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 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se acordă 90 de 
puncte. 

 Din oficiu se acordă 10 puncte.Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 
 
 PARTEA  I – (45 de puncte ) 
 
A. 
1. Coloana A cuprinde moduri de hrănire iar coloana B grupe de mamifere. Scrieţi, în spaţiul liber 
din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B. 
       
       __ 1.  rozător                                                    a) calul 
       __ 2.  nerumegător                                          b) porcul 
       __ 3.  omnivor                                                  c) oaia 
       __ 4.  rumegător                                              d) şoarecele 
                                                                                                                                            12 puncte 
 
       B .  Citiţi, cu atenţie, enunţurile următoare, numerotate de la 2 la 5. Dacă apreciaţi că 
enunţul  este adevărat, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare enunţului, litera A. 
Dacă apreciaţi că enunţul este fals, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare enunţului, 
litera F, şi modificaţi parţial enunţul astfel încât acesta să devină adevărat. Afirmaţia se scrie în 
spaţiul de sub enunţul fals pe care îl modificaţi.  
          
           __ 2. Substanţele preparate în frunze formează seva elaborată. 
 
           __ 3. Respiraţia este întâlnită numai la animale. 
 
           __ 4. În urma procesului de fotosinteză creşte cantitatea de dioxid de carbon din aer. 
 
           __ 5. Plamânii sunt situaţi în cutia toracică şi au culoare roz. 
                                                                                                                                             18 puncte 
         C.  Pentru itemii 6, 7, 8, 9, 10 încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este 
corectă o singură variantă de răspuns. 

6. Fotosinteza nu are loc în: 
    a) frunză             b) tulpinile verzi          c) rădăcină                                                          3 puncte 

7. Imaginea din figura de mai jos reprezintă o structură care aparţine sistemului : 
    a) digestiv;        b) respirator        c) nervos                                                                       3 puncte 
                              

                       
 



8. La nivelul structurii din figura se realizează:  
     a) absorbţia;    b)sensibilitatea     c) digestia       d) schimbul de gaze                              3 puncte 

9. Rezultatul digestiei gastrice se numeşte: 
    a) bol alimentar        b) bilă      c) chim       d) nutrimente                                                 3 puncte                 

10. Respiraţia traheală este întâlnită la: 
    a) broaşte    b) şopârle    c) fluturi     d) peşti 
                                                                                                                                                 3 puncte 
 PARTEA a II-a – (45 de puncte) 
   
Rezolvarea completă a cerinţelor din PARTEA a II-a a testului se realizează pe foaia de test, în 
spaţiul repartizat rezolvării acestora, de la sfârsitul testului de evaluare. 
 

1. Organele unui organism s-au adaptat pentru îndeplinirea unor funcţii. 
a.Alcătuiţi o schemă cu drumul parcurs de hrana erbivorelor rumegătoare prin stomacul 
tetracameral.                                                                                                                            5 puncte 
b. Explicaţi legătura dintre regimul de hrană şi dentiţie având ca model iepurele.  
                                                                                                                                                   6 puncte 
c. Precizaţi două organisme cu hrănire heterotrofă parazită.                                                  6 puncte 
d. Precizaţi localizarea stomacului şi plămânilor .                                                                   6 puncte 
 

2. Comparaţi fotosinteza şi respiraţia aerobă, completând spaţiile din tabel: 
                                                                                                                                              22 puncte 

Fotosinteza Respiraţia 

1. Are loc numai ........................ 1. Are loc ziua şi ......................... 

2. Are loc în celulele cu ........................... 2. Are loc în ...................... celulele plantei 

3.Se utilizează apa,săruri minerale şi............ 3. Se utilizează substanţe organice şi.............. 

4. Se elimină............................... 4. Se elimină............................... 

5.Se formează substanţe ............................. 5.Se descompun substanţele.......................... 

6.Se fixează energie 6.Se eliberează ................................ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Barem de evaluare şi 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. 

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

 
   PARTEA  I – 45 puncte 
 
   A. Se acordă 3 puncte pentru fiecare asociere corectă: 1d, 2a, 3b, 4c                             4x3p =  12p 
   B. Pentru itemii de la 1 la 4 se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect şi 3 puncte 
pentru modificarea corectă a enunţului fals.                                                                      4x3p  = 12p 
  2A, 3F, 4F, 5A                                                                                                                       2x3p =  6p 
                                                                                                                                              Total 18p 
   C. Pentru itemii de la 6 la 10 se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect: 
6c, 7b, 8d, 9c, 10c                                                                                                               3x5p = 15p 
 
 
   PARTEA a II-a – 45 puncte 
 
   1.a. Reprezentarea schematică a drumului parcurs de hrana erbivorelor rumegătoare prin 
stomacul tetracameral                                                                                                                               5p 
      b. Explicarea legăturii dintre regimul de hrană şi dentiţia rozătoarelor.                                   6p 
      c. Precizarea a două organisme, din clase diferite, care au hrănire heterotrofă parazită.       6p 
      d. Localizarea corectă a stomacului şi plămânilor  .                                                                   6p  
    
    2. Completarea spaţiilor libere cu noţiunile corespunzătoare                                        11x2p = 22p 
         Fotosinteza: 
              1.ziua; 2.cloroplaste, 3.dioxid de carbon; 4.oxigen; 5.hrănitoare 
        Respiraţia: 
              1.noaptea; 2.toate; 3.oxigen; 4. dioxid de carbon; 5.hrănitoare; 6.energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


