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Varianta 001 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema  „Reproducerea sexuată la angiosperme”, după următorul plan:  

-     rolul florii la angiosperme; 
-     floarea hermafrodită de la angiosperme: elemente componente şi denumirea celulelor   
      reproducătoare;  
-     fecundaţia dublă la angiosperme: localizare, descrierea celor două fecundaţii; 
-     sămânţa la dicotiledonate: enumerarea a cinci elemente componente;  
-     fructul: trei  tipuri de fructe uscate şi câte un exemplu de plante pentru fiecare tip. 
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Varianta 002 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere”  după următorul plan: 

- definiţiile circulaţiei duble şi complete; 
- inima: localizare, denumirea celor patru cavităţi şi a valvulelor prezente la nivelul orificiilor 

de comunicare între camerele inimii; 
- vasele de sânge care vin şi pleacă la/de la inimă: denumire şi corelaţia cu camerele inimii 

cu care comunică; 
- sângele: enumerarea tuturor componentelor, un rol pentru fiecare componentă; 
- o afecţiune a sistemului circulator la om: denumire, precizarea unei cauze şi a două 

simptome. 
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Varianta 003 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de nutriţie, funcţie esenţială a organismului” după  următorul 
plan: 

-    definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale;  
- sistemul respirator: precizarea rolului alveolelor pulmonare; 
- sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge, în corelaţie cu camera inimii cu care 

comunică şi cu tipul de sânge din acestea; 
- sistemul excretor: precizarea tuturor componentelor nefronului si a rolului acestuia; 
- o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de 

nutriţie. 
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Varianta 004 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia proces necesar în realizarea funcţiei de nutriţie” după  
următorul plan: 

- definiţia excreţiei; 
- transpiraţia la plante: definiţie, localizare, trei roluri; 
- sistemul excretor la mamifere: enumerarea/ denumirea căilor urinare extrarenale şi a      
      zonelor rinichiului; 
- nefronul: definiţie; enumerarea  tuturor componentelor; precizarea funcţiei; 
- o afecţiune a sistemului excretor la om: denumirea unei boli, precizarea unei cauze şi a 
 unui simptom. 
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Varianta 005 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animal” 
după  următorul plan: 

- organe de simţ la mamifere: enumerarea a trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care 
îl poate recepţiona fiecare;  

- sistemul nervos central la mamifere: precizarea localizării acestuia, a tipurilor de substanţă 
nervoasă şi a celor două funcţii caracteristice sistemului nervos central; 

- zone funcţionale ale scoarţei cerebrale: denumiri şi roluri; 
- sistemul locomotor: denumirea părţilor componente şi precizarea modului în care 

intervin în realizarea funcţiei de mişcare; 
- o interrelaţie funcţională corectă între organele de simţ, sistemul nervos şi sistemul 

locomotor. 
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Varianta 006 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Procese şi structuri implicate în realizarea funcţiei de nutriţie a 
organismului animal” după  următorul plan: 

-    definiţii: digestie; absorbţie intestinală;  
- sistemul respirator şi respiraţia la mamifere: precizarea structurii şi rolului alveolelor 

pulmonare; 
- sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge în corelaţie cu camera inimii cu care 

comunică şi cu tipul de sânge din acestea; 
- sistemul excretor: precizarea rolului nefronului; 
- o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de 

nutriţie. 
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Varianta 007 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “ Urechea la mamifere” după  următorul plan: 

-   organe de simţ: enumerare trei roluri importante pentru supravieţuire;  
- urechea externă: precizare componente şi rol; 
- ureche medie: precizare componente şi rol; 
- ureche internă: precizare componente şi rol; 
- receptorii urechii interne: denumire, localizare, rol.  
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Varianta 008 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifere,” după  următorul 
plan: 

- măduva spinării: localizare, organizare structurală (tipuri de substanţă şi localizarea 
acesteia); 

- componentele unui reflex medular: precizarea stimulului, tipurilor de neuroni implicaţi, a 
centrului nervos, a efectorului şi a răspunsului; 

- funcţia reflexă: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează această funcţie, 
clasificarea tipurilor de reflexe ale măduvei spinării şi precizarea câte unui exemplu 
pentru fiecare tip de reflex;   

- funcţia de conducere a măduvei spinării: denumirea tipului de substanţă prin care se 
realizează şi a două tipuri de căi de conducere; 

- afecţiuni ale sistemului nervos: denumirea a două tipuri de paralizii. 
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Varianta 009 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată, formă esenţială de reproducere” după  
următorul plan: 

- definiţia reproducerii sexuate; 
- sistemul reproducător masculin: enumerare componente, rolul componentelor; 
- sistemul reproducător feminin: enumerare componente; 
- ovulaţia, fecundaţia şi nidaţia: definiţii, localizarea proceselor; 
- boli cu transmitere sexuală la om: denumirea unei boli; precizarea unei metode de 

prevenire a apariţiei acestei boli. 
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Varianta 010 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia la mamifere” după următorul plan: 

- enumerarea, în ordine, a organelor tubului digestiv la mamifere; 
- precizarea  tipurilor de transformări suferite de alimente în cavitatea bucală; 
- localizarea pancreasului şi precizarea tipurilor de enzime conţinute de sucul pancreatic; 
- realizarea unei corespondenţe între particularităţile tipurilor de dinţi şi modul de hrănire 

al mamiferelor; 
- stabilirea unei corelaţii între regimul alimentar la om şi litiaza urinară. 
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Varianta 011 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia-funcţie indispensabilă vieţuitoarelor” după următorul plan: 

- ecuaţia respiraţiei aerobe; 
- enumerarea, în ordine, a organelor sistemului respirator la mamifere; 
- precizarea a două particularităţi ale alveolelor pulmonare, care favorizează schimburile 

gazoase la mamifere; 
- prezentarea mecanismului ventilaţiei pulmonare; 
- denumirea a trei afecţiuni ale aparatului respirator la om; precizarea a câte unei cauze 

pentru fiecare afecţiune.  
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Varianta 012 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Locomoţia-funcţie de relaţie a organismelor” după următorul plan: 

- enumerarea celorlalte funcţii ale organismelor animale şi precizarea sistemelor care le 
îndeplinesc; 

- precizarea localizării ţesuturilor musculare striat şi neted şi a particularităţilor structurale 
ale celulelor acestora; 

-     denumirea oaselor ce alcătuiesc scheletul membrului superior la mamifere; 
- clasificarea mamiferelor terestre după tipul de mers; 
- precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la poziţia bipedă. 
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Varianta 013 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: 

- elementele figurate ale sângelui: denumire şi rolul caracteristic acestora; 
- inima: localizare, denumirea valvulelor, a vaselor de sânge, în corelaţie cu camera 

inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din aceste vase; 
- inima: denumirea vaselor care asigură vascularizaţia nutritivă a inimii; 
- capilarele sanguine: precizarea structurii şi rolului lor; 
- denumirea unei boli a sistemului circulator. 
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Varianta 014 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Sensibilitatea vizuală la mamifere” după următorul plan: 

- învelişurile globului ocular-enumerare; 
- receptorii vizuali – denumire, localizare, rol; 
- componentele sistemului optic: enumerare, mecanism prin care unul dintre aceste 

componente intervine în acomodarea pentru vederea obiectelor situate aproape şi la 
distanţă; 

- structura retinei: enumerarea a cinci componente din structura retinei; 
- enumerarea altor trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona 

fiecare. 
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Varianta 015 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Măduva spinării-componentă a sistemului nervos central” după 
următorul plan: 

- măduva spinării: localizare, clasificarea reflexelor medulare, prezentarea a câte unui 
exemplu din fiecare tip de reflex medular; 

- neuronul: prezentarea componentelor; 
- encefalul: prezentarea a trei roluri îndeplinite în viaţa unui organism animal; 
- explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi encefal; 
- afecţiuni ale sistemului nervos: precizarea a trei cauze posibile ale paraliziilor. 
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Varianta 016 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la angiosperme” după următorul plan: 

- definiţia tipurilor fundamentale de reproducere din lumea vie; 
- trei organe vegetative cu rol în înmulţire: denumirea acestor organe şi câte un exemplu 

de plante care se  înmulţesc prin astfel de organe; 
- părţile sexuate ale florii hermafrodite: denumire, enumerarea tuturor componentelor; 
- dubla fecundaţie la angiosperme – explicaţie; 
- tipuri de fructe dehiscente şi indehiscente: enumerarea a câte două tipuri de fructe din 

fiecare categorie. 
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Varianta 017 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos la mamifere ” după următorul plan: 
- denumirea altor două sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie;  
- precizarea localizării componentelor sistemului nervos central;  
- prezentarea funcţiilor măduvei spinării, în corelaţie cu structurile prin intermediul cărora 

se realizează; 
- denumirea ariilor funcţionale ale scoarţei cerebrale; precizarea rolului acestora; 
- menţionarea a două afecţiuni ale sistemului nervos. 
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Varianta 018 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza – cel mai important proces metabolic din natură” după 
următorul plan : 

- ecuaţia fotosintezei; 
- pigmenţii asimilatori: denumire, localizare; 
- ţesuturi asimilatoare: încadrare, clasificare, localizare; 
- comparaţie fotosinteză – respiraţie la plante: menţionarea a cinci deosebiri; 
- două consecinţe ale dispariţiei procesului de fotosinteză din natură.  
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Varianta 019 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia heterotrofă” după următorul plan: 

- definirea nutriţiei saprofite şi a nutriţiei parazite; 
- precizarea a patru roluri ale organismelor saprofite/parazite în lumea vie; 
- argumentarea faptului că lichenii sunt organisme simbionte şi explicarea modului lor de 

nutriţie; 
- enumerarea a patru componente ale sistemului digestiv la om, localizate în cavitatea 

abdominală, cu precizarea a câte unui caracter morfologic; 
- precizarea a patru afecţiuni ale sistemului digestiv la om, cauzate de organisme parazite 

şi a câte unei modalităţi de prevenire.  
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Varianta 020 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme” după următorul plan: 

- definiţia florii la angiosperme; 
- precizarea a trei elemente din alcătuirea gineceului, a unei asemănări şi a unei 

deosebiri între androceu şi gineceu;  
- descrierea procesului de fecundaţie la angiosperme; 
- prezentarea alcătuirii seminţei; 
- numirea a două fructe cărnoase şi a două fructe uscate la angiosperme. 
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Varianta 021 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema „Sistemul nervos la mamifere” după următorul plan: 

- precizarea tipurilor de celule din ţesutul nervos şi a câte două roluri pentru fiecare tip de 
celulă; 

- enumerarea celor două componente ale sistemului nervos central; localizarea lor; 
- precizarea a trei roluri ale  emisferelor cerebrale, corelate cu tipurile de arii corticale; 
- enumerarea a trei funcţii îndeplinite de cerebel; 
- precizarea denumirii a două boli ale sistemului nervos central la om, a câte unei cauze, 

a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a acestor boli. 
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Varianta 022 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: 

- definirea excreţiei; 
- localizarea rinichilor; 
- enumerarea componentelor rinichiului şi a căilor urinare; 
- descrierea structurii nefronului; 
- precizarea a trei cauze, a trei manifestări şi a două modalităţi de prevenire a litiazei 

renale la om.  
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Varianta 023 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: 

- enumerarea organelor căilor respiratorii; 
- localizarea plămânilor; 
- descrierea mecanismului inspiraţiei; 
- descrierea mecanismului expiraţiei; 
- precizarea unei boli a sistemului respirator la om, a unei cauze, a două manifestări şi a 

unei modalităţi de prevenire a acestei boli. 
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Varianta 024 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema: „Organele de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: 

-     enumerarea a cinci organe de simţ; precizarea excitantului ce acţionează asupra lor; 
-     localizarea receptorului pentru fiecare organ de simţ; 
-     caracterizarea receptorului ce asigură sensibilitatea olfactivă; 
-     precizarea celor două tipuri de celule receptoare vizuale şi a câte unei caracteristici  
      pentru fiecare tip; 
-     numirea a două tipuri de receptori din mucoasa limbii. 
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Varianta 025 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: 

-     numirea celor două sisteme de organe ce asigură locomoţia; 
-     enumerarea oaselor membrelor posterioare la mamifere; 
-     numirea a doi muşchi de la nivelul membrelor anterioare la mamifere; 
-     prezentarea adaptării structurii membrelor mamiferelor la formele de locomoţie în   

       mediul terestru, aerian şi acvatic; 
-     numirea a câte unui exemplu de mamifer adaptat la locomoţia în mediul terestru, aerian     
      şi acvatic.  
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Varianta 026 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la plante” după următorul plan: 

-    numirea şi localizarea structurilor specializate în absorbţia apei şi a sărurilor minerale; 
-    descrierea mecanismului absorbţiei apei;  
-    descrierea mecanismului absorbţiei sărurilor minerale; 
-    numirea şi caracterizarea forţelor ce contribuie la circulaţia sevei brute; 
-    denumirea vaselor conducătoare prin care circulă cele două tipuri de sevă. 
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Varianta 027 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: 

- localizarea inimii; 
- precizarea denumirii încăperilor inimii şi a câte două caracteristici pentru fiecare tip de 

încăperi; 
- precizarea tipurilor de vase şi a rolurilor acestora; 
- denumirea celor două circuite realizate de vase în corpul mamiferelor; 
- precizarea a trei cauze şi a două manifestări ale infarctului miocardic la om. 
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Varianta 028 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia aerobă” după următorul plan: 

- definiţia funcţiilor de nutriţie şi enumerarea sistemelor implicate în realizarea lor; 
- ecuaţia respiraţiei aerobe; 
- localizarea în celulă a respiraţiei aerobe; 
- importanţa respiraţiei aerobe; 
- comparaţia respiraţiei aerobe cu cea anaerobă, pornind de la ecuaţiile generale. 
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Varianta 029 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Fotosinteza – procesul care susţine material şi energetic întreaga 
biosferă” după următorul plan: 

- definiţia fotosintezei şi tipul de nutriţie în care se încadrează; 
- ecuaţia generală a fotosintezei; 
- organul principal în care are loc fotosinteza şi două adaptări structurale ale acestuia la 

funcţia de fotosinteză;  
- pigmenţii asimilatori: precizarea rolului lor, a localizării lor în celulă şi a două tipuri de 

pigmenţi; 
- două argumente pentru susţinerea afirmaţiei din titlul eseului. 
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Varianta 030 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sevelor în corpul plantei” după   următorul plan: 

- compoziţia sevei brute şi a sevei elaborate; 
- procesul prin care ajunge seva brută în plantă: denumirea şi localizarea acestuia la 

plantele terestre; 
- ţesuturile cu rol în conducerea sevelor brută şi elaborată: denumire, precizarea 

particularităţilor structurale şi a încrengăturilor la care se întâlnesc; 
- forţele care contribuie la circulaţia sevei brute: denumire, mecanism de generare;  
- mecanismul şi direcţia de conducere a sevei elaborate prin plantă. 
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Varianta 031 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Inima la mamifere” după următorul plan: 

- descrierea inimii: localizare, alcătuire; 
- valvulele din structura inimii: denumire, localizare, rol; 
- vasele aflate în legătură cu cavităţile inimii, tipul de sânge pe care îl transportă şi sensul 

în care se face transportul; 
- caracteristicile generale ale circulaţiei sângelui la mamifere; 
- infarctul miocardic: o cauză posibilă, două manifestări. 
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Varianta 032 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: 

- excreţia: precizarea tipului de funcţie în care se încadrează şi a sistemului cu care 
realizează o strânsă interrelaţie funcţională; 

- rolul excreţiei; 
- alcătuirea sistemului excretor: organul excretor - denumirea şi precizarea structurii 

macroscopice a acestuia; căile urinare – enumerarea lor şi a rolului lor; 
- unitatea structurală şi funcţională a organului excretor: denumire şi enumerarea a trei 

elemente componente; 
- litiaza urinară: precizarea unei cauze posibile şi a două manifestări. 
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Varianta 033 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Ochiul la mamifere” după următorul plan: 

- globul ocular: denumirea componentelor; 
- receptorii vizuali: denumire, localizare, rol; 
- precizarea locului în care se formează imaginile la nivelul ochiului normal. 
- acomodarea faţă de intensitatea luminii; 
- acomodarea pentru vederea la distanţă. 
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Varianta 034 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 
 

 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: 

- respiraţia celulară: localizarea procesului şi denumirea tipului de reacţii care au loc la 
acest nivel; 

- funcţia sistemului respirator; 
- sistemul respirator: denumirea organelor componente şi precizarea rolului lor; 
- mecanismul ventilaţiei pulmonare: denumirea şi prezentarea celor două procese; 
- nuclei vegetativi care controlează ventilaţia pulmonară: localizarea acestora la nivelul 

sistemului nervos. 
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Varianta 035 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Fecundaţia la angiosperme” după următorul plan: 

- organe de înmulţire: enumerarea organelor caracteristicelor angiospermelor; 
- androceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor; 
- gineceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor; 
- fecundaţia la angiosperme: denumirea tipului de fecundaţie, localizarea procesului, 

precizarea tipurilor de  celule care participă şi a tipurilor de celule rezultate; 
- postfecundaţia: denumirea structurilor care se formează  din celulele rezultate în urma 

fecundaţiei, precum şi a celor rezultate din componentele gineceului. 
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Varianta 036 

 
SUBIECTUL III (  30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Scheletul membrelor la mamifere” după următorul plan: 

- enumerarea oaselor membrelor; 
- enumerarea oaselor centurilor; 
- caracterizarea mamiferelor de uscat în funcţie de modul în care calcă (clasificare, modul 

în care calcă, viteza de deplasare, adaptări ale scheletului labei piciorului la modul şi 
viteza de deplasare); 

- precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă. 
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Varianta 037 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 

Alcătuiţi un eseu cu tema  „Circulaţia sângelui la mamifere” după următorul plan:  
-     elemente figurate ale sângelui: enumerarea celor trei tipuri şi precizarea unui rol pentru                 

fiecare dintre acestea;  
-     inima la mamifere: localizare, rol, denumirea cavităţilor inimii, tipul de sânge conţinut; 
-     vasele de sânge: denumirea şi sensul conducerii sângelui prin fiecare tip de vas; 
-     o afecţiune a sistemului circulator la om: precizarea unei cauze şi a unei manifestări; 

       -     boli ale sistemului circulator: enumerarea a trei modalităţi de prevenire. 
 
       

  



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

  
 

 
Varianta 038 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Reproducerea la plante” după următorul plan: 
- definiţia reproducerii; 
- înmulţirea vegetativă prin organe vegetative: enumerare tipuri de tulpini subterane şi 

câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; 
- înmulţirea asexuată artificială prin organe vegetative: enumerarea a patru tipuri şi a 

câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip;  
- floarea la angiosperme: precizarea elementelor reproducătoare ale florii hermafrodite şi 

a componentelor lor; 
- fecundaţia la angiosperme: definiţie şi precizarea produşilor finali ai fecundaţiei. 
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Varianta 039 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 

Alcătuiţi un eseu cu tema ” Respiraţia  la mamifere” după următorul plan: 
- definiţia respiraţiei; 
- căile respiratorii extrapulmonare: enumerare; 
- plămânii: localizare, numirea a trei componente structurale; suprafaţa de schimb - 

denumire, structură şi rol; 
- ventilaţia pulmonară: mecanismul inspiraţiei şi expiraţiei;  
- o afecţiune a sistemului respirator: precizarea denumirii, a două cauze şi a două 

manifestări ale acesteia, precum şi a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului 
respirator. 
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Varianta 040 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 

            
Alcătuiţi un eseu cu tema ”Relaţia dintre digestie, respiraţie şi circulaţie la mamifere” după 
următorul plan: 

- enumerarea segmentelor tubului digestiv şi definirea digestiei; 
- denumirea suprafeţei de schimb a plămânului, precizarea structurii şi rolului acesteia; 
- enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut;  
- precizarea tipurilor de vase de sânge şi a sensului circulaţiei sângelui prin fiecare tip de 

vas; 
- explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv, respirator, circulator.  
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Varianta 041 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Sensibilitatea acustico-vestibulară la mamifere” după următorul plan: 
           -     rolul sensibilităţii în realizarea funcţiei de relaţie a organismelor; 

- urechea la mamifere: enumerarea celor trei segmente ale urechii; 
- receptorii auditivi: localizarea lor; 
- mecanismul auzului la mamifere: transmiterea undelor sonore de la pavilion până la 

excitarea receptorului şi a impulsurilor până la formarea senzaţiei auditive; 
- receptorii vestibulari: precizarea a două tipuri de receptori vestibulari, a localizării şi a 

rolului acestora. 
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Varianta 042 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Funcţiile de nutriţie la mamifere” după următorul plan: 
 

- definiţia digestiei şi enumerarea segmentelor tubului digestiv;  
- denumirea suprafeţei de schimb a plămânului, precizarea structurii şi a rolului acesteia; 
- enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut;  
- precizarea componentelor nefronului şi a rolului acestuia; 
- explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv, respirator, circulator.  
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Varianta 043 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Mişcarea şi sensibilitatea în lumea vie” după următorul plan: 
- numiţi funcţia organismelor asigurată de cele două însuşiri şi precizaţi rolul organelor de 

simţ în realizarea sensibilităţii organismelor; 
- receptorii la mamifere: localizările şi rolurile receptorilor auditivi şi vizuali la mamifere; 
- receptorii chimici la mamifere: denumirea şi localizarea receptorilor olfactivi şi gustativi la 

mamifere;                    
- scheletul membrelor la mamifere: enumerarea oaselor scheletului membrelor propriu-zise, 

superioare şi inferioare; 
- adaptări ale scheletului membrelor omului la staţiunea bipedă: precizarea a două adaptări. 
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Varianta 044 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: 
- definirea respiraţiei aerobe şi anaerobe; 
- prezentarea ecuaţiilor celor două tipuri de respiraţie; 
- compararea fermentaţiei alcoolice cu cea lactică: produşi intermediari obţinuţi, 

microorganisme implicate, aplicaţii;  
- enumerarea segmentelor sistemului respirator la mamifere, cu precizarea structurii 

implicate în schimbul de gaze; 
- precizarea a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator.  
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Varianta 045 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Glande anexe ale tubului digestiv” după următorul plan: 
- digestia: definiţie şi enumerarea segmentelor tubului digestiv la mamifere; 
- glandele salivare - localizare, denumirea şi numărul lor, precizarea produsului de 

secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică alimentelor. 
- ficatul - localizare în raport cu organele vecine, precizarea produsului de secreţie şi a 

rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. 
- pancreasul - localizare în raport cu organele vecine, precizarea produsului de secreţie, 

şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. 
- hepatita - prezentarea unei cauze şi a unei manifestări. 
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Varianta 046 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “ Circulaţia la mamifere”, după următorul plan: 

- enumerarea funcţiilor elementelor figurate ale sângelui; 
- localizarea inimii şi denumirea cavităţilor acestui organ; 
- notarea tipurilor de valvule din interiorul inimii, a localizării şi a funcţiei acestora; 
- precizarea rolului arterelor, capilarelor şi venelor în cadrul marii circulaţii; 
- formularea unor concluzii legate de ateroscleroză, care să cuprindă două cauze, două 
 manifestări şi două măsuri de prevenire ale acestei boli. 

  



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

  
 

 
Varianta 047 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “ Ochiul -organ de simţ”, după următorul plan: 

- stabilirea rolului unui receptor în cadrul unui organ de simţ; 
-     localizarea, componentele şi funcţiile scleroticii şi coroidei; 
- precizarea denumirii, localizării şi a rolului celulelor fotoreceptoare; 
- notarea componentelor sistemului optic al globului ocular, în ordine, din partea anterioară 
 spre cea posterioară a ochiului; 
- explicarea acomodării vederii pentru obiecte aflate la distanţe diferite; 
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Varianta 048 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “ Fotosinteza-cel mai important proces metobolic de pe planetă ”, după 
următorul plan: 
- notarea ecuaţiei chimice generale şi încadrarea fotosintezei în categoria de funcţii ale 

organismelor; 
- precizarea tipurilor de ţesut fundamental asimilator; 
- clasificarea plastidelor, după culoare; 
- descrierea structurii tipului de plastid în care are loc fotosinteza;  
- stabilirea a două argumente legate de importanţa fotosintezei. 
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Varianta 049 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “ Nutriţia heterotrofă în lumea vie”, după următorul plan: 

- Definirea nutriţiei heterotrofe; precizarea a două deosebiri între nutriţia autotrofă şi cea 
heterotrofă;  

- precizarea a două exemple de plante superioare parazite şi a două adaptări ale corpului lor 
la acest mod de nutriţie; 

- enumerarea componentelor tubului digestiv la om; 
- numirea tipurilor de enzime, după substanţele asupra cărora acţionează; precizarea unui 

exemplu de enzimă pentru fiecare tip; 
- caracterizarea hepatitei: o cauză, patru manifestări şi patru măsuri de prevenire ale acestei       

boli. 
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Varianta 050 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia la mamifere ”, după următorul plan: 

- notarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe; 
- enumerarea căilor respiratorii extra şi intrapulmonare; 
- precizarea componentelor pleurei şi a rolului acesteia în ventilaţia pulmonară; 
- compararea inspiraţiei cu expiraţia, precizând patru diferenţe dintre aceste momente ale  
 ventilaţiei pulmonare; 
- caracterizarea tuberculozei pulmonare la om, precizând: o cauză, trei manifestări; 
       trei modalităţi de prevenire a bolilor respiratorii. 
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Varianta 051 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos”, după următorul plan: 

- precizarea a trei deosebiri dintre dendritele şi axonul unui neuron; 
- compararea reflexului monosinaptic cu reflexul polisinaptic, precizând: diferenţele 
 legate de tipul de stimul, localizarea receptorilor, numărul de neuroni, tipurile de neuroni, 
 răspunsul final şi exemple; 
- enumerarea  a trei reflexe vegetative medulare; 
- descrierea reflexelor necondiţionate cu sediul în encefal: exemplu şi patru caracteristici; 
- explicarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. 
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Varianta 052 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Floare, fruct, sămânţă”, după următorul plan: 

- prezentarea dublei fecundaţii la angiosperme; 
- precizarea rolurilor carpelelor şi staminelor şi a denumirii componentelor lor; 
- descrierea formării fructelor şi seminţelor după ce a avut loc fecundaţia; 
- enumerarea componentelor embrionului seminţei; 
- precizarea a câte trei exemple de plante care dezvoltă următoarele tipuri de fructe: 

fructe cărnoase, uscate, respectiv fructe false.  
. 
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Varianta 053 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “ Excreţia-proces prezent şi la plante şi la animale ”, după următorul 
plan: 

- notarea a două categorii de substanţe care pot fi eliminate de om prin intermediul sistemul 
 excretor; 

- definirea şi localizarea transpiraţiei la plante; 
- reprezentarea sistemului excretor la om printr-un desen şi notarea elementelor 
 componente; 
- denumirea celor două zone de ţesut renal care pot fi observate într-o secţiune longitudinală 
 prin rinichi şi precizarea a câte două particularităţi pentru fiecare zonă; 
- stabilirea legăturii dintre felul alimentaţiei şi apariţia diferitelor tipuri de litiază urinară şi 
 precizarea a două manifestări ale acestei boli.  
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Varianta 054 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Particularităţi ale sistemelor digestiv, respirator, circulator, excretor şi 
reproducător la mamiferele rumegătoare”, după următorul plan: 

- denumirea unui reprezentant al rumegătoarelor; enumerarea compartimentelor stomacului   
prezent la aceste mamifere; 

- enumerarea căilor prin care aerul ajunge de la exteriorul corpului până la alveolele 
 pulmonare; 

- denumirea cavităţilor inimii şi a vaselor de sânge cu care acestea comunică; 
- enumerarea a patru elemente componente ale nefronului; 
- stabilirea unui rol pentru fiecare din următoarele părţi ale sistemului reproducător: ovare, 
 oviducte şi uter. 
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Varianta 055 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul digestiv la mamifere”, după următorul plan: 

- definiţia digestiei; 
- enumerarea elementelor componente ale tubului digestiv; precizarea unei caracteristici 

funcţionale a fiecărui element component al tubului digestiv; 
- enumerarea compartimentelor stomacului la rumegătoare; 
- localizarea centrilor nervoşi salivari şi gastrosecretori; 
- precizarea unei posibile consecinţe a consumării alimentelor nespălate/ alterate şi a unei  

manifestări  întâlnite în acest caz. 
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Varianta 056 

 SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema: „Respiraţia la mamifere”, după următorul plan: 

- definiţia respiraţiei; 
- enumerarea căilor respiratorii; precizarea câte unei caracteristici structurale  a organelor 

care intră în alcătuirea căilor respiratorii; 
- denumirea organului respirator la nivelul căruia se fac schimburile de gaze, precum şi a 

suprafeţei de schimb gazos;  
- prezentarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe;  
- precizarea a două maladii ale sistemului respirator la om şi a câte unei cauze care le 

provoacă. 
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Varianta 057 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia sângelui la mamifere”, după următorul plan:  

- menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie;        
- precizarea numelui vaselor care asigură transportul sângelui prin corpul mamiferelor; 
-  caracterizarea elementelor figurate: nume, rol; 
- prezentarea principalului organ care asigură circulaţia sângelui prin vasele mamiferelor: 

nume; structură – camere, enumerarea straturilor care intră în alcătuirea peretelui; 
valvule – denumire, rol; vascularizaţie; 

- precizarea unei boli a sistemului circulator la om şi a unei manifestari a afecţiunii 
respective.  
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Varianta 058 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema: „Digestia chimică a lipidelor la mamifere”, după următorul plan: 

- definiţia digestiei;  
- denumirea segmentelor tubului digestiv în care se realizează digestia chimică a lipidelor; 
-     precizare a trei secreţii digestive care intervin în digestia chimică a lipidelor; denumirea 
      glandelor care produc aceste secreţii digestive; precizarea a trei exemple de enzime care  
      acţionează asupra lipidelor; 
- denumirea nutrimentelor rezultate în urma digestiei chimice a lipidelor; menţionarea locului 

de absorbţie a acestor nutrimente; 
- prezentare a două consecinţe posibile, ca urmare a consumului, în exces, a alimentelor 

bogate în lipide. 
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Varianta 059 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sensibilitatea la mamifere”, după următorul plan: 

- precizarea rolului organelor de simţ; 
- localizarea receptorilor vizuali, auditivi şi vestibulari; 
- numirea tipurilor de receptori vizuali şi precizarea rolului lor;  
- prezentarea mecanismului stimulării receptorilor auditivi şi vestibulari; precizarea motivului 

pentru care o infecţie la nivelul faringelui poate determina o infecţie la nivelul urechii; 
- explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. 
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Varianta 060 

SUBIECTUL III                                                                                             (30 puncte) 
 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema: „Ţesuturile”, după următorul plan: 

- definiţia ţesuturilor; 
- menţionarea unei asemănări şi a unei deosebiri între celula vegetală şi cea animală; 
- precizarea celor două tipuri de ţesuturi vegetale, clasificate după gradul de diferenţiere a 

celulelor şi a câte unei caracteristici a fiecărui tip de ţesut; 
- menţionarea celor patru tipuri fundamentale de ţesuturi animale; 
- descrierea unor structuri nervoase: neuronul – numele celor două componente şi câte un 

rol al lor; sinapsa – definiţie, mecanismul transmiterii impulsului nervos la nivelul ei; celulele 
gliale – două roluri; 

- precizarea a două consecinţe asupra sistemului nervos la om, provocate de consumul de 
tutun. 
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Varianta 061 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 

 
Alcătuiţi un eseu cu tema: „Reproducerea la plante”, după următorul plan: 

- precizarea celor două tipuri fundamentale de reproducere la plante şi a două deosebiri 
dintre acestea; 

- definiţia florii; 
- enumerarea elementelor componente ale florii, cu precizarea a câte unei caracteristici 

pentru fiecare element; 
- prezentarea dublei fecundaţii; 
- realizarea corelaţiei între fruct, sămânţă şi două componente ale gineceului. 
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Varianta 062 

SUBIECTUL IIII (30 puncte) 
 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia în lumea vie”, după următorul plan:  
 

- menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie; 
- denumirea vaselor din corpul plantelor, respectiv din corpul animalelor, precum şi a 

lichidelor care circulă prin aceste vase; 
- prezentarea forţelor care determină ascensiunea apei în corpul plantei: numele forţelor şi 

mecanismul de acţiune a acestor forţe;  
- precizarea rolului inimii; caracterizarea elementelor figurate ale sângelui: nume, rol; 

- corelarea activităţii sistemului circulator cu activitatea celorlalte sisteme care asigură 
realizarea funcţiei de nutriţie. 
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Varianta 063 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema: „Locomoţia la mamifere”, după următorul plan:  

- precizarea sistemelor care asigură locomoţia şi a modului în care participă fiecare sistem la  
      realizarea acestei funcţii; 

- enumerarea oaselor membrelor superioare propriu-zise, cu prezentarea particularităţilor 
acestora la liliac; 

- clasificarea mamiferelor terestre, în funcţie de modul în care calcă, cu precizarea a câte 
două exemple de mamifere pentru fiecare categorie numită; 

- enumerarea a patru muşchi ai membrelor mamiferelor; 
- explicarea corelaţiei dintre nivelul de dezvoltare a unor centrii nervoşi şi anumite grupe 

musculare. 
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Varianta 064 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema  “Nutriţia în lumea vie” după următorul plan: 

- definirea celor două tipuri fundamentale de nutriţie din lumea vie;   
-     enumerarea organelor tubului digestiv la mamifere; 
- precizarea sucurilor digestive implicate în digestia proteinelor şi a câte unei enzime 

proteolitice pe care o conţine fiecare dintre aceste sucuri, precum şi a produsului final 
de digestie proteică; 

- precizarea unui tip de ţesut epitelial şi a tipului de ţesut muscular care intră în structura 
stomacului precum şi a rolului unuia dintre cele două ţesuturi; 

- explicarea relaţiei existente între digestie şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie 
ale unui organism animal. 
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Varianta 065 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie”, după următorul plan: 

- denumirea tipurilor de respiraţie celulară; precizarea unei deosebiri între acestea; 
-     enumerarea organelor sistemului respirator la mamifere; 
- descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare la mamifere; 
- stabilirea unei afecţiuni a sistemului respirator la om, o cauză şi o manifestare a sa; 
- explicarea relaţiei funcţionale dintre digestie, respiraţia celulară şi circulaţie în realizarea 

funcţiilor de nutriţie. 
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Varianta 066 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: 

- definiţia unui ţesut; 
- clasificarea ţesuturilor epiteliale, după rolurile deţinute în organism; 
- precizarea a două tipuri de fibre musculare, a câte unei caracteristici structurale a 

acestora şi a câte  unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră; 
- descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de 

localizare pentru fiecare tip de ţesut osos; 
- argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. 
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Varianta 067 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: 

- elemente figurate ale sângelui: denumirea şi precizarea rolurilor lor; 
- fibre musculare: numirea tipurilor de fibre care intră în alcătuirea unui muşchi scheletic, 

respectiv în alcătuirea peretelui unui vas de sânge şi stabilirea unei asemănări şi a unei 
deosebiri de structură între cele două tipuri de fibre; 

- inima: precizarea vaselor sangvine care comunică direct cu inima şi transportă sânge 
cu oxigen, a compartimentelor inimii cu care comunică aceste vase şi a sensului de 
circulaţie a sângelui prin aceste vase; 

- valvulele semilunare: explicarea rolului lor în circulaţia sângelui; 
- o afecţiune a sistemului circulator la om – prezentarea denumirii, a unei cauze, a unei 

manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acesteia. 
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Varianta 068 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Organul de simţ vizual” după următorul plan: 

- denumirea celulelor receptoare vizuale; 
-     precizarea învelişurilor globului ocular şi a rolului fiecărui înveliş; 
- enumerarea componentelor sistemului optic al globului ocular şi menţionarea rolului 

său; 
- explicarea, din punct de vedere fiziologic, a expresiei: “Privim cu ochii, dar vedem cu 

creierul” 
- explicarea modificărilor care se produc în globul ocular, în situaţia în care un individ 

priveşte un obiect situat la un metru distanţă de el. 
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Varianta 069 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Organe de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: 

- numirea a două tipuri de sensibilităţi deservite de piele; 
-     localizările receptorilor vestibulari în urechea internă; 
- descrierea succesiunii de fenomene fizice prin care unda sonoră ajunge să stimuleze 

receptorii auditivi din melcul membranos; 
- compararea receptorilor gustativi şi a celor olfactivi prin stabilirea unei asemănări şi a 

unei deosebiri între ei; 
- precizarea unei posibile cauze a surdităţii şi motivul pentru care această cauză 

determină apariţia surdităţii. 
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Varianta 070 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la om” după următorul plan: 

- denumirea celulelor sexuale femeieşti şi bărbăteşti; 
- enumerarea a patru conducte genitale extratesticulare şi a două glande anexe, care  

intră în alcătuirea sistemului reproducător masculin; 
- precizarea organelor sistemului reproducător femeiesc şi a rolului a trei dintre organele 

reproducătoare interne în realizarea funcţiei de reproducere; 
- prezentarea unei micoze care poate afecta organele genitale: denumire, o cauză, o 

manifestare, o modalitate de prevenire a acesteia;  
- argumentarea încadrării sistematice a omului în clasa mamiferelor, grupul placentare. 
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Varianta 071 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la plante”, după următorul plan: 

- denumirea celulelor sexuale vegetale (gameţi) la angiosperme şi a celulei diploide 
rezultate în urma fecundaţiei; 

- numirea a trei organe care pot fi utilizate în înmulţirea vegetativă la plante; 
- descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme – elementele de susţinere, 

învelişurile sterile, alcătuirea părţii bărbăteşti, alcătuirea părţii femeieşti; 
- clasificarea angiospermelor după criteriul numărului de cotiledoane; 
- explicarea faptului că angiospermele au sămânţa închisă în fruct. 
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Varianta 072 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul muscular striat”, după următorul plan: 

- ţesuturile: definiţie, enumerarea celor patru tipuri de ţesuturi animale;  
- oasele membrelor - enumerarea a trei oase ale membrelor: două ale membrului 

superior, unul al membrului inferior;  
- muşchii membrelor - enumerarea a trei muşchi: doi ai membrului inferior, unul al 

membrului superior;  
- valvulele inimii: denumire, localizare, sens de deschidere, rol;   
- infarctul miocardic: două cauze. 
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Varianta 073 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”, după următorul plan:  

- definiţia digestiei; 
- tubul digestiv: enumerarea componentelor;  
- ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine;  
- ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse; precizarea a câte trei roluri 

pentru fiecare dintre aceste sucuri, în digestia chimică a alimentelor;  
- bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. 
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Varianta 074 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia în lumea vie”, după următorul plan:  

- definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe; 
- definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe; un exemplu de organism care respiră 

anaerob; 
- relaţia de interdependenţă între respiraţia aerobă a plantelor şi fotosinteză;  
- inspiraţia: cinci caracteristici ale mecanismului inspiraţiei; 
- drumul parcurs de aer din momentul intrării în sistemul respirator şi până la intrarea în 

sistemul circulator. 
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Varianta 075 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sensibilitatea în lumea vie”, după următorul plan: 

- mucoasa olfactivă: localizare, o caracteristică structurală a celulelor receptoare; 
- retina: localizare, enumerarea a patru tipuri de celule din structura retinei, rolul 

receptorilor; 
- receptorii gustativi: denumire, două caracteristici structurale, două roluri; 
- receptorii vestibulari pentru poziţie: denumire, stimul, localizare, structură;  
- două efecte ale consumului de droguri. 
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Varianta 076 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de reproducere la angiosperme”, după următorul plan: 

- definiţia celor două tipuri principale de reproducere întâlnite la angiosperme; 
- înmulţirea vegetativă: precizarea a patru moduri de înmulţire vegetativă la plante şi a 

câte unui exemplu de plantă pentru fiecare mod de înmulţire; 
- definiţia fecundaţiei;  
- sămânţa: definiţie, enumerarea celor trei componente fundamentale ale sale; 

precizarea a trei exemple de specii care prezintă fructe cu o singură sămânţă şi 
denumirea acestor fructe; 

- relaţia fotosinteză – fructe.  
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Varianta 077 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sângelui la om” după   următorul plan: 

- sângele: precizarea a trei funcţii; enumerarea celor două componente principale, 
precizarea proporţiilor lor; 

- hematiile: două caracteristici structurale, rol; 
- leucocitele: două caracteristici structurale, rol;  
- trombocitele: două caracteristici structurale, rol; 
- legătura inimă – vase de sânge: localizarea inimii, camerele inimii şi vasele de sânge 

cu care acestea comunică, tipul de sânge transportat de aceste vase de sânge. 
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Varianta 078 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”, după următorul plan:  
        - definiţia digestiei; 
        - tubul digestiv: enumerarea componentelor;  
        - ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine;  
        - ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse; precizarea a câte două roluri    
          pentru fiecare dintre aceste sucuri, în digestia chimică a alimentelor;  
        - bolile sistemului digestiv: denumirea a două boli; enumerarea a patru măsuri de prevenire a    
          bolilor sistemului digestiv. 
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Varianta 079 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul epitelial” după următorul plan: 

- ţesutul: definiţie; denumirea tipurilor de ţesuturi animale; 
- ţesutul epitelial: trei roluri, clasificare în funcţie de rol; 
- epiteliul alveolar: enumerarea a trei caracteristici structurale/ funcţionale; 
- pielea: enumerarea a trei funcţii; 
- relaţia neuroni – ţesut epitelial în menţinerea echilibrului: denumirea receptorilor pentru 

poziţie şi pentru rotaţie, structura acestor receptori, mecanism de funcţionare. 
  



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

  
 

 
Varianta 080 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere”, după următorul plan: 

- locomoţia în mediul terestru: enumerarea celor trei tipuri de mers al mamiferelor; 
precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare dintre aceste categorii; 

- scheletul membrului superior al omului: enumerarea a cinci exemple de oase; 
- adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă: precizarea a două 

adaptări;  
- locomoţia în mediul aerian: trei adaptări ale scheletului liliacului;  
- relaţia sistem nervos somatic – mişcări voluntare. 
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Varianta  081 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată în lumea vie” după următorul plan: 
- definiţia reproducerii şi a fecundaţiei; 
- precizarea tipurilor fundamentale de reproducere şi a câte unui exemplu de plante 

pentru fiecare tip; 
- descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme şi a mecanismului 

fecundaţiei la angiosperme; 
- denumirea gonadelor masculine şi feminine la vertebrate şi precizarea funcţiilor 

acestora; 
- compararea a două boli cu transmitere sexuală (la alegere), precizând două asemănări 

şi două deosebiri.         
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Varianta 082 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Bolile sistemelor care realizează funcţiile de nutriţie” după următorul 
plan: 

-     definiţia funcţiilor de nutriţie;  
- prezentarea denumirii, a două cauze, a două manifestări şi  a două modalităţi de 

prevenire a unei boli a sistemului digestiv; 
- prezentarea denumirii, a două cauze, a două manifestări şi  a două modalităţi de 

prevenire a unei boli a sistemului circulator; 
- prezentarea denumirii, a două cauze, a două manifestări şi  a două modalităţi de 

prevenire a unei boli a sistemului respirator; 
- prezentarea denumirii, a două cauze, a două manifestări şi  a două modalităţi de 

prevenire a unei boli a sistemului excretor. 
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Varianta 083 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv şi digestia la mamifere”,  după următorul plan: 

- definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale; 
- enumerarea componentelor tubului digestiv al mamiferelor;  
- prezentarea a câte două caracteristici morfologice/ funcţionale pentru trei organe, la 

alegere, ale tubului digestiv; 
- numirea şi localizarea glandelor anexe, denumirea sucurilor digestive produse şi a 

rolului acestora în digestia chimică a glucidelor;  
- o boală a sistemului digestiv la om: denumire, o cauză.  
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Varianta 084 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia – modalitate de producere a energiei vitale” după următorul 
plan:     

-     definiţia respiraţiei; 
- comparaţie între respiraţia aerobă şi cea anaerobă: precizarea diferenţelor din punct de 

vedere al implicării oxigenului, al produşilor de reacţie, al cantităţii de energie rezultate 
şi numirea a câte unui organism care respiră aerob, respectiv anaerob; 

- sistemul respirator: enumerarea căilor respiratorii ale mamiferelor; localizarea 
plămânilor şi precizarea a două caracteristici structurale ale acestora; 

- descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare; 
- prezentarea interrelaţiei sistem circulator- sistem respirator la mamifere. 
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Varianta 085 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Tesuturile animale” după următorul plan: 

- definiţia ţesutului; 
- ţesuturi epiteliale: clasificarea în funcţie de rol; 
- ţesuturi conjunctive: alcătuire; clasificare; argumentarea faptului că sângele este un tip de 
ţesut conjunctiv; 

- ţesutul muscular: precizarea a două tipuri de fibre musculare; a câte unei caracteristici 
structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de 
celulă; 

- neuronul: rol; denumirea prelungirilor neuronului; numirea a doi constituenţi ai corpului 
celular al neuronului; precizarea relaţiei dintre neuroni şi substanţa cenuşie a sistemului 
nervos. 
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Varianta 086 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie”,  după următorul plan: 

-     definiţiile nutriţiei autotrofe, respectiv heterotrofe; 
- fotosinteza: precizarea definiţiei acestui proces, a localizării şi a ecuaţiei chimice; 
- organisme parazite: menţionarea a trei exemple de organisme parazite şi a unei 

adaptări a plantelor parazite la acest mod de nutriţie; 
- digestia: definiţie; numirea a trei produşi finali ai digestiei chimice; 
- sistemul digestiv: precizarea tuturor componentelor şi a câte unei adaptări a tubului 

digestiv al mamiferelor la regimul de hrană: carnivor, erbivor, omnivor. 
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Varianta 087 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Importanţa glucidelor în realizarea funcţiilor de nutriţie la mamifere”, 
după următorul plan: 

- digestia bucală a glucidelor; 
- digestia intestinală a glucidelor: denumirea sucului produs de intestinul subţire; 

enumerarea dizaharidazelor, în corespondenţă cu dizaharidele hidrolizate de fiecare 
dintre ele; numirea monozaharidelor rezultate din digestia totală a glucidelor; 

- numirea componentei sangvine care transportă produşii de digestie ai glucidelor de la 
intestinul subţire la celule; 

- importanţa glucidelor, ca substanţe organice, în respiraţia celulară: scrierea ecuaţiei 
respiraţiei aerobe; 

- consecinţele consumului exagerat de alimente bogate în glucide (cartofi, dulciuri) 
asupra sistemului excretor: numirea unei boli, precizarea unei manifestări şi a unei 
modalităţi de prevenire a bolii numite. 
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Varianta 088 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi circulaţia la mamifere”,  după următorul plan: 

- încadrarea sângelui în categoria de ţesuturi corespunzătoare;  
- enumerarea elementelor figurate ale sângelui şi precizarea rolului acestora; 
- enumerarea componentelor sistemului circulator la vertebrate;  
- precizarea localizării inimii şi denumirea compartimentelor sale; 
- precizarea vaselor de sânge care comunică direct cu inima, în corelaţie cu cavitatea 

inimii şi cu tipul de sânge transportat de către acestea. 
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Varianta 089 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: 

- enumerarea oaselor care alcătuiesc scheletul membrelor mamiferelor terestre;  
- clasificarea ţesuturilor musculare; numirea a câte unui muşchi al coapsei, respectiv al  

braţului.  
- clasificarea mamiferelor terestre, în funcţie de tipul de mers şi precizarea a câte unui 

exemplu de animal din fiecare categorie; 
- precizarea a câte două adaptări ale mamiferelor acvatice, respectiv aeriene, la mediul 

de viaţă respectiv; 
- precizarea relaţiei dintre schelet şi musculatură şi a unui aspect din care să reiasă rolul 

sistemului nervos în realizarea mişcării la mamifere. 
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Varianta 090 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi sistemul circulator la om”,  după următorul plan: 

- numirea celor două componente ale sângelui, precizând procentele în care se găsesc;   
- localizarea inimii şi enumerarea cavităţilor inimii;  
- numirea şi descrierea elementelor figurate (două caracteristici structurale/ funcţionale 

pentru fiecare tip de element figurat);  
- precizarea tipurilor de vase de sânge şi a raporturilor acestora cu inima; 
- menţionarea a patru boli ale sistemului circulator.  
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Varianta 091 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul nervos” după următorul plan: 

- clasificarea sistemului nervos din punct de vedere funcţional;   
-     enumerarea a patru funcţii ale celulelor gliale (nevroglii);  
- caracterizarea neuronului (definiţie, alcătuire, enumerarea şi descrierea componentelor 

sale);  
- menţionarea a patru roluri ale encefalului; 
- precizarea a două consecinţe  ale consumului de cafea asupra sistemului nervos 

central. 
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Varianta 092 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv la mamifere” după  următorul plan: 

- sistemul digestiv: enumerarea segmentelor tubului digestiv şi a glandelor anexe ale 
acestuia;  

- digestia bucală: precizarea denumirii şi a compoziţiei sucului digestiv implicat;   
      prezentarea modului de acţiune a enzimelor digestive la acest nivel;  
- digestia lipidelor: enumerarea enzimelor cu rol în digestia lipidelor; menţionarea rolului    
      bilei în digestia lipidelor; 
- enzimele proteolitice: precizarea tipurilor de sucuri digestive care le conţin;  
- ulcerul gastroduodenal: menţionarea a două cauze ale apariţiei acestei boli. 
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Varianta 093 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie” după   următorul plan: 

- definiţia respiraţiei; 
- ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe şi precizarea motivului producerii unei cantităţi mai 

mari de energie în respiraţia aerobă faţă de respiraţia anaerobă; 
- ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe;   
- trei tipuri de fermentaţie: enumerarea lor; precizarea a câte unui tip de organism 

fermentativ pentru fiecare tip de fermentaţie şi a produsului final rezultat;  
- aplicaţii practice ale fermentaţiilor: menţionarea a câte unei aplicaţii pentru fiecare dintre 

cele trei procese fermentative. 
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Varianta 094 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema „Funcţiile de relaţie”, după următorul plan:  

- organe, sisteme de organe cu rol în realizarea acestor funcţii: enumerare – trei exemple;  
- receptorii vizuali, gustativi, olfactivi, auditivi, vestibulari: localizare şi precizarea unui stimul 

specific pentru fiecare;  
- măduva spinării: localizare, două roluri;  
- paralizia: trei cauze, trei manifestări, o modalitate de prevenire;  
- scheletul membrului superior propriu-zis la om: enumerarea componentelor. 
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Varianta 095 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia lipidelor” după  următorul plan: 

- enumerarea segmentelor tubului digestiv la nivelul cărora are loc digestia lipidelor;  
- precizarea localizării ficatului şi a rolurilor lui în digestia lipidelor;  
- enumerarea  a două exemple de enzime lipolitice; 
- precizarea tipurilor de lipide asupra cărora acţionează enzimele lipolitice şi a produşilor 

finali rezultaţi;  
- menţionarea unei cauze şi a şase manifestări ale hepatitei.  
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Varianta 096 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Organele de simţ la mamifere” după   următorul plan: 

- receptorul: definiţie;  
- globul ocular: enumerarea componentelor şi precizarea tipurilor de vedere asigurate de 

celulele fotosensibile în corelaţie cu tipul de celulă;  
- urechea medie: precizarea a două caracteristici ale acesteia;  
- chemoreceptorii: menţionarea denumirii şi a localizării lor; 
- pielea: precizarea a trei tipuri de receptori conţinuţi de aceasta. 
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Varianta 097 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza şi respiraţia”, după următorul plan:  

- localizarea celor două procese la nivel celular; 
- precizarea celor două tipuri de ţesuturi asimilatoare şi localizarea acestora în corpul plantei;  
- ecuaţiile generale ale fotosintezei şi respiraţiei aerobe; 
- explicarea legăturii funcţionale ce se stabileşte între cele două procese;  
- menţionarea a trei aspecte ale importanţei fotosintezei. 
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Varianta 098 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea – funcţie fundamentală a organismelor” după următorul 
plan: 

- enumerarea altor două funcţii fundamentale ale organismului;  
-     precizarea elementelor componente ale sistemului genital masculin;  
- enumerarea elementelor componente ale florii hermafrodite;   
- precizarea structurilor care se formează din cele două tipuri de zigoţi, rezultaţi în urma 

dublei fecundaţii la angiosperme;  
- menţionarea a câte unei cauze, a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de 

prevenire a sifilisului, respectiv gonoreei. 
 
 
 
 
 
 

 
  



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

  
 

 
Varianta 099 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

 
 
Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: 

- definiţia unui ţesut; 
- clasificarea ţesuturilor epiteliale, după rolurile deţinute în organism; 
- precizarea a două tipuri de fibre musculare, a câte unei caracteristici structurale a 

acestora şi a câte  unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră; 
- descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de 

localizare pentru fiecare tip de ţesut osos; 
- argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. 
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Varianta 100 

SUBIECTUL III (30 puncte) 
 
 

            
Alcătuiţi un eseu cu tema  „Sensibilitatea chimică la mamifere” după următorul plan:  

-     sensibilitatea la mamifere: enumerarea altor două tipuri de sensibilităţi; 
-     mucoasa olfactivă: precizarea localizării, a   caracteristicilor elementelor componente şi 

a rolurilor acestor componente; 
-     calea de conducere a informaţiilor olfactive; 
-     muguri gustativi: precizarea localizării, a caracteristicilor elementelor componente şi a  

rolurilor acestor componente; 
-     rolurile olfacţiei şi gustului în viaţa mamiferelor. 
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