
  
 

 
Varianta 001 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1. Gimnospermele şi angiospermele sunt plante care au flori şi seminţe. 

a) Daţi câte două exemple de gimnosperme şi angiosperme. 
b) Precizaţi trei roluri ale spermatofitelor în viaţa omului. 
c) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre gimnosperme şi angiosperme. 

 
2.  În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus că indivizi cu aceeaşi 

înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. 
a)   Enunţaţi o lege mendeliană a eredităţii.  
b)   Precizaţi două deosebiri între procesele de monohibridare şi dihibridare.    
c)  Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în     

corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, organism heterozigot, monohibridare. 
  

B                       10 puncte 
 În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n = 16 se obţine un număr mare de celule. 
Stabiliţi următoarele: 

a) numărul de cromatide/cromozomi din celula-mamă aflată în anafază; 
b) numărul de celule rezultate după prima diviziune a celulei-mamă, precum şi numărul total  

 de perechi de cromozomi din aceste celule, în momentul formării lor; 
c) numărul total de cromozomi aflaţi în toate celule-fiice rezultate din celula iniţială după trei 

 diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromozomi din momentul   
      formării celulelor. 
  Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 
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Varianta 002 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1. Celulele sunt delimitate de plasmalemă, uneori acoperită de un perete celular. 

a) Denumiţi trei regnuri care cuprind organisme alcătuite din celule cu perete celular; stabiliţi  
   compoziţia chimică a peretelui celular pentru două regnuri, la alegere.  

b) Precizaţi două roluri ale peretelui celular. 
c) Descrieţi modelul membranar al mozaicului fluid. 

 
2.    Nevertebratele sunt un grup heterogen de animale, care prezintă medii şi moduri de viaţă 

diferite. 
a) Daţi două exemple de nematelminţi paraziţi la om. 
b) Prezentaţi două argumente care să justifice încadrarea sistematică a gasteropodelor şi a  

   cefalopodelor în încrengătura moluşte. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
    şi în corelaţie următoarele noţiuni: picioare articulate, branhii, crustă, heterotrof.    

 
B                                10 puncte  

Celulele ficatului de şoarece (hepatocitele) au 2n=40 de cromozomi şi durata diviziunii celulare 
de 5 ore şi 10 minute, din care profazei îi revin 4 ore, iar metafazei 10 minute. 

a)   Calculaţi timpul necesar parcurgerii anafazei, ştiind că ultimele două faze ale diviziunii 
nucleare necesită acelaşi timp de desfăşurare; 

b)   În urma diviziunii unui hepatocit se formează două celule, dintre care una are formula 
cromozomială 2n=41=39+XY , cealaltă are formula cromozomială 2n=39=37+XY. Denumiţi 
tipul de mutaţie apărută, după următoarele criterii: tipul celulei în care s-a produs, tipul 
cromozomilor afectaţi; tipul modificării numerice care s-a produs. 

c)   Precizaţi numărul de cromozomi al unui hepatocit neafectat de mutaţia descrisă la punctul 
b), dar afectat de o duplicaţie cromozomială. 

      Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 
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Varianta 003 
SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                            20 puncte 
            
1.     Lamelibranhiatele şi cefalopodele sunt animale care trăiesc în apă. 

a) Numiţi încrengătura din care fac acestea parte şi câte un reprezentant din grupul 
 lamelibranhiatelor şi respectiv al cefalopodelor. 

b) Precizaţi trei caracteristici ale cefalopodelor. 
c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire morfofuncţională între lamelibranhiate şi 

 cefalopode.         
 

2.     Celula eucariotă se caracterizează prin compartimentarea spaţiului celular.  
a) Definiţi celula. 
b) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri celulare la plante.  
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect            

  şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii, enzime hidrolitice, enzime oxido-reducătoare,     
          ribozomi. 

 
B                                10 puncte 

 Fiecare dintre cei patru spermatozoizi, formaţi prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 
2n = 6 cromozomi, participă la câte o fecundaţie. Ştiind că ovulele participante la fecundaţie au 
acelaşi număr de cromozomi ca şi spermatozoizii, stabiliţi următoarele:  

a) numărul total de cromozomi şi respectiv de cromatide din cei patru spermatozoizi; 
b) numărul total de cromozomi din cele patru celule-ou formate; 
c) numărul total de cromatide din toate celulele somatice rezultate din una din celulele-ou 
 după patru diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromatide     
      din momentul formării celulelor. 

Scrieţi, pe foaia de examen, toate etapele rezolvării problemei. 
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Varianta 004 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.    La om determinismul sexelor este de tip cromozomal.  

a) Denumiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. 
b) Daţi câte două exemple de vieţuitoare care aparţin fiecărui tip de determinism cromozomal.  
c) Explicaţi diferenţa definitorie dintre sexul homogametic şi cel heterogametic.  
 

2.    Diviziunea mitotică este parte a ciclului celular. 
a) Precizaţi două roluri ale diviziunii mitotice. 
b) Stabiliţi  două deosebiri între prima şi ultima fază a diviziunii mitotice. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în 

 corelaţie următoarele noţiuni: placa ecuatorială, cromozomi bicromatidici, sinteză de ADN, 
 cromozomi monocromatidici.      

 
B                                       10 puncte 

Fiecare dintre cei patru copii ai unei familii are o altă grupă sanguină. Stabiliţi următoarele: 
a) grupele sanguine ale celor patru copii; 
b) genotipul grupelor sanguine ale celor doi părinţi; 
c) câte un exemplu de grupă sanguină pe care o poate avea fiecare dintre cei patru bunici, 

astfel încât descendenţii lor să corespundă datelor prezentate. 
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Varianta 005 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Diviziunea meiotică este parte a ciclului celular. 

a) Enumeraţi cinci caracteristici ale profazei I meiotice. 
b) Precizaţi o diferenţă între etapa reducţională şi cea ecvaţională a diviziunii meiotice. 
c) Explicaţi importanţa diviziunii meiotice.         
 

2.     La ora actuală, cel mai acceptat sistem de clasificare a organismelor lumii vii este sistemul         
 celor 5 regnuri. 
a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale lumii vii. 
b) Daţi două exemple de organisme care fac parte din grupul angiospermelor. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în 
  corelaţie următoarele noţiuni: seminţe, fructe, conifere. 
 

B                         10 puncte 
Un centriol este alcătuit din 9 fibrile a câte 3 microtubuli fiecare. Ştiind că numărul 

centrozomilor şi implicit al centriolilor este dublu în timpul diviziunii, stabiliţi următoarele: 
a) numărul de microtubuli centriolari dintr-o celulă animală; 
b) numărul de fibrile centriolare aflate într-o celulă animală în metafaza mitotică; 
c) numărul de centrioli din 2 celule rezultate în urma diviziunii mitotice.  
  Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 
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Varianta 006 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                                20 puncte 
            

 1.       Virusurile sunt entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. 
a) Clasificaţi virusurile după tipul de material genetic pe care-l conţin.  
b) Precizaţi trei virusuri care provoacă viroze la om. 
c) Daţi două argumente în sprijinul afirmaţiei referitoare la virusuri ca entităţi infecţioase aflate 

la limita dintre viu şi neviu.         
 
2.     Regnul animalelor se împarte în vertebrate şi nevertebrate. 

a) Enumeraţi cinci grupe sistematice de vertebrate. 
b) Daţi trei exemple de organisme care fac parte din grupul nevertebratelor. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: specie, nomenclatură binară, taxon. 
 

B                       10 puncte  
 Ştiind că la om o diviziune mitotică a unei celule somatice cu 2n = 46 de cromozomi durează 
60 de minute şi că intervalul de timp (interfaza) dintre două diviziuni este de 10 ore, stabiliţi 
următoarele: 

a) în câte ore se produc 16 celule, pornind de la formarea celulei-mamă cu 2n = 46 de 
cromozomi, fără a lua în calcul interfaza dinaintea primei mitoze şi pe cea care urmează 
după ultima mitoză; 

b) numărul total de cromatide din cele 16 celule formate şi aflate în anafaza unei alte diviziuni 
mitotice;  

c) numărul de celule obţinute prin diviziuni mitotice, într-un interval de 33 de ore, pornind de la 
momentul în care 10 celule-mamă diploide intră în profază. 

 Scrieţi toate etapele rezolvării problemei pe foaia de examen. 
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Varianta 007 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                            20 puncte
            
1.      Încrengătura artopodelor cuprinde cei mai numeroşi reprezentanţi ai regnului animal. 

a) Enumeraţi trei grupe sistematice de artropode. 
b) Daţi câte un exemplu de organism care face parte din cele trei grupe de artropode şi 

precizaţi tipul de respiraţie caracteristic fiecăruia. 
c) Explicaţi semnificaţia termenului de artropode. 

 
 2.    Celulele eucariote sunt complex compartimentate structural şi funcţional. 

a) Numiţi structura cu rol coordonator al activităţilor celulare.  
b) Precizaţi trei elemente componente ale structurii ce coordonează activitatea celulară. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: sinteza de proteine, sinteza de lipide, ribozomi, 
      reticul endoplasmatic neted. 

 
B                                 10 puncte 

Într-o familie, mama are grupa sanguină A (II) iar cei doi copii au grupele sanguine: 0 (I) şi   
AB (IV). Stabiliţi următoarele: 

a) grupa sanguină a tatălui copiilor; 
b) genotipurile grupelor sanguine ale celor doi părinţi şi ale celor doi copii;  
c) motivul pentru care nu este posibil ca grupa sanguină a tatălui să fie alta decât cea 

determinată la punctul a) al problemei. 
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Varianta 008 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            

1.      Algele şi sporozoarele sunt grupe de organisme eucariote. 
a) Daţi câte un exemplu de organism pentru fiecare din cele două grupe. 
b) Precizaţi două caracteristici de adaptare la parazitism a unui sporozoar parazit. 
c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între o specie de algă şi de sporozoar, la alegere. 

  
 2.      Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite. 

a) Numiţi trei organite celulare cu membrană simplă.  
b) Precizaţi câte o funcţie pentru două dintre organitele cu membrană simplă enumerate. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în 
corelaţie următoarele noţiuni: neuroni, centrozomi, fus de diviziune. 

 
B                       10 puncte 
 O musculiţă de oţet (2n=8) produce câte o nouă generaţie la fiecare 12 zile şi depune la acest 
interval de timp, de fiecare dată câte 200 de ouă. Ştiind că ecloziunea are loc în proporţie de 70%, 
stabiliţi următoarele: 

a) câte generaţii de musculiţe de oţet se obţin în două luni/ 60 de zile şi câte ouă produce 
această musculiţă în 4 luni/ 120 de zile; 

b) numărul total de cromozomi din câte o celulă somatică la toate musculiţele din prima 
generaţie;  

c) numărul de cromatide din fiecare gamet al musculiţei de oţet mamă şi denumirea 
procesului prin care se obţin aceşti gameţi.  

 Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. 
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Varianta 009 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
           
1.      Diviziunea cariochinetică implică transformări ale materialului genetic din nucleu. 

a) Enumeraţi cele trei perioade ale interfazei care pregăteşte diviziunea cariochinetică. 
b) Precizaţi diferenţa definitorie dintre anafaza mitotică şi anafaza I meiotică. 
c) Stabiliţi două deosebiri între profaza mitotică şi profaza I meiotică. 
 

2.      Maladiile genetice sunt provocate de mutaţii. 
a) Enumeraţi două maladii autozomale şi două maladii heterozomale. 
b) Clasificaţi mutaţiile după tipul de celulă în care apar şi precizaţi modul lor de transmitere. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în 

 corelaţie următoarele noţiuni: virusuri, radiaţii ultraviolete, factori chimici. 
 

B                                   10 puncte 
În condiţii favorabile de mediu, ritmul de diviziune al bacteriilor este foarte mare. Ştiind că o 

bacterie se divide odată la 20 de minute, stabiliţi următoarele: 
a) numărul de bacterii care se formează într-o oră pornind de la o singură bacterie, precum şi 

numărul total de cromozomi din aceste celule; 
b) numărul maxim, teoretic de bacterii ce se pot forma în 4 ore pornind de la o singură celulă 

bacteriană;  
c) două cauze ale diminuării numărului de bacterii în condiţii naturale de mediu.   
 Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. 
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Varianta 010 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Coniferele au o mare răspândire în zona montană a ţării noastre. 

a) Enumeraţi trei reprezentanţi ai acestora. 
b) Precizaţi trei caracteristici ale coniferelor. 
c) Menţionaţi patru aspecte legate de importanţa coniferelor. 
 

2.      Cromozomii sunt purtătorii mesajului genetic de-a lungul generaţiilor. 
a) Definiţi noţiunile de autozomi si heterozomi. 
b) Precizaţi trei caracteristici ale unui cromozom metafazic. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: eucariote, cromozom, nucleu.                                                                    

 
B                       10 puncte 

Se încrucişează plante de măr care diferă prin dimensiunea şi culoarea fructelor. Genele care 
determină caracterele respective sunt R - fructe roşii, M - fructe mari, r - fructe galbene şi m - fructe 
mici. În prima generaţie se obţin 100%, plante dublu heterozigote care manifestă caracterele 
dominante. 

Stabiliţi următoarele: 
a) genotipul plantelor care au fost încrucişate pentru obţinerea plantelor în F1; 
b) raportul de segregare, după fenotip, obţinut în F2, dacă plantele din F1 se încrucişează între 

ele; 
c) câte plante cu fructe mici şi galbene rezultă în F2, dacă numărul total de plante rezultate 

este de 128. 
 Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.    
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Varianta 011 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Genetica studiază ereditatea si variabilitatea organismelor. 

a) Definiţi termenii ereditate şi variabilitate. 
b) Enuntaţi legile mendeliene ale eredităţii. 
c) Explicaţi recombinarea genetică prin schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi. 

2.      Cormofitele sunt organisme incluse în regnul Plantae. 
a) Numiţi două unităţi sistematice din grupa cormofitelor; daţi câte un exemplu de 

reprezentant al acestor unităţi. 
b) Precizaţi trei caracteristici ale filicatelor. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: flori, seminţe, plante vasculare.                                                                 

 
B                       10 puncte 

Culoarea albastră a fructelor de prun este determinată de gena „D”, iar forma ovală de gena 
“R”. Se încrucişează un soi de prun cu fructe galbene şi ovale cu un soi cu fructe albastre şi 
rotunde. Ambele soiuri sunt dublu homozigote. 

Stabiliţi următoarele: 
a) fenotipul fructelor din F1 şi tipurile de gameţi formaţi de plantele din F1; 
b) raportul de segregare fenotipică din F2, dacă se încrucişează plante din F1; 
c) numărul combinaţiilor dublu heterozigote din F2 . 

Scrieţi, pe foaia de examen, toate etapele rezolvării problemei.    
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Varianta 012 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Celula reprezintă sediul tuturor proceselor metabolice. 

a) Enumeraţi trei organite prezente în celula vegetală. 
b) Prezentaţi modelul mozaicului fluid al membranei plasmatice. 
c) Explicaţi legătura funcţională dintre leucocite şi lizozomi. 

2.      Maladiile genetice sunt cauzate de modificări ale materialului genetic. 
a) Precizaţi cauza apariţiei maladiei „cri-du-chat” şi numărul de cromozomi dintr-o celulă 

somatică a unui individ care are această maladie. 
b) Explicaţi cauza apariţiei anomaliilor numerice heterozomale. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: coagulare, gene, heterozomi.                                                                    

  
B                       10 puncte 

Se încrucişează un soi de viţă de vie cu fructe de culoare neagră şi formă ovală (ambele 
caractere dominante) cu un soi cu fructe de culoare albă si formă rotundă (ambele caractere 
recesive). Viţa de vie cu fructe negre şi ovale este heterozigotă doar pentru unul din cele două 
caractere. În urma încrucişării rezultă 50 % plante cu fructe negre şi ovale si 50 % plante  cu fructe 
albe şi ovale. 

 Stabiliţi următoarele: 
a) genotipurile părinţilor, apelând la simboluri (litere) alese de voi; 
b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi; 
c) genotipul descendenţilor heterozigoţi din F1 pentru culoarea si forma fructelor şi numărul 

acestora, dacă se ştie că au rezultat în total 200 de plante. 
 Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.    
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Varianta 013 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.     Acţiunea unor factori de mediu asupra materialului genetic poate duce la apariţia unor mutaţii. 

a) Definiţi mutaţiile. 
b) Denumiţi mutaţiile după cantitatea de material genetic afectat. 
c) Clasificaţi factorii mutageni şi daţi câte un exemplu din fiecare tip. 

2.      Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. 
a) Precizaţi denumirea şi rolul plastidelor incolore. 
b) Prezentaţi cloroplastele – trei componente structurale şi pigmentul specific. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: pigmenţi, energie luminoasă, energie chimică.                                      

 
B                       10 puncte 

Segregarea independentă a perechilor de caractere este o lege a eredităţii. Se 
încrucişează un individ cu genotipul AAbb cu un alt individ cu genotipul aaBB. Descendenţii 
din F1 se încrucişează între ei, rezultând în F2, 16 combinaţii. Stabiliţi următoarele: 

a)  genotipul indivizilor din F1; 
b)  numărul şi genotipul indivizilor dublu heterozigoţi din F2; 
c)  genotipul indivizilor dublu homozigoţi rezultaţi în F2. 

 Scrieţi, pe foaia de examen, toate etapele rezolvării problemei.    
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Varianta 014 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Naturalistul şi matematicianul Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. 

a) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. 
b) Explicaţi fenomenul de codominanţă, abatere de la transmiterea mendeliană a caracterelor. 
c) Precizaţi diferenţa dintre noţiunile de genotip şi fenotip. 

2.      Mitocondriile sunt organite comune celulei vegetale si animale. 
a) Numiţi alte trei organite comune celulei vegetale şi animale. 
b) Precizaţi patru caracteristici structurale/ funcţionale ale mitocondriilor. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: energie, substanţe organice, enzime oxido-reducătoare.                    

 
B                       10 puncte 

Se încrucişează un soi de trandafir cu petale roşii (R) şi frunze mici (m) cu un soi de trandafir 
cu petale albe (r) şi frunze mari (M). Soiurile de trandafiri sunt homozigote pentru ambele 
caractere. 

 Stabiliţi următoarele: 
a) fenotipul plantelor din F1; 
b) raportul de segregare după fenotip în F2 dacă plantele obţinute în F1 se încrucişează cu 

plante cu petale albe şi frunze mici; 
c) fenotipul organismelor obţinute în F2 pentru încrucişarea cerută la punctul b); 

 Scrieţi, pe foaia de examen, toate etapele rezolvării problemei.    
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Varianta 015 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Citologia este ştiinţa care studiază structura şi ultrastructura celulelor. 

a) Numiţi două organite celulare care au material genetic propriu. 
b) Menţionaţi patru caracteristici structurale şi/ sau funcţionale ale reticulului endoplasmatic. 
c) Stabiliţi două asemănări şi două deosebiri structurale între celula eucariotă vegetală şi cea 

animală. 
 
2.      Artropodele au cei mai mulţi reprezentanţi în natură. 

a) Numiţi trei clase care fac parte din încrengătura artropodelor. 
b) Precizaţi un mediu de viaţă şi segmentele corpului la un reprezentant al artropodelor. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: zbor, respiraţie traheală, picioare articulate.                                           

 
B                       10 puncte 

Dacă mama are grupa de sânge A (II) şi tata grupa B (III), copiii pot avea grupa de sânge AB     
(IV). Ştiind că cei doi părinţi sunt heterozigoţi, stabiliţi următoarele: 
a) tipul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV); 
b) alte grupe de sânge pe care le pot avea copiii acestor părinţi şi genotipul grupelor de sânge 

ale acestor copii; 
c) grupa/ grupele de sânge pe care le-ar fi putut avea copiii, dacă părinţii ar fi fost homozigoţi. 

 Scrieţi, pe foaia de examen, toate etapele rezolvării problemei.    
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Varianta 016 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. 

a) Enumeraţi cei trei constituenţi de bază ai celulei eucariote. 
b) Prezentaţi trei caracteristici structurale ale mitocondriilor; stabiliţi o corelaţie între numărul 

mitocondriilor şi starea de activitate a celulei. 
c) Explicaţi deosebirea dintre celulele haploide şi cele diploide. 

2.      Gregor Mendel a elaborat legile eredităţii. 
a) Definiţi următorii termeni: organism homozigot, organism heterozigot, genă dominantă, 

genă recesivă. 
b) Explicaţi raportul de segregare de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, mediu.                                                                     

 
B                       10 puncte 

Se căsătoreşte o femeie sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru hemofilie cu un bărbat 
hemofilic. Stabiliţi următoarele: 

a) tipul de maladie ereditară prezentă la bărbatul hemofilic; 
b) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi şi sexul acestora; 
c) probabilitatea (%) de a da naştere unor fete bolnave de hemofilie. 

 Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.    
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Varianta 017 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Organismele unicelulare populează cele mai variate medii de viaţă . 

a) Numiţi regnurile care au reprezentanţi unicelulari. 
b) Menţionaţi trei caracteristici structurale ale celulei procariote. 
c) Precizaţi două tipuri de nutriţie întâlnite la organismele unicelulare. 

2.      Diviziunea meiotică este o etapă a ciclului celular. 
a) Numiţi cele două etape ale meiozei. 
b) Precizaţi cinci caracteristici ale profazei I a meiozei. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: gameţi, fecundaţie, diploid.                                                               

 
B                       10 puncte 

Se căsătoreşte o femeie cu daltonism cu un bărbat hemofilic.  
Stabiliţi următoarele: 
a) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii fără daltonism; 
b) probabilitatea (%) de a avea băieţi sănătoşi; 
c) probabilitatea (%) ca în descendenţa feminină să existe fete sănătoase, dar purtătoare ale 

genei  pentru hemofilie. 
 Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.    
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Varianta 018 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Diviziunea indirectă este tipică celulelor eucariote. 

a) Definiţi cele două tipuri de diviziune indirectă. 
b) Numiţi două componente celulare cu rol în diviziunea celulei. 
c) Stabiliţi trei deosebiri între meioza I şi mitoză. 

2.      Angiospermele cuprind peste 200 000 de specii. 
a) Denumiţi cele două clase de angiosperme. 
b) Stabiliţi trei diferenţe între gimnosperme şi angiosperme. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: sevă brută, trahei, organe vegetative.                                                      

  
B                       10 puncte 

Se încrucişează două soiuri de cartof: unul cu tuberculi de culoare roşie şi rotunzi (heterozigot 
pentru culoare, homozigot pentru formă), iar celălalt soi cu tuberculi de culoare galbenă şi ovali 
(homozigot pentru culoare, heterozigot pentru formă). 

Stabiliţi următoarele: 
a) genotipurile părinţilor, folosind simboluri (litere) alese de voi; 
b) tipurile de gameţi ale părinţilor şi raportul de segregare fenotipică în F1; 
c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru culoarea tuberculului de cartof din F1. 

 Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.    
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Varianta 019 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Insectele reprezintă un grup format din numeroase specii. 

a) Enumeraţi segmentele corpului unei insecte. 
b) Daţi trei exemple de insecte care prezintă locomoţie prin zbor şi un exemplu de insectă 

care prezintă locomoţie prin mers. 
c) Precizaţi tipurile de respiraţie, de reproducere şi de dezvoltare la insecte. 

 
2.      Mamiferele sunt cele mai evoluate vertebrate. 
      a)   Numiţi trei medii de viaţă în care trăiesc mamiferele; daţi câte un exemplu de mamifer    
            pentru  două medii, la alegere. 

b) Explicaţi noţiunea de homeotermie. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: insectivore, carnivore, ierbivore. 
 
 
B                     10 puncte 
 Într-o familie se naşte un copil cu ochi albaştri şi dreptaci. Tatăl lui are ochi căprui şi este 
dreptaci, fiind dublu heterozigot, iar mama are ochi albaştri şi este dreptace (bbRr). Stabiliţi 
următoarele: 

a) genotipul tatălui şi al copilului, ştiind că moşteneşte gena pentru folosirea mâinii stângi; 
b) gameţii formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi; 
c) probabilitatea (%) acestui cuplu de a avea copii cu ochi albaştri. 

 Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. 
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Varianta 020 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            

1.      Ferigile si gimnospermele sunt două grupe de plante. 
 a)  Numiţi o specie de ferigă şi o specie de gimnosperme. 
 b)  Prezentaţi câte un aspect legat de importanţa ferigilor şi a gimnospermelor. 
 c)  Precizaţi o asemănare şi o deosebire între o ferigă şi un gimnosperm. 
 
2.      Protistele sunt un grup heterogen reprezentat de organisme solitare şi coloniale. 
 a)  Daţi un exemplu de protist parazit. 
 b)  Numiţi trei deosebiri între protiste parazite şi bacterii parazite. 
 c)  Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi       
      în corelaţie următoarele noţiuni: heterotrof, eucariote, sporozoare. 
 
B           10 puncte 
       Se încrucişează două soiuri de măr care se deosebesc prin două perechi de caractere, 
dimensiunea şi culoarea fructelor de măr. Genotipurile părinţilor sunt MMRR (fructe mari şi roşii), 
respectiv mmrr ( fructe mici şi galbene). Stabiliţi următoarele: 

a) procentul organismelor din F1 cu genotip identic cu al părinţilor; 
b) fenotipul fructelor de măr din F2;  
c) numărul  combinaţiilor homozigote pentru culoare din F2. 

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 
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Varianta 021 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Moluştele sunt nevertebrate acvatice şi terestre. 

a) Numiţi două moluşte acvatice şi două moluşte terestre. 
b) Precizaţi două tipuri de respiraţie la moluşte. 
c) Prezentaţi două aspecte ale importanţei moluştelor. 

 
2.     Virusurile sunt entităţi infecţioase. 

a) Enumeraţi două caracteristici ale virusurilor. 
b) Clasificaţi virusurile după tipul de acid nucleic conţinut şi numiţi trei viroze la om. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: HIV, transfuzii, SIDA. 
 
 
B                   10 puncte 
 O celulă-mamă din organele reproducătoare ale unei plante cu flori intră în diviziune 
meiotică. Ştiind că celula-mamă are 2n=16 cromozomi, stabiliţi următoarele: 

a) numărul de cromatide al celulei-mamă înainte de faza de sinteză a interfazei; 
b) numărul de celule-fiice la sfârşitul telofazei I şi tipul acestora; 
c) numărul total de cromozomi, respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la sfârşitul 

meiozei acestei celule-mamă. 
 Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. 
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Varianta 022 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.     Regnul Monera grupează organisme procariote. 

a) Numiţi trei elemente din alcătuirea unei eubacterii. 
b) Precizaţi două tipuri de nutriţie şi un tip de respiraţie caracteristic bacteriilor. 
c) Notaţi două exemple legate de importanţa bacteriilor. 

 
2.     Gimnospermele sunt plante lemnoase. 

a) Daţi două exemple de arbori şi un exemplu de arbust din acest grup de plante. 
b) Explicaţi termenul de gimnosperm. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: acicular, floare, inflorescenţă, mediu terestru. 
 
 
B                     10 puncte 

 Se încrucişează o plantă de mazăre înaltă (T) şi cu frunze mari (M), dublu homozigotă, cu o 
altă plantă de mazăre, pitică (t) şi cu frunze mici (m). Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul genitorilor; 
b) cele patru tipuri de gameţi formaţi de hibrizii din F1; 
c) numărul plantelor din F2 care prezintă talie înaltă şi frunze mari; genotipul organismelor din 

F2 pitice şi cu frunze mari. 
 Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. 
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Varianta 023 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Ciupercile constituie o grupă heterogenă de organisme. 

a) Precizaţi un exemplu de ciupercă ascomicetă şi două exemple de ciuperci bazidiomicete.  
b) Numiţi o asemănăre şi o deosebire între o ciupercă şi o plantă. 
c) Stabiliţi trei aspecte ale importanţei ciupercilor în viaţa omului. 

 
2.      Păsările sunt vertebrate superioare răspândite pe tot globul. 

a) Daţi două exemple de păsări acvatice şi un exemplu de pasăre răpitoare. 
b) Precizaţi trei adaptări morfologice ale păsărilor la zbor. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: tegument, solzi, producţii cornoase, gheare. 
 

B                      10 puncte 
 Un bărbat cu grupa sanguină O (I) se căsătoreşte cu o femeie cu grupa sanguină B(III), dar 
al cărei tată avea grupa O (I). Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul celor doi soţi; 
b) probabilitatea ca descendenţii acestui cuplu să aibă grupa 0(I); 
c)   probabilitatea de a avea copii cu grupa AB ( IV); 

 Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. 
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Varianta 024 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.     Cromozomii sunt structuri permanente ale celulelor. 

a)  Denumiţi cele două tipuri de celule în funcţie de numărul de seturi de cromozomi. 
b)  Precizaţi rolul cromozomilor şi două elemente din structura unui cromozom. 

      c)    Comparaţi cromozomii de la procariote şi eucariote, precizând o asemănare şi o           
             deosebire. 
 
2.      Peştii osoşi sunt vertebrate adaptate la viaţa acvatică. 

a) Daţi două exemple de peşti osoşi de apă dulce şi două exemple de peşti marini. 
b) Precizaţi trei adaptări ale peştilor la deplasarea în mediul acvatic.  
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: fecundaţie, branhii, reproducere sexuată. 
 
B                     10 puncte 
 Un bărbat daltonist se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă, dar al cărei tată era daltonist. 
Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul părinţilor; 
b) probabilitatea ca, din totalul de băieţi, acest cuplu să aibă un băiat sănătos şi un altul 

daltonist; 
c) explicaţia frecvenţei crescute a bolii la bărbaţi. 

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 
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Varianta 025 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.    Angiospermele dicotiledonate sunt plante ierboase şi lemnoase.  

a) Numiţi doi reprezentanţi cu valoare nutritivă şi un reprezentant cu valoare decorativă din 
această grupă de plante. 

b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între o dicotiledonată lemnoasă şi una ierboasă. 
c) Argumentaţi importanţa apariţiei fructului. 

 
2.    Membrana plasmatică reprezintă limita externă a citoplasmei. 

a) Precizaţi două funcţii ale membranei celulare. 
b) Descrieţi modelul mozaicului fluid. 

      c)  Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în 
 corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii, perete celular, ADN. 
 
B                     10 puncte 
 La o plantă monocotiledonată cu 2n= 24 cromozomi, celulele epidermei au fost distruse în 
urma unui traumatism mecanic. Au loc intense procese de diviziune celulară pentru refacerea 
ţesutului. Stabiliţi următoarele: 

a) numărul de cromozomi dintr-o celulă a acestui ţesut aflată în anafază şi din fiecare din cele 
două celule-fiice, rezultate în urma diviziunii celulare; 

b) tipul de diviziune şi tipul de cromozomi, după numărul de cromatide din celulele-fiice, 
imediat după formarea lor; 

c) schema diviziunii celulare care a avut loc în acest caz. 
 Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării. 
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Varianta 026 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.  Plastidele sunt organite tipice celulei  vegetale. 

a)  Numiţi două tipuri de pigmenţi asimilatori prezenţi în plastide. 
b)   Enumeraţi cinci elemente din structura cloroplastului. 
c)   Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între cloroplaste şi cromoplaste. 
 

2.  Mitoza este un tip de diviziune celulară indirectă. 
a) Precizaţi trei roluri ale mitozei. 
b) Enumeraţi fazele mitozei, în ordine. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune, cromozomi bicromatidici, centromer. 
 
B                     10 puncte 
 Se încrucişează un soi de garoafe cu petale roşii (R) si floare mare (M) cu un soi de 
garoafe cu petale albe (r) şi floare mică (m). Soiurile de garoafe sunt homozigote pentru ambele 
caractere. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul şi fenotipul plantelor în F1; 
b) raportul de segregare după fenotip în F2; 
c) numărul de combinaţii şi genotipul pentru: garoafele cu petale roşii şi floare mică şi    
 garoafele cu petale albe şi floare mică, obţinute în F2. 

Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. 
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Varianta 027 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.     Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. 

a) Enumeraţi două organite celulare cu membrană simplă. 
b) Descrieţi structura cloroplastului, precizând cinci componente ale acestui organit. 
c) Explicaţi prezenţa a numeroase mitocondrii într-o celulă musculară striată. 

 
2.      La toate organismele, informaţia ereditară este stocată în acizii nucleici. 

a) Numiţi tipurile de acizi nucleici. 
b) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între tipurile de acizi nucleici. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: informaţie genetică , sinteza proteinelor, ribozomi.  
 
 
B                     10 puncte 
 Un copil cu grupa sanguină O (I) are tatăl cu grupa sanguină A (II) şi mama cu grupa 
sanguină B (III).Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul părinţilor şi tipurile de gameţi formaţi de aceştia; 
b) genotipul băiatului; 
c) procentul de descendenţi posibili ce ar putea moşteni grupa sanguină a mamei, respectiv a 

tatălui. 
 Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. 
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Varianta 028 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Mitoza este diviziunea indirectă care se desfăşoară în celulele somatice. 

a) Daţi două exemple din care să rezulte importanţa mitozei. 
b) Descrieţi sintetic transformările nucleului în profază. 
c) Precizaţi două diferenţe între mitoză şi meioză. 

2. Numărul şi structura cromozomilor din celulele umane prezintă o mare stabilitate, mutaţiile 
având consecinţe negative sau fiind incompatibile cu viaţa individului.  
a) Precizaţi, pentru o celulă somatică umană, numărul normal de autozomi şi heterozomi 

caracteristic celor două sexe. 
b) Caracterizaţi un sindrom în care numărul cromozomilor de sex este anormal (denumire, 

mutaţia care îl determină, încadrarea în tipul de mutaţie corespunzător). 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie 

următoarele noţiuni: mutaţie genomică, genotip, cromozomi. 
 
B                       10 puncte 

Se încrucişează plante de mazăre cu talie înaltă şi boabe verzi cu plante cu talie pitică şi 
boabe galbene. Ştiind că talia înaltă şi culoarea galbenă a bobului sunt caractere dominante şi 
că genitorii sunt heterozigoţi pentru o singură pereche de factori ereditari, să se determine: 

a) genotipul părinţilor; 
b) genotipul gameţilor formaţi de fiecare părinte; 
c) raportul de segregare a descendenţilor, după fenotip. 
Pentru rezolvarea problemei folosiţi simboluri alese de voi. 
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Varianta 029 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.     Gregor Mendel a formulat primele legi ale geneticii, pornind de la rezultatele experimentelor       
        de hibridare efectuate îndeosebi asupra plantelor de mazăre. 

a) Formulaţi două argumente pentru alegerea acestei specii ca material experimental. 
b) Scrieţi gameţii formaţi de o plantă de mazăre dublu heterozigotă cu talie înaltă şi boabe 

galbene; precizaţi ce lege /legi ale lui Mendel aţi aplicat. 
c) Precizaţi raportul de segregare după fenotip al plantelor rezultate din încrucişarea indivizilor 

hibrizi cu talie înaltă şi boabe galbene. 

2.      Insectele constituie un grup de nevertebrate extrem de numeros. 
a) Încadraţi insectele în încrengătura corespunzătoare. 
b) Precizaţi cinci caracteristici ale unui reprezentant al clasei Insecta. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: crustacee, arahnide, insecte. 
 
B                       10 puncte 
      Într-o familie, tatăl, fiul şi una dintre fiice au daltonism, cealaltă fiică însă este sănătoasă. 
Stabiliţi:  

a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte;  
b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi; genotipul copiilor sănătoşi;  
c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. 
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Varianta 030 

 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Mitocondria aparţine constituenţilor protoplasmatici celulari. 

a) Enumeraţi alte două exemple de constituenţi comuni plantelor şi animalelor.  
b) Reprezentaţi ultrastructura mitocondriei printr-un desen schematic şi notaţi pe desen trei 

componente. 
c) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. 

2. Cormofitele au  organe vegetative şi de reproducere. 
a) Enumeraţi  organele vegetative ale gimnospermelor. 
b) Precizaţi denumirea organelor de reproducere la angiosperme şi ordinea în care apar 

acestea în viaţa plantei.  
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni:spori, gimnosperme, pteridofite.  
 
B                       10 puncte 

Grupa sanguină a Mariei este B (III), iar grupa sanguină a fratelui ei este 0 (I). Ştiind că, pentru 
acest caracter, Maria a moştenit tipuri diferite de gene de la cei doi părinţi, stabiliţi următoarele: 
a) genotipurile celor doi copii; 
b) genotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele); 
c) fenotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele). 
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Varianta 031 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Viermii sunt nevertebrate clasificate în trei încrengături. 

a) Enumeraţi aceste încregături. 
b) Menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare din cele trei încrengături de viermi.   
c) Stabiliţi două deosebiri între reprezentanţii a două grupe de viermi. 

 
2. Informaţia genetică se găseşte, în cea mai mare parte, în nucleu.  

a) Numiţi alte două structuri celulare care conţin ADN. 
b) Precizaţi două deosebiri între structurile numite mai sus.  
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, profază, diviziune.  

 
B                       10 puncte 

Un bărbat brunet, cu grupa de sânge A (II) se căsătoreşte cu o femeie blondă, cu grupa de 
sânge AB (IV). Culoarea neagră a părului este determinată de gena B, iar culoarea deschisă a 
părului de gena b. Bărbatul este heterozigot pentru ambele caractere. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul celor doi indivizi; 
b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia; 
c) procentul/ raportul de descendenţi bruneţi cu grupa de sânge AB (IV). 
 Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. 
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Varianta 032 

 
SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Diviziunea celulară este o etapă a ciclului celular, finalizată cu formarea celulelor-fiice. 

a) Ştiind că fiecare dintre celulele reproducătoare rezultate din diviziunea unei celule-mamă, are 
n = 22 cromozomi, stabiliţi numărul de cromozomi al celulei-mamă. 

b) Menţionaţi şase caracteristici ale profazei I a meiozei. 
c) Precizaţi trei diferenţe între meioză şi mitoză. 

2.      Determinarea sexului se realizează la multe specii  de animale cu ajutorul cromozomilor de sex. 
a) Caracterizaţi tipul de determinism cromozomial al sexelor la păsări: denumire, cromozomii 

de sex  la mascul şi la femelă, alt exemplu de organism la care  se întâlneşte acest tip de 
determinism. 

b) Explicaţi, printr-o schemă, modul în care se asigură în populaţie echilibrul numeric între 
cele două sexe. 

c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii  / o frază   în care să folosiţi corect şi în corelaţie 
următoarele noţiuni: Turner,  non-disjuncţie,  monosomie,  formarea spermatozoizilor. 

 
B                       10 puncte 

Mihaela are grupa sanguină O (I). Deoarece nici unul dintre părinţi şi nici fraţii ei nu au grupa  
O (I),  Mihaela se teme că grupa sa de sânge a fost determinată greşit. Determinaţi: 
a) grupele sanguine şi genotipurile posibile ale părinţilor (toate variantele); 
b) grupele de sânge şi genotipurile posibile ale fraţilor Mihaelei, dacă părinţii au grupe de 

sânge diferite. 
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Varianta 033 

 
SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Lizozomii sunt constituenţi citoplasmatici delimitaţi de o membrană simplă. 

a) Enumeraţi alte trei componente celulare delimitate de o singură membrană. 
b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între lizozom şi mitocondrie. 
c) Explicaţi de ce leucocitele au un număr mare de lizozomi. 

 
2.      În cazul meiozei, materialul genetic replicat suferă două etape de distribuţie. 

a) Descrieţi interfaza dintre cele două etape ale meiozei. 
b) Comparaţi celulele rezultate din prima etapă a meiozei cu celulele rezultate din mitoză 

(precizaţi două deosebiri). 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie 

următoarele noţiuni: mitoză, celule haploide, etapa ecvaţională. 
 
B                       10 puncte 

În mod excepţional, unele femei cu sindrom Turner pot deveni mame; în cazul în care soţul  
unei femei cu sindrom Turner formează spermatozoizi cu număr normal de cromozomi, stabiliţi 
următoarele: 
a) formulele heterozomale ale celor doi părinţi;  
b) genotipul descendenţilor viabili şi al combinaţiei letale; 
c) cauza apariţiei unui copil cu sindrom Turner, dacă părinţii sunt normali, din punct de vedere 

genetic. 
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Varianta 034 

 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.     Nucleul reprezintă centrul coordonator al activităţii celulare. 

a) Enumeraţi  trei componente ale nucleului. 
b) Precizaţi două deosebiri între nucleu şi nucleoidul bacteriilor. 
c) Explicaţi de ce se modifică volumului nucleului înainte de diviziunea celulară. 

 
2.     Mitoza şi meioza sunt diviziuni caracteristice celulelor eucariote. 

a) Încadraţi-le în tipul de diviziune corespunzător.  
b) Precizaţi numărul de cromozomi din celulele-fiice rezultate dintr-o celulă-mamă cu 2n= 38 

de cromozomi, care s-ar divide mitotic, respectiv meiotic. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie 

următoarele noţiuni: fus de diviziune, cromozomi bicromatidici, metafaza, placă ecuatorială. 
 
B                       10 puncte 

O femeie cu grupa B (III) are un copil cu grupa sanguină O (I). Stabiliţi următoarele:  
a) genotipul mamei şi cel al copilului; 
b) ce genotip şi ce fenotip poate avea tatăl copilului;  
c) grupele de sânge posibile ale copiilor rezultaţi din căsătoria unei femei cu grupa B (III) 

homozigotă cu un bărbat cu grupa A (II) heterozigot. 
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Varianta 035 

 
SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediului acvatic şi celui  terestru. 

a) Numiţi trei reprezentanţi ai acestei clase şi daţi un exemplu din care să rezulte importanţa 
amfibienilor în natură. 

b) Precizaţi două adaptări ale amfibienilor la mediul terestru. 
c) Explicaţi dependenţa de mediul acvatic a reproducerii amfibienilor. 

 
2.      Plastidele sunt componente specifice celulelor vegetale. 

a) Numiţi componenta plastidială la nivelul căreia sunt localizaţi pigmenţii asimilatori. 
b) Precizaţi principalele tipuri de plastide, după culoare, şi rolul acestora. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie 

următoarele noţiuni: frunze, angiosperme, lumină. 
 
B                       10 puncte 

La hibridarea plantelor de mazăre cu talie înaltă şi flori roşii cu plante scunde şi cu flori roşii 
rezultă în F1 un număr de 1200 de plante, toate de talie înaltă (plantele de talie scundă apar 
doar în F2). Ştiind că 900 dintre plantele din F1 au flori roşii şi că 300 au flori albe, stabiliţi 
următoarele:  
a) genotipurile părinţilor; 
b) caracterele dominante şi cele recesive ale plantelor care participă la hibridare; genotipul 

pentru caracterul “ floare albă”; 
c) genotipurile plantelor din F1. 
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Varianta 036 

 
 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Păsările sunt vertebrate adaptate mediului  aerian. 

a) Daţi trei exemple de adaptări ale păsărilor la zbor. 
b) Menţionaţi un motiv pentru care păsările şi mamiferele pot trăi în areale reci. 
c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între reproducerea păsărilor şi reproducerea reptilelor. 

 
2.      Mutaţiile au, de cele mai multe ori, consecinţe negative asupra organismului. 

a) Definiţi mutaţiile. 
b) Daţi câte un exemplu de sindrom cauzat de o anomalie numerică heterozomală, respectiv 

autozomală şi precizaţi cauza apariţiei acestora. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie 

următoarele noţiuni:  radiaţii ultraviolete,  mutaţii genice, factor mutagen, cromozomi.  
 
B                       10 puncte 

O celulă sporogenă (2n) dă naştere la spori (n). Ştiind că procesul de formare a sporilor 
cuprinde 4 mitoze succesive, apoi celulele rezultate se mai divid o dată prin meioză, stabiliţi 
următoarele: 
a) numărul de spori rezultaţi; 
b) numărul total de seturi de cromozomi, după încheierea formării sporilor; 
c) numărul de celule sporogene care sunt necesare pentru a se forma 192 de spori după 

patru mitoze succesive şi o meioză. 
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Varianta 037 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 
A                     20 puncte

             
     
1.      Artropodele reprezintă cea mai numeroasă încrengătură a regnului animal. 

a) Enumeraţi trei clase ale acestei încregături; menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare.   
b) Denumiţi segmentele corpului unui reprezentant al artropodelor, la alegere. 
c) Precizaţi semnificaţia termenului de “artropod”. 
 

2.      Cromozomii sunt structuri permanente vizibile în timpul diviziunii celulare. 
a) Clasificaţi celulele după garnitura de cromozomi pe care o au. 
b) Descrieţi alcătuirea unui cromozom din metafaza I. 
c)   Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect              
şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, interfază, diviziune. 

 

 
B                                                                                                                                   10 puncte 
Un bărbat cu ochi căprui şi cu pistrui, heterozigot pentru ambele caractere, cu genotipul CcPp, 

se căsătoreşte cu o femeie cu ochi albaştri şi fără pistrui. Stabiliţi următoarele: 
a) genotipul femeii şi tipurile de gameţi formaţi de bărbat; 
b) fenotipul indivizilor cu genotipul ccPP; 
c) procentul indivizilor din descendenţă care pot avea ochi albaştri şi nu au pistrui. 

  



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

  
 

 
Varianta 038 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 
A                     20 puncte

            
1.      Plastidele sunt organite caracteristice celulei eucariote vegetale. 

a) Enumeraţi cele trei tipuri funcţionale de plastide. 
b) Numiţi plastidele cu rol în fotosinteză şi precizaţi patru elemente structurale ale acestora. 
c) Precizaţi un alt component celular specific plantelor şi specificaţi rolul acestuia. 

2.      Diviziunea mitotică asigură creşterea şi dezvoltarea organismelor. 
a) Enumeraţi fazele diviziunii mitotice. 
b) Precizaţi trei caracteristici ale ultimei faze. 
c)   Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, centromer, interfază.  

 
 
B                                                                                                                                   10 puncte 
La mazăre, tulpina înaltă (T) este dominantă faţă de cea scundă (t), iar culoarea roşie (R) a 

florilor este dominantă faţă de cea albă (r). Se încrucişează un soi de mazăre cu tulpina înaltă şi 
flori roşii cu alt soi de mazăre cu tulpina scundă şi flori albe. Părinţii sunt homozigoţi pentru cele 
două caractere, iar în prima generaţie se obţin organisme hibride, prin a căror încrucişare rezultă 
generaţia F2. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul fiecărui părinte; 
b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1; 
c) raportul de segregare după fenotip al indivizilor din F2 şi genotipurile indivizilor cu tulpină 

înaltă şi flori albe obţinuţi în F2. 
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Varianta 039 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 
A                     20 puncte

            
            
1.   Mitocondriile sunt organite comune celulelor vegetale şi animale. 

a) Enumeraţi alte trei organite comune celulelor vegetale şi animale. 
b) Precizaţi patru componente ale mitocondriilor. 
c) Evidenţiaţi rolul mitocondriilor şi explicaţi numărul mare de mitocondrii în fibrele musculare. 
 
 

2.  Gimnospermele sunt primele plante cu flori. 
a) Daţi trei exemple de conifere.  
b) Explicaţi noţiunile: „gimnosperme” şi „spermatofite”; 
c)   Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect              
şi în corelaţie următoarele noţiuni: conuri, unisexuate, inflorescenţe. 
 

 
 

B                                                                                                                                   10 puncte 
O celulă cu 12 cromozomi se divide mitotic. Stabiliţi numărul de cromozomi, respectiv de 

cromatide, în: 
a) profază; 
b) anafază; 
c) fiecare dintre celulele-fiice la momentul formării acestora. 
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Varianta 040 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Ferigile sunt plante vasculare, cormofite.  

a)   Explicaţi noţiunile: „plante vasculare” şi „cormofite”.  
b)   Numiţi doi reprezentanţi ai clasei filicate; precizaţi care sunt organele vegetative şi        
 organele/ structurile de reproducere asexuată specializate ale acestora.  
c)   Precizaţi două aspecte legate de importanţa ferigilor. 

 
2.      Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii.  

a)   Numiţi două regnuri în care sunt încadrate organisme unicelulare.  
b)   Precizaţi patru componente ale structurii nucleului.  
c)   Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect              
 şi în corelaţie următoarele noţiuni: matrice, criste, membrană dublă, ADN. 
 

  
B                                                                                                                                          10 puncte 

În urma încrucişării unui organism dublu heterozigot (AaBb), cu unul dublu homozigot recesiv 
se obţine o nouă generaţie. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul individului homozigot; 
b) tipurile de gameţi formaţi de genitorul heterozigot; 
c) genotipul indivizilor obţinuţi în urma încrucişării. 
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Varianta 041 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
            
1.      Angiospermele sunt cele mai evoluate plante.  

a) Explicaţi termenul „angiosperme”.  
b) Denumiţi două clase ale angiospermelor; precizaţi câte o caracteristică pentru fiecare clasă.  
c) Numiţi tipul de fecundaţie al angiospermelor şi numele celulelor sexuale. 
  
 
 

2.        Diviziunea celulară cuprinde cariochineza (diviziunea nucleului) şi citochineza (diviziunea citoplasmei). 
a) Definiţi diviziunea mitotică. 
b) Precizaţi patru evenimente care au loc în faza finală a mitozei. 
c) Alcătuiţi un text coerent, alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: metafază, anafază, cromozomi monocromatidici,  
      placa ecuatorială. 

 
 

 
B                                                                                                                                          10 puncte 

Într-o familie, mama are grupa sangvină A (II), genotip heterozigot, iar tatăl grupa sangvină AB       
(IV). Stabiliţi următoarele: 
a) genotipul mamei şi al tatălui; 
b) toate combinaţiile genotipice ce pot apărea la eventualii copii ai cuplului; 
c) probabilitatea (%) ca aceşti părinţi să aibă copii cu grupa sangvină B (III), respectiv cu 

grupa sangvină A(II). 
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Varianta 042 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            

1.   Efectele factorilor de mediu asupra materialului genetic se pot concretiza în mutaţii. 
a) Definiţi mutaţia. 
b) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii, clasificate după cantitatea de material genetic afectat; 

prezentaţi câte o caracteristică pentru fiecare. 
c) Precizaţi doi factori mutageni chimici. 
 
 
 
2.    Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. 
a) Enumeraţi patru organite comune celulelor vegetale şi animale. 
b) Numiţi două organite celulare care conţin ADN. 
c) Alcătuiţi un text coerent, alcătuit din două propoziţii/o frază, în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: organite celulare, procariote, eucariote, sinteza proteinelor.  
 

 
 

B                                                                                                                                   10 puncte 
Gena (A) determină culoarea gri a şoarecilor, iar gena (a) culoarea albă. Din încrucişarea unui 

şoarece gri cu unul alb, ambii puri din punct de vedere genetic, au rezultat în F1, numai şoareci gri. 
Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul şoarecilor din F1; 
b) genotipurile şi fenotipurile şoarecilor din F2 rezultaţi din încrucişarea, între ei, a şoarecilor 

gri din F1; 
c) raportul în care se produce segregarea fenotipică şi genotipică în F2. 
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Varianta 043 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii.  

a) Definiţi genotipul şi fenotipul.  
b) Enunţaţi cea de-a doua lege mendeliană a eredităţii.  
c) Explicaţi noţiunile: “organism homozigot” şi  “organism heterozigot”. 

 
 
 

2.       Aparatul Golgi este un organit comun celulei vegetale şi animale. 
a) Enumeraţi alte patru organite comune. 
b) Precizaţi două caracteristici structurale şi rolul aparatului Golgi.  
c) Alcătuiţi un text coerent, alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: neted, rugos, transport intracelular.  
 

 
B                                                                                                                                          10 puncte 

Într-o familie, tatăl are grupa de sânge A (II) şi este heterozigot, iar mama are grupa de sânge 
B (III) şi este, de asemenea, heterozigotă. Stabiliţi următoarele: 
a) genotipul celor doi părinţi; 
b) grupele de sânge posibile ale descendenţilor;  
c) genotipurile posibililor descendenţi. 
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Varianta 044 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.       Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii.  

a) Enumeraţi cele patru faze ale meiozei I. 
b) Precizaţi numărul de cromozomi pe care îi conţine fiecare dintre celulele reproducătoare 

formate prin diviziunea unei celule-mamă cu 2n = 44 cromozomi.  
c) Explicaţi de ce în interfaza dintre etapa reducţională şi ecvaţională a meiozei nu are loc 

sinteza de ADN. 
 
 

2.   Vertebratele sunt animale adaptate la diferite medii de viaţă.  
a) Numiţi  doi reprezentanţi ai clasei peşti şi două mamifere adaptate mediului acvatic .  
b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între peşti şi  mamiferele acvatice.  
c) Alcătuiţi un text coerent, alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: ovipare, mediul aerian, solzi. 
 

B                                                                                                                                        10 puncte 
 

Se încrucişează o plantă cu flori roşii (R) şi frunze alungite (o) cu o plantă cu flori galbene (r) şi 
frunze ovale (O). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1,se 
obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin 16 combinaţii de 
factori ereditari. Stabiliţi următoarele:  

    a)   genotipul şi fenotipul plantelor din F1; 
b) raportul de segregare fenotipică în F2; 
c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: Rroo, rrOo şi rroo. 
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Varianta 045 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Principalul mecanism de determinare a sexului este cel cromozomal.  

a) Numiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. 
b) Prezentaţi schema şi daţi un exemplu de organism pentru un tip de determinism 

cromozomal al sexelor, la alegere. 
c) Explicaţi noţiunile: sex „homogametic” şi ”heterogametic”. 
 
 

2.        Diviziunea indirectă se realizează prin mitoză şi meioză.  
a)  Realizaţi schema meiozei pentru o celulă cu 2n=8 cromozomi. 
b)  Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza mitozei şi profaza I a meiozei.  
c)  Alcătuiţi un text coerent, alcătuit din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în    
       corelaţie următoarele noţiuni: meioză, fecundaţie, gameţi, celula-ou. 
 
 

B                                                                                                                                    10 puncte 
 

Se încrucişează un soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi roşii (R) cu un soi cu fructe ovale (O) şi  
galbene (r). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1, se obţin 
organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin 16 combinaţii de factori 
ereditari. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1; 
b) raportul de segregare după fenotip din F2; 
c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: ooRR, Oorr şi oorr. 
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Varianta 046 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Diversitatea imensă a organismelor vii a impus necesitatea clasificării acestora. 

a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale sistemului actual de clasificare. 
b) Stabiliţi din ce încrengături (filumuri) fac parte următoarele organisme: mătasea broaştei, 

caracatiţa, limbricul. 
c) Notaţi pentru reprezentantul tipic al clasei oligochete: mediul de viaţă şi o particularitate a 

morfologiei corpului. 

2.      Trisomia 21 este cunoscută şi ca sindromul Down. 
a) Notaţi cauza apariţiei acestei maladii şi numărul total de cromozomi dintr-o celulă somatică 

a unui individ cu sindrom Down. 
b) Denumiţi cele trei tipuri de mutaţii după cantitatea de material genetic afectat. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect           

şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomii sexului, trisomia 21,  XXY,  autozomi,  
sindromul Klinefelter.                                                                   

 
B                       10 puncte 

La planta de mazăre, gena (T) pentru talia înaltă este dominantă asupra genei (t) pentru talie 
scundă, iar gena  (G) pentru păstăi galbene este dominantă asupra genei (g) pentru păstăi verzi. 
Pentru o încrucişare între doi indivizi cu genotipurile TtGg x TTgg, stabiliţi următoarele: 

a) fenotipul celor doi părinţi; 
b) tipurile de gameţi formaţi de cei doi indivizi; 
c) procentul descendenţilor cu talie înaltă şi păstăi verzi, homozigoţi pentru ambele caractere, 

rezultaţi în urma acestei încrucişări.  
Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. 
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Varianta 047 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Celula este un sistem deschis care realizează un schimb permanent de materie şi de energie 
cu mediul. 

a) Menţionaţi două componente ale mitocondriei şi rolul acestui organit. 
b) Enumeraţi patru elemente prezente în structura nucleului. 
c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri dintre celula animală şi celula vegetală. 

2.      Numărul de cromozomi este caracteristic fiecărei specii. 
a) Enumeraţi două componente ale unui cromozom metafazic. 
b) Stabiliţi o deosebire dintre cromozomii din anafaza mitozei şi cei din anafaza I a meiozei. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect              

şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, ADN, cromozomi, condensare. 
  
B                       10 puncte 

Într-un grup de şoareci cu coadă scurtă, caracter determinat de gena recesivă (l), toţi 
aparţinând unei linii pure din punct de vedere genetic, a intrat şi un şoarece cu coadă lungă, 
caracter determinat de gena dominantă (L).  Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul şoarecilor cu coadă scurtă; 
b) fenotipurile şi genotipurile descendenţilor, în cazul în care şoarecele cu coadă lungă 

heterozigot se împerechează cu un şoarece cu coadă scurtă; 
c) procentul descendenţei homozigote pentru situaţia în care doi descendenţi heterozigoţi se 

vor împerechea.  
Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. 
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Varianta 048 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Mariana este sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru daltonism.  

a) Precizaţi din ce categorie de maladii genetice face parte daltonismul. 
b) Daţi exemplu de o altă maladie din aceeaşi categorie cu daltonismul, precum şi de alte 

două maladii genetice cu alt mod transmitere la descendenţi. 
c) Explicaţi de ce această boală are frecvenţă diferită la cele două sexe. 

2. În diviziunea celulară, rolul principal îl are nucleul. 
a) Precizaţi patru componente ale nucleului. 
b) Numiţi faza diviziunii în care se individualizează cromozomii, respectiv faza în care ei ating 

maximum de condensare şi de spiralizare.  
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect              

şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză, meioză, celule reproducătoare, celule somatice. 
  
B                       10 puncte 

Culoarea fructelor de tomate este determinată de gena dominantă (R) pentru culoarea roşie şi 
de gena recesivă (r) pentru cea galbenă. În cazul în care se încrucişează un soi de tomate cu 
fructe roşii, homozigot, cu un soi de tomate cu fructe galbene, stabiliţi următoarele: 

a) genotipul plantelor obţinute în  prima generaţie; 
b) raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie ; 
c) procentul descendenţei homozigote pentru încrucişarea în care ambii genitori ar avea  

fructe roşii, dar unul ar fi heterozigot.  
Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. 
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Varianta 049 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Cromozomii sunt purtătorii zestrei ereditare. 

a) Numiţi substanţa nucleară din care se individualizează cromozomii la eucariote şi faza 
diviziunii mitotice în care începe acest proces de condensare.  

b) Comparaţi cromozomii de la eucariote cu  cei de la procariote, urmărind numărul şi 
localizarea lor în celulă. 

c) Caracterizaţi tetradele cromatidice, notând: tipul de diviziune şi faza în care se formează, 
cum se formează şi ce proces are loc la nivelul lor. 

2.      Gimnospermele sunt  spermatofite inferioare . 
a) Notaţi caracterele esenţiale care sunt exprimate prin termenii : „gimnosperm” ,  

„spermatofit” .  
b) Stabiliţi o deosebire dintre florile gimnospermelor şi cele ale angiospermelor. 
c)   Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
 şi în corelaţie următoarele noţiuni: aciculare, răşinoase, traheide, conifere.              

 
  
B                       10 puncte 

Într-o familie, soţia are grupa de sânge B (III), iar soţul ei, grupa 0 (I). Ştiind că tatăl femeii a 
avut grupa de sânge A (II), stabiliţi următoarele: 

a) genotipurile celor trei indivizi; 
b) genotipurile şi fenotipurile posibile ale grupelor de sânge pentru descendenţa familiei 

respective; 
c) procentul descendenţei homozigote posibile pentru copiii familiei pentru situaţia în care 

soţul ar fi avut grupa de sânge AB (IV).  
Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. 
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Varianta 050 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.    Reptilele sunt primele vertebrate care au cucerit mediul terestru. 

a) Numiţi trei grupe sistematice de organisme din Clasa Reptilia. 
b) Precizaţi tipul de locomoţie şi tipul de respiraţie de la guşter. 
c) Stabiliţi două deosebiri, legate de reproducere, dintre broasca de lac şi broasca ţestoasă. 

2.      Gregor Mendel a utilizat mazărea ca material de studiu în experimentele de hibridare. 
a) Precizaţi două caractere ereditare urmărite de Mendel la mazăre şi formele contrastante 

sub care se exprimă aceste caractere. 
b) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              

şi în corelaţie următoarele noţiuni: factori ereditari, heterozigot, pereche. 
  
B                       10 puncte 

Se încrucişează un organism cu genotipul AABBCC cu un individ cu genotipul aabbcc. Stabiliţi 
următoarele: 

a) definiţia trihibridării; 
b) genotipul descendenţei din F1; 
c) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1 . 
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Varianta 051 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Bacteriile sunt cele mai vechi organisme de pe Pământ. 

a) Enumeraţi trei tipuri de bacterii după forma lor . 
b) Denumiţi tipurile de reproducere şi de respiraţie prezente la organismele din regnul Monera. 
c) Stabiliţi patru deosebiri dintre stuctura celulelor procariotă şi eucariotă. 

2.      Procesul de crossing-over  este prezent în diviziunea meiotică. 
a) Enumeraţi trei evenimente care au loc în celulă în faza în care se desfăşoară şi crossing-

over-ul. 
b) Stabiliţi două aspecte legate de importanţa diviziunii meiotice. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              

şi în corelaţie următoarele noţiuni: haploid, organe reproducătoare, cariokineză, gameţi, 
meioză. 

  
B                       10 puncte 

Într-o familie, soţia se numeşte Maria, iar soţul ei, Dragoş, şi amândoi pot distinge toate       
culorile. Tatăl Mariei însă, a avut daltonism. Stabiliţi următoarele: 
a) genotipurile pentru Maria, pentru Dragoş şi pentru descendenţa posibilă a acestei familii; 
b) procentul şi sexul copiilor bolnavi de daltonism ce pot rezulta din această căsătorie; 
c) genotipul părinţilor pentru o familie în care, în descendenţa din prima generaţie, toţi băieţii 

ar fi sănătoşi şi toate fetele ar fi purtătoare ale genei pentru daltonism. 
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Varianta 052 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Virusul matur se numeşte virion.  

a) Precizaţi trei caractere generale ale virusurilor. 
b) Denumiţi părţile componente ale virionului şi notaţi câte un rol pentru fiecare. 
c) Enumeraţi trei viroze la om. 

2.      Determinismul genetic al sexelor la om este de tip cromozomial.  
a) Numiţi cele două tipuri de cromozomi prezenţi în celulele somatice ale omului şi notaţi 

cromozomii implicaţi în determinismul celor două sexe. 
b) Precizaţi heterozomii cocoşului. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              

şi în corelaţie următoarele noţiuni: vrabie, Drosophila, Abraxas, proboscidieni,  
determinism cromozomial al sexelor. 

  
B                       10 puncte 

O femeie cu greutatea de 75 de kilograme a pierdut, în urma unui accident, o cantitate de 1,5   
litri de sânge. Stabiliţi următoarele : 
a) volumul de sânge al acestei persoane, după accident, ştiind că sângele reprezintă 8% din 

greutatea corpului; 
b) denumirea şi rolul elementelor figurate; 
c) genotipurile posibile ale descendenţei, în situaţia în care soţul femeii are grupa de sânge O 

(I), iar părinţii femeii au grupele O (I) şi B (III), genotip homozigot.  
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Varianta 053 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Moluştele sunt nevertebrate care au corpul moale.  

a) Enumeraţi componentele corpului la melcul de livadă. 
b) Precizaţi clasa din care face parte midia şi un aspect legat de importanţa acesteia. 
c) Stabiliţi caracterele clasei din care face parte sepia, legate de: mediul de viaţă, modul de 

viaţă, locomoţie, nutriţie, reproducere. 

2.      Maladiile genetice sunt produse de mutaţii la nivelul materialului genetic.  
a) Notaţi trei exemple de factori mutageni chimici. 
b) Menţionaţi o maladie heterozomală genică şi modul de transmitere a acesteia la cele două 

sexe. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              

şi în corelaţie următoarele noţiuni: monosomie, femeie, Sindrom Turner, heterozomi.  
  
B                       10 puncte 

O celulă notată cu A intră în diviziune mitotică. La sfârşitul  anafazei, în celulă există un număr 
de 48 de  cromozomi monocromatidici. Stabiliţi următoarele : 

a) două evenimente prezente în metafaza mitozei; 
b) numărul total de cromozomi din toate celulele care rezultă, în final, din celula iniţială A, 

după patru diviziuni consecutive; prezentaţi modul de calcul; 
c) patru diferenţe dintre diviziunea mitotică şi cea meiotică.  
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Varianta 054 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Celula este unitatea structurală, funcţională şi genetică a materiei vii.  

a) Enumeraţi tipurile de reticul endoplasmatic; precizaţi câte o caracteristică a acestora. 
b) Denumiţi două organite celulare care conţin enzime; prezentaţi câte un rol pentru fiecare 

organit. 
c) Explicaţi de ce modelul structural al membranei celulare este numit modelul mozaicului 

fluid . 

2.      Clasa Mammalia (mamifere) cuprinde vertebrate extrem de diverse.  
a) Enumeraţi două grupe de mamifere placentare şi notaţi câte un reprezentant pentru fiecare 

grup. 
b) Stabiliţi două asemănări dintre păsări şi mamifere legate de respiraţie şi de reproducere. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              

şi în corelaţie următoarele noţiuni: mamifere, placentă, uter, embrion. 
  
B                       10 puncte 

Se încrucişează un soi de măr cu fructe galbene, mari şi ovale ( AABbCC ) cu un soi de măr cu 
fructe verzi, mici şi ovale ( aabbCc ). Stabiliţi următoarele: 

a) tipurile de gameţi formaţi de organismele parentale; 
b) genotipurile descendenţilor; 
c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru forma fructelor.  
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Varianta 055 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 

A                     20 puncte
            
1.   Ribozomii sunt organite citoplasmatice prezente în orice celulă. 
     a)   Definiţi celula.      
     b)   Precizaţi două localizări ale ribozomilor şi o funcţie îndeplinită de ei în celulă. 
     c)   Enumeraţi două caracteristici structurale ale ribozomilor. 
 
2.    Gregor Mendel, în urma experienţelor de hibridare, a formulat legile eredităţii. 

a) Definiţi hibridarea.    
b) Comparaţi raportul de segregare după fenotip cu cel după genotip, obţinut de Mendel în 

experienţele de monohibridare, în F2.             
     c)   Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în 
           corelaţie următoarele noţiuni: homozigot, heterozigot, fenotip, dominant.                                               
 
B                       10 puncte 
      Volumul de sânge reprezintă 8% din greutatea corpului, plasma reprezintă 55% din volumul 
sângelui, iar apa reprezintă 90% din plasmă. Să se calculeze: 

a) cantitatea de apă din plasma unei persoane care cântăreşte 70 kg; 
b) cantitatea de plasmă pe care o prezintă persoana, după o transfuzie cu un litru de sânge. 
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Varianta 056 

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 
 
A                     20 puncte
             
1.   Gregor Mendel a experimentat hibridarea la plante.  
     a)   Definiţi hibridarea. 
     b)   Formulaţi legile mendeliene ele eredităţii. 
     c)   Reprezentaţi gameţii produşi de un organism cu genotipul AabbCc. 
 
2.   Nucleul este o componentă celulară comună celulei vegetale şi animale. 
      a)   Enumeraţi două caracteristici structurale ale nucleului. 
      b)   Prezentaţi câte două modificări structurale ale nucleului în timpul profazei, respectiv al      
 telofazei. 
      c)   Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în 
            corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi bicromatidici,  centromer,  metafază,  
            cromozomi monocromatidici.                                                  
             
 
B                       10 puncte 
      Se încrucişează şoareci gri – caracter dominant, cu şoareci albi – caracter recesiv, rezultând, 
în F1, şoareci hibrizi. Ştiind că ambii genitori sunt homozigoţi, să se stabilească: 

a) genotipul şi fenotipul hibrizilor din F1; 
b) genotipurile indivizilor din F2; 
c) raportul de segregare după genotip, în F2. 

Pentru rezolvarea problemei, folosiţi simboluri / litere alese de voi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

  
 

 
Varianta 057 

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 
 
A                                                                                                                   20 puncte 
1.   Regnul Plantae cuprinde peste 300.000 de specii, răspândite în diverse ecosisteme terestre şi 
acvatice. 
      a)   Enumeraţi două grupe sistematice de plante. 

b)   Precizaţi câte o caracteristică structurală a grupelor menţionate. 
      c)   Daţi două exemple de plante care se abat de la modalitatea de nutriţie autotrofă;             
 precizaţi tipul de nutriţie pe care îl au.                                                 
            
2.   Celula este unitatea structurală, funcţională şi genetică a lumii vii. 
     a)   Enumeraţi patru organite citoplasmatice comune celulei animale şi celei vegetale. 
     b)   Menţionaţi un rol al nucleului. 
     c)  Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în               
   corelaţie următoarele noţiuni:  mitocondrie,  criste,  enzime oxido-reducătoare,  ATP. 
            
 
B                       10 puncte 
Se încrucişează două soiuri de mazăre: unul cu flori albe (a) şi talie înaltă (B), cu unul cu flori roşii 
(A) şi talie mică (b), ambele dublu homozigote. Transmiterea ereditară a caracterelor se realizează 
mendelian. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipurile parentale;  
b) gameţii produşi de genitorul cu flori albe şi talie înaltă; 
c) genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1. 
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Varianta 058 

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 
 
A                     20 puncte
            
1.   Mutaţiile sunt sursa primară a variabilităţii organismelor. 
     a)   Definiţi mutaţia. 
     b)   Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între mutaţiile naturale (spontane) şi cele artificiale. 
     c)   Explicaţi care vor fi consecinţele distrugerii fusului de diviziune. 
 
2.     Celula este unitatea structurală şi funcţională a vieţii.  
      a)   Enumeraţi trei roluri ale membranei celulare. 
      b)   Precizaţi trei localizări ale acizilor nucleici în celula vegetală. 
      c)   Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în 
            corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii, substanţe organice, oxigen, cloroplaste.                               
 
 
B                       10 puncte 
În urma fecundaţiei unui ovul cu n = 31 cromozomi, de către un spermatozoid cu acelaşi număr de 
cromozomi, rezultă celula-ou, care suferă mitoze succesive. Stabiliţi următoarele: 
      a)   numărul de cromozomi ai celulei-ou şi numărul de cromatide din spermatozoidul care a  
            participat la fecundaţie; 
      b)   numărul de cromatide prezente în celula-ou, în profaza primei diviziuni mitotice; 
      c)   numărul de celule rezultate după trei diviziuni mitotice succesive ale celulei-ou. 
 
 
 
 
  



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

  
 

 
Varianta 059 

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 
 
A                     20 puncte
            
1.    Nucleul este o structură a celulei animale. 
     a)   Prezentaţi două roluri ale nucleului. 
     b)   Precizaţi numărul total de cromozomi din cele două celule-fiice rezultate din mitoza unei 
           celule-mamă ce conţine 2n = 48 de cromozomi. 

c) Realizaţi o comparaţie între modificările pe care le suportă două componente ale nucleului 
      în timpul profazei şi al telofazei. 

 
2.     Organismele vii sunt grupate în cinci regnuri. 
      a)   Enumeraţi regnurile ai căror reprezentanţi au celule cu nucleu.     
      b)   Încadraţi un organism  în două categorii sistematice, la alegere. 
      c)   Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în 
            corelaţie următoarele noţiuni: angiosperme, trahei, fruct, sămânţă.                                                  
 
B                       10 puncte 
La om, sângele reprezintă 8% din greutatea corpului, iar elementele figurate reprezintă 45% din 
volumul de sânge. Stabiliţi următoarele: 

a) cantitatea de sânge a unei persoane de 90 kg; 
b) cantitatea de apă din sângele aceleiaşi persoane; 
c) cantitatea de plasmă rămasă în sângele acestei persoane, după ce a pierdut, prin 

hemoragie, 100 ml sânge.  
  Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 
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Varianta 060 

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 
 
A                     20 puncte
            
1.    Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. 
     a)    Enumeraţi două organite citoplasmatice situate în apropierea nucleului. 
     b)    Precizaţi o asemănare şi o deosebire între celula procariotă şi cea animală. 
     c)  Daţi un exemplu de celulă în care predomină unul din cele două tipuri de reticul    
 endoplasmic şi argumentaţi alegerea făcută. 
 
 
2.     Daltonismul şi hemofilia sunt maladii ereditare. 
      a)   Precizaţi cauza care determină apariţia celor două maladii ereditare.      
      b)   Explicaţi incidenţa diferită, la femei şi la bărbaţi, a acestor maladii ereditare. 
      c)   Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în 
            corelaţie următoarele noţiuni: hemofilie, factor de coagulare, hemoragii.                                                
 
 
B                       10 puncte 
La grâu, diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi, durează 60 de minute, 
din care: 8 minute metafaza, 4 minute anafaza şi 18 minute telofaza. Stabiliţi următoarele: 

a) timpul necesar desfăşurării tuturor metafazelor din cadrul diviziunilor mitotice succesive prin 
care, pornind de la celula-ou, se obţin 16 celule; 

b) numărul de diviziuni mitotice prin care, dintr-o celulă-mamă 2n, se formează 128 de celule 
şi timpul necesar pentru formarea acestora, fără a ţine cont de interfază; 

c) timpul necesar desfăşurării a cinci diviziuni mitotice, ştiind că interfaza durează 250 de 
minute şi considerând că celula iniţială a ieşit din interfază.   
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Varianta 061 

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 
 
A                                                                                                                           20 puncte 
 
1.     Sexul descendenţilor poate fi deteminat de cromozomi. 
      a)  Numiţi cromozomii implicaţi în determinarea sexului.   
      b)  Scrieţi formulele heterozomilor prezenţi în celulele somatice ale porumbeilor, la ambele 
           sexe. 
      c)  Realizaţi o schemă care demonstrează că sex ratio este de 1:1, în cazul determinismului 
           cromozomal al sexelor la tipul Drosophila. 
 
2.     Ciclul celular este o succesiune de procese care se finalizează cu obţinerea a două sau a 
patru celule- fiice. 
      a)  Enumeraţi etapele ciclului celular.   
      b)  Comparaţi structura cromozomilor din anafaza I şi anafaza II (o deosebire). 
      c)  Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în 
           corelaţie următoarele noţiuni: condensare, profază, centromer, fus de diviziune.                                    
 
B                       10 puncte 
Se încrucişează două soiuri de piersici: unul cu fructe pubescente şi cu pulpa albă (GGYY), cu 
unul cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. Ştiind că aceste caractere se transmit mendelian,   
stabiliţi următoarele: 

a) genotipul plantelor cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă; 
b) genotipul şi fenotipul plantelor din F1; 
c) raportul de segregare după fenotip, în F2. 
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Varianta 062 

 
SUBIECTUL II                                                                                             (30 puncte) 
 
A                     20 puncte
            
1.      Ciupercile formează un grup de organisme foarte heterogen. 

a) Precizaţi două grupe sistematice de ciuperci; daţi un exemplu de reprezentant pentru fiecare 
grupă.  

b) Denumiţi două tipuri de nutriţie caracteristice ciupercilor.   
c) Stabiliţi patru asemănări  între cele două grupe sistematice de ciuperci.  

2. Celulele eucariote prezintă membrană celulară.  
a) Denumiţi modelul de organizare a membranei celulare. 
b) Precizaţi care sunt cele două componente de bază ale membranei celulare şi enumeraţi 

două roluri ale acestui înveliş celular.  
c)  Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
    şi în corelaţie următoarele noţiuni: perete celular, celuloză, chitină, membrană celulară. 

 
B                       10 puncte 

La măr, culoarea fructelor este dată de o pereche de gene (R – culoare roşie şi r - culoare 
galbenă), iar înălţimea plantei de o altă pereche de gene (I – plante înalte şi i - plante pitice). Se 
încrucişează un individ homozigot dominant pentru culoarea fructelor şi homozigot recesiv pentru 
înălţimea plantei cu un individ homozigot recesiv pentru culoarea fructelor şi homozigot dominant 
pentru înălţimea plantei. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul celor doi indivizi; 
b) genotipul indivizilor din F1; 
c) procentul de plante cu fructe roşii în F1; procentul de plante cu tulpină pitică din F1. 
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Varianta 063 

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 
 
A                     20 puncte
            
1.    Mutaţiile sunt o sursă de variabilitate genetică. 
     a)    Definiţi mutaţia. 
     b)    Enumeraţi trei modificări care pot apărea în structura cromozomilor, ca urmare a acţiunii 
            unor factori mutageni. 
     c)    Precizaţi numele a două tipuri de aneuploidii şi formulele lor cromozomale. 
 
2.  Vertebratele sunt animale care populează toate mediile de viaţă. 
      a)   Enumeraţi, în ordine evolutivă, patru clase de vertebrate.  
      b)   Precizaţi tipurile de fecundaţie întâlnite la vertebrate. 
      c)   Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în 
            corelaţie următoarele noţiuni: reptile, tegument, adaptare, năpârlire. 
 
 
B                       10 puncte 
Se încrucişează două soiuri de mazăre: AabbCc x aaBbcc, care se deosebesc prin trei perechi de 
caractere, în următoarea ordine: talie, culoarea bobului şi forma bobului. Ştiind  că talia înaltă, 
culoarea galbenă şi aspectul neted al bobului sunt caractere dominante, iar talia joasă, culoarea 
verde şi aspectul zbârcit sunt caractere recesive, stabiliţi următoarele: 

a) fenotipul organismului parental aaBbcc; 
b) tipurile de gameţi produşi de organismul parental AabbCc; 
c) trei genotipuri posibile ale indivizilor din F1. 
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Varianta 064 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Celula reprezintă unitatea de structură şi de funcţie a lumii vii. 

a) Enumeraţi două organite comune celulei vegetale şi celulei animale. 
b) Precizaţi numele şi structura organitului care formează fusul de diviziune. 
c) Comparaţi mitoza şi meioza, stabilind o asemănare şi o deosebire între cele două tipuri de 

diviziuni celulare. 
 

2. Pentru a inventaria organismele vii de pe Terra, a fost necesară clasificarea lor. 
a) Enumeraţi două categorii sistematice (taxoni) cunoscute. 
b) Explicaţi denumirea clasei amfibienilor, corelat cu mediul lor de viaţă şi cu tipurile de 

respiraţie caracteristice. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect                

şi în corelaţie următoarele noţiuni: monocotiledonate, sămânţă, grâu, angiosperme.                                 

 
B                       10 puncte 

Într-un cuplu, femeia are grupa de sânge A (II),  iar bărbatul are grupa de sânge B (III). Tatăl 
femeii are grupa O (I), în timp ce părinţii bărbatului au, ambii, grupa AB (IV).  Stabiliţi următoarele: 

a) denumirea fenomenului de interacţiune genică care stă la baza apariţiei grupei de sânge 
AB (IV) şi semnificaţia sa; 

b) genotipurile femeii şi bărbatului din cuplu;  
c) grupele de sânge cărora pot aparţine copiii acestui cuplu. 
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Varianta 065 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Diviziunea celulară face parte, alături de interfază, din ciclul celular. 

a) Enumeraţi trei aspecte ale importanţei mitozei. 
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între anafaza I a meiozei şi anafaza mitozei. 
c) Explicaţi de ce în interfaza care precede meioza II nu este necesară dublarea cantităţii de ADN. 

2.      Mutaţiile genetice se pot manifesta în populaţia umană sub forma unor maladii. 
a) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii, deosebite după cantitatea de material genetic afectată. 
b) Daţi două exemple de maladii genetice umane determinate de aneuploidii heterozomale şi 

scrieţi în dreptul uneia dintre ele formula sa cromozomială, care să cuprindă numărul de 
autozomi şi heterozomi. 

c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect             
şi în corelaţie următoarele noţiuni: daltonism, genă, cromozomul X, mutaţie.                                               

 
B                       10 puncte 

Se încrucişează două soiuri de cireş (AaBB x aaBb), deosebite prin două perechi de caractere: 
dimensiunea florilor şi culoarea fructelor. Florile mari şi fructele de culoare roşie sunt caractere 
dominante, iar florile mici şi culoarea galbenă a fructelor reprezintă caractere recesive. Stabiliţi 
următoarele: 

a) fenotipul organismelor parentale; 
b) tipurile de gameţi produse de organismul AaBB; 
c) genotipurile indivizilor din F1 şi fenotipul indivizilor dublu homozigoţi din această generaţie. 
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Varianta 066 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Reptilele sunt vertebrate adaptate mediului terestru. 

a) Enumeraţi patru grupe taxonomice cuprinse în clasa Reptile. 
b) Precizaţi două caracteristici ale tegumentului reptilelor. 
c) Menţionaţi două adaptări ale funcţiei reproductive a reptilelor la mediul de viaţă terestru. 

2.      Mitocondriile sunt organite specifice celulei eucariote. 
a) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. 
b) Enumeraţi cinci componente care intră în structura unei mitocondrii. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: hepatocit, mitocondrii, metabolism.                                                                   

 
B                       10 puncte 

Într-un cuplu, mama este sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru daltonism, iar tatăl este 
sănătos. În momentul producerii gameţilor tatălui, nu are loc disjuncţia heterozomilor. Stabiliţi 
următoarele: 

a) genotipul mamei; 
b) gameţii fiecărui părinte; 
c) genotipurile descendenţilor masculini şi fenotipurile posibile ale descendenţilor de sex 

feminin ai acestui cuplu, în acest caz. 
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Varianta 067 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Animalele sunt incluse în unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii. 

a) Enumeraţi două clase aparţinând încrengăturii Anelide. 
b) Stabiliţi două caracteristici morfologice comune organismelor din încrengătura Moluşte. 
c) Justificaţi încadrarea crustaceelor şi a insectelor în încrengătura Artropode, prin 

prezentarea a două caractere morfologice comune celor două clase. 
 
2.      Gregor Mendel a stabilit două legi ale geneticii. 

a) Definiţi noţiunile: genotip, fenotip. 
b) Explicaţi următorul enunţ: “Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic”. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect             

şi în corelaţie următoarele noţiuni: mazăre, verde, monohibridare, galben.                                                   

 
B                       10 puncte 

În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n=10 cromozomi se obţin celule-fiice.    
Stabiliţi următoarele: 
a) numărul de cromatide, respectiv de cromozomi din celula-mamă aflată în anafază; 
b) numărul de celule rezultate după trei diviziuni ale celulei-mamă, precum şi numărul total de  

cromozomi din aceste celule; 
c) numele mutaţiei apărute în situaţia în care nu se produce disjuncţia într-una dintre perechile 

de cromozomi ale celulei-mamă. 
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Varianta 068 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Virusurile sunt particule infecţioase situate la limita dintre materia vie şi cea nevie. 

a) Numiţi cele două componente care intră în structura unui virus. 
b) Precizaţi două viroze la om. 
c) Prezentaţi două argumente în favoarea considerării virusurilor ca fiind particule nevii. 

2.     Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. 
a) Definiţi ţesutul. 
b) Evidenţiaţi o asemănare şi o deosebire între celula vegetală şi cea animală. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: fosfolipide, mozaic fluid, proteine, bistrat.                                                        

 
B                       10 puncte 

Un bărbat cu daltonism se căsătoreşte. Soţia sa nu are daltonism, iar tatăl ei este sănătos.      
Cuplul are un băiat care prezintă hemofilie, fără a avea şi daltonism. Stabiliţi următoarele: 
a) genotipul mamei şi genotipul tatălui băiatului; 
b) genotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului; 
c) fenotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. 
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Varianta 069 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Şalăul este un reprezentant al vertebratelor. 

a) Numiţi clasa de vertebrate în care este încadrat şalăul. 
b) Precizaţi modul de locomoţie, tipul de nutriţie şi tipul de respiraţie al şalăului. 
c) Explicaţi de ce fecundaţia externă este posibilă numai în mediul acvatic. 

2.      În celula eucariotă se află mai multe tipuri de organite. 
a) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri ale celulei vegetale. 
b) Menţionaţi două asemănări şi o deosebire între plastide şi mitocondrii. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: vacuole, celulă vegetală, celulă animală.                                                         

 
B                       10 puncte 

Într-o familie, mama are ochii albaştri (”a” - caracter recesiv) şi grupa sanguină A (II). Tatăl are 
ochii căprui (A), fiind heterozigot pentru acest caracter şi având grupa de sânge B (III). Cei doi 
copii au ochi albaştri. Ştiind că, atât femeia, cât şi bărbatul din acest cuplu au unul dintre părinţi cu 
grupa O (I), stabiliţi următoarele: 

a) genotipul, pentru ambele caractere, ale femeii şi bărbatului; 
b) tipurile de gameţi produşi de bărbat; 
c) grupele de sânge pe care le pot avea copiii acestui cuplu. 
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Varianta 070 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Mamiferele placentare sunt cele mai evoluate vertebrate. 

a) Enumeraţi trei grupe taxonomice de mamifere placentare. 
b) Numiţi un mamifer placentar adaptat mediului acvatic şi precizaţi două caractere 

morfologice ale acestui mamifer, determinate de adaptarea la mediul de viaţă acvatic. 
c) Argumentaţi denumirea de “mamifer” dată reprezentanţilor acestei clase. 

2.     În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus că indivizii cu aceeaşi 
înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. 

a) Numiţi două soiuri de mazăre utilizate de Mendel în experimentele sale de hibridare. 
b) Stabiliţi fenomenul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV);  

scrieţi câte o formulă genotipică pentru fiecare dintre celelalte trei grupe sanguine existente 
în populaţia umană. 

c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect             
şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip, genotip, organism homozigot.                                                     

 
B                       10 puncte 

Celula-mamă a unui ovul are 2n = 20 de cromozomi. În timpul diviziunii meiotice a acestei 
celule, nu se produce disjuncţia cromozomilor din perechile numărul 1 şi numărul 2. Stabiliţi 
următoarele:   

a) numărul de cromozomi din fiecare dintre cele două tipuri de ovule formate; 
b) numărul de cromozomi ai zigotului rezultat prin fecundarea ovulului cu numărul cel mai mic 

de cromozomi, de către un spermatozoid normal aparţinând unui individ din aceeaşi specie; 
c) numărul de cromozomi, respectiv de cromatide, din toate celulele rezultate după prima 

diviziune a acestui zigot, înainte de a intra în interfază.     
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Varianta 071 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Păsările sunt organisme aparţinând regnului Animale. 

a) Enumeraţi două grupe taxonomice de păsări. 
b) Stabiliţi două caracteristici ale tegumentului păsărilor. 
c) Daţi două exemple de specii de păsări ocrotite din ţara noastră; prezentaţi un argument în 

favoarea necesităţii înfiinţării unei rezervaţii naturale. 
 
2.      Nucleul este coordonatorul proceselor biologice fundamentale în celulă. 

a) Enumeraţi trei componente structurale ale nucleului. 
b) Descrieţi două modificări ale structurii nucleului în profază. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect  şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, telofază.                                                                     

 
B                       10 puncte 

Se încrucişează două soiuri de piersic, unul cu frunze ovale (a) şi fructe cu puf (B) , celălalt cu 
frunze lanceolate (A) şi fructe fără puf (b). Părinţii sunt heterozigoţi pentru caracterul dominant. 
Stabiliţi următoarele: 

a) genotipurile părinţilor; 
b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi; 
c) fenotipurile organismelor din F1; procentul combinaţiilor homozigote pentru ambele 

caractere. 
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Varianta 072 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Recombinarea genetică este una din principalele surse ale variabilităţii organismelor. 

a) Definiţi variabilitatea. 
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza I şi profaza II ale meiozei. 
c) Argumentaţi variabilitatea descendenţilor unei familii, precizând modul de realizare a 

recombinării genetice a caracterelor ereditare. 
 

2.     Conservarea biodiversităţii reprezintă una dintre cele mai importante obiective ale strategiei protecţiei 
mediului în România. 

a) Daţi două exemple de plante şi două exemple de animale ocrotite prin lege. 
b) Încadraţi sistematic un animal ocrotit prin lege, la alegere, precizând: regnul, încrengătura, 

clasa. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              

      şi în corelaţie următoarele noţiuni: Delta Dunării, rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale.                            
 

 
B                       10 puncte 

Se încrucişează un organism dublu heterozigot (GgHh) cu unul dublu homozigot recesiv 
(gghh), obţinându-se generaţia F1. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul gameţilor pe care îi formează fiecare dintre aceşti genitori (părinţi); 
b) genotipul organismelor din F1; 
c) proporţia (%) combinaţiilor din F1 care prezintă ambele gene în stare homozigotă. 
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Varianta 073 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Transmiterea ereditară a caracterelor se bazează pe informaţia genetică a organismului. 

a) Denumiţi componentele celulare, vizibile în timpul diviziunii celulare, care deţin şi transmit 
informaţia genetică. 

b) Enunţaţi primele legi ale eredităţii şi precizaţi numele celui care le-a formulat. 
c) Argumentaţi, referitor la numărul de cromozomi, importanţa meiozei şi a fecundaţiei la 

organismele cu reproducere sexuată. 
 

2. Regnul animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. 
a) Definiţi celula. 
b) Stabiliţi două deosebiri structurale dintre celula procariotă şi cea eucariotă. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              

            şi în corelaţie următoarele noţiuni: nutriţie heterotrofă, mamifere, mediul terestru,   
plantigrad.  

 
B                       10 puncte 
      O femeie cu grupa de sânge A (II), a cărei mamă are grupa O (I), naşte un copil cu grupa AB 
(IV). Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul mamei şi genotipul copilului; 
b) genotipurile posibile ale bunicului (tatălui mamei); 
c) grupe de sânge posibile ale tatălui copilului şi genotipurile acestora. 
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Varianta 074 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Celulele eucariote sunt compartimentate structural şi funcţional. 

a) Numiţi componentul celular cu rol coordonator al activităţilor celulare. 
b) Enumeraţi trei elemente structurale ale componentului denumit la punctul a).  
c) Stabiliţi o asemănare şi două deosebiri structurale între mitocondrii şi cloroplaste. 

 
2. Înmulţirea celulelor este precedată de creşterea lor. 

a) Definiţi ciclul celular. 
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire dintre metafaza I şi metafaza II. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              

            şi în corelaţie următoarele noţiuni: interfaza, perioada presintetică, cromozomi  bicromatidici, 
ADN. 

 
B                       10 puncte 
      Pentru o plantă, gena pentru culoarea albastră a florilor (A) domină asupra celei pentru 
culoarea albă (a), iar organismele heterozigote au flori albastre. Prin încrucişarea organismelor 
heterozigote se obţine o descendenţă neuniformă. Stabiliţi:  

a) genotipul plantelor heterozigote;  
b) genotipul gameţilor formaţi de plantele heterozigote;  
c) raportul de segregare, după genotip şi fenotip al descendenţilor; genotipul plantelor cu flori 

albe.            
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Varianta 075 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Peretele celular se formează cu participarea membranei celulare. 

a) Enumeraţi două categorii de organisme care prezintă perete celular.  
b) Stabiliţi două deosebiri dintre structura membranei celulare şi cea a peretelui celular. 
c) Explicaţi rolul peretelui celular (două aspecte). 

 
2. Organismele care au sex homogametic produc un singur tip de gameţi. 

a) Definiţi heterozomii. 
b) Stabiliţi numărul total de cromozomi, numărul de autozomi şi de heterozomi ai fiecărui 

gamet pe care îl formează, prin meioză, o specie cu 2n = 8 cromozomi. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              

            şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom, non - disjuncţie, gameţi, aberaţii numerice.  
 
 
B                       10 puncte 
      Prin încrucişarea unui individ homozigot care aparţine unui soi de tomate cu fruct rotund (O) şi 
de culoare roşie (R) cu un alt individ homozigot care are fructe ovale (o) şi de culoare galbenă (r), 
se obţin, în F1, organisme hibride. Stabiliţi:  

a) genotipurile părinţilor; genotipul hibrizilor din F1  
b) genotipurile gameţilor formaţi de hibrizii din F1; 
c) genotipurile hibrizilor din F2 care prezintă fructe rotunde şi galbene; numărul descendenţilor 

din F2 care prezintă fructe roşii. 
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Varianta 076 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Fecundaţia este procesul complementar meiozei. 

a) Numiţi tipul de celule rezultate în urma meiozei şi a fecundaţiei şi stabiliţi numărul de seturi de 
cromozomi conţinut de fiecare din celulele numite.  

b) Stabiliţi două deosebiri dintre mitoză şi meioză. 
c) Reprezentaţi schema mitozei, respectiv a meiozei pentru o celulă-mamă care prezintă 2n = 

16 cromozomi. 
 

2. Monocotiledonatele şi dicotiledonatele sunt plante care prezintă sămânţa închisă în fruct. 
a) Enumeraţi două specii de monocotiledonate şi două specii de dicotiledonate. 
b) Precizaţi două caracteristici structurale ale cloroplastului. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect 

            şi în corelaţie următoarele noţiuni: tomate, cromoplaste, bace, substanţe nutritive. 
 

 
B                       10 puncte 
      Într-o familie, tatăl, fiul şi una dintre fiice au hemofilie, cealaltă fiică însă este sănătoasă. 
Stabiliţi:  

a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte;  
b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi; genotipul copiilor sănătoşi;  
c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. 
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Varianta 077 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Proteinele sunt substanţe organice cu numeroase roluri în lumea vie.  

a) Enumeraţi două exemple de componente celulare cu rol în sinteza proteinelor.   
b) Denumiţi tipul de organit celular, specific celulei vegetale, care depozitează proteine sau 

alte substanţe organice.  
c) Descrieţi modelul mozaicului fluid.  

 

2. Fenomenul de codominanţa duce la apariţia unei grupe de sânge în populaţia umană. 
a) Definiţi codominanţa.  
b) Reprezentaţi schematic modul de apariţie a tuturor genotipurilor descendenţilor unei familii, în 

cazul în care mama are grupa A (II) heterozigotă, iar tatăl are grupa B (III) homozigotă; 
precizaţi procentul descendenţilor care au grupa de sânge apărută ca urmare a codominanţei. 

c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
            şi în corelaţie următoarele noţiuni: Mendel, gameţi puri, mazăre, monohibridare.  
 
B                       10 puncte 
      Se încrucişează un soi de piersic cu fructe roşii, mari şi lucioase (AABBCc) cu unul cu fructe 
galbene, mari şi lucioase (aaBbCC). Stabiliţi:  

a) genotipul gameţilor formaţi de organismele parentale;  
b) genotipul descendenţilor; 
c) procentul descendenţilor homozigoţi pentru mărimea fructelor.    
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Varianta 078 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. 

a) Denumiţi un alt component specific celulei vegetale.   
b) Clasificaţi leucoplastele, după natura substanţelor organice depozitate.  
c) Reprezentaţi schematic un cloroplast şi o mitocondrie şi indicaţi, pe schemă, cu ajutorul 

unor săgeţi, un component structural similar.  
 
2. Regnul animal cuprinde vertebrate adaptate la toate mediile de viaţă. 

a) Numiţi o specie de amfibian.  
b) Enumeraţi câte două exemple de specii pentru: peşti osoşi, reptile, păsări.  
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              

            şi în corelaţie următoarele noţiuni: mediul terestru, glande mamare, mamifere placentare.  
 
B                       10 puncte 
      Se încrucişează doi indivizi homozigoţi de tipul  AAbbCC, respectiv aaBBcc. Stabiliţi:  

a) genotipul descendenţilor din F1;  
b) genotipul tuturor gameţilor pe care îi formează un individ din F1. 
c) numărul gameţilor diferiţi pe care îi formează un individ din F1.  
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Varianta 079 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Cea mai mare cantitate de acizi nucleici este localizată în nucleu. 

a) Enumeraţi cele două tipuri de acizi nucleici şi precizaţi câte un rol pentru fiecare tip.   
b) Denumiţi alte trei componente celulare care conţin acizi nucleici.  
c) Reprezentaţi schematic un cromozom bicromatidic, notând pe desen două elemente 

componente.  
 
2. Monerele sunt organisme procariote, răspândite în toate mediile de viaţă. 

a) Enumeraţi trei caracteristici structurale ale eubacteriilor.  
b) Prezentaţi trei aspecte ale importanţei bacteriilor saprofite.  
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              

            şi în corelaţie următoarele noţiuni: bacil, bacterie parazită, tuberculoză, plămâni .  
 
B                       10 puncte 
      În urma încrucişării dintre un individ dublu homozigot dominant AABB cu un altul dublu 
heterozigot AaBb, rezultă prima generaţie, F1. Stabiliţi: 

a) genotipul gameţilor pe care îi formează individul AaBb;  
b) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena A în stare homozigotă; 

genotipul indivizilor care prezintă gena A în stare homozigotă; 
c) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena B în stare heterozigotă; 

genotipul indivizilor care prezintă gena B în stare heterozigotă.  
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Varianta 080 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.    Membrana celulară şi peretele celular sunt învelişuri ale celulei vegetale. 

a) Numiţi alte două regnuri în cadrul cărora celulele au perete celular. 
b) Precizaţi o asemănare între celula vegetală şi celula animală. 
c) Stabiliţi două deosebiri între structura membranei celulare şi structura peretelui celular 

vegetal.  
 

2.     Fungii şi ferigile sunt organisme care se înmulţesc prin spori. 
a)   Daţi câte un exemplu de fungi şi de ferigi; precizaţi mediul lor de viaţă. 
b)  Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre corpul fungilor şi al pteridofitelor. 
c)   Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              

   şi în corelaţie următoarele noţiuni: ascomicete, filicate, plante vasculare.    

 
B                       10 puncte 
      Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv alcătuit din celule, fibre şi substanţă fundamentală.  
     Într-o porţiune de ţesut osos se găsesc 15000 de canale Havers, iar fiecărui canal îi 
      corespund zece lamele osoase.  
      Stabiliţi:  

a) tipul de ţesut osos şi tipul de substanţă fundamentală caracteristic acestui ţesut; 
b) numărul de osteoane care corespund acestor canale Havers şi numărul total de lamele 

osoase din această porţiune de ţesut, precum şi modul lor de dispunere; 
c) necesitatea prezenţei osteoplastelor în alcătuirea aceastui tip de ţesut. 
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Varianta 081 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Regnul Animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare, care se hrănesc heterotrof.  

a) Prezentaţi două adaptări ale peştilor la viaţa acvatică. 
b) Încadraţi, indicând încrengătura corespunzătoare, următoarele specii de animale 

nevertebrate: oxiurul, tenia, racul, caracatiţa. 
c) Comparaţi tipul de respiraţie întâlnit la amfibieni cu cel de la reptile, precizând o asemănare 

şi o deosebire. 
 

2.      Celula vegetală este un tip de celulă eucariotă. 
a) Denumiţi doi constitenţi celulari specifici celulei vegetale. 
b) Reprezentaţi grafic ultrastructura unei mitocondrii, denumind trei componente pe desen.  
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: nucleu, cromozomi, nucleoli, cromatină.                                                 

 
B                       10 puncte 
      Un copil are grupa sangvină O (I), mama sa are grupa B (III), iar tatăl are o grupă sanguină 
diferită de a celor doi. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul mamei şi al copilului. 
b) grupa de sânge a tatălui copilului; alte posibile grupe de sânge ale copiilor acestui cuplu şi 

genotipul acestora. 
c) abaterea de la legile lui Mendel, întâlnită în cazul grupei AB (IV). 
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Varianta 082 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Celula eucariotă prezintă un nucleu delimitat de membrană nucleară.  

a) Enumeraţi trei constituenţi celulari delimitaţi de o membrană simplă. 
b) Indicaţi câte o particularitate structurală pentru oricare două componente din structura 

nucleului. 
c) Comparaţi mitocondriile şi cloroplastele, din punct de vedere structural, indicând două 

asemănări şi două deosebiri. 
 

2.      Regnul Plantae cuprinde organisme fotoautotrofe, răspândite pe tot globul.  
a) Exemplificaţi câte o plantă din următoarele grupe: conifere, monocotiledonate, 

dicotiledonate. 
b) Precizaţi trei caractere de superioritate ale angiospermelor faţă de gimnosperme. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: tulpina, ferigi, cormofite, frunze.                                                                

 
B                       10 puncte 

   Se încrucişează un soi de măr cu fructe roşii (R) şi rotunde (O) cu un soi cu fructe galbene (r) 
şi ovale (o). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1, se obţin 
organisme hibride. Stabiliţi următoarele: 

a) fenotipul organismelor din F1; 
b) tipurile de gameţi formate de hibrizii din F1; 
c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe galbene şi rotunde; genotipul organismelor din 

F2  cu  fructe galbene şi rotunde. 
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Varianta 083 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.     Regnul Monera cuprinde organisme procariote, unele dintre cele mai vechi forme de viaţă. 

a) Reprezentaţi schematic structura unei celule procariote şi notaţi pe desen patru elemente 
componente. 

b) Definiţi noţiunea de “bacterioză”. 
c) Identificaţi bacteriozele din lista următoare: tetanos, gripă, tuberculoză, SIDA, oreion, sifilis, 

herpes. 
 

2.     Celulele vegetală şi animală sunt eucariote, având o organizare asemănătoare. 
a) Indicaţi doi constituenţi celulari specifici celulei vegetale.  
b) Denumiţi organitele celulare care conţin enzime oxidoreducătoare, respectiv enzime 

hidrolitice şi precizaţi rolul acestor organite. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: celuloză, membrana celulară, lipide, perete celular.                             

 
B                       10 puncte 

Culoarea neagră a blănii la şoareci este determinată de o genă dominantă (B), iar culoarea 
cafenie de o genă recesivă (b). Caracterul coadă scurtă (S) este dominant faţa de cel cu coadă 
lungă (s). Se încrucişează un şoarece cu blană neagră şi coadă scurtă cu un şoarece cu blană 
cafenie şi coadă lungă. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul părinţilor;  
b) genotipul şi fenotipul descendenţilor posibili, rezultaţi din această încrucişare; tipurile de 

gameţi formaţi de aceşti descendenţi din prima generaţie; 
c) probabilitatea apariţiei şoarecilor cu blană neagră şi coadă lungă (BBss), rezultaţi în urma 

încrucişării între doi şoareci din prima generaţie. 
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Varianta 084 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.     Mutaţiile pot fi clasificate după mai multe criterii.  

a) Definiţi mutaţia; daţi câte un exemplu de factor mutagen fizic, chimic şi biologic.  
b) Precizaţi tipul de mutatie şi câte o manifestare pentru daltonism şi albinism. 
c) Într-un cromozom genele au următoarea ordine: a-b-c-d-e-f. Stabiliţi succesiunea genelor în 

acest cromozom atunci când are loc o deleţie a segmentului d-e-f, respectiv o inversie la 
nivelul segmentului c-d-e. 

 
2.      Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediilor de viaţă terestru şi acvatic.   

a) Numiţi două grupe de amfibieni. 
b) Precizaţi tipurile de respiraţie şi de locomoţie ale amfibienilor adulţi. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: tetrapode, acvatic, metamorfoză, broasca de lac.                                     

 
B                       10 puncte 

Durata diviziunii mitotice variază in funcţie de specie. La grâu, diviziunea mitotică a unei celule 
somatice cu 2n = 14 cromozomi durează 60 de minute, dintre care: 8 minute metafaza; 18 minute 
telofaza; profaza – jumătate din durata diviziunii.  

a) Enumeraţi cele patru faze ale mitozei în ordinea desfăşurarii acestora şi stabiliţi timpul 
necesar desfăşurării profazei şi anafazei; 

b) Stabiliţi numărul de cromozomi existenţi în placa metafazică şi tipul de cromozomi aflaţi în 
metafază şi anafază; 

c) Stabiliţi numărul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celulă-mamă (2n) se formează 128 de 
celule-fiice. 
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Varianta 085 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Păsările sunt vertebrate adaptate la mediul de viaţă aerian.  

a) Enumeraţi trei grupe de păsări. 
b) Precizaţi, pentru păsări: două adaptări la locomoţia prin zbor, tipul de respiraţie şi de 

reproducere. 
c) Denumiţi un mamifer adaptat la mediul de viaţă aerian; precizaţi două adaptări ale sale la 

acest mediu de viaţă.  
 
 

2.     Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii.    
a) Enunţaţi una din legile mendeliene ale eredităţii.  
b) Definiţi noţiunile: “fenotip”, “genotip” şi explicaţi de ce doi indivizi de mazăre cu bob neted 

pot avea genotip diferit. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect 
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: genă, homozigot, heterozigot, recesiv.                                                    

 
B                       10 puncte 

Într-o familie în care ambii părinţi sunt sănătoşi se naşte un băiat daltonist. Stabiliţi 
următoarele: 

a) genotipul părinţilor şi al băiatului daltonist;  
b) fenotipul şi genotipul celorlalţi descendenţi posibili; 
c) procentul descendenţilor care pot manifesta boala.     
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Varianta 086 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Organismele unicelulare au reprezentanţi încadraţi în mai multe regnuri.  

a) Numiţi un organism unicelular parazit şi boala produsă de acesta. 
b) Precizaţi modul de hrănire şi de înmulţire a algelor unicelulare şi a bacteriilor. 
c) Evidenţiaţi două adaptări ale sporozoarelor la viaţa parazită.  

 

2. Maladiile ereditare sunt determinate de mutaţii genice, care pot fi dominante sau recesive.  
a) Precizaţi manifestarea definitorie a: polidactiliei, albinismului, anemiei falciforme. 
b) Selectaţi maladiile ereditare recesive dintre următoarele: sindactilie, hemofilie, sindrom 

Down, daltonism; precizaţi în ce tip de cromozomi se găsesc genele care determină 
maladiile selectate. 

c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în 
corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie, heterozomi, sindrom, autozomi. 

 
B                       10 puncte 

Într-o familie sunt patru copii, fiecare cu o grupă sangvină diferită. Stabiliţi următoarele:  
a) grupa sangvină a părinţilor şi genotipul acestora; 
b) genotipul grupelor sangvine ale celor patru copii; 
c) dacă părinţii sunt homozigoţi şi/ sau heterozigoţi.  
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Varianta 087 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Mitoza este un tip de diviziune cariochinetică, ce are ca finalitate formarea a două celule-fiice 
asemănătoare cu celula-mamă. 

a) Precizaţi în ce tip de celule se desfăşoară mitoza; stabiliţi dacă aceste celule sunt procariote 
sau eucariote.  

b) Precizaţi câte două caracteristici ale metafazei, respectiv ale anafazei mitozei. 
c) Comparaţi profaza mitozei cu profaza I a meiozei, precizând doua asemănări şi două 

deosebiri. 

2.      Viermii reprezintă un grup heterogen de animale nevertebrate, libere sau parazite.  
a) Enumeraţi trei încrengături ale viermilor.  
b) Denumiţi un vierme parazit; precizaţi două adaptări ale acestuia la viaţa parazită. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: oligochete, inele, cheţi, terestru.                                                                

 
B                       10 puncte 

Se încrucişează un soi de trandafir cu frunze lucioase (l) şi flori galbene (r) cu un soi cu frunze 
mate (L) si flori roşii (R). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1, 
se obţin organisme hibride. Stabiliţi următoarele: 

a) fenotipul şi genotipul organismelor din prima generaţie (F1); 
b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1; 
c) numărul combinaţiilor din F2 care au frunze lucioase şi flori roşii; genotipul indivizilor din F2  

cu frunze mate şi flori galbene. 
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Varianta 088 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Fungii reprezintă un grup heterogen de organisme, răspândite pe tot globul.  

a) Denumiţi tipul de organizare a corpului fungilor. 
b) Precizaţi cele două tipuri de nutriţie heterotrofă ale ciupercilor şi câte un exemplu de 

reprezentant pentru fiecare tip de nutriţie identificat. 
c) Comparaţi reprezentanţii regnului Fungi cu reprezentanţii regnului Plante, stabilind o 

asemănare şi o deosebire. 
 
 
2.      Gameţii conţin doar unul din cei doi factori ereditari din perechea iniţială. 

a) Numiţi legea eredităţii sugerată în enunţ; precizaţi numele celui care a elaborat-o. 
b) Precizaţi tipul de diviziune celulară care are ca rezultat formarea gameţilor şi trei 

caracteristici ale primei faze a acestui tip de diviziune. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip, heterozigot, genă recesivă, homozigot.                                    

 
B                       10 puncte 
      Într-o familie, tatăl este bolnav de hemofilie, iar mama este sănătoasă şi nu este purtătoare a 
genei pentru hemofilie. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul părinţilor; 
b) fenotipul şi genotipul descendenţilor posibili din F1;  
c) procentul descendenţilor, din prima generaţie, care pot manifesta boala şi cauza 

manifestării acestei maladii cu o frecvenţă mai mare la sexul masculin. 
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 
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Varianta 089 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.     Mamiferele sunt adaptate la diferite medii de viaţă.  

a) Daţi câte un exemplu de reprezentant pentru următoarele grupe de mamifere: cetacee, 
insectivore, primate.  

b) Precizaţi două adaptări structurale ale liliacului la mediul de viaţă aerian, respectiv două 
adaptări ale balenei la mediul acvatic. 

c) Comparaţi mamiferele cu reptilele, stabilind o deosebire şi o asemănare  între acestea. 
 
2.   Ciclul celular cuprinde ansamblul de transformări prin care trece o celulă. 

a) Numiţi cele două etape ale ciclului celular; precizaţi transformările suferite de cromatină pe 
parcursul celor două etape. 

b) Reprezentaţi grafic structura unui cromozom bicromatidic; precizaţi două componente ale 
acestuia pe desen. 

c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: păsări, Abraxas, heterozomi.                                                                  

 
B                       10 puncte 
       Într-un cuplu sănătos, apare un băiat bolnav de albinism. Stabiliţi următoarele: 

a) o manifestare fenotipică a albinismului, genotipurile părinţilor şi genotipul băiatului; 
b) genotipul descendenţilor posibili; probabilitatea, în procente, ca acest cuplu să aibă copii 

sănătoşi; 
c) incidenţa apariţiei acestei maladii la cele două sexe şi motivaţia răspunsului. 

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 
Pentru rezolvarea problemei folosiţi litere/ simboluri alese de voi. 
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Varianta 090 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.     Conservarea biodiversităţii constituie un obiectiv major al strategiei de protecţie a mediului din 

România. 
a) Enumeraţi trei specii de plante, ocrotite prin lege, din România. 
b) Daţi patru exemple de parcuri naţionale sau naturale de pe teritoriul României. 
c) Argumentaţi necesitatea înfiinţării la nivel naţional a unor astfel de arii protejate. 

 

2.      După tipul de celulă, organismele se clasifică în procariote şi eucariote. 
a) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între celula de tip procariot şi celula de tip eucariot. 
b) Enumeraţi regnurile ale căror organisme sunt alcătuite din celule de tip eucariot. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect 
 şi în corelaţie următoarele noţiuni: Monera, bacil, tuberculoză. 

 
B                       10 puncte 

La om, sângele reprezintă 8% din greutatea corpului, iar plasma reprezintă 55-60% din 
compoziţia sângelui. Marian are grupa sangvină AB (IV) şi o greutate de 75 kg. El a donat 400 ml 
sânge la un centru de recoltare a sângelui. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul grupei de sânge pe care o are Marian; 
b) volumul final de plasmă din sângele rămas în corpul lui Marian (după donare); pentru 

calcule folosiţi una din valorile cunoscute. 
c) cantitatea de elemente figurate din sângele lui Marian (înainte de donare); pentru calcule 

folosiţi una dintre valorile cunoscute. 
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Varianta 091 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Regnul Plantae este unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii. 

a) Enumeraţi organele vegetative caracteristice unei plante superioare. 
b) Clasificaţi plastidele, după funcţia pe care o îndeplinesc. 
c) Precizaţi două deosebiri între gimnosperme şi angiosperme. 
 

2.      Celula stă la baza alcătuirii tuturor organsimelor vii. 
a) Enumeraţi cele trei componente fundamentale ale unei celule de tip eucariot. 
b) Precizaţi numele şi funcţia pentru două organite celulare delimitate de o singură membrană. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: ADN mitocondrial, ATP, fibre musculare. 
                                                                       

B                       10 puncte 
Se încrucişează un soi de fasole  cu tulpina înaltă (H) şi păstăi galbene (G) cu un soi de fasole 

cu tulpina scurtă (h) şi păstăi verzi (g). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima 
generaţie, F1, se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 
16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele: 

a) fenotipul organismelor din F1; 
b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1; 
c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere.    
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Varianta 092 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Celula eucariotă conţine organite celulare, fiecare îndeplinind o anumită funcţie. 

a) Clasificaţi plastidele după rolul pe care îl îndeplinesc. 
b) Comparaţi structura cloroplastului cu cea a mitocondriei, precizând două asemănări şi două 

deosebiri. 
c) Explicaţi în ce constă relaţia funcţională între cloroplast şi mitocondrie. 

 
2.      Moluştele sunt animale nevertebrate adaptate mediului acvatic şi mediului terestru. 

a) Enumeraţi trei clase de moluşte. 
b) Exemplificaţi, pentru fiecare clasă de moluşte, câte un reprezentant. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect 
 şi în corelaţie următoarele noţiuni: tentacule, ventuze, specii comestibile. 
                                                                   

B                       10 puncte 
 Tata are grupa sangvină B (III), iar mama O (I). Bunica din partea tatălui are grupa sanguină  
O (I). Stabiliţi următoarele: 
a) genotipurile părinţilor;  
b) genotipurile descendenţilor posibili;  
c) fenotipurile posibile ale bunicului din partea tatălui.      
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Varianta 093 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Virusurile sunt entităţi infecţioase situate la limita dintre viu şi neviu.  

a) Clasificaţi virusurile după materialul genetic conţinut. 
b) Daţi patru exemple de viroze posibile la om. 
c) Prezentaţi trei particularităţi structurale/ funcţionale ale virusurilor. 

 

2.      Diviziunea celulară este o însuşire fundamentală a lumii vii. 
a) Comparaţi mitoza şi meioza, după tipul de celule care rezultă în urma acestor procese. 
b) Realizaţi schema meiozei; precizaţi fazele meiozei I. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi, gameţi, meioză.                                                                     

 
B                       10 puncte 

Se încrucişează un soi de lalele cu tulpina înaltă (H) şi petale roşii (R) cu un soi de lalele cu 
tulpina scurtă (h) şi petale galbene (r). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima 
generaţie, F1, se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 
16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele: 

a) fenotipul organismelor din F1; 
b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1; 
c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere.  
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Varianta 094 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Mutaţiile reprezintă sursa primară a variabilităţii organismelor. 

a) Clasificaţi factorii mutageni. 
b) Caracterizaţi mutaţiile, după nivelul de organizare a materialului genetic afectat. 
c) Daţi trei exemple de factori cu potenţial mutagen.  
 

2.      Reptilele sunt vertebrate tetrapode. 
a) Enumeraţi patru categorii sistematice de reptile. 
b) Exemplificaţi, pentru fiecare grupă de reptile, câte un reprezentant. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect 
 şi în corelaţie următoarele noţiuni: plămâni, solzi cornoşi, branhii. 

B                       10 puncte 
Se încrucişează un soi de mere cu fructe rotunde (R) şi galbene (G) cu un soi de mere cu 

fructe ovale (r) şi roşii (g). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Stabiliţi următoarele: 
a) genotipul părinţilor; 
b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1; 
c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe rotunde şi roşii şi genotipul organismelor din F2  

cu fructe ovale şi galbene. 
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Varianta 095 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
           
1.      Numeroase organisme pot produce boli la plante, animale şi om. 

a) Numiţi câte un reprezentant parazit din regnurile Monera şi Protista; precizaţi denumirea 
bolilor produse de aceştia; 

b) Precizaţi tipul de nutriţie al organismului care produce rugina grâului; încadraţi acest    
      organism în regnul corespunzător; 
c) Numiţi un vierme parazit ; daţi două exemple de adaptări ale viermilor la viaţa parazitară. 
 

2.      Mitocondriile sunt organite celulare. 
a) Precizaţi trei componente ale unei mitocondrii;  
b) Comparaţi mitocondriile cu nucleul, precizând două asemănări şi o deosebire; 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect             

şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii, respiraţie, energie, ATP.  

 
B                       10 puncte 

Matei şi Cătălina sunt fraţi. De fiecare dată când se joacă în parc, Matei trebuie să fie foarte 
atent, deoarece orice tăietură sau lovitură puternică îi poate determina o hemoragie abundentă şi 
necontrolată, care poate avea consecinţe fatale. Ştiind că nici unul din părinţii celor doi copii nu 
prezintă aceste simptome, stabiliţi următoarele:  

a) maladia ereditară de care suferă Matei; tipul maladiei (autozomală/ heterozomală; 
dominantă/ recesivă); 

b) genotipul lui Matei şi genotipurile părinţilor;  
c)  genotipurile şi fenotipurile posibile ale Cătălinei.        
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Varianta 096 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Numeroase boli genetice au drept cauze mutaţii ale genelor. 

a) Daţi două exemple de boli genetice produse de mutaţii numerice heterozomale. 
b) Precizaţi cauza şi o manifestare a anemiei falciforme. 
c) Notaţi, în cazul daltonismului, genotipurile pentru: femeie sănătoasă, dar purtătoare a 

genei; bărbat bolnav; bărbat sănătos; femeie sănătoasă. 

2.      Membrana celulară este o componentă fundamentală a celulei.  
a) Numiţi cele două substanţe de bază prezente în membrana celulară. 
b) Precizaţi câte o substanţă chimică din structura peretelui celular la bacterii, fungi şi plante. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect             

şi în corelaţie următoarele noţiuni: criste, pori, dublă.                                                           

 
B                       10 puncte 
   Se încrucişează un soi de tomate cu fructele ovale (O) şi roşii (R) cu soi de tomate cu fructe 
rotunde (o) şi galbene (r). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Stabiliţi următoarele:  

a) fenotipul organismelor din F1;  
b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1;  
c) raportul de segregare fenotipic din F2 şi numărul de combinaţii homozigote pentru ambele 

caractere din F2.  
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Varianta 097 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Monerele sunt cele mai vechi forme de viaţă. 

a) Enumeraţi cele trei tipuri de bacterii după forma corpului. 
b) Comparaţi structura celulei procariote cu structura celulei eucariote, precizând o 

asemănare şi trei deosebiri. 
c) Menţionaţi trei aspecte legate de importanţa bacteriilor. 

2.      Gregor Mendel, un călugăr franciscan, este considerat părintele geneticii. 
a) Definiţi noţiunile: monohibridare, genotip. 
b) Realizaţi, până în F1, schema încrucişării dintre o plantă homozigotă cu bobul neted (N) şi o 

plantă homozigotă cu bobul zbârcit (z).  
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în 

corelaţie următoarele noţiuni: codominanţă, fenotip, grupe sangvine.                                                             
 
B                       10 puncte 

Tatăl suferă de daltonism şi are grupa sangvină A (II), iar mama este sănătoasă, purtătoare a 
genei pentru hemofilie şi are grupa sangvină O (I). Bunicul din partea tatălui are grupa sangvină O 
(I). Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul părinţilor; 
b) grupele de sânge posibile ale copiilor;  
c) probabilitatea apariţiei în această familie a copiilor sănătoşi, dar purtători ai genei pentru 

hemofilie şi/ sau daltonism. 
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Varianta 098 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.    Alexander Fleming descoperă la începutul secolului trecut penicilina, folosind o cultură de               

mucegai verde. 
a) Notaţi, pentru mucegaiul verde, regnul din care face parte, alcătuirea corpului, tipul de nutriţie. 
b) Daţi două exemple de baziodiomicete; precizaţi un aspect legat de importanţa lor. 
c) Precizaţi  o asemănare şi o deosebire între ascomicete şi bazidiomicete. 

2.      Majoritatea plantelor se hrănesc fotoautotrof. 
a) Clasificaţi leucoplastele după tipul de substanţă organică pe care o depozitează. 
b) Precizaţi patru elemente structurale ale cloroplastului. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect             

şi în corelaţie următoarele noţiuni: cloroplast, mitocondrie, energie.                                                                   

B                       10 puncte 
Maria are grupa sangvină B (III), iar fratele ei grupa O (I). Stabiliţi următoarele: 
a) genotipurile celor doi fraţi; 
b) două combinaţii posibile ale grupelor de sânge ale părinţilor; 
c) volumul de elemente figurate din sângele Mariei, ştiind că volumul sangvin reprezintă 8% 

din greutatea corporală, iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. Maria are 
54 de kg. Pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. 
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Varianta 099 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Diviziunea celulară asigură înmulţirea celulelor. 

a) Precizaţi organele în care are loc meioza in corpul unui mamifer de sex femeiesc, respectiv 
bărbătesc. 

b) Caracterizaţi profaza, stabilind patru modificări produse la nivelul celulei. 
c) Comparaţi anafaza I a meiozei cu anafaza II a meiozei; stabiliţi o asemănare şi o deosebire. 

2. Maladiile genetice sunt determinate de restructurări ale materialului genetic. 
a) Enumeraţi patru maladii produse de mutaţii genice. 
b) Clasificaţi agenţii mutageni. 
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect            

şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom Klinefelter, heterozomi, meioză.                                                

 
B                       10 puncte 

Se încrucişează un mascul aparţinând unei rase de iepuri cu blană neagră şi urechi scurte cu o 
femelă aparţinând unei rase de iepure având blană albă  şi urechi lungi. Caracterele blană albă şi 
urechi scurte nu se pot manifesta decât în stare homozigotă. Părinţii sunt homozigoţi pentru 
ambele caractere. Folosind litere/ simboluri alese de voi, stabiliţi următoarele: 

a) genotipurile părinţilor; 
b) genotipul şi fenotipul indivizilor din  F1; 
c) procentul de organisme dublu homozigote din F2; fenotipul lor. 
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Varianta 100 

SUBIECTUL II (30 puncte) 
 
 

A                     20 puncte
            
1.      Moluştele sunt un grup de nevertebrate bine reprezentat în diferite medii de viaţă.  

a) Enumeraţi trei grupe (clase) de moluşte.  
b) Precizaţi cele trei părţi ale corpului moluştelor. 
c) Menţionaţi tipurile de locomoţie caracteristice celor trei grupe (clase) de moluşte.   
       

2.      Sindromul Down este o maladie genetică determinată de o mutaţie. 
a) Precizaţi tipul de mutaţie ce determină apariţia acestei maladii.   
b) Explicaţi mecanismul care determină această mutaţie.  
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect              
      şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterozom, femei, maladie, coagularea sângelui, bărbaţi. 
       

 
B                       10 puncte 

Un bărbat cu ochii albaştri (bb) şi cu grupa de sânge AB (IV) se căsătoreşte cu o femeie cu 
ochii negri (BB) şi cu grupa de sânge A (II) (heterozigot). Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul celor doi indivizi; 
b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia; 
c) probabilitatea apariţiei descendenţilor cu grupa 0 (I), respectiv a celor cu ochii negri. 

 Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. 
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