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PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU 
DISCIPLINA BIOLOGIE  

(Biologie vegetală şi animală) 
 

I. STATUTUL DISCIPLINEI  
În cadrul examenului de bacalaureat 2017, biologia are statutul de 

disciplină opţională, fiind susţinută la proba E d) în funcţie de filieră, profil şi 
specializare.  

Proba de examen este scrisă.  
 
II. COMPETENŢE DE EVALUAT  
B1. Biologie vegetală şi animală  
■ Ierarhizarea unităţilor sistematice ale lumii vii, evidenţiind evoluţia de 

la simplu la complex.  
■ Recunoaşterea, definirea, dovedirea înţelegerii unor termeni, concepte, 

legi şi principii specifice ştiinţelor biologice.  
■ Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale celulelor, ţesu-

turilor, organelor, sistemelor de organe la plante, animale şi om, utilizând 
limbajul ştiinţific adecvat; descrierea principalelor caracteristici structurale 
ale materialului genetic.  

■ Caracterizarea unor taxoni, structuri, funcţii ale organismelor, a unor fe-
nomene, procese biologice, a unor boli care afectează organe, sisteme de or-
gane etc.  

■ Explicarea unor procese şi fenomene biologice şi a interrelaţiilor dintre 
ele; explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic, utilizând termi-
nologia ştiinţifică adecvată.  

■ Explicarea unor adaptări structurale şi funcţionale ale organismelor la 
variaţiile de mediu, pe baza conceptelor biologice fundamentale.  

■ Compararea modurilor de realizare a funcţiilor fundamentale ale orga-
nismelor (asemănări, deosebiri), evidenţiind unitatea şi diversitatea lumii vii, 
evoluţia lumii vii etc.  

■ Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor 
funcţii fundamentale ale organismelor, ale materialului genetic; aprecierea şi 
interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra eredităţii, 
a funcţiilor organismelor.  EDITURA P

ARALE
LA

 45



 

 13

 
 

TESTUL 1 

 
 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 

Bila este produsă de ............ şi depozitată în ............. . 
 
B. Daţi două exemple de organite celulare cu membrană dublă; scrieţi 
în dreptul fiecărui organit câte un rol.                6 puncte 
 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului 
corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.        10 puncte 
1. Artera aortă: 

a) prezintă valve atrio-ventriculare;  
b) are originea în ventriculul stâng; 
c) se deschide în atriul drept; 
d) transportă sânge cu dioxid de carbon. 

2. Acizii nucleici: 
a) au rol în ereditate;   b) conţin lizozomi; 
c) sunt localizaţi în peretele celular; d) transportă gaze respiratorii. 

3. Mersul digitigrad este prezent la: 
a) urs;    b) cal; 
c) pisică;    d) oaie. 

4. Cromozomii sunt dispuşi în placă ecuatorială în: 
a) telofază;    b) profază; 
c) metafază;    d) anafază. 

5. Este gimnosperm: 
a) bradul;    b) cartoful; 
c) mucegaiul alb;   d) trandafirul. 
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TESTUL 1 

 Subiectul I  

A.  Ficat; vezica biliară. 
B.  Mitocondrie – respiraţie celulară; Cloroplast – fotosinteză. 
C.  1b; 2a; 3c; 4c; 5a.  
D. 1. F. Anurele sunt amfibieni fără coadă. 
 2. A.  
 3. F. Oxigenul este un produs al fotosintezei. 
 
 Subiectul al II-lea  

A.  a) Localizarea plămânilor: cutia toracică. 
 b) Enumerarea căilor extrapulmonare ale sistemului respirator: cavitate 
nazală, faringe, laringe, trahee, bronhii principale. 
 c) Denumirea bolii: tuberculoză; cauza: bacilul Koch; manifestare: slăbi-
rea organismului; prevenire: vaccinare antituberculoasă. 
 d) Calculaţi volumul inspirator de rezervă al unei persoane, ştiind că aceasta 
are capacitatea totală de 5000 ml, VC = 500 ml, VER de trei ori mai mult 
decât VC, iar VR = 1500 ml.  
 CT = CV + VR 
 CV = CT – VR; CV = 5000 – 1500 = 3500 ml 
 CV = VC + VIR + VER  
 VER = 500 × 3 = 1500 ml 
 VER = CV – (VC + VIR) = 3500 – 2000 = 1500 ml 
B.  a) Genotipurile celor două soiuri de lalele: AaMm; aamm. 

b) Tipurile de gameţi formaţi de genitorul heterozigot pentru ambele carac-
tere: AM; Am; aM; am. 

c) Genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1, homozigoţi pentru culoare 
şi heterozigoţi pentru mărimea florii: aaMm; flori galbene şi mari.  

d) Formularea cerinţei: genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1, hete-
rozigoţi pentru culoare şi homozigoţi pentru mărimea florii. 
 Rezolvarea cerinţei: Aamm; flori albe şi mici. 
 
 Subiectul al III-lea  

1.  a) Fazele mitozei: profaza, metafaza, anafaza, telofaza. 
 b) În urma diviziunii mitotice rezultă celule somatice, iar în urma di-
viziunii meiotice rezultă celule gametice. 
 c) Organitele celulare pot fi comune şi specifice. 
 Mitocondriile şi ribozomii sunt organite celulare comune. 
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Editura Paralela 45 vă recomandă: 
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