
MODEL SUBIECT EXAMEN BACALUREAT  

 Proba Ed - BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ 

Prof. Nicoleta Gurzu 
Liceul Teoretic Panait Cerna 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

SUBIECTUL I         (30 de puncte) 
________________________________________________________________________________ 
A          4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din 
afirmaţia următoare, astfel încât aceastabsă fie corectă. 

Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din ............ ....şi din căi .......... ........ 
B          6 puncte 

Daţi două exemple de grupe de plante; scrieţi, în dreptul fiecărei grupe, câte un exemplu 
reprezentativ şi câte o caracteristică structurală  sau functională. 

 
C          10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 
singură variantă de răspuns. 
1. Litiaza urinară este boală a sistemului: 

a. circulator 
b. digestiv 
c. excretor 
d. respirator 

2. Boală cu transmitere sexuală este: 
a. ateroscleroza 
b. candidoza 
c. gastrita 
d. pneumonia 

3. Funcţia de nutriţie a organismelor se realizează cu participarea sistemelor: 
a. digestiv şi respirator 
b. excretor şi nervos 
c. muscular şi respirator 
d. respirator şi nervos 

4. Fiecare dintre celulele-fiice, formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 14 
cromozomi, are: 

a. 2n = 14 cromozomi 
b. 2n =  7 cromozomi 
c. n = 14 cromozomi 
d. n =   7 cromozomi 

5. Alegeţi asocierea corectă între tipul de fruct şi planta care îl produce: 
a. păstaie - varză 
b. cariopsă - floarea soarelui 
c. bacă - viţa de vie 
d. drupă - stejar 

D          10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, 

pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că 

afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, 

litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 

1. Bronhiile se ramifică în două trahee care pătrund în plămâni. 
2. Testiculele conţin tuburile seminifere la nivelul cărora se formează spermatozoizii. 
3. Sindromul „cri-du-chat„ este determinat de deleţia parţială a braţului lung al cromozomului din 
perechea a cincea. 



 
SUBIECTUL al II-lea         (30 de puncte) 
A           18 puncte 

Sistemul circulator sangvin al mamiferelor este alcătuit din inimă şi vase de sânge. 
a. Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între leucocite şi trombocite. 
b. Descrieţi circulaţia mare a sângelui la mamifere, precizând: denumirea vaselor de sânge, tipul de 
sânge transportat şi sensul circulaţiei sângelui în aceste vase de sânge. 
c. Explicaţi rolul inimii. 
d. Calculaţi conţinutul în apă al plasmei sângelui unui adolescent, ştiind următoarele: 

 volumul sangvin reprezintă 7% din masa corpului; 

 plasma reprezintă 55% din volumul sangvin; 

 apa reprezintă 90% din compoziţia plasmei sangvine; 

 adolescentul cântăreşte 60 de Kg. 
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

e.completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi. Rezolvaţi cerinţa pe care aţi 
propus-o. 
B           12 puncte 

Se încrucişează două soiuri de cireş care se deosebesc prin două perechi de caractere: 
culoarea şi mărimea fructelor de cireş. Genele care determină culoarea fructelor sunt notate cu 
"R" – cireşe roşii şi "r" – cireşe albe, iar genele care determină mărimea fructelor cu "M" – fructe 
mari şi "m" – fructe mici. Unul dintre părinţi are fructe roşii şi mari, fiind homozigot pentru 
ambele caractere, iar celălalt părinte are fructe albe şi mici. Prin încrucişarea între ei a indivizilor 
din F1, se obţin, în F2 ,16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele: 
a. genotipul părinţilor; 
b. precizati care sunt tipurile de gameţi ale indivizilor din F1; 
c. numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru culoare; genotipul indivizilor din F2 cu fructe roşii 
şi mici; 
d. completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi. Rezolvaţi cerinţa pe care aţi 
propus-o. 

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 
 

SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
 

1.           13 puncte 
 Organizarea celulară este o caracteristică a lumii vii.    
a. Enumeraţi fazele mitozei; numiţi un component cellular implicat în diviziunea celulară. 
b.  Argumentaţi, referitor la numărul de cromozomi, importanţa meiozei şi a fecundaţiei la organismele 
cu reproducere sexuată. 
c. Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între mitocondrie şi cloroplast. 
d. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare continut utilizând limbajul stiintific 
adecvat.  Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 

- Reproducerea plantelor; 
- Boli ereditare heterozomale.. 
2.           17 puncte 

Heterotrofia este un mod de nutriţie întâlnit în lumea vie. 
a. Stabiliţi o deosebire dintre heterotrofie şi autotrofie; daţi un exemplu de organism cu nutriţie 
autotrofă şi heterotrofă. 
b. Prezentaţi transformările chimice care au loc în intestinul subţire al mamiferelor sub acţiunea a 
două dintre enzimele sucului intestinal. 
c. Alcătuiţi un minieseu intitulat „Importanţa fotosintezei". În acest scop, enumeraţi sase noţiuni 
specifice acestei teme. 
 Construiţi, cu ajutorul acestora, un text coerent, format din trei-patru fraze, folosind corect şi în 

corelaţie noţiunile enumerate 

 

 

 



BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

- Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct doar dacă baremul specifică explicit acest lucru. 

- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 
acordat pentru lucrare la 10. 

 

SUBIECTUL I ____________________________________________________ (30 puncte) 
A 4 puncte 
Rinichi si căi urinare (2x2p= 4p) 

                                           
B        6 puncte 
- 2 exemple de grupe de plante  2x1p=2p; 
- 2 reprezentanţi  2x1p=2p; 
- 2 caracteristici corecte 2x1p=2p; 
 
 
C 10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c, 2.b, 3.a, 4. d, 5.c . 5 x 2p. = 10 puncte 
 
D 10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1.F, 2.A, 3.F 3 x 2p.= 6 puncte  
Se acordă 2p. pentru modificarea corectă a afirmaţiei false. 2 x 2p. = 4 puncte  

 
SUBIECTUL II _____________________________________________________ (30 puncte) 

A             18 puncte 
a) pentru asemanare/ deosebire  enunţata corect, se acordă câte 1 punct (2x1p)  
b) pentru descrierea corecta a marii circulatii – 6 x 1 p = 6 puncte 
c) pentru un explicatia corectă se acordă 2 puncte 
d) pentru rezolvare corectă  se acordă 4 puncte 
volemia – 4,2 l sânge – 1punct 
plasma – 2,31 l - 1punct 
apa – 2,07 l - 2 puncte 
e ) formularea cerinţei; 2 puncte , rezolvarea cerinţei. 2 puncte 
B             12 puncte 
a) RRMM, rrmm  (2x1 puncte) 
b) gameţii RM, Rm, rM, rm  (4x 0,5 = 2 puncte) 
c) 8 combinatii – 2 puncte. / RRmm şi Rrmm – 2 puncte 
d) formularea cerinţei; 2 puncte, rezolvarea cerinţei. 2 puncte 
 

SUBIECTUL III ____________________________________________________ (30 puncte) 
1.                                                                                                                                                       

           14 puncte 
a) pentru enumerarea corectă, se acordă 2 puncte (4x0,5p) component – 1 p 
b) explicaţia corectă – 3 puncte 
c) pentru fiecare asemănare şi deosebire enunţată corect, se acordă 2 puncte (2x1p) 
d) pentru fiecare enunţ corect se acordă 1,5 puncte (4x1,5p) 
 

 
2                                                                                                                                            16 puncte     
a) pentru precizarea corectă a deosebirii, se acordă 2 puncte, câte un exemplu corect – 2 puncte 
b) pentru explicaţia corectă se acordă 4 puncte 
c) pentru fiecare noţiune corectă se acordă 0,5 puncte (6x0,5p) – 3 puncte 
d) pentru fiecare frază corectă 2 puncte (3x2p), iar pentru coerenţă încă 1 punct 
 
 


