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                                                    Examen de bacalaureat național 2020 

Proba E. d)                                             

                                                                                                                                                   Simulare                                                                                                                                                           

31.01.2020 

 
                                                              Biologie vegetală și animală 

                                        

 

 -Filiera teoretică – profilul real; 

 - Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecția mediului; 

 - Filiera vocațională – profilul militar. 

 

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                               (30 de puncte) 

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia 

următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

4 puncte 
Mitocondriile sunt delimitate de o membrană…................ ...........şi conţin enzime................................... 

                        6  puncte                                                                                                                                     

  B. Daţi două exemple de sindroame umane determinate de aneuploidii heterozomale; scrieţi în dreptul 

fiecărui sindrom cariotipul specific. 

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

singură variantă de răspuns. 

10 puncte 

A. 1. Ţesuturile asimilatoare: 

a  au rol în depozitarea substanţelor de rezervă 

b. conţin plastide fotosintetizatoare 

c. fac parte din categoria ţesuturilor secretoare 

d. se întâlnesc numai în frunze 

2. Nutriţia saprofită: 

a. este caracteristică plantelor verzi 

b.constă în sinteza de substanţe organice din substanţe anorganice 

c. substanţele organice sunt preluate din organismele moarte 

d. este întâlnită şi la cuscută şi la muma pădurii 

3. Din enzimele ce acţionează la nivelul intestinului subţire: 

a. tripsina din sucul pancreatic este o enzimă proteolitică 

b.prin acţiunea lipazelor rezultă aminoacizi 

c. enzimele din bilă degradează lipidele 

d. labfermentul coagulează laptele 

4. Plastidele: 

a. sunt întâlnite la toate celulele eucariote 



 

 
Str. Sloboziei nr. 28-30, 910001                                                                                                        

Mun. Călărași, jud. Călărași                                                                                                                                            
Tel: +400242315949                                                                                                                                            
Fax:  +400242312810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

www.isj-cl.ro                                                                                                                                                                              

 

b.au membrană internă pliată sub formă de criste 

c. conţin în stromă acizi nucleici şi ribozomi 

d. toate au rol în fotosinteză 

5.Plantele rezultate în urma încrucişării unui soi de mazăre cu talie înaltă ( Tt  ) cu un soi cu talie pitică 

 ( tt ) vor fi: 

a.100 % hibride cu talie înaltă 

b. 75 % cu talie înaltă , 25 % cu talie pitică 

c. 50 % homozigote cu talie înaltă, 50 % homozigote cu talie pitică 

d. 50 % heterozigote cu talie înaltă, 50 % homozigote cu talie pitică 

 

D.                                                                                                                                                 10 puncte 

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

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

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

modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia 

ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

 

 1.Fusul de diviziune are rol în deplasarea centrozomilor spre poli. 

2. Valvulele semilunare sunt situate la baza venelor care pleacă de la inimă. 

3. Albinismul este o maladie genică, autozomală, recesivă. 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                         ( 30 de puncte) 

A.                                                                                                                                             18 puncte 

   Inima și vasele de sânge sunt componente ale sistemului circulator la mamifere. 

a) evidențiați unitatea structură- funcție în cazul hematiilor 

b) comparați venele cave cu venele pulmonare , având în vedere următoarele criterii: cavitățile inimii cu care 

comunică, tipul de sânge transportat, sensul circulației sângelui prin aceste vase de sânge. 

c) Calculați masa apei din plasma sângelui unei persoane, știind  următoarele: 

- sângele reprezintă 7% din masa corpului 

-plasma sangvină  reprezintă 55% din masa sângelui 

-apa reprezintă  90% din masa plasmei sangvine 

-masa corpului persoanei este de 58 de kg. 

Scrieți toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinței. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulați voi, folosind informații științifice 

specifice biologiei; rezolvați cerința pe care ați propus-o.  

 

 

                                                                                                                

B.                                                                                                                                                              12 puncte                                                                                                                             

 Se încrucișează două soiuri dublu homozigote de piersici: unul cu fructe roșii și fără puf, cu un soi de piersici 

cu fructe verzi și pufoase. Caracterele fenotipice dominante sunt: fruct roșu și prezența pufului. În prima 

generație(F1) se obțin organisme hibride , iar în generația a doua (F2) obținută prin combinarea hibrizilor din 

prima generație se obțin 16 combinații de factori ereditari. Notați genele cu litere la alegere și stabiliți 

următoarele: 

a) genotipul soiurilor parentale 

b) genotipul și fenotipul descendenților din F1. 

c) proporția de plante dublu homozigote din F2, genotipul și fenotipul lor 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulați voi, folosind informații științifice specifice 

biologiei; rezolvați cerința pe care ați propus-o.  
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 Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                     (30 de puncte) 

 1.                                                                                                                                                               14 puncte 

Nucleul este o componentă fundamentală a celulei. 

a) Precizați relația dintre numărul de nuclei dintr-o celulă și activitatea metabolică a acesteia. 

b) Comparați două dintre componentele celulei vegetale cu membrană dublă, precizând o asemănare și o 

deosebire între structurile acestora. 

c) Construiți 4 enunțuri afirmative,câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific adecvat  

Folosiți, în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi: 

- nucleol 

- cromozomi bicromatidici 

 

                                                                                                                                         16 puncte 

2. Respirația este una din funcțiile fundamentale ale organismelor. 

a) Enumerați două tipuri de respirație în lumea vie, precizând pentru fiecare tip de respirație , câte un exemplu 

de organisme la care sunt întâlnite aceste tipuri de respirație. 

b) Stabiliți o asemănare între respirația plantelor și respirația animalelor. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „ Bolile sistemului respirator al omului”, folosind informaţia ştiinţifică 

adecvată. 

În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru 

fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 

 

 

 

  

 

 

 


