Femeia numerotată cu cifra 3 în generația a II-a, avea părul ușor ondulat și 

bărbia retrognată. Soțul ei avea părul ondulat și bărbia dreaptă.    
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Alege varianta corectă referitoare la: 
a) procentul copiilor sănătoși, cu păr buclat spre creț și bărbie dreaptă, rezultați în urma căsătoriei acestor 

două persoane. 

b) două simptome ale bolii Marfan și modul de transmitere al acestei boli. 

 

 a) b) 

A. 12,5% talie înaltă, penetranță incompletă; transmitere autozomal recesivă; 

B. 6,25% arahnodactilie, dislocare de cristalin; transmitere autozomal dominantă 

C. 6,25% talie înaltă, deteriorare progresivă a inteligenței; transmitere autozomal 
dominantă 

 D. 25% dislocare de cristalin, arahnodactilie; transmitere autozomal dominantă 

 
 
68. Analizează imaginea de mai jos referitoare la reacția de apărare a organismului la un agent infecțios și 

alege răspunsul corect cu privire la:   
a. recunoașterea mecanismului de apărare prezentat  
b. denumirea și/ sau caracteristici ale componentelor notate cu cifrele 1-6 

 
 
 

 a b 

A. imunitate celulară 1- bacterie; 2-celulă infectată; 3- limfocit T care va secreta anticorpi 

B. imunitate umorală 4-imunoglobuline; 5-macrofag; 6 – limfocit B care va prolifera 

C. imunitate pasivă 1- antigen; 3 – limfocit T cu receptori de recunoaștere a antigenului străin 

D. imunitate activă 4- citokine; 5- macrofag care va determina distrugerea agentului patogen 
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69. Limfocitele B sunt stimulate de prezența antigenilor pentru a produce anticorpi (imunoglobuline).  
Alege afirmațiile corecte referitoare la următoarele clase de imunoglobuline: 

a) Ig A 
b) Ig E 
c) Ig G 

 

 a) b) c) 

A. neutralizează bacterii și 
virusuri 

se găsește în concentrații mari 
în sânge 

favorizează fagocitarea bacteriilor 
de către macrofage 

B. este prezentă în secreții 
exocrine 

poate fi prezentă în țesutul 
conjunctiv 

prin legarea la placentă protejează 
fetusul 

C. neutralizează bacterii din 
salivă 

determină eliberarea de 
histamine 

leagă antigene în regiunea variabilă 
H a catenei grele 

D. se poate întâlni în serul 
sanguin 

leagă alergeni situați pe 
suprafața mastocitului 

este principala imunoglobulină din 
sânge, lacrimi și lichidul interstițial 

 

70. O colonie de E. coli este formată din 3000 de bacterii. Ştiind că 1/3 are câte 20 de plasmide ”F”/celulă şi 
numărul minim de gene în plasmid, iar celelalte 2/3 au câte 15 astfel de plasmide cu număr maxim de gene, 
calculează numărul total de gene plasmidiale existente în colonia dată.  
 

A. 3120 gene  
B. 31200 gene 
C. 300000 gene 
D. 360000 gene 

 
 

 

 

 

 

Notă 
Timp de lucru 3 ore. 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
În total se acordă 100 de puncte:  
● 1 punct, pentru întrebările 1-60   
● 3 puncte, pentru întrebările 61-70  
● 10 puncte din oficiu.      
 

 

SUCCES! 
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  CLASA A XII-A 

BAREM 

Nr. item  Răspuns 
corect 

Nr. item  Răspuns 
corect 

Nr. item  Răspuns 
corect 

1.  B 31.  E 61.  C 

2.  C 32.  C 62.  B 

3.  B 33.  D 63.  D 

4.  D 34.  B 64.  B 

5.  A 35.  A 65.  C 

6.  D 36.  D 66.  D 

7.  B 37.  C 67.  B 

8.  D 38.  D 68.  D 

9.  D 39.  B 69.  B 

10.  B 40.  C 70.  D 

11.  A 41.  D   

12.  C 42.  C   

13.  C 43.  E   

14.  D 44.  B   

15.  A 45.  D   

16.  D 46.  A   

17.  C 47.  D   

18.  B 48.  B   

19.  C 49.  B   

20.  B 50.  D   

21.  A 51.  B   

22.  A 52.  C   

23.  D 53.  C   

24.  B 54.  B   

25.  C 55.  D   

26.  C 56.  C   

27.  B 57.  D   

28.  D 58.  C   

29.  D 59.  D   

30.  D 60.  A   
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