
MODEL SUBIECT EXAMEN BACALUREAT  

 Proba Ed – ANATOMIE, FIZIOLOGIE, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ 

Prof.Dr. Cristian Gurzu 
• 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 aceasta să fie corectă. 

 
În urechea internă, canalul cohlear comunică cu……………….şi conţine……………………. 

B            6 puncte 
Daţi două exemple de grupe de muşchi ai trunchiului; scrieţi, în dreptul fiecărei grupe, 

câte un muşchi şi câte un os pe care se fixează. 
 

C            10 puncte 
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 

singură variantă de răspuns. 
1. Cataracta se manifestă prin: 

a. modificarea culorii irisului 
b. creşterea convergenţei 
c. deformarea corneei 
d. opacefierea cristalinului 

2. Hormonii tiroidieni produc scăderea: 
a. glicemiei 
b. colesterolemiei 
c. lipemiei 
d. uremiei 

3. Bila facilitează absorbţia: 
a. monozaharidelor 
b. chilomicronilor 
c. monogliceridelor 
d. aminoacizilor 

4. Funcţia heterocatalitică a ADN-ului se realizează cu ajutorul: 
a. ribozomilor 
b. centrozomilor 
c. dictiozomilor 
d. nucleosomilor 

5.   Un daltonist are o cantitate redusă de : 
a. rodopsina 
b. retinol 
c. retinen 
d. iodopsina 

 
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. Heterozomii sunt cromozomi omologi.  
2. Prin defrişare creşte gradul de eroziune a solului. 
3. Receptorii tactili predomină în hipoderm. 
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SUBIECTUL al II-lea          (30 de puncte) 
A              18 puncte 
 Acizii nucleici reprezintă materialul genetic al organismelor vii. 
a) Stabiliţi două deosebiri între procariote şi eucariote, privind organizarea materialului genetic al 
acestora. 
b) Pentru sinteza unei proteine ribozomale este necesară informaţia conţinută de un fragment de ADN 
bicatenar, alcătuit din 740 de nucleotide dintre care 320 conţin timina. 
Stabiliţi următoarele: 
- numărul nucleotidelor cu citozină din fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare 
rezolvării acestei cerinţe); 
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar; 
- succesiunea nucleotidelor din ARN-ul mesager format prin transcripţie, dacă a fost copiată informaţia 
conţinută de o catenă de ADN cu următoarea secvenţă de nucleotide: GATCCA. 
c) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi 
propus-o. 
 
B             12 puncte 
 O persoană cu grupa de sânge B si Rh pozitiv are nevoie de o transfuzie cu o cantitate 
mică de sânge. Medicii au la dispoziţie rezerve de sânge, aparţinând următoarelor grupe 
sanguine: O şi Rh negativ; A şi Rh pozitiv; A şi Rh negativ; B şi Rh pozitiv.                  
Stabiliţi: 
a) grupele de sânge care pot fi alese de medici pentru transfuzie, din rezervele aflate la dispoziţie; 
motivaţi răspunsul dat; 
b) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punct de vedere al 
sistemului ABO; 
c) completaţi problema de la punctul B cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care 
aţi propus-o. 
 
SUBIECTUL al III-lea          (30 de puncte) 
 
 
1.                       14 puncte  
  Transportul gazelor respiratorii.reprezintă o etapă a respiraţiei.   
a)  Precizaţi două modalităţi de transport în sânge pentru fiecare dintre gazele respiratorii.    
b) Explicaţi afirmaţia urmatoare:„Membrana alveolo-capilară condiţionează schimburile gazoase la nivel 
pulmonar”.  
c) Construiţi patru enunturi afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific 
adecvat.  
      Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 

- Hemoglobina 
- Boli respiratorii 

      
2.                       16 puncte  
  Sistemul nervos vegetativ reglează activitatea organelor interne.  
a) Precizati două acţiuni ale stimulării SNV simpatic şi parasimpatic cu efecte antagonice. 
b) Explicati de ce medulosuprarenala este considerată un ganglion simpatic. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Rolul catecolaminelor”, folosind informatia ştiinţifică adecvată.  
  În acest scop, respectaţi următoarele etape:  
-  enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind 
corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 
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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 
    sacula, endolimfă (2x2p= 4p) 

                                           
B              6 puncte 
 - 2 exemple de grupe de muşchi  2x1p=2p; 
-  2 muşchi  2x1p=2p; 
-  2 oase pe care se fixează corecte 2x1p=2p; 
 
 
C       10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1.d, 2.b, 3.c, 4.a, 5.d . 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 fiecare deosebire  enunţată corect, se acordă câte 1 punct (2x1p)  
b) 320 numărul de nucleotide cu adenină 2p 
    100 numărul de nucleotide cu citozină şi guanină 2p 
      50 numărul de nucleotide cu citozină 2p 
    320 legături duble, 50 legături triple 2x2p 
     succesiunea corectă CUAGGU 2p 
c ) formularea cerinţei; 2 puncte                     
     rezolvarea cerinţei. 2 puncte 
B                                   12 puncte 
a) 0, Rh negativ; B, Rh pozitiv, 4 puncte 
b) explicaţia corectă, 4 puncte 
c) formularea cerinţei; 2 puncte      
    rezolvarea cerinţei. 2 puncte 
 

SUBIECTUL III ____________________________________________________________ (30 puncte) 
1.                                                                                                                                                      14 puncte 

a) pentru precizarea a două modalităţi de transport pentru O2, CO2– 4puncte 
b) explicatia corectă – 2 puncte 
d) pentru fiecare enunţ corect se acordă 2 puncte (4x2p) 
 

 
2                                                                                                                                                      16 puncte     
a) pentru precizarea a două acţiuni ale stimulării SNV simpatic şi SNV parasimpatic – 4 p 
b) pentru explicaţia corectă - 2 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 1 punct 
 

 


