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VARIANTA 1
I) l-d  2-b 3-a 4- d 5-c 6-a 7-c 8-c
II) 1) 1-e    2-a   3-d   4-b    2)   l-c  2-d   3-b    4-a
III) 1) a) S.N.C. la mamifere cuprinde maduva spinarii si encefalul
b)  Adaptari ale pasarilor la zbor sunt: -membrele anterioare sunt transformate în aripi; -corpul este 
aerodinamic si este acoperit de penaj care micsoreaza greutatea specifica; -oasele au pereti subtiri, 
contîh spatii cu aer (oase pneumatice) si sunt în legatura cu sacii aerieni
c) Chemoreceptorii olfactivi si gustativi au importanta majora în: -cautarea hranei; -aprecierea 
calitatii alimentelor si a hranei; - aprecierea calitatii aerului; -declanseaza reflexele de secretie a 
gladelor anexe ale tubului digestiv si motilitatii acestuia; -declansarea unor reflexe de aparare si 
sexuale.
III) 2) a) Reproducerea reprezinta capacitatea organismelor de a genera indivizi noi asemanatorilor 
realizeaza perpetuarea speciilor.
b) Sistemul reproducator la vertebrate se caracterizeaza prin: - la majoritatea vertebratelor este 
alcatuit din: gonade, conducte genitale, organe genitali glandele anexe; - la majoritatea vertebratelor 
gonadele si conductele genitale sunt perechi; - la mamiferele ovipare (monotreme) gladele mamare 
sunt primitive si de aceea puii ling lapt scurge pe abdomen.
c) Fecundatia si meioza sunt procese care se completeaza reciproc deoarece prin fecundatie s celule 
diploide,iar in urma meiozei , celule haploide .Gametii-celule haploide rezultate în urm meiotice-
contin doar jumatate din numarul caracteristic de cromozomi ai unei specii. în urma f( contopirea a 
2 gârneti de sex opus- rezulta zigotul -celula diploida ce contine numarul can cromozomi ai speciei 
respective.în acest fel se mentine constant numarul de cromozomi al fie de-a lungul generatiilor.
IV) a) mama > LaLa; tata:  Lbl
b) Genotipuri posibile ale copiilor: LALB; LAl                                                   
- grupe sanguine posibile ale copiilor: A(II) si AB(IV)
c) Volumulde sânge:   60 kg x 8% = 4,8 1 sânge; 
- Volumul de plasma:    100%-44%= 56% plasma. 
4.8 1 x56% = 2,688 1 plasma.
V) Fotosinteza se desfasoara la nivelul cloroplastelor care prezinta urmatoarele caracteristici: 
prezinta membrane dubla la periferie; -în interior se gaseste stroma; -pe lamelele stromatice sunt 
dispuse discurile grânare ce contin clorofila; 
• Respiratia celulara se realizeaza la nivelele mitocondriilor, constituenti ce se caracterizea - 
prezinta membrana dubla la periferie; - în interior se gaseste matricea (matrixul); - pe cristele 
mitocondriale (plierile membranei interne) se gasesc enzime oxido-reducatoare. 
Substantele organice rezultate în procesul de fotosinteza sunt folosite ca substrat ce este (oxidat) în 
procesul de respiratie ; de asemenea pentru oxidarea substantelor organice în respiratie este utilizat 
O2 produs si eliminat prin fotosinteza; 
• Fotosinteza este influentata de o serie de factori printre care:  - temperatura; cresterea temperaturii 
peste o anumita limita optima; 25°-40°C (în fun plantelor)  determina diminuarea intensitatii 
fotosintezei  datorita alterarii" ireversibile a enzimelor si structurii cloroplastelor
- concentratia de CO2; peste o limita de 2-5 % CO2 în aer, intensitatea fotosintezei diminueaza 
treptat deoarece CO2 devine toxic si inhiba desfasurarea proceselor fiziologice.
- Fermentatia alcoolica - are aplicatii la faricarea pâinii si producerea bauturilor alcoolice;
Fermentatia lactica - este utilizata la prepararea muraturilor si în industria lactatelor

VARIANTA 2
I) l-d  2-b  3-a  4-b   5-c    6-d    7-a   8-b
II) 1) l-c   2-a    3-b    4-e  2)   l-d     2-a    3-e     4-b
III) 1) a) Functia de nutritie este realizata de: sistemul digestiv , sistemul respirator,etc.
b)  între hematii si eritrocite exista urmatoarele deosebiri: -hematiile au forma biconcava (privite din 



profil)-leucocitele au forme diferite; - hematiile sunt celule anucleate (în stadiul adult)-leucocitele 
sunt celule cu nucleu; -eritrocitele au rol în transportul gazelor-leucocitele intervin în 
imunitate(apararea organism)
c) Trecerea vertebratelor de la viata acvatica la mediul terestru a determinat, în mod de< necesitatii 
de   oxigenare   a   celulelor   si   tesuturilor   organismelor,datorita   intensific; metabolismului 
acestora.Asigurarea unor cantitati corespunzatoare de oxigen s-a realizat si f -trecerea de la 
respiratia branhialji la respiratia pulmonara; -trecerea de la circulatia simpla -cu viteza mica de 
circulatie si capacitate redusa celulelor,la circulatia dubla,care asigura prin cele doua circuite ale 
sale(circulatia n aprovizionare mult mai eficienta a tesuturilor cu oxigen(chiar si la cele la care 
circulatia est(
III) 2) a) Scheletul pasarilor prezinta urmatoarele particularitati determinate de zbor: -sternul 
prezinta o proeminenta(carena)pe care se prind muschi pectorali foarte puternici; -unele oase ale 
aripii s-au alungit(humerus,radius,ulna) iar altele s-au redus(falangele)
b) Stomacul pasarilor(granivore) prezinta doua componente: -stomacul triturator (pipota) -cu pereti 
musculosi- cu rol de maruntire a hranei; -stomacul glandular- cu rol de secretie a sucului 
gastric.bogat în enzime ce realizeaza dige:
c) Pasarile  construiesc  cuibul,  clocesc,   iar  dupa  incubatie  hranesc   si  protejeaza p 
supravietuire cresc ; efortul metabolic pentru reproducere este mai mic deoarece sunt nec oua.
IV)  a) Ra x Ra
b)  R R - trandafiri cu flori rosii
a a   - trandafiri cu flori albe
c) Fenomenul de semidominanta:
- raportul de segregare genotipic:  l RR; 2Ra:laa         
V)  Diviziunea celulara-procesul prin care dintr-o celula initiala iau nastere celule ni acesteia; • 
Constituientii celulari implicati în diviziune suntnucleul si centrozomul; •   Celulele somatice iau 
nastere prin diviziune mitotica (mitoza). Aceasta se desfat profaza,metafaza, anafaza si telofaza. 
-Profaza: -nucleul creste în dimensiuni; -membrana nucleara se rupe si se dezintegreaza; -dispar 
nucleolii; -se formeaza fusul de diviziune; -cromozomii se individualizeaza si devin evidenti 
(vizibili) la microscopul optic -pi condensarea fibrelor de cromatina. -Metafaza: -cromozomii 
bicromatidici se dispun în placa metafazica ,în regiunea ecuatoriala a celu -fiecare cromozom se 
prinde prin centromerul sau de un filament al fusului de divizium -Anafaza: -cromozomii 
monocromatidici(cromozomi-fii sau cromatide surori), rezultati prin cliv; a cromozomilor 
bicromatidici se deplaseaza de la ecuatorul celulei spre polii acesteia. O cromozom se deplaseaza 
spre un pol iar cromatida sora spre polul opus. -Telofaza: -cromozomii monocromatidici ajung la 
polii celulei si se despiralizeaza treptat; -fusul de diviziune se dezintegreaza si dispare în final;
celulei initiale;
- se incheie procesul de cariochineza si urmeaza citochineza-care presupune formarea unui pe 
despartitor la jumatatea celulei initiale în urma caruia rezulta doua celule fiice.
- Gârnetii se formeaza în urma procesului de diviziune meiotica.
- Importanta meiozei:
- mentinerea constanta a numarului de cromozomi specific fiecarei specii,deoarece gametii-rezultal 
urma diviziunii meiotice-contin doar jumatate din numarul de cromozomi ai unei specii si, în ui 
fecundatiei, vor da nastere zigotului cu numarul de cromozomi specific speciei respective;
cresterea  variabilitatii   genotipice  si   fenotipice  a  organismelor  datorita noilor  combinatii ale 
cromozomilor proveniti de la cei doi parinti.

VARIANTA 3
I) l-b  2-c  3-b  4-a  5-b  6-d   7-c  8-b
II) 1) l-d  2-a  3-e  4-b   2)  l-e   2-a  3-b   4-c
III) a) Tropismele sunt miscari orientate ale organelor plantelor superioare determinate de actiune 
ale unor excitanti , ce se realizeaza de obicei prin curburi.



b) în functie de suprafata de contact a picioarelor cu solul ,mamiferele prezinta urmatoai -mers 
plantigrad - calca pe toata talpa: arici, urs, om, etc.; -viteza mai mica de depli -mers digitigrad 
-calca pe degete: pisica, lup,etc.; -viteza mai mare de deplasare, -mers unguligrad -calca pe vârful 
degetelor care sunt protejate de o copita:oaie, cal, - degetele se reduc ca numar, dar se alungesc.
c) Cristalinul este un component al sistemului optic al globului ocular care , în ansambl focaliza 
razele de lumina pe retina. Cristalinul are un rol foarte important în proce vederii pentru distanta 
(departare sau apropiere) intervenind pentru formarea imaginii retina. Acest lucru se realizeaza în 
seria vertebratelor în doua moduri: -prin deplasarea cristalinului înainte si înapoi (pesti); -prin 
variatii ale curburii cristalinului( la vertebratele superioare) La om cristalinul este o lentila 
biconvexa (convergenta) la nivelul careia razele lumino la nivelul fetei superioare cât si a celei 
posterioare, între punctum remotum (6m) si | variabil cu vârsta) convexitatea cristalinului creste 
treptat determinând formarea ima ochiul emetrop).
III) 2) a) La erbivorele rumegatoare stomacul este format din: ierbar, ciur, foios si cheag.
b) Plamânii pasarilor prezinta capilare aeriene- plamânii mamiferelor prezinta alveole pi -în urechea 
medie la pasari exista un singur os - columela; la mamifere exista trei i nicovala, scarita.
c) Superioritatea reproducerii la mamifere fata de pasari se evidentiaza prin: -în urma fecundatiei 
interne se realizeaza nidatia — fixarea oului în mucoasa utei mamiferelor); -hranirea embrionului 
,în timpul dezvoltarii intrauterine se realizeaza prin intermediul seria animala; -noul nascut este 
hranit cu lapte secretat de glandele mamare.

IV) a) Tata : AaBB; gârneti: AB si aB                              
mama:   aaBb;    gârneti: aB si ab
b)  AaBB; AaBb.
c) 50%-copii cu ochi albastri
V) Celula reprezinta unitatea structurala si  functionala a materiei vii  , capabila independent sau în 
complexe celulare interdependente. Constituentii   celulari  comuni  pentru  celula  vegetala  si 
animala  sunt:   mitocc dictipzomii,etc. • Plastidele se clasifica.in ; a)leucoplaste: -sunt lipsite de 
pigmenti asimilatori; -depoziteaza diferite substante de rezerva: amidon (amiloplaste), lipide (oleop 
(proteoplaste) b) cromoplastele: - contin pigmenti galbeni, rosii, portocalii - dau culoare petalelor 
unor frunze si radacini (morcov) c)cloroplastele: - contin pigmenti clorofilieni; - au rol foarte 
important în fotosinteza.
Peretele celular vegetal este alc. Din molecule mici de celuloza grupate in manuchiuri inglobate 
intr-o celelua de hemiceluloza si subst. Pectice. La tulpinile lemnoase pe parcursul cresterii celulare 
pe fata interna a peretelui celular primar apare un perete secundar datorita formarii de noi strai 
depozitarii de substante noi:suberina, lignina, etc.
Rolul peretelui celular este de a asigura pozitia în spatiu a plantelor si rezistenta lor la actiunea unor 
1mecanici din mediu , etc.
Vacuolele sunt vezicule delimitate de o membrana simpla (tonoplast) ce contin suc vacuolar solutie 
apoasa cu saruri minerale, glucide, acizi organici,etc.
Au roluri multiple:
- depoziteaza substante de rezerva ,produsi metabolici, toxici,etc
- elimina unele deseuri celulare;
- au rol în circulatia apei;0.000
- la plante mentin turgescenta celulei participând la procesul de absorbtie a apei;
vacuolele digestive realizeaza digestie intracelulara (la unele protozoare si spongieri)

VARIANTA 4
I) l-c  2-d  3-b  4-c   5-b  6-c  7-b   8-c
II) 1) l-e   2-d   3-a   4-c  2)   l-d  2-e   3-b    4-c
III) 1) a) Organitele celulare comune pentru celula reticulul endoplasmic,etc.
vegetala si animala sunt: mitocondriile, dict



b) Lizozomii au rol în digestia intracelulara fiind considerati "organele digestive" al intracelulara se 
realizeaza la nivelul vacuolelor digestive.    Vacuola digestiva -în c diferite particule nutritive-
fuzioneaza cu un lizozom care contine peste 40 de enzin actiunea acestora particulele nutritive sunt 
degradate si ajung în citoplasma celulei.
c) Lizozomii se gasesc in numar mare în leucocite .Unele leucocite intervin în proce organismului 
prin fagocitoza. Diferite .substante sau particule straine organismului si leucocite si inglobate în 
interiorul lor cu ajutorul pseudopodelor. Se formeaza vacuola c cuplarea cu un lizozom ce contine 
enzime hidrolitice, se realizeaza degradarea si de particulelor straine.
III) 2) a) La vertebrate se întâlnesc urmatoarele tipuri principale de respiratie: respiratie br pesti); 
respiratie cutanee (amfibieni); respiratie pulmonara(amfibieni, reptile, pasari, mâmifere)
b) Suprafata de schimb respirator la mamifere este reprezentata de membrana   alveolo-c principal, 
de epiteliul alveolar si endoteliul capilar. Aceasta prezinta urmatoarele adapt schimburile de gaze: 
-suprafata foarte mare, -retea capilara foarte bogata; - grosimea mica ( epiteliile sunt turtite)
c) La amfibieni schimburile de gaze dintre organism si mediul de viata se realizeaza prin: -branhii-
în stadiile larvare; -tegument; -plamâni. Amfibienii sunt primele vertebrate ce parasesc mediul 
acvatic, dar sunt legate înca adaptari- inclusiv legate de respiratie- de aceasta. La amfibienii adulti 
respiratia se reali; Deoarece acestia sunt membranosi , cu pereti foarte putini cutati nu pot asigura 
nece organism. Din acest motiv respiratia pulmonara este completata cu respiratia tegument 
tegumentul -subtire si puternic vascularizat- trebuie sa fie permanent umed.
IV) a) Genotipurile posibile sunt: -tata: LAINn -mama: LAlNn -copilul: llnn
b) Tipurile de gârneti ai parintilor sunt: LAN ; LAn ; IN ; In.
c)  Probabilitatea     nasterii  de  copii  cu grupa de sânge O(I)  si ochi negri este de 3/16 combinatii.

V) Functiile de nutritie la pasari sunt asigurate de sis.: digestive, respirator, circulator si excretor. 
Asemanari între sistemele pasarilor si mamiferelor:
- atât la pasari cât si la mamifere sistemul digestiv este format din tub digestiv si glande anexe; 
-sistemul respirator la pasari si mamifere cuprinde plamânii si caile respiratorii extrapulmonare si 
intrapulmonare;
-sistemul circulator este format din inima si sistem de vase alcatuit din artere ,vene si capilare; 
-sistemul excretor este format din rinichi si cai urinare.
 - Deosebiri dintre sistemele pasarilor si mamiferelor:
- stomacul  pasarilor  granivore  este  format din  2  compartimente  -  stomacul  mamiferelor  este 
tetracameral;
-plamânii pasarilor prezinta capilare aeriene - plamânii mamiferelor prezinta alveole pulmonare; 
-cârja aortica la pasari are orientare spre dreapta - la mamifere are orientare spre stânga; -pasarile nu 
prezinta vezica urinara- la mamifere uretrele se deschid în vezica urinara.
- Sistemul locomotor al pasarilor prezinta urmatoarele adaptari pentru zbor:
- membrele anterioare sunt transformate în aripi;
- unele oase ale aripii (humerus.radius si cubitus), s-au alungit;
- centura scapulara are o forma speciala pentru a oferi un sprijin solid pentru aripi;
- oasele carpiene si metacarpiene sunt mai reduse, etc.
- în structura retinei la pasari se întâlnesc celule Cu conuri (mai multe la cele diurne) si celule cu 
bastonase (mai multe la cele nocturne).
- Vederea binoculara asigura o acuitate vizuala mult mai mare chiar daca câmpul vizual este mai 
redus.in timp ce vederea monoculara asigura un câmp vizual mai mare dar acuitatea vizuala este 
mai scazuta.
Superioritatea reproducerii la pasari fata de reptile consta si în faptul ca pasarile construiesc cuibul, 
clocesc, iar dupa incubatie hranesc, protejeaza si chiar "educa" puii.

1) l-d   2-b  3-d   4-a   5-c  6-d   7-c  8-d
II) 1) l-b  2-c  3-e  4-a  2)   l-b  2-e   3-a   4-c



III) 1) a) Organitul celular cu rol în formarea de diviziune este centrozomul.
b) Asemanari între mitoza si meioza: -individualizarea si evidentierea cromozomilor -repartizarea 
cromozomilor în celule fiice cu ajutorul filamentelor fusului de diviziune; -Deosebiri între mitoza si 
meioza: -în anafaza mitozei spre polii celulei migreaza cromozomii monocromatidici- în anafaza 
meiotica spre poli migreaza cromozomii bicromatidici; -mitoza se desfasoara în celulele somatice 
rezultând celule dipfoide- meioza se desfasoara în organele reproducatoare rezultând celule 
haploide.
c) Crossing-overul consta în schimbul reciproc de segmente cromatfdice între cromozomii omologi. 
Se realizeaza în profaza I a meiozei, când între cromozomii bivalenti se realizeaza schimbari 
reciproce de gene. Rezulta , în acest fel, cromozomi recombinati genetic care vor intra în 
componenta unor gârneti , de asemenea recombinati genetic. Prin participarea la procesul de 
fecundare a unor astfel de gârneti vor rezulta organisme recombinate genetic- cu constelatii noi de 
gene, diferite de ale parintilor care vor conduce si la o crestere a diversitatii fenotipice.
III) 2) a)  Sistemul excretor la mamifere este format din : rinichi si cai urinare reprezentate de 
uretere, vezica urinara, uretra.
b) Etapele procesului de formare a urinei sunt: -ultrafiltrarea glomerulara - trecerea plasmei 
deproteinizate din capilarele glomerulare în capsula Bowman; -reabsorbtia tubulara- trecerea apei si 
a altor substante din tubul urinifer în capilarele peritubulare; -secretia tubulara- transportul anumitor 
substante din capilarele peritubulare în lumenul tubului. 
c) La pestii de apa dulce , mediul intern are o presiune osmotica mai mare decât a apei. Ca rezultat , 
apa din mediu partunde permanent în sânge la nivelul branhiilor. Rinichii produc o urina foarte 
diluata eliminând surplusul de apa. La pestii marini, mediul intern are o presiune osmotica mai mica 
decât a apei. Ei mentin compozitia plasmei eliminând o urina foarte concentrata.

V) a) tata: LB1    mama: LA1     copil: LALB
b) Genotipul celor doua bunici: 11
 - bunicul din partea tatalui :LBLB- grupa B (III) 
 - bunicul din partea mamei :LALA- grupa A (II)
c) Aparitia grupei de sânge AB(IV) este consecinta fenomenului de codominanta.
V) Procesele de digestie chimica la mamifere au loc in urmatoarele organe ale tubului digestiv: 
stomac, intestin subtire si cavitate bucala,. 
La pasari:  -gura este prevazuta cu cioc cornos adaptat la diferite moduri de hrana; -stomacul are 
doua compartimente : pipota si stomacul glandular. -La mamifere:
-în cavitatea bucala se gasesc dinti fixati in alveole; -la ierbivorele rumegatoare stomacul este 
tetracameral.
Sucul digestiv lipsit de enzime este bila - secretata de ficat . Prin sarurile biliare emulsioneaza 
grasimile si ajuta la absorbtia acizilor grasi.
• La nivelul intestinului subtire digestia chimica se realizeaza sub actiunea unor enzime din: 1) 
Sucul pancreatic:
,-enzime proteolitice: tripsina, chemotripsina, elastaza, carboxipeptidazele. -enzime glicolitice: 
amilaza pancreatica. -enzime lipolitice: lipaza pancreatica. 
2) Sucul intestinal:
-enzime proteolitice ipeptidazele. -enzime glicolitice: dizaharidazele. -enzime lipolitice:lipaza 
intestinala. 
Produsi finali ai digestiei sunt:
- proteine  aminoacizi, absorbtie activa, 
- glucide ? monozaharide:
- hexoze (glucoza) - absorbtie activa
- pentoze - absorbtie pasiva.
lipide ? acizi grasi si glicerol- absorbtie pasiva.



VARIANTA 6
I) l-b  2-d   3-b   4-c    5-a   6-d   7-b   8-d
II) 1) l-d    2-e   3-a    4-b  2)   1-e   2-d    3-b    4-a
III) 1) a) Nucleul celulei cuprinde :membrana nucleara, 
nucleoplasma, nucleoli, etc.
b) Organitele celulare cu un bogat echipament enzimatic 
sunt: -mitocondriile- ce contin enzime oxidoreducatoare ; 
au rol în procesele de respiratie celulara; -lizozomii- 
contin enzime hidrolitice ; au rol in digestia intracelulara
c) Reticulul endoplasmic este reprezentat de un sistem de
 canale , canalicule si cisterne raspândit în citoplasma ce
 asigura legatura dintre porii membranei nucleare si 
exteriorul celulei. Pe  unele portiuni  ale canaliculelor se
 ataseaza numerosi  ribozomi  formând reticulul  endo
plasmic rugos(REG)
III) 2) a) Functiile fundamentale ale organismelor sunt:
 -functiile de nutritie -functiile de relatie -functia de
 reproducere.
b) Nutritia heterotrofa se realizeaza, prin: 
-nutritie saprofita- este realizata de numeroase bacterii  
si  ciuperci  ,  sursa de carbon este reprezentata de 
substante organice preluate din corpul plantelor si 
animalelor  in descompunere, 
-nutritie parazita- este realizata de bacterii patogene ,
ciuperci, unele plante superioare (tortelul), animale, etc
. ;sursa de carbon este reprezentata de substante organice
 preluate din organismele vii.
c) Intre respiratie,  circulatie  si  excretie-  ca functii
  de nutritie  , exista o  strânsa interdependenta 
concretizata  prin: -sistemul ciculator are rolul de a 
transporta -prin intermediul sangelui-gazele respiratorii 
astfeLOa de la plamâni la toate celulele organismului si 
CO2 de la celule la plamâni -corelatie cu sistemul respirator;
 -oxigenul transportat la celule este utilizat pentru arderi ,
 proces în urma caruia rezulta ,pe lânga energie si diferite
 substante toxice pentru organism (care nu sunt volatile),
 -prin circulatie substantele toxice nevolatile  (uree, acid 
uric ,etc), sunt transportate la rinichi si filtrate spre a 
fi eliminate prin urina-corelatie cu sistemul excretor.

IV) a) ABC; AbC ; abC ; abc
b) AaBbCC   ;   AaBbCc   ;   AabbCC   ; AabbCc
c) 50% din descendenti sunt heterozigoti pentru  f
orma fructelor:  AaBbCc; AabbCc
V) Grupe de placentare sunt: -insectivore: cârtita, ariciul ;
 -rozatoare: iepurele, veverita ; -carnivore: leul, lupul. 
Sunt particularitati ale locomotiei mamiferelor:
1) in mediul terestru:
- modificarea pozitiei membrelor fata de axul lo
ngitudinal al corpului
- modificari   majore   în   regiunea   picioarelor 
  (labelor)   mamiferele   clasificându-se   



în: plantigrade, digitigrade, unguligrade.
2) în mediul acvatic:
- forma corpului devine hidrodinamica;
 -membrele s-au transformat in vâsle.
3) în mediul aerian:
- modificari ale membrelor anterioare (falange 
lungi si subtiri) -formarea de pliuri tegumentare 
care unesc membrele si coada de corp.
 Neocortexul la mamifere cuprinde , din punct de vedere 
functional: - neocortexul receptor: transforma excitatiile 
din mediu în senzatii
- neocortexul motor: coordoneaza activitatile motorii.
- neocortexul de asociatie: coordoneaza activitatile 
proprii omului.:  gândirea, memoria , învatarea.
Circulatia la mamifere prezinta urmatoarele caracteristici: 
-este dubla-într-un circuit complet sângele trece de 2 ori 
prin inima; se realizeaza'prin 2 circuite interconectate: marea 
circulatie si mica circulatie. -este completa- sângele oxigenat
 nu se amesteca cu sângele neoxigenat.

VARIANTA 7
I) l-b  2-d  3-c  4-b    5-c   6-c   7- d   8-c
II) 1) l.-c   2-a   3-e   4-b  2)  l-b  2-a   3-e   4-c
III) 1) a) Vertebratele cu circulatie dubla si incomplete sunt amfibienii si reptilele.
b) Particularitati ale locomotiei vertebratelor la mediul acvatic sunt: -la foarte multe specii corpul 
are forma hidrodinamica permitând înaintarea cu un consum minim de energie; -propulsia este 
asigurata fie de ondularea corpului-pesti, urodele, crocodil, cetacee, fie de vâslire-anure , broaste 
testoase, sau de ambele procedee- pinguini, ornitorinc; - la multe tetrapode înotatoare membrele 
prezinta între degete o membrane interdigitala.
c) La nivelul tubului urinifer al nefronului au loc intense procese de reabsorbtie tubulara de apa , 
electroliti, etc., rezultând urina finala care trece în tubul colector.
III) 2) a) Fazele diviziunii mitotice sunt: profaza, metafaza, anafaza, telofaza.
b) Profaza I a meiozei prezinta printre caracteristici: -dispunerea cromozomilor omologi în perechi 
formând bivalenti, -schimbul reciproc de segmente cromatidice între cromozomii omologi- 
fenomenul de crossing over.
c) In timpul diviziunii meiotice au loc intense procese de recombinare genetica intracromozomala si 
intercromozomala. Cromozomii recombinati apar in urma recombinarii intracromozomale sau 
fenomenului de crossing over. Aceasta consta în schimbul reciproc de segmente cromatidice ce se 
realizeaza între cromozomii omologi în profaza I a meiozei si se desfasoara astfel: -cromozomii 
omologi (cromozomi perechi în care unul este patern si unul matern se apropie si se ating în unul 
sau mai multe puncte de contact formând cromozomii bivalenti sau tetracromatidici; -la separarea 
lor , între cei doi cromozomi se pot realiza schimburi reciproce de segmente cromatidice- ce contin 
însa informatie genetica diferita- razultând cromozomi recombinati ( modificati ca structura si 
functie) - cu informatie genetica diferita fata de cromozomii initiali.

IV) a)  Genotipurile parintilor ; AABB; aabb;
- genotipul indivizilor din FI : AaBb
b) 9 combinatii din 16;
c) 1 combinatie din 16; aabb;
- legea segregarii independente a perechilor de  caractere, fiecare   pereche   de   factori ereditari 
segrega independent de celelate.



V) Regnurile lumii vii sunt:R Procariote; R Protiste; R Fungi; R Plante ;R Animal. Fotosinteza 
reprezinta procesul prin care plantele verzi sintetizeaza substante organice din substante anorganice 
(CO2, H2O) utilizând energia luminoasa. Este un process fiziologic complex fiind influentat de o 
serie de factori printre care lumina, temperatura, concentratia de CO2 , etc. a) Nutritia saprofita : 
organismele saprofite pot utiliza o gama foarte variata de substante organice - mucegaiul alb, sau 
numai o substanta organica -Mycoderma aceti.
b. Nutritia parazita: organismele parazite dauneaza gazdelor prin extragerea de substante nutritive , 
prin eliminarea de substante toxice pentru gazda sau prin lezarea unor structuri ale gazdei. Exemple: 
rugina grâului, tenia, etc.
Sistemul digestiv -unitar ca structura ti functii în seria vertebratelor - prezinta particularitati 
specifice fiecarei clase, astfel:
-la pesti- lipsesc glandele salivare
-la amfibieni-cavitatea buco-faringiana este foarte larga , iar la unele specii limba este foarte mobila 
fiind prinsa în partea anterioara si libera în partea posterioara
- la reptile- apare o delimitare neta între cavitatile bucala, nazala si faringiana.
- la pasari-gura este prevazuta cu un cioc cornos adaptat la diferite moduri de hranire.
la mamifere- în cavitatea bucala dintii sunt fixate în alveole (spre deosebire de alte vertebrate la care 
sunt sudati cu maxilarul).

VARIANTA 8
I) l-b 2-d  3-a   4-d   5-c   6-d     7-b   8-a
II) 1) l-c   2-e  3-b   4-a    2)   l-b   2-e   3-a   4-c
III) 1) a) Celulele fotoreceptoare sunt: -celulele cu conuri- raspunzatoare pentru vederea diurna si 
perceperea culorilor; -celulele cu bastonase-râspunzatoare pentru vederea nocturna.
b) Urechea pasarilor si mamiferelor: -asemanare: atât la pasari cât si la mamifere urechea este 
alcatuita din 3 componente: urechea externa, medie si interna; -deosebire: în urechea medie la 
pasari exista un singur os: columela; iar la mamifere exista un lant format din 3 oscioare: ciocan, 
nicovala , scarita.
c) Chemoreceptorii sunt receptori specializati în receptionarea stimulilor de natura chimica. 
Receptorii gustativi receptioneaza substantele sapide dizolvate în apa sau saliva, iar receptorii 
olfactivi receptioneaza substante odorante în aer sau apa.
III) 2) a) Plastidele incolore se numesc leucoplaste si au rol în depozitarea unor substante de rezerva 
precum: amidon (amiloplaste), proteine (proteoplaste), lipide (oleoplaste).
b) In structura unui cloroplast se întâlneste : membrana dubla la periferie ,stroma- în interior; grana-
pe lamelele stromatice . - Pigmentul specific este reprezentat de clorofila care se gaseste în grana.
c) Procesul de fotosinteza este indisolubil legat de cloroplaste la nivelul carora este depozitata 
clorofila. Ambele faze ale fotosintezei- de lumina si de întuneric- se desfasoara în cloroplaste. La 
nivelul acestora energia luminoasa este captata de clorofila si transferata într-un lant complex de 
reactii biochimice în urma caruia se sintetizeaza substante organice si se elibereaza 02.

IV) a) Genotipurile parintilor :Aabb; aaBb.
b) Gameti: Ab; ab si Ab; ab. 
- Raport de segregare fenotipica in FI:
25%-cartofi rosii si ovali;                                  
25%- cartofi rosii si rotunzi; 
25%- cartofi galbeni si ovali;     
25%-cartofi galbeni si rotunzi.
c) 50% din descendenti sunt heterozigoti pentru culoare: AaBb; Aabb.
V) Elementele figurate ale sângelui sunt: - eritrocite- au rol în transportul gazelor respiratorii; 
-leucocite- au rol în apararea organismului; -trombocite- au rol în procesul de coagulare al sângelui. 
Circulatia mare Ia mamifere asigura sânge oxigenat pentru toate celulele si tesuturile organismului. 
Prin aorta si ramificatiile sale circula sânge oxigenat ;la nivelul capilarelor se realizeaza intense 



schimburi de gaze si substante, • dintre sângele capilar si lichidul interstitial; prin sistemul venos 
circula sângele neoxigenat colectat din întregul organism ce este readus la inima în atriul drept. • In 
seria vertebratelor se întâlnesc urmatoarele tipuri structurale de inima: -inima bicamerala - formata 
dintr-un atriu si un ventricul - la pesti: prin inima circula numai sânge neoxigenat; -inima 
tricamerala - formata din 2 atrii (drept si stâng) si un ventricul - la amfibieni si reptile; la amfibieni 
ventriculul prezinta un dispozitiv special, format din bulb arterial si valvula spirala ,care nu permite 
amestecarea completa a sângelui oxigenat, ce vine din atriul stâng cu sângele neoxigenat ce vine din 
atriul drept; ventriculul la reptile prezinta un sept interventricular incomplet ,cu exceptia 
crocodilienilor Ia care este complet ti împarte ventriculul în 2 compartimente separate: ventriculul 
drept si stâng;
-inima tetracamerala - la pasari si mamifere ,formata din 2 atrii si 2 ventricule; partea dreapta a 
inimii contine sânge neoxigenat fiind separata complet de partea stânga ce contine sânge oxigenat; 
atriile comunica cu ventriculele corespunzatoare prin valvule atrioventriculare. Pasarile prezinta 
cârja aortica cu orientare spre dreapta iar la mamifere orientarea este spre stânga.

VARIANTA 9
I) l-b  2-d   3-c   4-b   5-d      6-c   7-d     8-c
II) 1) l-d   2-b  3-e     4-c  2)   l-a    2-c     3-e   4-d
III) 1) a) Fotosinteza reprezinta procesul prin care plantele verzi sintetizeaza substantele organice 
din substante anorganice (CO2+ H2O) utilizând energie luminoasa.
b) Fotosinteza este influentata de o serie de factori printre care:  lumina (prin intensitate si variatia 
cromatica), gradul de hidratare a celulelor, concentratia de CO2 ,etc.
c) Plastidele nefotosintetizatoare sunt reprezentate de: -amiloplaste: au rol în depozitarea 
amidonului; se gasesc îndeosebi în tulpinile subterane; -oleoplaste: depoziteaza lipide; se gasesc în 
semintele oleaginoase.
iimip
III) 2) a) Constituenti de baza ai celulei sunt: plasmalema .citoplasma , nucleu.
b) Mitocondria este organit citoplasmatic comun ce prezinta urmatoarea structura: -membrana dubla 
la periferie; -matrice mitocondriala; Membrana externa este neteda iar cea interna prezinta 
numeroase plieri spre interior denumite criste de forma tubulara sau lamelara. Cristele contin 
numeroase enzime oxidoreducatoare. In matrice (matrix) se gasesc diferite substante minerale si 
organice, inclusiv acizi nucleici (ADN si ARN). Mitocondriile au rol în procesele de respiratie 
celulara în urma carora- prin oxidarea substantelor organice, se elibereaza mari cantitati de energie. 
Din aceasta cauza,celulele au o calitate metabolica intense (celulele aflate în diviziune, celule în 
care au loc sinteze,   fibre musculare etc), care au nevoie de mari cantitati de energie, contin în 
citoplasma lor un numar crescut de mitocondrii.
c) Celulele haploide contin o garnitura simpla (n) de cromozomi - celule diploide contin o garnitura 
dubla de cromozomi (2n); Celulele haploide rezulta din diviziune meiotica ce se desfasoara în 
organele reproducatoare, fiind reprezentate îndeosebi de celulele reproducatoare (gârneti) - celulele 
diploide rezulta prin diviziune mitotica ce se desfasoara în celulele somatice.
IV) a) Organismele hibride din FI au fructe alungite si P negre
b) Gametii hibrizilor din F, sunt: AN, An ,aN, an;           
c) 3 combinatii din F2 au fructe alungite si albe si au urmatoarele genotipuri: Aann (1) si Aann (2).
V)  Tubul digestiv la pasari este format din : -cavitate bucala (gura)- prevazuta cu un cioc cornos de 
diferite forme si dimensiuni si adaptat la diferite moduri de hranire; are rol de receptie a hranei; 
-faringe -are rol de conducere a hranei ; -esofag - prezinta la unele pasari o dilatatie- gusa în care 
hrana este stocata temporar si înmuiata; -stomac - are rol de depozitare si digestie; la unele pasari 
prezinta doua compartimente: stomacul musculos (pipota) - cu functii motorii (maruntirea hranei) si 
stomacul glandular -cu functii secretarii (secreta suc gastric ce contine enzime). -intestinul subtire - 



are rol de digestie finala si de absorbtie; -intestinul gros - este scurt si se termina cu cloaca. • Tubul 
digestiv al pasarilor prezinta urmatoarele caracteristici structurale: -gura este prevazuta cu un cioc 
cornos de diferite forme ti dimensiuni; -esofagul- prezinta la unele pasari o dilatatie - gusa; 
-stomacul la unele specii cuprinde 2 componente: stomacul triturator si stomacul glandular; 
-intestinul gros este scurt si se termina cu cloaca. • La nivelul diferitelor segmente ale tubului 
digestiv (la mamifere) actioneaza urmatoarele sucuri digestive ce contin diferite enzime: -în 
cavitatea bucala: l.saliva-enzime glicolitice — >amilaza salivara (ptialina), degradeaza amidonul 
preparat pâna la stadii de dextrine si maltoza; -în stomac: 1. sucul gastric — enzime proteolitice: 
pepsina, labfermentul, gelatinaza; - în intestinul subtire:
1. sucul pancreatic-enzime proteolitice: tripsina, chemotripsina, carboxipeptidazele si elastaza; 
-enzime glicolitice: amilazâ pancreatica ; -enzime lipolitice: lipaza pancreatica; 2. sucul intestinal - 
enzime proteolitice: peptidazele; -enzime glicolitice: dizaharidaze; -enzime lipolitice: lipaza 
intestinala.
Enzimele proteolitice actioneaza asupra proteinelor; cele glicolitice (amilolitice) actioneaza asupra 
glucidelor, iar cele lipolitice actioneaza asupra lipidelor.                                         

VARIANTA 10
I) l-b  2-c   3-b   4-a   5-c  6-c    7-b  8-c
II) 1) 1-d   2-e  3-a   4-c   2)  l-b  2-a    3-d  4-e
III) 1) a) Ecuatia chimica a fotosintezei: 
H2O + saruri minerale + CO2  lumina/clorofila ? substante organice + O2
b) In  structura  unui  cloroplast se întâlnesc  urmatoarele  componente:   membrana  externa, 
membram interna, stroma, lamele stromatice (intergranele), grana, tilacoide. Cioroplastul are rol în 
procesul de fotosinteza, la nivelul lui realizându-se cele doua etape ale acestu proces. Prin pigmenti! 
clorofilieni energia luminoâb.      ic captata, transformata în energie chimica, fiinc transferata într-
un lant complex de reactii biochimice în urma caruia se sintetizeaza substante organice si se 
elibereaza O2.
c) Plastidele incolore- leucoplastele, nu contin pigmenti asimilatori si, în consecinta, nu pot avea rol 
îr procesul de fotosinteza.
III) 2) a) Caile extrarenale la mamifere sunt reprezentate de uretere, vezica urinara, uretra.
b) Sistemul excretor la pasari prezinta urmatoarele particularitati morfo-anatomice: rinichii sunt de 
tip metanefros, voluminos!, formati din trei lobi; vezica urinara lipseste; ureterele se deschid direct 
în cloaca.
c) Unitatea structurala si functionala a rinichiului este ncfronul. La nivelul acestuia se formeaza 
urina prin intense procese de ultrafiltrare glomerulara, reabsorbtie si secretie tubulara (la mamifere).

IV) a) Genotipurile parintilor sunt: RR si rr
b) Genotipul indivizilor din FI: Rr 
    Fenotipul indivizilor din FI: porumb cu boabe rosii.
c) In F2 apare 3 genotipuri diferite de tipul: 1 RR : 2Rr : 1rr
V) Inima: la reptile este tricamerala formata din doua atrii separate între ele si un ventricul ce 
prezinta un sept la mijloc care îl împarte incomplet în doua camere. La crocodilieni septul 
interventricular este complet, inima fiind tetracamerala. Din cele doua ventricule pornesc doua cârje 
aortice care comunica între ele determinând amestecarea sângelui oxigenat cu cel neoxigenat, la 
pasari  inima este mare în comparatie cu a celorlalte vertebrate, este tetracamerala, fiind alcatuita 
din doua atrii si doua ventricule. Prezinta o singura cârja aortica, ce porneste din ventriculul stâng, 
cu orientare spre dreapta. 
a.  Marea circulatie asigura - atât la pasari cât si la mamifere, sânge oxigenat pentru întregul 
organism.
b. Mica circulatie asigura - la, pasari si la mamifere, oxigenarea sângelui la nivelul plamânilor.
Sistemul circulator asigura, în organismul vertebratelor realizarea a multiple roluri care sunt 



integrate, în general, în contextul functiilor de nutritie, si anume: asigura   transportul; substantelor 
absorbite la nivelul intestinului subtire- corelatia functionala cu sistemul digestiv; asigura 
transportul gazelor respiratorii- a O2 de la plamâni în tot organismul si a CO2 de la celule la 
plamâni- corelatie functionala cu sistemul respirator; asigura transportul substantelor toxice la 
rinichi pentru a fi eliminate- corelatie cu sistemul excretor, etc

VARIANTA 11
I) l-d  2-c  3-a    4-c   5-c   6-c     7-b   8-a
II) 1) l-d  2-b   3-a   4-c  2)  l-e    2-d     3-a   4-c
III) 1) a) La mamifere circulatia este închisa, dubla si completa.
b) Globulele rosii (eritrocite) sunt celule nucleate la toate vertebratele cu exceptia mamiferelor la 
care sunt anucleate (se numesc si hematii). Hematiile au forma de lentila biconcava privite din 
profil. Contin hemoglobina si au rol în transportul gazelor respjratorii.
c) Trombocitele sunt elemente figurate ce au rol în coagularea sângelui si în oprirea pierderilor de 
sânge prin hemoragii.
III) 2) a) Glande anexe ale tubului digestiv sunt: glandele salivare si ficatul.
b) Sucul gastric nu contine enzime glicolitice.
c) Pancreasul este localizat sub stomac si degradeaza - prin enzime, urmatoarele tipuri de substante: 
glucidele- sunt degradate de amilaza pancreatica pâna la maltoza; lipidele- sunt degradate de lipaza 
pancreatica pâna la acizi grasi si glicerina; proteinele- sunt degradate de enzimele proteolitice 
(tripsina, chemotripsina, carboxipeptidaze, elastaza, etc.) pâna la oligopeptide si aminoacizi.
IV) a) Genotipul indivizilor din FI: AaBb
b) Numarul combinatiilor din F2: 16 combinatii
c) Genotipurile  homozigotilor pentru ambele caractere sunt: AABB, AAbb, aaBB, aabb

V) Sistemul nervos central este format din encefal si maduva spinarii. Trunchiul cerebral este 
format din: bulbul rahidian, puntea lui Varolio si mezencefal. Bulbul rahidian are forma de trunchi 
de con fiind delimitat spre maduva de decusatia piramidala si spre punde de santul bulbo-pontin. 
Puntea lui Varolio este delimitata de mezencefal prin santul ponto-peduncular. Mezencefalul 
prezinta pedunculii cerebrali si coliculit cvadrigemeni. In structura trunchiului cerebral se întâlnesc 
doua tipuri de substanta: substanta cenusie si substanta alba. Substanta cenusie este dispusa la 
interior sub forma de nuclei: senzjtivi, motori, vegetativi si proprii. Substanta alba se gaseste la 
periferie si printre nucleii de substanta cenusie. 
Prin nucleii de substanta cenusie trunchiul cerebral realizeaza o serie de functii astfel: nucleii 
senzitivi primesc impulsuri de la unele organe de simt: limba, ureche interna, piele, etc. pe care le 
trimit mai departe; nucleii motori comanda miscari ale muschilor din regiunea fetei, limbii, 
faringelui; nucleii vegetativi coordoneaza unele reflexe vegetative precum: salivar, gastrosecretor, 
lacrimal, etc.
 Scoarta cerebrala (cortex) cuprinde urmatoarele tipuri de arii functionale: ariile senzitive- gustativa, 
olfactiva, vizuala, tactila, etc., au rolul de a receptiona diferite informatii din mediul intern si extern 
si de a le transforma în senzatii specifice; ariile motoare comanda miscarile organismelor, îndeosebi 
pe cele voluntare; ariile de asociatie- realizeaza o prelucrare complexa a informatiei.              

VARIANTA 12
I) 1-b  2-c   3-b   4-b    5-d  6-b     7-a    8-a
II) 1) l-b  2-e    3-c    4-a   2)    l-e   2-d   3-c   4-a
III) 1) a) învelisurile globului ocular (în afara retinei) sunt sclerotica si coroida.
b) Receptprii vizuali sunt reprezentati de : celulele cu conuri - contin iodopsina si au rol în vederea 
diurna si perceperea culorilor; celulele cu bastonase - contin rodopsinâ si sunt raspunzatoare de 
vederea nocturna.



c) O cauza posibila a pierderii vederii este opaci fierea cristalinului care determina cataracta. Pr 
opacifiere, cristalinul îsi pierde transparenta si razele de lumina nu mai  pot ajunge la celule 
fotosensibile din retina.
III) 2) a) Functii fundamentale ale organismelor sunt reprezentate de: functiile de nutritie, functiile 
de reiat si functia de reproducere.
b) Adaptari ale mamiferelor la mers sunt:
- mamiferele plantigrade - cu mers lent- aplica pe sol întreaga suprafata a labei piciorului;
- mamiferele digitigrade - cu viteza de deplasare mare - se spijina pe sol doar cu degetele;
- mamiferele unguligrade - prezinta o reducere mai accentuata a partii de sprijin, calcînd numai pe 
vârful degetelor care sunt protejate de copite.
c) Locomotia prin zbor a pasarilor este favorizata pe de o parte de miscarea aripilor sub actiunea 
muschilor pectorali dispusi de o parte si de alta a carenei sternului, si pe de alta parte de scaderea 
densitatii corpului datorita oaselor pneumatice.

IV) a) Genotipul indivizilor din FI: Aa
b) In F2 apar doua combinatii de tipul: 
- oi albe, cu genotipurile AA, Aa 
- oi negre cu genotipul aa
Raportul de segregare fenotipic: 3 (oi albe) : l (oi negre)
V) Rinichii vertebratelor sunt de trei tipuri:
pronefros: ciclostomi; mezonefros: pesti si amfibieni metanefros: reptile , pasari sl mamifere.
La mamifere rinichii sunt localizati în partea dorsala a cavitatii abdominale, de o parte si de alta a 
coloanei vertebrale. In structura rinichiului, sub capsula renala se gaseste parenchimul renal dispus 
în doua zone:
a. zona corticala: este dispusa spre exterior; are aspect granular; contine nefronii cu toate 
componentele lor
b. zona medulara: este dispusa la interior; are aspect striat; este formata din una sau mai multe 
piramide Malpighi
• Nefronul reprezinta unitatea structurala si functionala a rinichiului. Un nefron este format din:
a. corpuscul Malpighi alcatuit din capsula Bowman si glomerul renal;
b. tub urinifer: tub contort proximal, ansa Henle, tub contort distal.
La nivelul nefronului se formeaza urina prin urmatoarele procese:
filtrare glomerulara - trecerea plasmei deproteinizate din capilarele glomerulare în capsula 
Bowman;
reabsorbtia tubulara - trecerea apei  si  a alor substante  din  tubul   urinifer în  capilarele
peritubulare;
- secretia tubulara - transportul anumitor substante din capilarele peritubulare în lumenul tubului.

VARIANTA 13
I) l-b  2-b  3-c 4-c  5-a  6-c  7-b  8-d
II) 1) l-d    2-a   3-b 4-c    2)   l-b  2-a  3-d 4-e
III) 1) a) Membrana celulara (plasmalema) prezinta urmatoarele caracteristici: este alcatuita dintr-
un strat dublu de fosfolipide în care sunt inglobate din loc în loc proteine
membranare globulare; este polarizata electric prezentând - în repaus- sarcini pozitive la exterior si 
negative la interior; prezinta permeabilitate selectiva. 
b) Componente celulare cu rol în diviziune sunt: nucleul si centrozomul.
c) Asemanari între celula vegetala si animala:
prezinta nucleu individualizat, delimitat de membrana nucleara;
citoplasma ambelor tipuri de celule este puternic compatimentata; Deosebiri între celula vegetala si 



cea animala:
celula vegetala prezinta perete celular, celula animala nu prezinta;
în citoplasma celulei vegetale se gasesc diferite tipuri de plastide; celula animala nu contine 
plastide.
III) 2) a) Tipurile fundamentale de reproducere din lumea vie sunt: reproducerea asexuata si 
reproducerea sexuala.
b) Tulpini subterane cu rol de înmultire vegetativa sunt: tuberculi- la cartof; rizomi- la feriga. Iris, 
menta; bulbi- la lalea, zambila, narcisa.
c) Reproducerea sexuata presupune unirea gârnetilor masculini  cu cei  feminini,  proces denumit 
fecundatiei, în urma caruia se formeaza celula ou sau zigotul din care se va dezvolta uri nou individ.
IV) a) In FI trandafirii au petale rosii si frunze mari.
b) Raportul de segregare fehotipica în F2: 9:3:3:1
c) Fenotipurile organismelor din F2 sunt:
- 9/16-trandafiri cu petale rosii, frunze mari 
- 3/16- trandafiri cu petale rosii, frunze mici 
- 3/16- trandafiri cu petale albe, frunze mari 
- 1/16- trandafiri cu petale albe, frunze mici

V) Dupa garnitura de cromozomi celulele se impart în celule haploide (n) si celule diploide (2n) 
• Mitoza se desfasoara în urmatoarele faze: profaza, metafaza, anafaza si telofaza.
Profaza: - se dezorganizeaza membrana nucleara; se formeaza filamentele fusului de diviziune; se 
individualizeaza cromozomii devenind vizibili la microscop. 
Metafaza: - cromozomii sunt individualizati si condensati la maximum; sunt dispusi în placa 
ecuatoriala; sunt bicromatidici. 
Anafaza: - cromozomii sunt mpnocromatidici; sunt atrasi spre polii celulei;
se gasesc la jumatatea distantei dintre ecuator si poli. Telofaza:
are loc despiralizarea cromozomilor; se dezintegreaza fusul de diviune; se reorganizeaza nucleii la 
polii celulei.
• Mitoza are loc în celulele somatice ale organismelor eucariote având rol în:
generarea de celule pentru formarea si cresterea unui organism pluricelular;
generarea de celule pentru repararea tesuturilor ranite;
înmultirea, prin reproducere asexuata, a organismelor unicelulare, etc.
• Asemanarea între mitoza si meioza: în ambele diviziuni cromozomii sunt repartizati în celulele 
fiice cu ajutorul filamentelor fusului de diviziune;
• Deosebire mitoza-meioza: în urma mitozei rezulta celule cu acelasi numar de cromozomi ca si 
celula mama, iar in meioza rezulta celule cu numar redus la jumatate de cromozomi fata de celula 
mama.

VARIANTA 14
I) l-e  2-c  3-c   4-d    5-a   6-c     7-b   8-b
II) 1) 1-b   2-c   3-a   4-d    2)   l-e    2-d  3-c  4-b
III) 1) a) Pestii cartilaginosi sunt reprezentati de : rechin , pisica de mare, etc.
b) Respiratia  branhiala  este  tipul   specific   de  respiratie   al   tuturor urmatoarele caracteristici 
structurale: - sunt alcatuite din lame branhiale si acestea din lamele branhiale; - sunt foarte bine 
vascularizate; - sunt acoperite de un epiteliu foarte subtire, unistratificat.
c) Circulatia la pesti este închisa si simpla. Inima este bicamerala fiind formata dintr-un atriu si un 
ventricul. Prin inima circula numai sânge neoxigenat.
III) 2) a) Plastidele se clasifica în : leucoplaste, cromoplaste, cloroplaste.
b) Ecuatia chimica a fotosintezei: 
H2O + saruri minerale + CO2 lumina/clorofila ? substante organice + O2
c) Fotosinteza este un proces indispensabil vietii pe Pamânt deoarece: se mentine constanta 



compozitia atmosferei, în echilibru cu reactiile consumatoare de oxigen: respiratie si arderi; este 
sursa principala de substante organice, hrana pentru organismele heterotrofe din ecosisteme; prin 
fotosinteza biosfera este racordata la o sursa inepuizabila de energie care o mentine în functiune: 
energia solara.

IV) a) Interactiunea alelica este codominanta, care consta în aparitia unei trasaturi noi la 
interactiunea a 2 gene alele dominante.
b)  Grupele de sânge pe care le pot avea copiii sunt: 0(1), A (II), B (III), AB (IV).
c) Genotipurile copiilor sunt: LaLb; Lal, Lbl, ll
V) Meioza se desfasoara în doua etape: etapa reductionala si etapa ecvationala.
• Profaza I a meiozei se caracterizeaza prin: dezorganizarea memranei nucleare; formarea fusului de 
diviziune; individualizarea cromozomilor; dispunerea cromozomilor sub forma de perechi de 
cromozomi omologi formând bivalentii; schimbul reciproc de segmente cromatidice între 
cromozomii omologi 
Profaza I a meiozei se diferentiaza de profaza mitozei prin:
formarea bivalentilor - gruparea în perechi a cromozomilor omologi formând tetradele 
cromozomale; realizarea fenomenului de crossing-over - schimbul reciproc de informatie genetica 
între cromozomii omologi, rezultând cromozomi recombinati genetic.
• Importanta meiozei:
- mentinerea constanta a numarului de cromozomi specific fiecarei specii, deoarece gametii-
rezultati în urma diviziunii meiotice-contin doar jumatate din numarul de-cromozomi ai unei specii 
si, în urma fecunclatiei, vor da nastere zigotului cu numarul de cromozomi specific speciei 
respective;
- cresterea variabilitatii genotipice si fenotipice a organismelor datorita noilor combinatii ale 
cromozomilor proveniti de la cei doi parinti.

VARIANTA 15
I) l-d  2-d  3-d    4-c    5-c  6-d    7-d    8-b
II) 1) l-d   2-c  3-a  4-b   2)   l-b   2-d   3-c   4-e
III) 1) a) Pasarile prezinta numeroase adaptari structurale si functionale la locomotia prin zbor 
priijtre care: transformarea membrelor anterioare în aripi- adaptare structurala trecerea de doua ori a 
aerului prin plamâni Ia pasarea în zbor (de la plamâni Ia sacii aerieni si de li acestia înapoi la 
plamâni) si utilizarea într-o masura mai mare a 02 din acesta-adaptare functionala.
b) Mamiferele terestre prezinta urmatoarele tipuri de mers: mers plantigrad: maimuta, urs;
mers digitigrad: pisica, leu;
mers unguligrad: cal
c) Arnfibienii se pot deplasa în mediul terestru prin salturi, iar în mediul acvatic prin înot cu 
ajutorul membrelor care prezinta membrane interdigitale.
III) 2) a) Respiratia anaeroba consta în oxidarea partiala, în lipsa O2, a unor substante organice 
rezultând produsi intermediari, CO2 cu eliberarea unor cantitati mici de energie.
b) Tipurile de fermentatie sunt:
- fermentatia alcoolica realizata de drojdia de bere;
- fermentatia lactica realizata de Lactobacillus bulgaricus;
- fermentatia acetica realizata de Mycoderma aceti.
c) Fermentatia alcoolica si lactica se caracterizeaza prin:
asemanare: în cele doua tipuri de fermentatie  este  degradata   glucoza  rezultând  produsi 
intermediari;
deosebiri: - fermentatia alcoolica este produsa de ciuperci - fermentatia lactica este produsa de 
bacterii;
- în fermentatia alcoolica rezulta alcool etilic - în fermentatia lactica rezulta acid lactic.



IV) a) Genotipul organismelor din FI este RrMm
b) Numarul combinatiilor din F2: 16.
c) Fenotipul fructelor de mar din F2:
9/16 - mere rosii si mari; 
3/16 - mere rosii si mici; 
3/16 - mere galbene si mari; 
1/16 -mere galbene si mici.
V) In seria vertebratelor se întâlnesc urmatoarele tipuri de circulatie:
- circulatia închisa si simpla la pesti;
- circulatia închisa, dubla, incompleta la amfibieni si reptile;
- circulatia închisa, dubla, completa la pasari si mamifere.
• Inima în seria vertebratelor poate fi: bicamerala - pesti; tricamerala - amfibieni, reptile; 
tetracamerala; crocodilieni, pasari si mamifere.
• Circulatia la amfibieni este închisa, dubla, incompleta. Inima este tricamerala fiind alcatuita din 
doua atrii si un ventricul. Sângele oxigenat din atriul stâng se amesteca partial în ventricul (datorita 
unei structuri speciale formata din bulb arterial si valvula spirala) cu sângele neoxigenat ce vine din 
atriul drept. 
Din ventricul pornesc vase ce transporta: sânge neoxigenat - prin artera pulmonara - spre plamâni; 
sânge oxigenat - spre regiunea cefalica; sânge neoxigenat - spre corp.
• Circulatia mare la mamifere asigura sânge oxigenat pentru celulele si tesuturile organismului. Prin 
artere (artera aorta si ramificatiile sale) circula sânge oxigenat; la nivelul capilarelor se realizeaza 
schimburi de gaze si substante între sânge si celule; prin sistemul de vene sângele neoxigenat este 
readus la inima în atriul drept.

VARIANTA 16
I) l-b  2-c  3-d    4-b   5-b  6-c  7-a    8-b
II) 1) l-b  2-a   3-d    4-c  2)   l-b   2-a    3-d    4-c
III) 1) a) Mecanismul respiratiei la mamifere cuprinde: inspiratia si expiratia.
b) Suprafata de schimb de gaze trebuie sa prezinte urmatoarele caracteristici: sa fie cât mai întinsa; 
sa prezinte o vascularizatie puternica; sa fie cât mai subtire.
c) Respiratia celulara se realizeaza la nivelul mitocondriilor care prezinta urmatoarea structura: 
membrana dubla la periferie; matrice la interior.
Membrana externa este neteda iar membrana interna prezinta numeroase criste (plieri) sub forma de 
lamele sau tuburi. Pe suprafata cristelor se gasesc numeroase enzime oxido-reducatoare. In matrice 
se gasesc substante minerale, organice, acizi nucleici.
III) 2) a) Nutritia heterotrofa se realizeaza prin: nutritie saprofita si nutritie parazita.
b) Tubul digestiv la reptile cuprinde: cavitatea bucala, faringe, esofag, stomac, intestin subtire si 
intestin gros.        
c) Sucurile digestive - gastric si pancreatic- prezinta urmatoarele caracteristici:
asemanare: ambele contin enzime proteolitice si lipolitice; 
deosebiri: sucul gastric nu contine enzime glicolitice - sucul pancreatic contine si enzime glicolitice 
(amilaza pancreatica)
în compozitia sucului gastric se întâlneste HCI - în sucul pancreatic nu se gaseste HCI.
IV) a) Etapele diviziunii meiotice sunt: etapa reductionala si ecvationala.
b) La finalul telofazei I rezulta doua celule fiice haploide (n=8 cromozomi).
c) In urma primei diviziuni rezulta:
2 celule x 8 cromozomi bicromatidici = 16 cromozomi = 32 cromatide 
In urma etapei ecvationale rezulta:
4 celule x 8 cromozomi monocromatidici = 32 cromozomi = 32 cromatide 
Numar total de cromozomi: 16+32=48 cromozomi



Numar total de cromatide:    32+32=64 cromatide
V) Excretia  reprezinta  procesul  fiziologic  de  eliminare  din  organism  a  unor produsi   finali  de 
metabolism (uree, acid uric, etc.) prin intermediul unui sistem excretor.
• Rinichii vertebratelor sunt de trei tipuri: Pronefros - la.ciclostomi; mezonefros- la pesti si 
la'amfibieni; metanefros- la reptile, pasari, mamifere
• Mecanismul prin care se formeaza urina cuprinde urmatoarele procese:
ultrafiltrarea glomerulara - consta în trecerea plasmei deproteinizate (apa, electroliti, glucoza, 
substante toxice, etc.) din capilarele glomerulare în capsula Bowman, rezultând urina primara; 
reabsorbtia tubulara - consta în trecerea apei, a electrolitilor, a glucozei, etc. din tubul urinifer în 
capilarele peritubulare; secretia tubulara - trecerea unor substante din celulele tubului urinifer în 
lichidul tubular. In urma tuturor acestor procese rezulta urina finala care se scurge în tubul colector.
• Caile urinare la mamifere sunt reprezentate de: uretere, vezica urinara, uretra.

VARIANTA 17
I) 1-b   2-d   3-d    4-c     5-c    6-d   7-c   8-b
II) 1) l-e   2-d  3-c   4-b  2)   l-d   2-c  3-b   4-a
III) 1) a) Elementele figurate ale sângelui îndeplinesc functii precum: transportul gazelor respiratorii 
? eritrocitele; apararea organismului ? leucocitele.
b) Circulatia la amfibieni si pasari se caracterizeaza prin: 
asemanare: atât la amfibieni cât si la pasari circulatia este închisa si dubla; 
deosebire: la amfibieni circulatia este incompleta- la pasari circulatia este completa.
c) Circulatia pulmonara la mamifere se desfasoara conform schemei:
inima (V.D.)  >artera pulmonara> plamani >vene pulmonare> inima (A.S.)
III) 1) a) Digestia reprezinta ansamblul transformarilor mecanice, fizice si chimice ale alimentelor, 
rezultând nutrimente ce trec în mediul intern.
b) Glandele gastrice secreta suc gastric care prezinta urmatoarele caracteristici: are un pH puternic 
acid deoarece contine HC1; contine doua tipuri de enzime: proteolitice si lipolitice.
c) La animale nutritia este heterotrofa si se clasifica în: nutritie holozoica si nutritie parazita. Cele 
doua tipuri de nutritie se caracterizeaza prin:
asemanare: în ambele tipuri de nutritie organismele animale utilizeaza substante organice de natura 
vegetala sau animala;
deosebire: la organismele cu nutritie parazita sistemul digestiv lipseste sau este degenerate, 
organismele cu nutritie holozoica prezinta un tub digestive - mai simplu sau mai complex, de-a 
lungul caruia se desfasoara procesele de digestie si absorbtie.

IV) a) Tipurile de gameti sunt: femela: bvg;  mascula: b+vg+ si bvg
b) Genotipurile ce apar în urma fecundatiei sunt: b+bvg+vg - 50 % si bbvgvg - 50 %
c) Teza a doua a teoriei cromozomale-transmiterea înlantuita a genelor dispuse într-un cromozom 
=> fenomenul de linkage.
V) Diviziunea celulara - procesul fiziologic prin care dintr-o celula mama iau nestere celule noi 
asemanatoare acesteia.
• Dupa numarul de cromozomi celulele se clasifica în:
celule haploide (n) - au o garnitura simpla de cromozomi; exemplu: gametii (spermatozoizii si 
ovulele);
celule diploide (2n) - au o garnitura dubla de cromozomi; exemplu: celulele somatice;
• In diferitele faze ale diviziunii mitotice cromozomii pot fi: bicromatidici —> în profaza si 
metafaza; monocromatidici —> în anafaza si telofaza.
• Anafaza mitozei se deosebeste de anafaza I a meiozei prin: în anafaza mitozei spre poli migreaza 
cromozomi monocromatidici (cromozomi fii sau cromatide surori)- în anafaza I a meiozei spre poli 
migreaza cromozomi bicromatidici.
• Importanta diviziunii celulare meiotice consta în:



- mentinerea constanta a numarului fde cromozomi specific fiecarei specii, deoarece gametii-
rezultati în urma diviziunii meiotice - contin doar jumatate din numarul de cromozomi ai unei specii 
si, în urma fecundatiei, vor da nastere zigotului cu numarul de cromozomi specific speciei 
respective;
- cresterea variabilitatii genotipice  si  fenotipice a organismelor datorita noilor   combinatii ale 
cromozomilor proveniti de la cei doi parinti.

VARIANTA 18
I) l-d  2-b  3-b    4-a    5-c  6-b   7-c    8-c
II) 1) l-d  2-c   3-a   4-b 2)   l-b   2-a   3-d     4-e
III) 1) a) La plante respiratia poate fi: anaeroba si aeroba
b) Ecuatia generala a respiatiei aerobe este: 
Substante organice + O2  — » CO2 + H2O + energie.
c) Fotosinteza si respiratia aeroba a plantelor se caracterizeaza prin: 
*asemanari: - ambele procese sunt influentate de o serie de factori de mediu; -ambele procese se 
desfasoara la nivel celular in organite protoplasmatice; 
*deosebiri: - în fotosinteza se sintetizeaza substante organice- in respiratie sunt oxidate (degradate) 
substante organice; -în fotosinteza se produce si se elibereaza O2; - in respiratie este consumat O2.
III) 2) a) La mamifere rinichii functionali sunt de tip metanefros.
b) Unitatea structurala si functionala a rinichiului este nefronul care este alcatuit din: corpuscul 
Malpighi : capsula Bowman si glomerul renal; tubul urinifer: tub contort proximal, ansa Henle, tub 
contort distal.
c) La pasari, urina formata in rinichi este condusa prin uretere direct in cloaca deoarece nu prezinta 
vezica urinara.
V) a) Volumul sangvin initial: 60 kg x 8% = 4.8 l sânge.
• Volumul sangvin ramas: 4,81 - (4.8x10%) =4.8 - 0,48 = 4,32 l sânge.
b) Cantitatea de plasma din volumul initial este: 4.8 l sânge x 60% =2,88 l plasma
c) Cantitatea de plasma din sângele ramas este: 4,32 l sângex 60%= 2,592 l plasma.
• Cantitatea de apa din plasma sângelui ramas este:2,592 l plasma x 90%=2,3328 l apa.

V) Ereditatea - însusirea organismelor de a poseda o anumita informatie genetica pe baza careia 
sunt transmise la descendenti diferite caractere morfologice, fiziologice, biochimice, etc.
- Legile elaborate de Gr. Mendel sunt:
a. legea puritatii gârnetilor: gârnetii sunt întotdeauna puri din punct de vedere genetic, continând 
numai unul din factorii ereditari dintr-o pereche;
b. legea segregarii independente a perechilor de caractere: fiecare pereche de factori ereditari 
segrega independent de celelalte perechi de factori ereditari.
- Tezele teoriei cromozomale elaborate de T.H.Morgan sunt:
a. plasarea lineara a genelor in cromozomi;
b. transmiterea înlantuita a genelor dispuse in acelasi cromozom (fenomenul de linkage);
c. schimbul reciproc de gene între cromozomi omologi( fenomenul de crossing-over).
a. Avantejele utilizarii plantejor de mazare ca material de studiu:
- este usor de cultivat; produce multe seminte; se poate reproduce prin polimerizare directa si 
încrucisata; prezinta unele caractere usor de identificat;
b. Avantajele utilizarii musculitei de otet ca material de studiu: se creste foarte usor in laborator; se 
înmulteste foarte repede (o generatie in 12 zile); este foarte prolifica;
- are un numar mic de cromozomi(4 perechi); larvele prezinta cromozomi uriasi'in glandele 
salivare, etc.
• Sunt abateri de la legile mendeliene ale ereditatii:
- semidominanta {dominanta incompleta) se întâlneste la barba împaratului
- codominanta se întâlneste la determinarea grupelor de sânge umane;



- supradominanta se întâlneste la hibrizi

VARIANTA 19
I) l-d    2-b   3-b   4-a   5-a 6-d    7-c  8-c
II) 1) l-b   2-e  3-d    4-a   2)   l-d  2-a    3-b 4-e
III) 1) a) Fotosinteza reprezinta procesul prin care plantele verzi sintetizeaza substante organice 
(CO2+H2O) utilizând energia luminoasa.
b) Ecuatia generala a fotosintezei : 
H2O + saruri minerale + CO lumina/clorofila -->substante organice + O2
c) Fotosinteza este influentata de o serie de factori externi printre care: lumina si cantitatea de apa. 
Cresterea intensitatii luminii pâna la 40-50000 lucsi determina cresterea intensitatii fotosintezei; 
între 50000 si 100000 lucsi intensitatea fotosintezei se mentine constanta; peste 100000 lucsi 
intensitatea fotosintezei scade constant pentru a înceta definitiv la 140-150000 lucsi. Fotosinteza se 
desfasoara cu eficienta maxima la un   grad de hidratare de 70-80% din capacitatea de retinere a 
apei; sub aceste valori si peste acestea (deficit sau exces de apa) intensitatea fotosintezei scade 
treptat pâna la oprirea definitiva.
III) 2) a) Dupa natura stimulilor receptorii se clasifica în: mecanoreceptori (receptori tactili, 
auditivi), chemoreceptori (receptori gustativi, olfactivi, etc.) fotoreceptori (receptori vizuali)
b) Urechea interna la pesti cuprinde: utricula, sacula, lagena si canale semicirculare.
c) Pasarile rapitoare cu activitate nocturna intensa prezinta în retina un numar mai mare de celule cu 
bastonase în timp ce la pasarile diurne predomina celulele cu conuri.
IV) a) Gametii formati de femela sunt: b+vg+   b+vg ; bvg+; bvg
b) Genotipurile obtinute prin încrucisare sunt: b+bvg+vg (41,5%) ; bbvgvg (4 1,5%), b+bvgvg 
(8,5%) , bbvg+vg (8,5%)

c) Aparitia de noi genotipuri este determinata de schimbul  de gene între cromozomii  omologi  ai 
individului heterozigot (femela) rezultând cromozomi si respectiv gârneti recombinati de tipul: 
b+vg si bvg+.
V) Celula reprezinta unitatea structurala si functionala a tuturor organismelor, capabila de a-si duce 
viata independent sau in complexe celulare interdependente.
• Celulele vegetale si animale prezinta numerosi constituenti celulari comuni printre care:
- plasmalema: este alcatuita dintr-un strat dublu de fosfolipide în care sunt înglobate proteine 
globulare; faciliteaza schimburile de substante între celula si mediu; 
- mitocondriile: prezinta o membrana dubla la periferie si matrice; au rol in respiratia celulara; 
- reticulul endoplasmatic: este format dintr-un sistem ramificat de canalicule si cisterne; are rol de 
transport intracitoplasmatic; 
- dictiozomii: sunt reprezentati de cisterne aplatizate suprapuse; au rol in elaborarea produsilor de 
secretie ai celulei; 
- ribozomii: sunt formatiuni de dimensiuni foarte mici; au rol in sinteza proteinelor;
- nucleul: este alcatuit din membrana nucleara si nucleoplasma; are rol in coordonarea activitatii 
celulare.
• Organitele specifice celulei vegetale sunt: plastidele si vacuolele.
Dintre plastide un rol deosebit in fotosinteza îl au cloroplastele. In structura unui cloroplast se 
observa:
- o membrana dubla la periferie; membrana interna formeaza numeroase plieri lamelare spre interior 
numite lamele stromatice pe cafe se gasesc discuri grânare, împreuna formeaza tilacoidele ce contin 
pigmenti clorofilieni; 
- stroma cloroplastului este în interior si contine numeroase enzime , ADN, ARN, glucide, etc.
Cloroplastele au rol in procesul de fotosinteza , la nivelul lor desfasurându-se atât faza de lumina 
cât si de întuneric.



VARIANTA 20
I) 1) l-b   2-d  3-a    4-a    5-a    6-c     7-c     8-a
II) 1) 1-e  2-d     3-b     4-a   2)   l-c      2-b     3-a   4-e
III) 1) a) Tunicile globului ocular sunt: sclerotica, coroida si retina.
b) Urechea medie la amfibieni cuprinde urmatoarele componente: camera timpanica care comunica 
cu faringele prin trompa lui Eustachio; -columela - un os dispus între timpan si membrana ferestrei 
ovale. Receptorii auditivi sunt localizati în papila bazilara, o prelungire a lagenei pestilor.
c) Celulele cu conuri si celulele cu  bastonase din  retina  mamiferelor  prezinta  urmatoarele 
caracteristici: 
- asemanare: ambele tipuri de celule contin pigmenti fotosensibili; care se descompun sub actiunea 
luminii; 
- deosebire: celulele cu bastonase contin rodopsina si sunt raspunzatoare pentru vederea nocturna 
-celulele cu conuri contin iodopsina si sunt raspunzatoare pentru vederea diurna.
III) 2) a) In maduva spinarii substanta cenusie e dispusa la interior, prezentând forma literei H - in 
sectiune transversala,   iar  substanta  alba este  dispusa  la periferie  formând  coloanele  anterioare, 
laterale, posterioare.
b) Componentele unui arc reflex sunt: receptorul, calea aferenta, centrul nervos, calea eferenta, 
efectorul.
c) Reflexele medulare somatice se clasifica in: -reflexe monosinaptice: reflexul rotulian, ahilean, 
etc. - reflexe polisinaptice: reflexe de aparare.
IV) a) In anafaza mitozei sunt 48 de cromozomi monocromatidici proveniti din clivarea 
longitudinala a celor 24 de cromozomi bicromatidici ai celulei mama. In fiecare din cele 2 celule 
fiice rezultate sunt câte 24 de cromozomi.
b) Diviziunea realizata in celulele epidermice (celule somatice) este mitoza, celulele fiice rezultate 
sunt diploide (2n=24 cromozomi) cromozomii fiind monocromatidici.
c) Celula epidermica cu 2n= 24 cromozomi. 2 celule fiice cu cate 2n= 24 cromozomi

V) Elementele figurate cu rol în transportul gazelor la mamifere sunt eritrocitele. Acestea sunt 
celule nucleate la toate vertebratele cu exceptia mamiferelor la care sunt anucleate (in stadiu adult) 
numinduse si hematii. Hematiile sunt de dimensiuni mici si au forma de lentila biconcavâ privite 
din profil.
Eritrocitele contin hemoglobina si au rol in transportul gazelor respiratorii sub forma unor compusi 
reprezentati de oxihemoglobina si carbohemoglobina.
• La amfibieni circulatia este închisa, dubla, incompleta; la pasari circulatia este închisa, dubla, 
completa.
• La mamifere circulatia este închisa, dubla, completa. Inima este tetracamerala formata din: doua 
atrii (A.D.si A.S) separate printr-un septul interatrial si doua ventricule (V.S si V.D.) separate prin 
septul interventricular. Atriile comunica cu ventriculele de aceeasi parte prin valvule 
atrioventriculare. În partea dreapta a inimii (A.D. si V.D.) se gaseste sânge neoxigenat, iar in partea 
stânga (A.S. si V.S.) circula numai sânge oxigenat.
De la inima pornesc doua circuite - marea circulatie si mica circulatie- complet separate , dar in 
acelasi timp interconectate între ele.
Marea circulatie asigura sânge oxigenat pentru toate tesuturile organismului si se desfasoara pe 
traseul: Inima (V.S.) artera aorta/sange oxigenat ? capilare tisulare vene cave/sange neoxigenat ? 
Inima (A.D.)
Din A.S. sângele neoxigenat trece in V.D. de unde porneste spre plamâni - mica circulatie-pentru a 
se oxigena, conform schemei: Inima (V.D.) artera pulmonara/sange neoxigenat ? plamâni  vene 
pulmonare/sange neoxigenat ? Inima (A.S)
Din A.S. sângele trece in V.S. si.de aici, din nou pe traseul marii circulatii.



VARIANTA 21
I) 1-d  2-b   3-b    4-d   5-b  6-b  7-d  8- c
II) 1) l-a  2-e   3-d  4-c 2)   l-c   2-a   3-d   4-e
III) 1) a) La amfibieni si reptile locomotia se poate realiza prin: târâre- la urodele si majoritatea 
reptilelor; salturi- la anure prin înot: prin ondularea corpului- la urodele, crocodili sau prin vâslire- 
la anure, broaste testoase.
b) Adaptari ale mamiferelor la locomotia în mediul acvatic sunt: -forma hidrodinamica a corpului- 
balena, delfin, etc. -reducerea membrelor si transformarea lor în lopeti sau vâsle; -prezenta unui 
strat gros de grasime în hipoderm care scade greutatea specifica corpului.
c) La pasari forma aerodinamica a corpului si transformarea membrelor anterioare in aripi sunt 
adaptari specifice la locomotia prin zbor. Plamânii pasarilor prezinta capilare aeriene- la nivelul 
carora se realizeaza schimburile de gaze si sunt în legatura cu saci aerieni voluminosi ce pot 
patrunde la nivelul unor oase pneumatice.
III) 2) a) Elementele figurate ale sângelui sunt reprezentate de: eritrocite, leucocite, trombocite.
b)  Venele pulmonare si venele cave se caracterizeaz. prin:  * asemanare:- ambele tipuri de vene 
aduc sânge la inima;  * deosebiri: - venele pulmonare transporta sânge oxigenat - venele cave 
transporta sânge neoxigenat; - venele pulmonare se deschid în atriul stâng- venele cave se deschid 
în atriul drept.
c) Circulatia mica la mamifere se realizeaza conform schemei: Inima (V.D.) artera pulmonara/sange 
neoxigenat ? plamani  vene pulmonare/sange oxigenat ? Inima (A.S.)
IV) a) Genotipul plantelor din FI : RrMm ; Fenotipul plantelor din FI: garoafe cu petale
rosii si flori mari.
b) Raportul de segregare dupa fenotip in F2:
-9/16: petale rosii si flori mari;
-3/16: petale rosii si flori mici;
-3/16: petale albe si flori mari;
-1/16: petale albe si flori mici.
c) 3 combinatii au petale rosii si flori mici cu genotipurile: RRmm si Rrmm;
- 1 combinatie are petale albe si flori mici cu genotipul: rrmm.

V) Nutritia heterotrofa consta în hranirea direct cu substante organice produse de alte 1
organisme.
• Exemple de organisme parazite sunt:
- Regnul Procariote - Mycobacterium tuberculosis (bacilul tuberculos) 
- Regnul Protista- Giardia intestinalis (giardia);
- Regnul Fungi -Puccinia graminis (rugina grâului)
- Regnul Plante- Cuscuta (tortelul)
- Regnul Animal-Taenia solium (tenia).
• Organismele parazite prezinta numeroase adaptari structurale sau functionale la modullor de viata 
printre care: - absenta sau regresia sistemului digestiv , locomotor, etc.
- regresia organelor de simt;
- formarea de haustori care realizeaza legatura cu sistemul vascular al gazdei;
- respiratie anaeroba;
- numar foarte mare de oua sau seminte.
• Organisme saprofite sunt:
- Regnul Procariote: Mycoderma aceti;.
- Regnul Fungi: Mucor mucedo (mucegaiul alb);
- Psalliota campestris (ciuperca de câmp).
• Organismele saprofite utilizeaza ca sursa de carbon substante organice pe care le iau din 
organisme vegetale si animale în descompunere. Ele absorb diferite substante organice dizolvate în 



apa.pentru aceasta, substantele cu molecula mare, insolubile sunt descompuse în substante mai 
simple: proteinele sunt descompuse în aminoacizi, polizaharidele (celuloza, amidonul) sunt 
descompuse în glucide simple, etc.
Organismele parazite utilizeaza direct substante organice pe care le iau din organismele vii - plante 
sau animale. In acest sens, ele s-au specializat prezentând adaptari specifice structurale si 
functionale în a prelua si utiliza substantele organice: formarea de haustori ventuze de fixare, 
producerea de substante anticoagulante etc.

VARIANTA 22
I) l-a  2-b  3-d   4-c   5-b  6-c  7-d    8-b
II) 1) l-d   2-c   3-b  4-e   2)   l-b       2-c   3-d     4-a
III) 1) a) In structura maduvei spinarii se întâlnesc doua tipuri de substanta: substanta cenusie la 
interior si substanta alba la exterior. 
b) Reflexele medulare somatice se clasifica in : - reflexe monosinaptice: r. rotulian , r. ahilean; - 
reflexe polisinaptice; r. de aparare.
c) In aria motorie a scortei cerebrale se gasesc neuroni care transmit comenzi catre efectori (muschi 
si glande). Cerebelul are un rol foarte important în reglarea echilibrului.
III) 2) a) Digestia reprezinta ansamblul transformarilor mecanice, fizice si chimice ale alimentelor, 
rezultând nutrimente ce trec in mediul intern.
b) Glandele anexe ale tubului digestiv la mamifere sunt: - glande salivare- secreta saliva; ficatul- 
secreta bila; pancreasul- secreta sucul pancreatic.
c) Tipurile de enzime din sucurile digestive sunt: 
-enzime  glicolitice:  ptialina (saliva),   amilaza pancreatica  (sucul  pancreatic), dizaharidazele 
(sucul intestinal); 
-enzime proteolitice: pepsina, labfermentul, gelatinaza (sucul gastric),  tripsina, chemotripsina, 
carboxipeptidazele, elastaza (sucul pancreatic), peptidazele (sucul intestinal); 
-enzime lipolitice: lipaza gastrica (sucul gastric), lipaza pancreatica (sucul pancreatic), lipaza 
intestinala (sucul intestinal).
IV) a) Fenotipul plantelor din FI este: mere rosii si mari; 
Genotipul plantelor din FI: RrMm

b) Raportul de segregare dupa fenotip in F2 este: 
- 9/16 - mere rosii si mari 
- 3/1 6 - mere rosii si mici
- 3/1 6 - mere galbene si mari
-1/16- mere galbene si mici 
c) Genotipul merelor galbene si mari: rrMM  si  rrMm 
Genotipul merelor rosii si mici: RRmm si Rrmm.          
V) Respiratia reprezinta procesul fiziologic de oxidare a substantelor organice cu eliberare de 
energie 
•  Ecuatia generala a respiratiei aerobe este: 
Substante organice + O2 ? CO2 + H2O + energie. 
Ecuatia generala a respiratiei anaerobe este: 
Substante organice ? produsi intermediari + CO2 + energie. 
•  Respiratia aeroba si anaeroba se deosebesc prin: -în respiratia aeroba oxidarea substantelor 
organice se face cu ajutorul oxigenului- in respiratia oxidarea se realizeaza( în general) în lipsa 
oxigenului . în respiratia aeroba arderile sunt complete rezultând produsi finali (H2O+CO2)- în 
respiratia arderile sunt incomplete rezultând si produsi intermediari; -în respiratia aeroba cantitatea 
de energie eliberata este mare- în respiratia anaeroba cantitatea d este mica , etc. 
• Fermentatia alcoolica consta în transformarea glucozei în alcool etilic. Este produsa de ciuperci 



unicelulare din grupul drojdiilor (Saccharomyces): drojdia de bere, drojdia vinului, etc. Are a 
fabricarea pâinii si a bauturilor alcoolice. 
• Vertebratele prezinta urmatoarele tipuri de respiratie: -respiratie branhiala: ciclostomi, pesti, etc. 
-respiratie cutanee: amfibieni; -respiratie pulmonara: amfibieni, reptile, pasari, mamifere.

VARIANTA 23
I) l-b  2-b   3-a    4-d   5-c    6-b   7-c   8-d
II) 1) 1-c  2-a   3-d   4-e   2)   1-e   2-d    3-b  4-c
III) 1) a) Tulpinile subterane sunt reprezentate de : bulbi, tuberculi, rizomi.
b) Organele de reproducere la pesti se numesc gonade si sunt reprezentate de: gonade barbatesti- 
testicule   ce   produc   spermatozoizii (laptii reprezinta lichidul spermatic ce   contine  numerosi 
spermatozoizi) si gonade femeiesti ce produc ovule (icre).
c) Fecundatia la vertebrate poate fi: 
- externa - întâlnita la majoritatea speciilor si unele specii de amfibieni; 
- interna - întâlnita la reptile, pasari, mamifere.
III) 2) a) Miscarile active întâlnite la plante sunt reprezentate de: tropisme, tactisme, nastii.
b) Factorii de mediu care influenteaza si determina miscari ale plantelor sunt: lumina, temperatura, 
apa, gravitatia, etc.
c) Tropismele si nastiile- ca miscari active ale plantelor, se caracterizeaza prin: 
* asemanare: ambele tipuri de miscari sunt realizate de organe si tesuturi ale plantelor superioare, 
fixate; 
* deosebire: tropismele sunt miscari orientate- nastiile sunt miscari neorientate.
IV) a) Genotipurile parintilor sunt: nnMM si NNmm
b) Genotipul  descendentilor  din   FI: NnMm
Fenotipul descendentilor din FI: iepuri cu blana neagra si matasoasa.
c) In F2 sunt 3 combinatii cu blana neagra si aspra cu genotipurile: NNmm si Nnmm.

V) Respiratia reprezinta procesul fiziologic de oxidare a substantelor organice cu eliberare de 
energie. •  Plamânii - la diferite grupe de vertebrate, prezinta urmatoarele particularitati: - la 
amfibieni - au aspect saciform, membranos, cu peretii netezi sau foarte putin cutati; - la reptile - 
sunt tot de tip saciform, membranos, cu pereti reprezentând plieri mult mai pronuntate; - la pasari - 
sunt de tip parenchimatos. Ei sunt formati din numeroase tuburi ramificate - bronhii. Cele mai fine 
tuburi sunt bronhiolele pulmonare conectate între ele prin capilare aeriene la nivelul carora se 
realizeaza schimburile gazoase, - la mamifere - sunt de tip parenchimatos, , buretos. Au ca unitati 
structurale si functionale acinii pulmonari , formati din saci alveolari în ai caror pereti se afla 
alveolele pulmonare. Sistemul respirator la pasari este format din plamâni  si  cai respiratorii.  Caile 
respiratorii sunt reprezentate de : sacii nazali, laringe- lipsit de corzi vocale, traheea si bronhiile- cu 
inele cartilaginoase. La locul de bifurcare al traheei se afla sirinxul cu rol fonator.In plamâni 
bronhiile primare se ramifica foarte puternic - cele mai fine ramificatii fiind reprezentate de 
bronhiolele pulmonare. Acestea comunica între ele prin capilare aeriene intens vascularizate - la 
nivelul carora se realizeaza efectiv schimburile de gaze. Mecanismul respiratiei este diferit la 
pasarea în repaus fata de cea aflata in zbor. In repaus , inspiratia si expiratia sunt determinate de 
miscarile cutiei toracice, sub actiunea muschilor intercostali. La pasarea în zbor, cutia toracica 
devine imobila, servind doar ca suport pentru aripi: când aripile se ridica, aerul este inspirat în 
plamâni trece in sacii aerieni. La coborârea aripilor sacii aerieni 'sunt comprimati si aerul din ei 
trece din nou prin plamâni spre a fi expulzat în afara. Deci, aerul trece de doua ori prin plamâni 
fiind saracit de doua ori de O2.

VARIANTA 24
I) l-c  2-a  3-a  4-d     5-a    6-b   7-b  8-d



II) 1) l-e   2-d   3-a    4-c    2)   l-b      2-c   3-a    4-d
III) 1) a) Plasma sîngelui este constituita din; apa -90%; proteine plasmatice: albumina, globuline, 
enzime; ioni minerali: Na+, K+, Mg+, Cl, etc
b) Hemoglobina formeaza combinatii labile cu gazele respiratorii astfel: cu oxigenul formeaza 
oxihemoglobina; cu dioxidul de carbon formeaza carbohemoglobina.
c) Leucocitele si trombocitele se caracterizeaza prin: 
* asemanare: la majoritatea vertebratelor (pesti- pasari) atât leucocitele cât si trombocitele sunt 
celule nucleate; 
* deosebire: la mamifere leucocitele sunt celule nucleate – trombocitele - numite plachete sanguine 
- sunt resturi celulare (fragmente de celule).
III) 2) a) La nivelul globului ocular razele luminoase sunt focalizate la nivelul retinei.
b) Receptorii olfactivi si gustativi sunt stimulati de substante chimice- fac parte din categoria 
chemoreceptorilor. La mamifere, receptorii olfactivi sunt localizati la nivelul mucoasei nazale ce 
captuseste cavitatile nazale, iar receptorii gustativi, reprezentati de mugurii gustativi, sunt localizati 
în papilele gustative ale limbii.
c) La pasari undele sonore sunt transmise prin urechea medie prin intermediul columelei catre 
urechea interna la nivelul careia se gasesc receptorii auditivi ce contin celule ciliate.
IV) a) Genotipul copiilor din F1: NnCc
b) Fenotipurile posibile din F2 sunt: copii cu ochi negri si par cret; copii cu ochi negri si par drept; 
copii cu ochi albastri si par cret; • copii cu ochi albastri si par drept;

c)  25 % din copiii din F2 au ochi albastri si par cret.
V) Digestia reprezinta ansamblul transformarilor mecanice, fizice si chimice ale alimentelor, 
rezultând nutrimente ce trec în mediul intern. Sistemul digestiv la mamifere este alcatuit din: tub 
digestiv: cavitate bucala, faringe, esofag, stomac, intestin subtire "si intestin gros; glande anexe: 
glande salivare, ficat si pancreas. 
•  In functie de tipul de hrana/hranire, dimensiunile stomacului in seria vertebratelor prezinta 
urmatoarele caracteristici: la ciclostomi- stomacul lipseste; la pestii rapitori stomacul este 
voluminos; la serpi- stomacul este extensibil; la mamifere fitofage si carnivore stomacul este 
voluminos, iar la mamiferele omnivore are dimensiuni mai mici. • a) La pasari, stomacul este 
diferentiat în stomac glandular care secreta sucul gastric, bogat în enzime proteolitice si HO, si 
stomac musculos, cu peretii grosi (pipota), în care alimentele sunt sfarâmate, 
b) La mamiferele rumegatoare stomacul este tetracameral fiind format din: ierbar, ciur, foios si 
cheag. Glandele gastrice secreta sucul gastric bogat în enzime proteolitice (pepsina), mucus, HC1, 
etc. 
• La ambele grupe de vertebrate stomacul are pe de o parte rol de depozitare temporara a 
alimentelor si pe de alta parte , la .nivelul lui se realizeaza intense procese de digestie a alimentelor.

VARIANTA 25
I) l-b  2-c   3-c   4-c     5-c   6-d   7-b     8-b
II) 1) l-e  2-c     3-b      4-a    2)  l-d  2-b    3-c  4-a
III) 1) a) 8cr intr-un cerculet apoi doua liniute (una in sus si una in jos) si iar 8cr in cerculet la 
capataul fiecarei liniute :D
b) In profaza mitozei nucleul sufera numeroase transformari printre care; membrana nucleara si 
nucleolii se dezorganizeaza; cromatina se fragmenteaza, se spiraJizeaza si se condenseaza în 
cromozomi.
c) In metafaza cromozomii se dispun în planul ecuatorial al celulei - în placa ecuatoriala 
(metafazica) atasându-se prin centromerul lor de filamentele fusului de diviziune.
III) 2) a) Ecuatia chimica a respiratiei aerobe este: 
C6H2O6 + 6CO2 ? 6CO2 + 6H2O + 38 ATP



b) Caile respiratorii extrapulmonare la mamifere sunt reprezentate de: fosele nazale, faringe, 
laringe, trahee si bronhiile primare.
c) Amfibienii  sunt primele vertebrate ce fac trecerea între mediul acvatic si mediul terestru, 
prezentând adaptari structurale si functionale Ia cele doua medii de viata. Printre altele, la amfibieni 
se realizeaza trecerea de la respiratia branhiala la respiratia pulmonara. Deoarece plamânii sunt de 
tip membr'anps cu peretii foarte putin cutati, ei nu pot asigura necesitatile de O2 pentru organism. 
Din acest motiv, respiratia pulmonara trebuie completata cu respiratia prin tegument care este 
puternic vascularizat si trebuie sa fie permanent umed.
IV) a) Genotipurile parintilor sunt: Tt; tt
b) Genotipurile descendentilor sunt: Tt si tt 
Fenotipurile descendentilor sunt: 50% - mazare cu talie înalta si 50% - mazare cu talie pitica.

c) Gametii formati de un genitor de tipul TtVV sunt: TV si tV
V) Celula vegetala reprezinta unitatea structurala si functionala a organismelor vegetale.
• Organite   specifice   celulei   vegetale,   cu   exceptia   cloroplastelor   ,   sunt:   cromoplastele   si 
leucoplastele.
• Cloroplastul are o structura complexa prezxentând urmatoarele elemente structurale: membrana 
externa, membrana interna, stroma, lamele stromatice (intergranale), grana, pigmenti 
fotosintetizanti, etc.
• Ecuatia chimica a fotosintezei este: C02+H20 lumina/clorofila ?   (CH2O)n + O2
• Intensitatea fotosintexei este influentata de lumina atât prin cantitate (intensitate), cât si prin 
calitate (compozitie spectrala).
a. Intensitatea luminii: fotosinteza începe la o lumina slaba"(câtiva zeci de lucsi), dar nu este 
evidenta deoarece O2 eliberat este consumat în respiratie. Fotosinteza devine evidenta si creste 
odata cu cresterea intensitatii luminoase pâna la 40.000-50.000 lucsi. Intre 50.000 lucsi si 100.000 
lucsi ramâne constanta, iar peste 100.000 lucsi intensitatea fotosintezei diminueaza treptat. 
b. Compozitia spectrala:  diferitele culori  (lungimi  de unda) ale spectrului  vizibil  influenteaza 
intensitatea fotosintezei. Astfel, în lumina rosie intensitatea fotosintezei este mai mare decât în 
lumina albastra, iar în lumina albastra mai mare decât în lumina verde.

VARIANTA 26
I) l-b  2-a  3-b   4-a   5-b 6-b   7-d   8-b
II) 1) l-d  2-a   3-b  4-e  2)   l-d  2-a   3-e   4-b
III) 1) a) La amfibieni se întâlnesc urmatoarele tipuri de respiratie: în stadiul larvar: respiratie 
branhiala; în stadiul adult: respiratie pulmonara si cutanata (tegumentara).
b) La amfibieni citrculatia este închisa, dubla, incompleta. Inima este tricamerala fiind formata din 
doua atrii separate între ele si un ventricul ce comunica cu atriile.
c) Legatura filogenetica dintre pesti si amfibieni poate fi demonstrata si argumentata stiintific prin 
adaptarile structurale si functionale ale unor specii de pesti din grupa dipnoilor si 
crossopterigienilor. Pestii dipnoi au unul sau doi plamâni cu aspect de saci care comunica cu 
esofagul si servesc pentru respiratia aeriana; de asemenea, înotatoarele perechi - având un schelet 
format din numeroase oase, servesc la deplasarea pe fundul apelor dulci. Crossopterigienii fosili 
aveau plamâni functionali, iar înotatoarele- prin structura lor - le permiteau deplasare pe substrat 
mâlos.
III) 2) a) Constituenti celulari comuni celulei vegetale si 
animale sunt: mitocondriile, robozomii, etc.

b) Reticulul endopiasmatic este de doua tipuri: reticulul endopiasmatic neted  (R.E.N.)   lipsit de 
ribozomi, avînd rol de transport intracitoplasmatic; reticulul endopiasmatic rugos (R.E.G.) - are 



atasati pe suprafata ribozomi; transporta proteine sintetizate de ribozomi la dictiozomi;
c) Reticulul endopiasmatic format dintr-un sistem ramificat de canalicule reprezinta un adevarat 
sistem microcirculator al celulei deoarece are un rol de transport intracelular.
IV) a) Genotipurile  soiurilor  sunt:   RrMm  si rrmm.
b) Gametii genitorilor sunt: RM, Rm, rM, rm.
c) Genotipurile si fenotipurile descendentilor homozigoti pentru ambele caractere sunt: rrmm - flori 
albe si mici.
V) Fotosinteza reprezinta procesul prin care plantele verzi sintetizeaza substante organice din 
substante anorganice, utilizând energia luminoasa.
 Ecuatia chimica a fotosintezei este: CO2 + H2O lumina/clorofila ? (CH2O)n + O2
• Fotosinteza este influentata de o serie de factori printre care: lumina, temperatura, concentratia de 
CO2, apa, cantitatea de saruri minerale, etc. 
• Intensitatea fotosintezei este dependenta de: a. lumina: pâna la 50.000 lucsi intensitatea 
fotosintezei creste treptat; între 50.000 lucsi - 100.000 lucsi intensitatea fotosintezei se mentine 
constanta.

VARIANTA 27
I) l-a   2-d  3-a    4-d   5-a    6-c    7-b  8-c
II) 1) l-d   2-a    3-e     4-c  2)   l-b     2-c     3-a      4-e
III) 1) a) Rinichii vertebratelor sunt de trei tipuri: pronefros ? ciclostomi; mezonefros ? pesti, 
amfibieni; metanefros ? reptile, pasari , mamifere.
b) Nefronul este aclcatuit din: corpuscul Malpighi: capsula Bowman si glomerul renal; tub urinifer: 
tub contort proximal, ansa Henle si tub contort distal.
c) Procesele prin care se formeaza urina finala sunt: filtrarea glorherulara, reabsorbtia tubulara si 
secretia tubulara.
III) 2) a) Constituenti protoplasmatici sunt: ribozomii, dictiozomii, reticulul endoplasmatic, etc.
b) In structura mitocondriei se întâlnesc: membrana externa- neteda; membrana interna- prezinta 
numeroase plieri denumite criste pe care se gasesc enzime oxido-reducatoare; matrice - contine 
ADN, ARN, proteine, etc.
c) Mitocondriile au rol în respiratia celulara, la nivelul lor eliberându-se mari cantitati de energie-
sunt considerate „centralele energetice" ale celulei. Fibrele musculare striate sunt celule la nivelul 
carora se elibereaza si se consuma imense cantitati de energie. Din acest motiv, în citoplasma 
acestor celule numarul mitocondriilor este mult mai mare decât în celulele cu activitate metabolica 
scazuta.

IV) a) Genotipul parintilor este: RRMM; rrmm
b) Indivizii din FI prezinta genotipul: RrMm si fenotipul: cirese rosii si mari.
c) Gametii indivizilor din FI sunt: RM; Rm, rM, rm. 
- In F2 rezulta 16 combinatii;
- 1/16 din combinatiile din F2 prezinta fructe  albe si mici.     
V) Inima la mamifere este tetracamerala fiind alcatuita din doua atrii si doua ventricule. 
Vasele care transporta sângele de la inima sunt: artera aorta porneste din V.S si transporta sânge 
oxigenat pentru întregul organism; artera pulmonara- porneste din V. D si transporta sânge 
neoxigenat catre plamâni; Vasele care transporta sânge catre inima sunt: venele cave- se deschid în 
A. D. si aduc sânge neoxigenat din organism; venele pulmonare- se deschid în A. S. si aduc sânge 
oxigenat de la plamâni. 
Circulatia la mamifere este închisa, dubla, completa. 
a. Marea circulatie se desfasoara conform schemei: Inima (V.S.) artera aorta/sange oxigenat ? corp 
vene cave/sange neoxigenat ? Inima (A.D.)
artera aorta vene cave
b. Mica circulatie se desfasoara conform schemei: Inima (V.D.) artera pulmonara/sange 



neoxigenat ? plamani vene pulmonare/sange oxigenat ? Inima (A.S.)

VARIANTA 28
I) l-d   2-b  3-c    4-b   5-b   6-b   7-c   8-a
II) 1) l-e   2-c  3-b   4-d  2)   l-b    2-c     3-e   4-a
III) 1) a) Respiratia anaeroba este întâlnita la: unele bacterii anaerobe, viermii paraziti intestinali, 
unele ciuperci (drojdii), etc.
b) Fermentatiile sunt de mai multe tipuri: a.fermentatia alcoolica: este produsa de ciuperci 
unicelulare (drojdii); produsul intermediar este alcoolul etilic; are aplicatii la fabricarea pâinii si a 
bauturilor alcoolice; b.fermentatia lactica: este produsa de unele bacterii; produsul intermediar este 
acidul lactic; are aplicatii în industria lactatelor, prepararea muraturilor.
c) Hemoglobina din eritrocite are un rol foarte important în transportul gazelor respiratorii cu care 
formeaza compusi labili: - oxihemoglobina( cu oxigenul) si carbohemoglobina (cu dioxidul de 
carbon); sub aceasta forma este transportata prin sânge cea mai mare cantitate atât de O2 cât si de 
CO2.
III) 2) a)  Organite   comune   celulei   vegetale   si   animale   sunt:   mitocondriile,   ribozomii, 
reticulul endoplasmatic, lizozomii, etc.
b) Aparatul Golgi se caracterizeaza prin: este alcatuit din cisterne aplatizate, suprapuse; prezinta 
numeroase micro si macrovezicule ce se desprind permanent din cisterne; prelucreaza si stocheaza 
proteinele si lipdele ce sunt aduse de R.E. are rol in elaborarea produsilor de secretie ai celulei.
c) Constituenti specifici celulei vegetale sunt: plastidele, peretele celular, etc.

IV) a) Genotipul indivizilor din FI este: AaBbCc
b) Gametii produsi de indivizii din FI sunt: ABC; ABc; Abc; AbC; aBc; aBC; abC; abc      
c) Un genitor de tipul AaBb formeaza 2n =  2 la a 2a = 4 gameti: AB; Ab; aB; ab 
V) Excretia reprezinta procesul fiziologic de eliminare din organism a unor produsi finali toxici de 
metabolism (uree, acid uric, etc.) prin intermediul unui sistem excretor. 
• La vertebrate se întâlnesc urmatoarele tipuri structurale de rinichi: pronefros: ciclostomi; 
mezonefros: pesti si amfibieni; metanefros: reptile, pasari, mamifere. Rinichiul mamiferelor are o 
structura complexa fiind alcatuit din : capsula renala- învelis de natura conjunctiva; parenchim 
renal- dispus în doua zone: zona corticala- în care predomina corpusculii Malpighi; zona  medulara- 
formata  din  piramide  Malpighi  în   care  predomina  tuburile  colectoare (excretoare); cai urinare 
intrarenale reprezentate de calice si pelvis renal. 
• Nefronul - unitatea structurala si functionala a rinichiului- este alcatuit din: corpuscul Malpighi: 
capsula Bowman si glomerul renal; tub urinifer: tub contort proximal, ansa Henle, tub contort distal.
• Procesele prin care se formeaza urina finala sunt: filtrarea glomerulara, reabsorbtia tubulara si 
secretia tubulara.

VARIANTA 29
I) 1-b  2-d  3-c   4-b  5-b  6-a    7-b     8-d
II) 1) l-d   2-e  3-b   4-a       2)   l-b  2-a    3-c   4-e
III) 1) a) Utilizarea musculitei Drosophila melanogaster ca material de studiu prezinta urmatoarele 
avantaje: se creste foarte usor în laborator; este foarte prolifica; prezinta numai patru perechi de 
cromozomi diferiti morfologic, etc.
b) Tezele teoriei cromozomiale ale ereditatii sunt: dispunerea lineara a genelor în cromozomi; 
transmiterea înlantuita a genelor situate în acelasi cromozom (fenomenul de linkage); schimbul 
reciproc de gene între cromozomii omologi (fenomenul de crossing-over).
c) Prin diviziunea meiotica, dintr-o celula mama diploida (2n) rezulta celule fiice haploide (n) în 



care garnitura de cromozomi este redusa la jumatate fata de celula initiala.
III) 2) a) Miscari orientate la plante sunt: geotropismul pozitiv al radacinilor plantelor- orientarea si 
cresterea radacinilor în sensul fortei gravitationale; fototropismul pozitiv al inflorescentelor de 
floarea soarelui- orientarea inflorescentei dupa sursa de lumina; chimiotactismul pozitiv al 
gârnetilor barbatesti care se deplaseaza spre gârnetii femeiesti.
b) Adaptari ale pasarilor la zbor sunt: transformarea membrelor anterioare în aripi; centura 
scapulara are o conformatie speciala, astfel încât sa ofere un sprijin solid pentru aripi; sternul are o 
proeminenta sub forma de lama de topor (carena) pe care se insera muschii pectorali foarte 
puternici, etc.
c) Locomotia pestilor si a mamiferelor acvatice prezinta urmatoarele caracteristici: *asemanari: - 
atât pestii cât si mamiferele acvatice se deplaseaza prin înot; - la pesti si la unele mamifere (cetacee, 
etc), propulsia este realizata de ondularea corpului; 
* deosebire: - unele mamifere se pot deplasa în mediul acvatic prin vâslire cu ajutorul membrelor 
transformate în vâsle sau lopeti - pestii se deplaseaza prin înot numai prin ondularea corpului 
utilizând îndeosebi înotatoarea codala.

IV) a) Genotipurile parintilor sunt: femela – Lal; mascul: ll
b) Genotipurile si fenotipurile posibile ale descendentilor sunt: LAl - grupa A(II), heterozigota; ll - 
grupa 0 (I)
c) Un  posibil fenotip si genotip al parintilor mamei poate fi: femela: LAl - grupa A(II)
mascul: LBl - grupa B(III)
V) Celula reprezinta unitatea structurala si functionala a tuturor organismelor, capabila de a-si duce 
viata independent sau în complexe celulare interdependente. 
• Organite comune celulelor eucariote vegetale si animale sunt: reticulul endoplasmatic, 
mitocondriile, ribozomii, dictiozomii, lizozomii, etc. 
• Mitocondriile au în structura lor: o membrana dubla la periferie: membrana externa este neteda iar 
membrana interna prezinta numeroase plieri denumite criste, pe care se gasesc enzime 
oxidoreducatoare; matricea mitocondriala - în interior, în care se gaseste ADN, ARN si proteine. 
• Mitocondriile au rol în respiratie, la nivelul lor realizându-se etapele finale ale proceselor de 
respiratie celulara; sub actiunea enzimelor oxido-reducatoare diferitele substante organice sunt 
oxidate pâna la produsi finali (CO2 + H2O) cu eliberare de energie. 
• Respiratia aeroba prezinta urmatoarea ecuatie chimica: Substante organice + O2 ? CO2 + H2O + 
energie 
• Respiratia anaeroba prezinta urmatoarea ecuatie chimica: Substante organice ? produsi 
intermediari + CO2 + energie

VARIANTA 30
I) 1-d   2-b 3-c 4-d 5-c 6-a 7-c 8-b
II) 1) 1-b    2-e  3-a 4-d 2) 1-d  2-b  3-a   4-e
III) 1) a) Fotosinteza reprezinta pocesul prin care plantele verzi sintetizeaza substante organice din 
substante (CO2+H2O) utilizând energia luminoasa:
CO2 + H2O lumina/clorofila ? (CH2O)n + O2
b) Fotosinteza este influentata de o serie de factori de mediu printre care si temperatura. Fotosinteza 
se desfasoara si la temperaturi minime putin peste 0°C, dar temperatura optima este de aproximativ 
25-30 °C pentru plantele din zonele temperate si de 35-40 °C pentru plantele de origine sudica. 
Exista si unele exceptii precum: coniferele realizeaza fotosinteza chiar la -6 °C iar grâul de toamna 
la -4 °C.
c) Organisme heterotrofe parazite sunt:
a. tortelul sau cuscuta - paraziteaza pe tulpinile de lucerna, trifoi, etc., prezentând urmatoarele 
adaptari: reducerea frunzelor si lipsa pigmentilor clorofilieni; formarea de haustori prin care se 



conecteaza cu sistemul vascular al plantelor gazda
b. tenia - paraziteaza în tubul digestiv al unor vertebrate si se caracterizeaza prin:
regresia sistemului digestiv; prezinta ventuze pentru fixare, etc.
III) 2) a) Organite celulare cu membrana simpla sunt: vacuolele, dictiozomii, reticulul 
endoplasmatic, etc.
b) Lizozomii se caracterizeaza prin: sunt vezicule sferice prezentând la exterior o membrana simpla 
iar la interior un continut omogen cu enzime hidrolitice; au rol în digestia intracelulara.
c) Leucocitele sunt elemente figurate cu rol în apararea organismului. Unele leucocite realizeaza 
intense procese de fagocitoza, realizând degradarea intracelulara, la nivelul vacuoplelor digestive, a 
diferitelor particule straine organismului. Pentru aceasta, vacuola digestiva fuzioneaza cu un 
lizozom-ce contine numeroase enzime hidrolitice cu ajutorul carora diferitele particule sunt 
degradate realizându-se neutralizarea acestora. Datorita acestui rol, leucocitele au în structura lor un 
numar mai mare de lizozomi.

IV) a) Fenomenul se numeste semidominanta sau dominanta incompleta si consta în aparitia unui 
caracter intermediar între genitori, la indivizii hibrizi, heterozigoti.
b) Genotipul plantelor din FI este Rr.
c) Raportul de segregare genotipica în F2 este 1 RR : 2 Rr : 1 rr
• Raportul de segregare fenotipica în F2 este: l (flori rosii) : 2 (flori roz): l (flori albe)
V) Grupele de tetrapode sunt: amfibieni, reptile, pasari si mamifere.
• Tipurile de respiratie la terapode sunt: respiratia branhiala ( larvele amfibienilor),
respiratia tegumentara, respiratia pulmonara.
• Diferitele grupe de tetrapode se caracterizeaza prin:
a. amfibieni: - traiesc în mediu amfibiu (acvatic+terestru); plamânii sunt de tip saciform, 
membranosi, cu peretii foarte putin cutati;
b. reptile: sunt adaptate îndeosebi mediului terestru; plamânii sunt de tip saciform, membranosi, cu 
peretii puternic cutati;
c. pasari:  sunt adaptate mediului aerian; in structura plamânilor se gasesc capilare aeriene la nivelul 
carora se realizeaza schimburile de gaze;
d. mamifere: adaptate preponderent mediului terestru; în structura plamânilor se gasesc alveole 
pulmonare;
• Inspiratia se caracterizeaza prin: muschii inspiratori si diafragmul se contracta; creste volumul 
cutiei toracice; plamânii se destind pasiv datorita sistemului de pleure;
presiunea intrapulmonara scade  sub presiunea atmosferica si  aerul patrunde în plamâni;
Expiratia se caracterizeaza prin: muschii inspiratori se relaxeaza; volumul cutiei toracice revine la 
dimensiunile de repaus;

VARIANTA 31
I) l-b       2-a        3-d   4-c   5-c 6-b       7-d            8-d
II) 1) l-e   2-a   3-b     4-d   2)  l-d  2-e   3-b            4-a
III) 1) a) înmultirea prin organe vegetative se poate realiza prin:  butasire, marcotaj, prin tulpini 
subterane (bulbi, rizomi,tuberculi)
b) Anexe embrionare existente în oul reptilelor sunt: - sacul vitelin ce contine vitelus cu rol în 
nutritia embrionului; - alantoida - o structura vasculara care asigura schimbul de gaze, facând 
legatura dintre     embrion si coaja oului.
c) Prin unirea spermatozoidului cu ovulul -zigotul, celula diploida din care se va dezvolta un 
nouproces denumit fecundatie rezulta celula ou sau organism.
III) 2) a) Nucleul are o strucura complexa fiind forma -membrana nucleara dubla si cu numerosi 
pori; - nucleoplasma - substanta  gelatinoasa  ce  contine diferti ioni, proteine,   acizi   nucleici.  De 



asemenea, în nucleoplasma se afla cromatina si nucle - cromatina este alcatuita din ADN si proteine 
hi - nucleolii sunt structuri sferice, mai condensate si au rolul de a forma ribozomi.
b) In profaza I a meiozei nucleul sufera o serie de modificari printre care: dezorganizarea 
membranei nucleare si a nucleolilor; - fragmentarea cromatinei si condensarea ei în cromozomi.
c) Celulele fiice rezultate din diviziunea meiotica a unei celule mama cu 2n = 8 cromozomi sunt 
celule haploide continând fiecare câte 4 cromozomi (n =4 cromozomi).
IV) a) Genotipul mamei: LAl Genotipul copilului: ll
b) Tatal posibil poate avea  urmatoarele fenotipuri si genotipuri: 
- ll - grupa 0 (I); 
- LAl - grupa A (II) heterozigot;
- Ll - grupa B (III) heterozigot;

c) Grupele de sânge ale copiilor rezultati din casatoria unei femei cu grupa 0(ll) cu un barbat cu 
grupa AB(LALB) sunt: 
- grupa A(II) heterozigot - LAl 
- grupa B(III)heterozigot- LBl
V) Globul ocular la mamifere are o structura complexa fiind alcatuit din:tunici, sistem optic si 
sistem fotoreceptor. Tunicile sunt reprezentate de: - sclerotica - tunica externa cu rol de protectie;se 
prelungeste în partea anterioara cu corneea transparenta; -coroida - tunica mijlocie, vasculara,cu rol 
nutritiv; în partea anterioara prezinta irisul care margineste pupila; - retina - tunica interna ce 
contine celule fotosensibile cu conuri si bastonase. Mediile transparente ale sistemului optic sunt 
reprezentate de : cornee, umoare apoasa; cristalin, umoare sticloasa (corp vitros). 
• Organele anexe ale globului ocular la mamifere sunt: - organe de protectie:pleoape, gene, 
sprâncene, conjunctiva, aparat lacrimal; -organe de miscare -muschii extrinseci ai globului ocular. 
• Retina are o structura complexa continând si celule fotoreceptoare reprezentate de : -celulele cu 
conuri - sunt raspunzatoare pentru vederea diurna si perceperea culorilor; -celulele cu bastonase - 
sunt raspunzatoare pentru vederea nocturna. 
• Ochii vertebratelor prezinta numeroase caracteristici specifice precum: 
a) la pesti: - cristalinul este sferic si rigid; - acomodarea vederii se face cu ajutorul unui muschi care 
deplaseaza cristalinul.
b) la amfîbieni: prezinta o a treia pleoapa care se deplaseaza în lateral; au glandele lacrimale si 
pleoape mobile.
c) la reptile: ochiul este adaptat pentru vederea diurna,nocturna si perceperea culorilor; acomodarea 
se realizeaza atât prin deplasarea cristalinului cât si prin deformarea lui.
d) la pasari: globii oculari nu sunt mobili; unele pasari au vedere monoculara,altele binocularâ.

VARIANTA 32
I) l-d    2-c   3-c    4-b     5-c   6-b  7-b          8-a
II) 1) l-b    2-a    3-c    4-d   2)    l-c  2-d 3-e   4-a
III) 1) a) La reptile circulatia este închisa,dubla,incompleta;inima este tricamerala- formata din doua 
atrii si un ventricul, cu exceptia crocodilienilor la care este tetracamerala formata din doua atrii si 
doua ventricule.
b) La reptile respiratia este de tip pulmonar.
c) Anexele embrionare din oul reptilelor sunt reprezentate de: sacul vitelin, vezica amniotica si 
alantoida.
III) 2) a) Tezele teoriei cromozomiale sunt: -dispunerea liniara a genelor în cromozomi;
- transmiterea înlantuita a genelor dispuse în acelas cromozom (fenomenul de linkage); schimbul 
reciproc de gene intre cromozomii omologi (crossing-over).
b) Drosophila melanogaster prezinta 2n = 8 cromozomi dispusi în patru perechi si clasificati în : 
cromozomi autozomi (3 perechi) si cromozomi heterozomi (1 pereche:XY la barbat si XX la 



femela)
c) Importanta teoriei cromozomiale a ereditatii consta în: explicarea variabilitatii genotipice si 
fenotipice a genetica; -elaborarea hartilor cromozomale,etc. organismelor prin mecanismele de 
recombinare
IV) a) Genotipul gainilor de Andaluzia este: Nn
b) Aparitia penajului albastru este consecinta fenomenului de semidominanta sau de dominanta 
incompleta care presupune manifestarea unor caractere intermediare între genitori la indivizii 
hibrizi.

c) Raportul de segregare genotipica în F2 este: lNN:2Nn: Inn; Raportul de segregare fenotipica în 
F2 este: 1 (gaini negre) : 2 (gaini albastre) : 1 (gaini albe).
V) Mugurele gustativ la mamifere este alcatuit din : celule chemoreceptoare si celuele de 
sustinere.La polul apical celulele receptoare prezinta cili ce proemina printr-un por gustativ, iar la 
polul bazai prezinta terminatii ale nervilor gustativi. Mucoasa olfactiva este formata din celule 
chemosensibile si celule de sustinere.Celulele chemosensibile sunt reprezentate de neuroni bipolari, 
fusiformi ce reprezinta o dendrita scurta , ramificata cu butoni olfactivi si un axon ce strabate baza 
cutiei craniene facând sinapsa în bulbii olfactivi. 
• Sensibilitatea gustativa si olfactiva la diferite clase de vertebrate prezinta anumite particularitati si 
anume: 
a) la pesti: -mugurii gustativi sunt raspânditi Ia nivelul liniei laterale, pe mustati, în cavitatea bucala, 
faringe, esofag.etc. -acuitatea olfactiva este foarte variata : slaba -Ia stiuca, crap,etc si dezvoltata la 
sommn, anghila. 
b) la amfibieni: -mugurii gustativi sunt raspânditi în cavitatea bucala, limba si faringe; -mucoasa 
olfactiva percepe substantele mirositoare ce difuzeaza în aer sau sunt dizolvate în apa, 
c) la reptile: -au o sensibilitate gustativa slaba , serpii nu prezinta receptori gustativi; -prezinta o 
acuitate olfactiva mai dezvoltata ; unele reptile (serpi, sopârle) prezinta organul Jacobson -organ 
specializat în a receptiona stimulii chimici adusi în cavitatea bucala de miscarea limbii, 
d) la pasari: -mugurii gustativi sunt situati exclusiv în cavitatea bucala si pe limba; sensibilitatea 
gustativa este mai redusa decât Ia mamifere; -sensibilitatea olfactiva este bine dezvoltata la pasarile 
rapitoare de zi si redusa la pasarile granivore. 
• Prin sensibilitatea olfactiva si gustativa se asigura: - depistarea substantelor sapide si a 
substantelor odorante; -depistarea surselor de hrana, a pericolelor, etc.

VARIANTA 33
I) l-b 2-b 3-a 4-c 5-b 6-a 7-b 8-c
II) 1) 1-e   2-a   3-c 4-b 2)   l-c   2-e  3-a 4-b
III) 1) a) Excretia reprezinta procesul de eliminare din organism a unor substante toxice (uree, acid 
uric, etc.) prin intermediul sistemului excretor. La amfibieni rinichiul este de tip mezonefros.
b) In mediul acvatic amfibienii se deplaseaza prin înot fie prin ondularea corpului  (la urodele) fie 
prin vâslire (anure). In mediul terestru amfibienii se deplaseaza prin târâre (urodele) si prin salturi 
(anure). 
c) Metamorfoza la amfibieni se desfasoara în urmatoarele stadii: ou - larva (mormoloc) - adult.
III) 2) a) Ereditatea reprezinta însusirea organismelor de a poseda o anumita informatie genetica pe 
baza careia sunt transmise caracterele la descendenti. Variabilitatea este capacitatea indivizilor de a 
se deosebi între ei prin diferite însusiri ereditare si
neereditare.
b) Legile mendeliene ale ereditatii sunt: legea puritatii gârnetilor: gârnetii sunt puri din punct de 
vedere genetic, continând un singur factor ereditar dintr-o pereche de factori ereditari; legea 
segregarii independente a perechilor de caractere: fiecare pereche de factori ereditari segrega 
independent de alte perechi de factori ereditari.
c) Aparitia grupei de sânge AB(IV) este rezultatul  interactiunii între gene alele dominante - 



fenomen cunoscut sub numele de codominanta.
IV) a) Genotipul     indivizilor     din     FI     este: AaBbCcDd

b) Gametii  formati de un genitor de tipul AABBCcDd sunt: ABCD; ABCd; ABcD; ABcd
V) Urechea la mamifere este alcatuita din:
- urechea externa: pavilionul urechii si conductul auditiv extern;
- urechea medie: camera timpanic. si un sistem de oase format din ciocanel, nicovala, scarita.
- urechea interna formata din labirint osos (vestibul osos, canale osoase semicirculare, melc osos) si 
labirint membranos (utricula, sacula, canale semicirculare membranoase, melc membranos).
• Receptorii auditivi sunt localizati în : lagena (pesti), papila bazilara (amfibieni si reptile), melc 
membranos (pasari, mamifere).
• Urechea la diferitele clase de vertebrate prezinta urmatoarele particularitati:
a) la pesti: este prezenta numai urechea interna; -sacula prezinta o dilatatie numita lagena.
b) la amfibieni: apare urechea medie; lagena prezinta o prelungire -papila bazilara unde se afla 
receptorii acustici;
c) la reptile: timpanul este putin retras spre interior; în camera timpanica a urechii medii se gaseste 
un os denumit columela (exista si la pesti si pasari)
d) la pasari: apare urechea externa reprezentata prin conductul auditiv extern; apare melcul 
membranos format dintr-o singura spira.

VARIANTA 34
I) l-b 2-a   3-b   4-d    5-a    6-b 7-a    8-b
II) 1) 1-e   2-b  3-c  4-a   2)   l-d    2-e  3-c  4-b
III) 1) a) Principalul tip de respiratie la pesti este respiratia branhiala. La unii pesti respiratia 
branhiala este completata prin: respiratia intestinala (tipar si zvârluga); respiratie tegumentara 
(anghila); respiratie pulmonara (pestii dipnoi).
b) Locomotia la pesti prezinta urmatoarele particularitati: la pestii pelagici, care traiesc mai spre 
suprafata apei, propulsia corpului este realizata de contractia musculaturii cozii si a corpului care 
permite ondularea lui; înotatoarele perechi mentin echilibrul si modifica directia de înot; la pestii 
bentonici, ce traiesc la adâncimi mari, deplasarea corpului se realizeaza cu ajutorul unei membrane 
care înconjoara corpul, iar înotatoarea codala mentine echilibrul.
c) Circulatia la pesti este închisa si simpla. Inima este bicamerala, fiind formata dintr-un atriu si un 
ventricul. Prin inima circula numai sânge neoxigenat care este adus din organism în sinusul venos al 
atriului. Din ventriculul inimii, sângele neoxigenat este pompat spre branhii, se oxigeneaza si este 
condus mai departe la toate tesuturile organismului unde cedeaza O2 si se încarca cu CO2 si revine 
la inima.
III) 2) a) Componente specifice celulei vegetale sunt: cromoplastele, leucoplastele, peretele celular, 
etc.
b) Ecuatia chimica a fotosintezei este: CO2 + H20 lumina/clorofila ? (CH2O)n + O2
c) Intensitatea fotosintezei creste odata cu cresterea temperaturii pâna la aproximativ 25°-40°C (în 
functie de tipul plantelor). La plantele de provenienta sudica temperatura optima de desfasurare a 
fotosintezei este în jur de 35-40°C, iar la plantele de provenienta nordica temperatura optima este în 
jur de 25-30 °C. Peste 40°-45°C intensitatea fotosintezei scade treptat pentru a înceta definitiv, 
deoarece au loc transformari ireversibile ale proteinelor (enzimelor)

IV) a) Genotipul plantelor din FI este: RrOo Fenotipul plantelor din FI este: tomate cu fructe rosii si 
ovale.
b) 1/16  combinatii   din F2 prezinta fructe portocalii si rotunde (rroo)
c) 9/16 combinatii au fructe rosii si ovale, si 3/16 combinatii au fructe rosii si rotunde
V) Un alt tip de diviziune celulara indirecta este diviziunea meiotica (meioza).



• Mitoza se desfasoara în 4 faze: profaza, metafaza, anafaza, telofaza.
a. Profaza: membrana nucleara si nucleolii se dezorganizxeaza; se formeaza fusul de diviziune; 
cromatina se fragmenteaza si se condenseaza în cromozomi.
b. Metafaza: cromozomii sunt condensati la maximum; sunt formati din 2 cromatide; sunt dispusi în 
placa ecuatoriala.
c. Anafaza: cromozomii sunt monocromatidici; sunt atrasi spre polii celulei;
se gasesc la jumatatea distentei dintre ecuator si poli.
d. Telofaza: se reorganizeaza membrana nucleara; dispare fusul de diviziune; cromozomii se 
despiralizeaza
• Mitoza are loc în celulele somatice ale organismelor eucariote având rol în:
generarea de celule pentru formarea si cresterea unui organism pluricelular; înmultirea, prin 
reproducere asexuata a organismelor unicelulare.

VARIANTA 35
I) l-b    2-c      3-c      4-c    5-b 6-a 7-d  8-c
II) 1) l-c  2-a   3-e  4-d   2)   l-b 2-a 3-e 4-c
III) 1) a) Adaptari ale pasarilor la zbor sunt: transformarea membrelor anterioare în aripi;
centura scapulara are o forma speciala, astfel încât sa ofere un sprijin solid pentru aripi;
sternul prezinta o proeminenta în forma de lama de topor denumita carena, pe care se insera muschii 
pectorali foarte puternici ce pun în miscare aripile; trecerea aerului de doua ori prin plamâni- la 
ridicarea si la coborârea aripilor, ceea ce determina o utilizare mai eficienta a O2 din aer, necesitând 
o cantitate mai mica de energie.
b) Mecanismul ventilatiei pulmonare este diferit la pasarea în repaus fata de pasarea aflata în zbor. 
a. In repaus: prin contractia muschilor intercostali, volumul cutiei toracice se mareste;
deoarece plamânii  nu adera la cutia toracica, ei îsi modifica foarte putin volumul în timpul 
miscarilor respiratorii; este necesara suplimentarea plamânilor cu aer care se face cu ajutorul sacilor 
aerieni.
b. In timpul zborului: cutia toracica devine imobila servind doar ca suport pentru aripi;
muschii care actioneaza aripile dilata si contracta sacii aerieni în mod succesiv;
la ridicarea aripilor, aerul trece din caile aeriene prin plamâni în sacii aerieni, iar la coborârea 
aripilor trece din sacii aerieni prin plamâni spre caile aeriene.
c) Rinichii pasarilor sunt de tip metanefros.
III) 2) a) Diviziunea indirecta este de doua tipuri: mitoza si meioza.
b) Profaza I se caracterizeaza prin: dezorganizarea membranei nucleare si a nucleolilor;
fragmentarea cromatinei si condensarea ei în cromozomi care devin vizibili la microscop;
formarea fusului de diviziune; formarea tetradelor cromatidice (bivalentilor) prin gruparea si 
alaturarea cromozomilor omologi; realizarea schimbului reciproc de gene între cromozomii omologi 
(crossing-over), etc.
c) Importanta meiozei consta în: - mentinerea constanta a numarului de cromozomi specific fiecarei 
specii,deoarece gametii-rezultati in urma diviziunii meiotice-contin doar jumatate din numarul de 
cromozomi ai unei specii si, in urma fecundatiei, vor da nastere zigotului cu numarul de cromozomi 
specific speciei respective;
- cresterea variabilitatii genotipice si fenotipice a organismelor datorita noilor combinatii ale 
cromozomilor proveniti de la cei doi parinti.

IV) a) Genotipurile parintilor sunt: femela- LAl;    barbat – LALB
Genotipurile  si   fenotipurile posibile ale descendentilor sunt:
- LALA - grupa A(H) homozigota;
- LALB - grupa AB(IV);
- LAl - grupa A(II) heterozigota;



- LBl - grupa B(III) heterozigota.
V) Sistemul nervos central la maifere cuprinde: maduva spinarii si encefal format din: trunchi 
cerebral, cerebel, diencefal, emisfere cerebrale.
• In structura S.N.C. se întâlnesc doua tipuri de substanta: substanta cenusie si subs. alba.
• Diferitele organe nervoase prezinta numeroase caracteristici structurale:
a. Maduva spinarii: prezinta substanta cenusie la interior formata din corpi neuronali;
substanta alba este la periferie dispusa sub forma de cordoane în care se afla fascicule ascendente si 
descendente; este conectata cu receptorii si efectorii trunchiului prin nervi spinali;
b. Trunchiul cerebral: este format din: bulb, punte, mezencefal;
substanta cenusie este dispusa la interior sub forma de nuclei senzitivi, motori, vegetativi si proprii; 
mezencefalul este alcatuit din pedunculii cerebrali si coliculii cvadrigemeni.
c. Cerebelul: este format din doua emisfere cerebeloase unite prin vermis;
prezinta  substanta cenusie atât la exterior-scoarta cerebeloasa, cât  si la interior - nuclei 
intracerebelosi; este legat de trunchiul cerebral prin pedunculii cerebelosi.
d. Emisferele cerebrale: sunt separate prin fisura interemisferica si unite prin punti de substanta alba 
( subs. cenusie formeaza la periferie scoarta cerebrala (cortexul) cortexul prezinta arii senzitive, 
motorii, de asociatie. 
•  S. N. C. îndeplineste doua functii: reflexa - prin centrii nervosi din substanta cenusie; de 
conducere - prin fasciculele substantei albe.

VARIANTA 36
I) 1-a 2-c 3-b  4-b 5-b  6-d 7-d 8-c
II) 1) 1-b  2-d 3-c  4-e   2) 1-c  2-d 3-a 4-e
III) 1) a) Substanta cenusie din maduva spinarii prezinta urmatoarele caracteristici structurale: este 
formata (în sectiune transversala) din doua coarne anterioare, doua coarne laterale si doua coarne 
posterioare; în coarnele anterioare se gasesc neuroni somatomotori; în coarnele laterale se gasesc 
neuroni vegetativi, etc.
b) Tubul digestiv la mamifere cuprinde: cavitatea bucala, faringe, esofag, stomac, intestin subtire, 
intestin gros.
c) Celulele fotoreceptoare din retina mamiferelor sunt reprezentate de celulele cu conuri si celulele 
cu bastonase.
III) 2) a) Dupa numarul de cromozomi, celulele se clasifica în: celule haploide (n)- contin o 
garniture simpla de cromozomi, si celule diploide (2n)- contin o garnitura dubla de cromozomi.
b) Cromozomii metafazici prezinta cel mai înalt grad de spiralizare si condensare. Sunt
cromozomi bicromatidici alcatuiti din doua cromatide unite prin centromer. Fiecare cromatida este 
reprezentata de o molecula de ADN puternic condensata.
c) In profaza I a meiozei, cromozomii sunt dispusi sub forma de perechi de cromozomi omologi, 
formând bivalenti sau tetrade cromatidice. In alcatuirea unui bivalent, un comozom este matern si 
unul patern. In anafaza II, cromozomii sunt monocromatidici   rezultând prin clivarea longitudinala 
a cromozomilor bicromatidici.

IV) a) Genotipul femelei este: ccpp si Gametii barbatului sunt: CP, Cp, cP, cp
b) Indivizii cu genotipul ccPP au ochii albastri si sunt pistruiati.
c) 25% din descendenti au ochii albastri si nu prezinta pistrui (ccpp).
V) Celula reprezinta unitatea structurala si functionala a organismelor, capabila de a-si duce viata 
independent sau în complexe celulare interdependente.
• Plastidele incolore denumite leucoplaste sunt reprezentate de: Amiloplaste - depoziteaza amidon; 
oleoplaste - depoziteaza lipide; proteoplaste - depoziteaza proteine.
• Un alt constituent specific celulei vegetale este peretele celular dispus la periferie peste
membrana celulara.



• Cloroplastul este alcatuit din: membrana dubla la periferie; stroma.
Membrana externa este neteda, iar membrana interna prezinta numeroase plieri denumite lamele 
stromatice (lamele intergranale), pe care se gasesc dispuse discurile grânare (grana). Lamelele 
intergranale împreuna cu grana formeaza tilacoide ce contin pigmenti clorofilieni. In stroma se 
gasesc numeroase enzime, ADN, ARN, proteine, etc.
Functia principala a cloroplastelor este fotosinteza, la nivelul lor realizându-se ambele faze ale 
procesului: faza de lurhina si faza de întuneric.

VARIANTA 37
I) l-a 2-b 3-a  4-b 5-c  6-b 7-d 8-d
II) 1) l-d 2-c 3-b  4-a 2)   l-c   2-e 3-a 4-b
III) 1) a) Plastidele se clasifica în leucoplaste, cromoplaste, cloroplaste.
b) Rol foarte important în fotosinteza prezinta cloroplastele în structura carora se întâlneste: 
-membrana dubla la periferie; -stroma; -lamele intergranale; -grana, 
c) Ecuatia chimica a fotosintezei este: CO2 + H2O lumina/clorofila ? (CH2O)n + O2
III) 2) a) Trunchiul cerebral la mamifere este format din: bulbul rahidian, puntea lui Varolio si 
mezencefal.
b) Receptorii vizuali sunt reprezentati de: - celulele cu conuri dispuse în pata galbena a retinei; - 
celulele cu bastonase - predomina spre periferia retinei.
c) Adaptari ale pasarilor la locatia aeriana sunt: transformarea membrelor anterioare în aripi; 
prezenta sacilor aerieni aflati în legatura cu unele oase pline cu aer (oase pneumatice); forma 
speciala a centurii scapulare care ofera sprijin solid pentru aripi.
IV) a) Genotipurile parintilor sunt: TTRR; ttrr.
b) Genotipul indivizilor din FI este TtRr. Fenotipul   indivizilor   din   FI   este: mazare cutulpina 
înalta si flori rosii.
c) Raportul de segregare dupa fenotip în F2 este:
- 9/16 combinatii: tulpina înalta, flori rosii
- 3/16 combinatii: tulpina înalta, flori albe;
- 3/16 combinatii:tulpina scunda, flori rosii;
- 1/16 combinatii: tulpina scunda, flori albe.
Genotipurile indivizilor cu tulpina înalta si flori albe sunt: TTrr si Ttrr.

V) Reproducerea reprezinta însusirea organismelor de a da nastere la indivizi noi,asemanatori lor 
determinând perpetuarea speciei.
• înmultirea vegetativa prin tulpini subterane se realizeaza prin:
- rizomi; la iris, menta, etc; 
- bulbi; la lalea, narcisa, usturoi, etc.
- tuberculi; la cartof.
• înmultirea asexuata artificiala prin organe vegetative se poate realiza prin:
a) Butasire:
- butasii sunt fragmente de organe vegetative ce se pun la înradacinat în apa, sol sau nisip. - butasii 
pot fi: fragmente de tulpina - vita de vie, trandafir, muscata sau butasi de frunza de begonie, etc.
b) Marcotaj: - marcotele sunt fragmente de tulpina puse la înradacinat fara a fi desprinse de la 
început de planta mama. Se aplica la vita de vie, coacaz si const. în aplecarea unei ramuri , 
acoperirea unei portiuni a ei cu pamânt , lasându-i vârful afara. Dupa ce formeaza radacini 
adventive se separa de planta mama.
c) Altoirea: -se foloseste îndeosebi în pomicultura, viticultura, etc. Consta în îmbinarea a doua 
plante: portaltoiul si altoiul. Cele doua parti se vor uni cu conditia ca meristemele lor sa vina în 
contact unul cu altul pentru a se forma legaturi vasculare. Se poate realiza în multe moduri.
d) Microbutasirea: consta în utilizarea unui fragment de meristem sau chiar a unei celule ca butas.



VARIANTA 38
I) l-b 2-c  3-b   4-b   5-c  6-a   7-d    8-c
II) 1) l-e  2-a   3-c  4-b    2)   l-e   2-c  3-b   4-aIII) 1) a) Anexele embrionare ce apar în cursul 
dezvoltarii embbrionare la reptile sunt: sacul vitelin ce contine substante nutritive; vezicula 
amniotica - plina cu lichid ce inconjura embrionul; alantoida - structura vasculara ce face legatura 
între embrion si coaja oului având rol în respiratie.
b) Dimorfism sexual prezinta foarte multe specii de pasari (gaina, cocosul de mamifere (cerb).

munte, etc.) dar si de
c) La pesti reproducerea este sexuala, fecundatia putând fi externa sau interna; organele 
reproducatoare sunt reprezentate de: gonade barbatesti - testicule ce produc spermatozoizi; gonade 
femeiesti - ovare ce produc ovulele (icre).
III) 2) a) Cavitatile inimii pasarilor si mamiferelor ce contin sânge oxigenat sunt: atriul stâng (A.S.) 
si ventricului stang (V.S.)
b) Circulatie închisa: sângele circula numai în cadrul unui sistem închis de vase, fara a veni în 
contact direct (la nivelul unor lacune sau sinusuri) cu celulele.
Circulatie dubla: într-un circuit complet sângele trece de doua ori prin inima.
Circulatie completa: sângele oxigenat nu se amesteca cu sângele neoxigenat.
c) Inima pasarilor este mai mare an comparatie cu a celorlate vertebrate ( raportata la dimensiunile 
corpului) datorita necesitatilor de satisfacere a cheltuielilor energetice considerabile din timpul 
zborului si de mentinere a temperaturii corporale constante (homeotermie).

IV) a) In profaza celula are 12 cromozomi bicromatidici: 
12 cromozomi bicromatidici = 24 cromatide.
b) In anafaza celula are 24 cromozomi monocromatidici: 
24 cromozomi monocromatidici = 24 cromatide.
c) Celulele fiice contin fiecare câte 12 cromozomi monocromatidici:
12 cromozomi monocromatidici = 12 cromatide
V) Celula reprezinta unitatea structurala si functionala a organismelor capabila de a-si duce viata 
independent sau în complexe celulare interdependente.
• O mitocondrie este formata din membrana dubla la periferie si matrice mitocondriala. Membrana 
externa este neteda, iar cea interna prezinta numeroase plieri denumite criste sub forma de tuburi 
sau lamele. Pe criste se gasesc numeroase enzime oxido-reducatbare. Matricea mitocondriala 
contine numeroase enzime, ADN, ARN, ribozomi, etc.
• La nivelul mitocondriei, sub actiunea enzimelor oxido-reducatoare, se desfasoara etapele finale ale 
proceselor de respiratie celulara.
• Respiratia reprezinta procesul de oxidare a subst organice cu eliberare de energie.
• Ecuatia respiratiei aerobe este: C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6H2O + 38ATP
• Relatia respiratie - fotosinteza: Prin fotosinteza se realizeaza sinteza de substante organice care 
reprezinta substratul respirator ce este oxidat în procesul de respiratie; de asemenea, în fotosinteza 
este produs si eliberat O2 care este folosit pentru oxidarea substantelor în procesul de respiratie.

VARIANTA 39
I) l-c  2-d   3-a    4-d    5-c 6-c    7-a     8-c
II) 1) l-d   2-c   3-b  4-a  2)   l-c     2-b    3-a    4-e
III) 1) a) In  mediul  terestru  vertebratele  se  pot  deplasa prin:  târâre(  reptile),  mers  (majoritatea 
mamiferelor), salturi (amfibieni, canguri).
b) Mamiferele prezinta urmatoarele adaptari la locomotia în mediul acvatic: forma hidrodinamica a 
corpului (delfini, balene); reducerea dimensiunilor membrelor si trasformarea lor în vâsle sau lopeti.
c) Zborul pasarilor poate fi ramat - realizat prin bataia aripilor, sau poate fi zbor planat când sunt 



utilizati curentii de aer.
III) 1) a) Produsii finali obtinuti în urma respiratiei aerobe sunt CO2 si H2O.
b) Ecuatia generala a respiratiei anaerobe este: Substante organice ? produsi intermediari + CO2 + 
energie
c) Fermentatiile alcoolica si lactica se caracterizeaza prin: 
* asemanare: în ambele fermentatii substratul care se oxideaza este reprezentat de glucoza; 
* deosebire: în fermentatia alcoolica produsul intermediar este reprezentat de alcoolul etilic- în 
fermentatia lactica produsul intermediar este reprezentat de acidul lactic.
IV) a) Genotipul   individului   homozigot recesiv este: aabb.
b) Gametii formati de genitorul heterozigot sunt: AB, Ab, aB, ab.
c) Indivizii rezultati prezinta urmatoarele genotipuri: AaBb, Aabb, aaBb, aabb.

V) Celula reprezinta unitatea structurala si functionala a tuturor organismelor, capabila de a-si duce 
viata independent sau în complexe celulare interdependente. 
• Mitoza se desfasoara în celulele somatice ale organismelor, în urmatoarele faze: profaza, 
metafaza, anafaza si telofaza. Acestea se caracterizeaza prin: 
e. Profaza: membrana nucleara si nucleolii se dezorganizeaza; se formeaza fusul de diviziune; 
cromatina se fragmenteaza si se condenseaza în cromozomi, 
f. Metafaza: cromozomii sunt condensati la maximum; sunt formati din 2 cromatide;
sunt dispusi în placa ecuatoriala,
g. Anafaza: cromozomii sunt monocromatidici; sunt atrasi spre polii celulei; se gasesc la jumatatea 
distentei dintre ecuator si poli.
h. Telofaza: se reorganizeaza membrana nucleara; dispare fusul de diviziune; cromozomii se 
despiralizeaza
• Mitoza are loc în celulele somatice ale organismelor eucariote având rol în:
generarea de celule pentru formarea si cresterea unui organism pluricelular;
înmultirea, prin reproducere asexuata a organismelor unicelulare.
• Un alt tip de diviziune indirecta este meioza. Cele doua tipuri de diviziune se caracterizeaza prin: 
* asemanare: atât în meioza cât si în mitoza repartizarea cromozomilor în celulele fiice se realizeaza 
cu ajutorul filamentelor fusului de diviziune;
* deosebire: celulele rezultate în mitoza sunt diploide - celulele rezultate în meioza sunt haploide.

VARIANTA 40
I) 1-d  2-d 3-c   4-a    5-c  6-b 7-c   8-b
II) 1) 1-d 2-e  3-a   4-b 2)   l-c  2-d  3-a 4-b
III) 1) a) Glandele  anexe  ale  sistemului  digestiv  la  mamifere  sunt:   glandele  salivare, ficatul  si 
pancreasul.
b) Ecuatia chimica generala a fotosintezei este: CO2 + saruri minerale + H2O ? lumina/clorofila ? 
substante organice + O2
c) Sistemul circulator al pasarilor si mamiferelor se caracterizeaza prin: 
* asemanari: - exista doua circuite (marea si mica circulatie) complet separate între ele dar 
interconectate; - inima este tetracamerala formata din doua atrii si doua ventricule; 
* deosebiri: - inima pasarilor este mai mare decât a mamiferelor (raportata la dimensiounile 
corpului; - cârja aortica la pasari are orientare spre dreapta- la mamifere are orientare spre stânga.
III) 2) a) Diviziunea meiotica se desfasoara în celulele somatice determinând cresterea organismelor 
pluricelulare si înlocuirea celulelor si tesuturilor îmbatrânite si traumatizate.           b) Telofaza 
mitozei se caracterizeaza prin: reorganizarea membranei nucleare si a nucleolilor; despiralizarea 
cromozomilor; dezorganizarea fusului de diviziune; formarea unui perete despartitor Ia jumatatea 
celulei initiale.
c) In metafaza mitozei cromozomii  bicromatidici sunt dispusi  la ecuatorul celulei în placa 
metafazica, iar în anafaza spre polii celulei migreaza cromozomi monocromatidici.



IV) a) Genotipurile parintilor sunt: femela - LAl ;   barbat – LALB
b) Genotipurile posibile ale copiilor sunt: LALA,   LALB,   LAl,   LBl
c) Probabilitatea aparitiei unui copil cu grupa B(III) este de 25% (LB1) si a unui copil cu grupa 
A(II) este de 50% ( LA LA ; LAl )

V) Urechea mamiferelor este alcatuita din: ureche externa, ureche medie, ureche interna. • 
Receptorul auditiv la mamifere este reprezentat de organul Corti; este localizat în melcul 
membranos fiind dispus pe membrana bazilara; este alcatuit din celule de sustinere si celule 
senzoriale  dispuse în doua straturi. 
• Mecanismul auzului la mamifere consta în: undele sonore (condensari si rarefieri ale aerului) sunt 
captate de pavilionul  urechii si conduse prin condulctul  auditiv extern pâna la membrana 
timpanica; vibratiile timpanului sunt conduse prin lantul de oscioare din urechea medie - ciocan, 
nicovala , scarita- pâna la membrana ferestrei ovale. Vibratiile membranei ferestrei ovale determina 
unde ce se propaga în perilimfa din rampa vestibulara si prin helicotrema trec în peri limfa din 
rampa timpanica; când undele ating amplitudinea maxima- la diferite distante de baza melcului, în 
functie de frecventa lor- comprima si ridica membrana bazilara si, odata cu ea, organul Corti; prin 
ridicare cilii celulelor senzoriale ating membrana tectoria si se îndoaie determinând initierea si 
propagarea unor potentiale de actiune.
• La diferitele grupe de vertebrate, urechea prezinta urmatoarele componente:
a. la pesti: - urechea interna: canale semicirculare, utricula, sacula, lagena;
b. la amfibieni si reptile: - urechea interna, canale semicirculare, utricula, sacula , papila bazilara; 
urechea medie: camera timpanica, columela;
c. la pasari: - urechea interna: - canale semicirculare, utricula, sacula, melc membranos; urechea 
medie: camera timpanica, columela; - urechea externa: conduct auditiv extern.

VARIANTA 41
I) 1-c  2-b  3-d    4-a   5-c    6-b  7-c  8-b
II) 1) l-e   2-d   3-a  4-b  2)   l-c   2-e   3-a  4-b
III) 1) a) Respiratia reprezinta procesul de oxidare a substantelor organice la nivel celular, cu 
eliberare de energie. 
b) Caile respiratorii la mamifere sunt reprezentate de: fose nazale, faringe, laringe, trahee, bronhii 
primare. 
c) La amfibienii adulti respiratia pulmonara-legata de mediul terestru,este completata prin respira 
tegumetara-legata de mediul acvatic. Amfibienii sunt vertebratele ce fac trecerea de la mediul 
acvatic la mei terestru,respectiv  de   la  respiratie  branhiala  la  respiratie  pulmonara. Deoarece 
plamânii  nu pot asin necesitatile de O2 ale organismului,    respiratia pulmonara este completata 
prin respiratie cutanee (tegumentara). Pentru aceasta tegumentul -care este puternic vascularizat - 
trebuie sa fie permanent umed
III) 2) a) Tezele teoriei cromozonale a ereditatii sunt: -dispunerea lineara a genelor în cromozomi; 
-transmiterea înlantuita a genelor dispuse în acelasi cromozom (linkage); 
- schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi (crossing-over).
b) Utilizarea musculitei de otet ca material de studiu prezinta urmatoarele avantaje: -se creste foarte 
usor în laborator -este foarte prolifica -viteza de succesiune a generatiilor este mare - prezinta un 
numar redus de cromozomi 
c) Raportul de segregare în F2 prin linkage este 50% : 50% iar prin crossing-over este de 41,5% : 
8,5% : 8,5%; 41, 5%. Diferenta dintre cele doua raporturi de segregare rezulta din faptul ca în 
crossing-over se realiza schimb de gene între cromozomii omologi (la organismele heterozigote) 
rezultând cromozomi recombinati formeaza gârneti recombinati. Prin participarea la fecundafie a 
unor astfel de gârneti rezulta organis recombinate care modifica raportul de segregare.
IV) a) Genotipul soarecilor din FI este : Aa
b) Genotipurile si fenotipurile soarecilor din F2 sunt: 



- AA-soareci gri;
- Aa - soareci gri;
- aa -soareci albi;

c) Raportul   de  segregare genotipica din F2 este: 1 AA : 2 Aa : 1 aa Raportul de segregare 
fenotipica din F2 este: 3 (soareci gri) : 1 (soareci albi)
V) Stomacul la mamifere este situat între esofag ,de care este delimitat prin sfincterul cardia si 
intestiJ subtire ,de care este delimitat prin sfincterul pilor. 
• La mamifere stomcaul poate fi : - unicameral : cal ,porc, etc. - tetracameral : vaca, oaie,etc. La 
mamiferele rumegatoare hrana este de natura vegetala. Stomacul este tetracameral fiind format din: 
ierbar,ciur,foios si cheag.Hrana(iarba,fânul) este înghitita nemestecata si ajunge în ierbar unde , sub 
actiuJ bacteriilor simbionte,este degradat peretele celulozic al celulelor vegetale si deschis accesul 
la continu» celular nutritiv, în ciur se formeaza mici cocoloase care ajung din nou în gura si sunt 
rumegate. Reinghitiu hrana ajunge în foios si apoi în cheag , care este stomacul propriu zis , cu 
glandele gastrice. 
• La nivelul stomacului procesele digestive constau în: -transformari mecanice: desfacerea holurilor 
alimentare si amestecarea lor intima cu sucul gastric-pj actiune a musculaturii netede din peretele 
stomacului, -transformari fizice: înmuierea si mai puternica a alimentelor si dizolvarea unor 
constituenti alimentari prin actiunea apei din sucul gastric. -transformari chimice: degradarea unor 
constituenti alimentari (substante organice) cu ajutorul enzimelc din sucul gastric.Acestea se 
clasifica în:
- enzime proteolitice: pepsina, labfermentul, gelatinaza; actioneaza asupra proteinelor pe care ii 
descompune în peptide mai mici.
- enzime lipoliptice: lipaza gastrica; actioneaza asupra lipidelor emulsionate pe care le transforma 
pani la acizi grasi si glicerina.

VARIANTA 42
I) l-d   2-c  3-a  4-d     5-b   6-c     7-d  8-a
II) 1) 1-c  2-a   3-e    4-d    2)   l-e     2-d     3-c  4-a
III) 1) a) Miscari de orientare ale plantelor sunt: tropismele si tactismele.
b) Dupa suprafata de contact a piciorului cu solul, mamiferele pot fi: -plantigrade - calca pe toata 
talpa: urs,maimuta,etc. -digitigrade - calca pe degete: pisica,tigru,etc. 
- unguligarde - calca pe vârful degetelor învelite într-o copita: cal,zebra,etc.
c) Organele de simt ale rechinului si balenei se caracterizeaza prin : -asemanare: ochii balenei si 
rechinului prezinta cornee turtita si cristalin sferic (adaptari la mediul acvatic); -deosebire : simtul 
olfactiv la rechini este foarte dezvoltat-la balene este redus;                                         III) 2) a) 
Procesele prin care se formeaza urina la vertebrate sunt: ultrafiltrarea glomerulara, reabsorbtie 
tubulara.secretie tubulara.
b) Rinichiul   vertebratelor   trece   prin   urmatoarele   stadii   de   dezvoltare: 
pronefros,mezonefors, metanefros
c) La nivelul tubilor uriniferi ai nefronilor se realizeaza intense procese de reabsortie si secretie 
tubulara în asa fel încât compozitia urinei finale difera foarte mult de compozitia urinei primare. 
Prin reabsortia tubulara trece o foarte mare cantitate de apa din urina primara în capilarele 
peritubulare.trec numerosi electroliti, alte substante,ete. Cantitatea de apa reabsorbita este cu atât 
mai mare cu cât lungimea tubului excretor este mai mare, rezultând eliminarea unei cantitati mici de 
urina foarte concentrata.
IV) a) Genotipurile parintilor sunt: la barbat: LAl ;  la femela :LBl

b) Genotipurile si grupele de sânge ale descendentilor sunt:
- LALB - grupa AB(IV); 



- LAl - grupa A(II)- heterozigota; 
- LBl -gupa B(III)-heterozigota; 
- ll -grupa 0(I);
V) Meioza se desfasoara în organele reproducatoare ale organismelor ducând la formarea celulelor 
1 sexuale. Se desfasoara în doua etape: reductionala si ecvationala. Etapa reductionala cuprinde 
fazele: profaza I ,metafaza I ,anafaza I, telofaza 1. Dupa o scurta interfaza urmeaza etapa 
ecvationala formata din: profaza II ,metafaza II ,anafaza 11 si telofaza II. Fazele etapei reductionale 
prezinta urmatoarele caracteristici: 
a) Profaza I: -cromozomii omologi se grupeaza în perechi formând bivalenti sau tetrade cromatidice 
; etc. 
b) Metafaza I: -cromozomii bivalenti sunt dispusi în planul ecuatorial al celulei în placa metafazica; 
c) Anafaza I: -cromozomii bicromatidici migreaza spre polii celulei; d)Telofaza I: -cromozomii 
bicromatidici ajunsi la polii celulei se despiralizeaza; 
•  Importanta meiozei : -mentinerea constanta a numarului de cromozomi specific fiecarei specii, 
deoarece gametii-rezultati în urma diviziunii meiotice-contin doar jumatate din numarul de 
cromozomi ai unei  specii si, în urma fecundatiei, vor da nastere zigotului cu numarul de 
cromozomi specific speciei respective; 
- cresterea variabilitatii genotipice si fenotipice a organismelor datorita noilor   combinatii ale 
cromozomilor proveniti de la cei doi parinti.
• Un alt tip de diviziune indirecta este mitoza.Cele doua tipuri de diviziune se caracterizeaza prin: 
* asemanare: atât în meioza cât si în mitoza repartizarea cromozomilor în celulele fiice se realizeaza 
cu ajutorul filamentelor fusului de diviziune;
* deosebire: celulele rezultate în mitoza sunt diploide-celulele rezultate în meioza sunt haploide 

VARIANTA 43
I) l-b  2-c   3-a    4-b     5-b     6-b      7-b     8-c
II) 1) l-a   2-d    3-b  4-e        2)   l.-d     2-c   3-e   4-b
III) 1) a) Lumea vie se calsifica în urmatoarele regnuri: R.Procariote, R.Protiste, R.Fungi, R.Plante 
si R.Animale.
b) Ereditatea reprezinta însusirea organismelor de a poseda o anumita informatie genetica pe baza 
careia sunt transmise caracterele la descendenti. Variabilitatea este capacitatea indivizilor de a   se 
deosebi între ei prin diferite însusiri ereditare si neereditare.
c) Drojdia de bere face parte din R. Fungi; Coada calului face parte din R.Plante; Cleiul pamântului 
face parte din R.Procariote;
III) 2) a) La vertebrate gonadele masculine se numesc testicule,iar gonadele feminine se numesc 
ovare.
b) Anexele embrionare ce apar în cursul dezvoltarii embrionare la reptile sunt : sacul vitelin, 
cavitatea (vezicula) amniotica si alantoida.
c) La amfibieni fecundatia poate fi externa realizându-se în mediul acvatic dar sunt si specii la care 
se întâlneste fecundatîe interna.
IV) a) Gametii produsi de cei doi indivizi sunt: TtGg:TG; Tg; tG; tg si TTgg:Tg; Tg
b) Genotipurile descendentilor sunt: TTGg ; TTgg ; TtGg ; Ttgg
c) 25% din plantele rezultate au talie înalta si pastai verzi fiind homozigote

V) Componentele sângelui la vertebrate sunt: plasma si elemente figurate  reprezentate de: 
eritrocite, leucocite si trombocite. 
• Plasma sanguina reprezinta partea lichida (la mamifere în proportie de 55-60 %), care contine apa-
90% substante minerale, glucide, lipide, proteine, gaze, produsi de dezasimilatie, etc. 
• Eritrocitele sunt celule nucleate la toate vertebratele cu exceptia mamiferelor la care sunt 
anucleate (se numesc si hematii). Au rolul de a transporta gazele respiratorii (O2 si CO2) cu 



ajutorul unei proteine specifice numita hemoglobina,care contine fier. Hemoglobina poate forma 
combinatii labile atât cu O2 - oxihemogobina cat si cu CO2 -carboxihemoglobina-forme sub care 
sunt transportate în eritrocite gazele respiratorii. 
• Leucocitele sunt celule nucleate la toate vertebratele.Au forme diferite si participa în diferite 
moduri la functia numita imunitate. Anumite leucocite actioneaza prin fagocitoza -înglobeaza si 
digera diferitele particule straine organismului. 
• Alte leucocite (limfocite) produc anticorpi -proteine care se ataseaza la molecula antigenului si îl 
neutralizeaza. 
•  Trombocitele sunt celule mici,nucleate la toate vertebratele cu exceptia mamiferelor la care sunt 
reprezentate de fragmente de celule(se numesc si plachete sanguine). Au rol în coagularea sângelui 
si oprirea hemoragiilor. 
•  în seria vertebratelor circulatia prezinta urmatoarele caracteristici: 
- la pesti :circulatia este inchisa si simpla; inima este bicamerala formata dintr-un atriu si un 
ventricul; 
- la amfibieni: circulatia este inchisa,dubla,incompieta ; inima este tricamerala formata din. doua 
atrii si un ventricul, 
- la reptile: circulatia este inchisa, dubla, incompleta; inima este tricamerala formata din doua atrii si 
un ventricul; la crocodili inima este tetracamerala (doua atrii si doua ventricule)
- la pasari: circulatia este inchisa,dubla,incompleta; inima este tetracamerala formata din doua atrii 
si doua ventricule.
-la mamifere: circulatia este inchisa,dubla,incompleta; inima este tetracamerala formata din doua 
atrii si doua ventricule.

VARIANTA 44
I) l-d  2-c  3-b  4-b    5-a  6-d   7-b   8-c                                        
II) 1) l-c  2-a  3-e   4-b    2)   l-d   2-b  3-a   4-c
III) 1) a) Constituentul celular cu rol în respiratie este mitocondria 
b) Nucleul celular are o structura complexa prezentând urmatoarele componente: 
- membrana nucleara-dubla, cu numerosi pori; - nucleoplasma; - nucleoli; - retea de cromatina; etc.
c) Celula animala si vegetala prezinta numeroase caracteristici printre care: - asemanare: ambele 
tipuri de celule sunt de tip eucariot, prezentând un nucleu tipic, delimitat de o membrana nucleara; - 
deosebiri : - celula vegetala prezinta perete celular-celula animala nu prezinta perete celular -în 
celula vegetala se gasesc plastide - celula animala nu contine plastide.
III) 2) a) Segmentele tubului digestiv care comunica cu stomacul sunt: esofagul-prin sfincterul 
cardia si intestinul subtire prin sfincterul pilor.
b) Procesele de digestie finala se desfasoara la nivelul intestinului subtire.
c) Saliva contine o enzima-ptialina,ce face parte din enzimele amilolitice,în timp ce bila nu contine 
enzime,dar are în compozitie saruri biliare ce au rol îndeosebi în procesele de absortie a acizilor 
grasi.
IV) a) Genotipul soarecilor cu coada scurta este : ll

b) Procentele aparitiei soarecilor cu coada lunga în FI sunt: 
- 100% - daca intrusul este homozigot de tipul LL  
- 50% -  daca intrusul este heterozigot de tipul Ll
c) Schemele încrucisarii sunt: 1*- ll x LL si 2* - ll x Ll
V) Fotoreceptia consta în înregistrarea actiunii razeleor luminoase cu o anumita lungime de unda;
 • Componentele globului ocular la vertebrate sunt: 
- tunici: sclerotica .coroida , retina; 
- sistemul optic : cornee , umoare apoasa , cristalin , umoare sticloasa; 
- sistemul fotosensibil : celulele cu conuri si bastonase din retina. 
Ochiul pasarilor prezinta urmatoarele particularitati structurale: - prezinta trei pleoape.dintre care 



cea laterala (membrana nictitanta) este transparenta - coroida prezinta o prelungire puternic 
vascularizata „piepanele" - cu rol de hranire a ochiului 
• Pigmenti! fotosensibili sunt reprezentati de -celulele cu conuri ce predomina în pata galbena a 
retinei si au rol în perceperea culorilor si vederea diurna -celulele cu bastonase predomina spre 
periferia retinei  si  sunt raspunzatoare pentru vederea nocturna.

VARIANTA 45
I) l-b   2-d  3-b   4-c   5-a     6-b    7-c    8-c
II) l-c    2-b  3-a     4-e   2)   l-b  2-a    3-d    4-e
III) 1) a)  Adaptari ale pasarilor la locomotia prin zbor sunt: -transformarea membrelor anterioare în 
aripi - conformatia speciala a centurii scapulare, astfel încât sa asigure un sprijin solid pentru aripi.
b) Tipuri de deplasare caracteristice amfibienilor sunt: - prin înot fie prin ondularea corpului, fie 
prin vâslire; -prin târâre sau prin salturi (anure)
c) Locomotia prin mers la mamifere poate fi: -de tip plantigrad: calca pe toata talpa 
piciorului(urs,maimuta) -de tip digitigradxalca pe degete (pisica,leu) -de tip unguligrad: calca pe 
vârful degetelor ,învelite într-o copita(cal,zebra)
III) 2) a) Nucleul celular are o structura complexa  prezentând urmatoarele componente: 
membrana nucleara; nucleoplasma cu nucleoli si o bogata retea de cromatina.
b) Cromozomii se individualizeaza în profaza si ating maximum de spiralizare si condensare în 
metafaza diviziunii celulare
c) Mitoza se desfasoara în celulele somatice ale organismelor.iar celulele reproducatoare rezulta în 
urma meiozei ce se desfasoara în organele de reproducere ale organismelor
IV) a) Genotipurile plantelor din F2 sunt : RR;    Rr;    rr
b) Raportul  de  segregare fenotipica în  F2 este: 3 (tomate rosii) : 1 (tomate galbene) -indivizii 
homozigoti dominanti si cei heterozigoti prezinta acelasi fenotip
c)  Raportul de segregare genotipica în F2 este: 1RR: 2Rr : Irr -50% din organisme sunt homozigote 
asemanatoare parintilor si 50% sunt heterozygote

V) Fotosinteza reprezinta procesul prin care plantele verzi sintetizeaza  substante organice din 
substante  anorganice in prezenta energiei luminoase.
Ecuatia fotosintezei: 
H2O + saruri minerale + CO2 lumina/clorofila ? substante organice + O2
Fotosinteza este influentata de o serie de factori printre care: lumina, temperatura, cantitatea de apa, 
concentratia de CO2, concentratia de oxigen etc.
a) Lumina influenteaza fotosinteza prin intensitate si compozitie cromatica.
Procesul de fotosinteza se realizeaza între câteva zeci de lucsi si aproximativ 140.000-150.000 lucsi. 
Intensitatea fotosintezei creste odata cu cresterea intensitatii luminoase pâna la 50.000 lucsi.între 
50.000 lucsi si 100000 lucsi intensitatea fotosintezei se mentine constanta,iar peste 100000 de lucsi 
scade treptat pentru a înceta definitiv la 150000 lucsi.
Referitor la compozitia cromatica,fotosinteza are eficienta cea mai mare în radiatia rosie apoi în cea 
albastra,verde etc.
b) Temperatura: procesul de fotosinteza se desfasoara între temperaturi minime putin peste 0°C si 
temperaturi maxime de aproximativ 40-45°C. Intensitatea fotosintezei creste direct proportional ci 
temperatura pâna la 25-35° (40°)C în functie de tipul plantelor. Cresterea temperaturii peste 40-
45°C determini scaderea si ulterior încetarea fotosintezei datorata degredarii proteinelor celulare.
c) Cantitatea de apa: Fotosinteza-ca orice proces fiziologic-este afectata de lipsa apei.Eficienta 
maximi a fotosintezei se obtine pe soluri cu umiditate de 75-80 % si la un grad de hidratare a 
celulelor de 70-1 80%. Excesul  de  hidratare  a  celulelor determina diminuarea  intensitatii 
fotosintezei  datorita limitarii circulatiei gazelor prin spatiile intercelulare ale frunzelor.



d) Concentratia de CO2: Limita inferioara a concentratiei de CO2 la care fotosinteza poate avea loc 
estet in jur de 0,01%.Cresterea concentratiei de CO2 peste valoarea medie atmosferica(0,03%) 
determina cresteraj
intesitatii fotosintezei. Peste 2-5% CO2 devine toxic si intensitatea fotosintezei scade.
Concentratia de  O2:  Scaderea concentratiei  de O2  la 0,5% (fata de  aproximativ 21% în aerul 
atmosferic) determina intensificarea fotosintezei pâna la 25%. Cresterea concentratiei de O2 peste 
21°/J determina diminuarea intensitatii fotosintezei.
• Importanta practica a fotosintezei: -fotosinteza sta la baza productiei agricole si silvice. Ea 
furnizeaza civilizatiei umane,hrana,matenl prime si energie.Chiar si combustibilii fosili (carbune, 
petrol, gaze naturale) provin din biomasa care a rezultat cândva tot din fotosinteza.

VARIANTA 46
I) 1-a    2-c  3-d  4-c  5-b  6-b   7-c    8-b                                                
II) 1) 1-b    2-d  3-a   4-c     2)   l-e  2-b    3-d   4-a                                                
III) 1) a) Grupul de vertebrate la care apare prima data respiratia pulmonara este reprezentat de 
amfibieni
b) Particularitati ale ventilatiei la pasari în timpul zborului sunt: - cutia toracica devine imobila, 
suport pentru aripi si nu mai are nici un rol în respiratia pulmonara; - la ridicarea aripilor aerul 
patrunde prin caile aeriene, ajunge în plamâni (se realizeaza un prim schimbi de gaze) si trece în 
sacii aerieni; - la coborârea aripilor aerul din sacii aerieni ajunge din nou în plamâni (se realizeaza 
un al doilea I schimb de gaze) si trece în caile aeriene pentru a fi expulzat în afara
c) Sistemul respirator la pasari si mamifere prezinta urmatoarele caracteristici: 
* asemanare: plamânii - atât la pasari cât si la mamifere - sunt de tip buretos, parenchimatos; 
* deosebire: plamânii pasarilor contin capilare aeriene (la nivelul carora se realizeaza schimbul de 
gaze) - plamânii mamiferelor contin alveole pulmonare. 
III) 2) a) Cromozomii se individualizeaza la începutul diviziunii celulare din fibrele de cromatina 
dinu nucleoplasma nucleului
b) Celulele fiice somatice, rezultate prin diviziune mitotica, sunt celule diploide (2n), continând II 
acelasi numar de cromozomi (2n) ca si celulele mama din care iau nastere. Celulele fiice 
reproducatoare, realizate prin diviziune meiotica, sunt celule haploide (n), continând doarl jumatate 
din numarul de cromozomi ai celulei mame diploide (2n) din care iau nastere.
c) Tetradele cromatidice sunt reprezentate de perechile de cromozomi omologi (unul matern si unul 
j j patern) ce se grupeaza în timpul profazei I. 
IV) a)  Genotipurile parintilor sunt femela: Lbl si mascul: ll

b) Genotipurile si fenotipurile posibile ale descendentilor sunt
- LBl - grupa B, heterozigota;
- ll - grupa 0(1)
c) 50%   din   descendenti   cu   grupa  O(I) identica cu a tatalui
V) Nutritia heterotrofa consta în utilizarea ,pentru hranire, a substantelor organice preluate de la 
altei organisme. 
• Organismele saprofite sunt reprezentate de unele bacterii, ciuperci etc. Dupa regimul alimentar 
saprofitele se clasifica în: - saprofite specializate - utilizeaza un singur tip de substanta organica; 
exemplu: Mycoderma aceti care transforma alcoolul etilic în acid acetic; - saprofite omnivore - pot 
utiliza o gama variata de substante organice; exemplu: mucegaiul alb (Mucor mucedo); Saprofitele 
prezinta   o   importanta   deosebita   reprezentând   în   cadrul   biocenozelor,   categoria 
descompunatorilor - descompun resturile organice vegetale si animale în substante minerale 
utilizabile de catre plantele verzi, în acest fel, pe lânga faptul ca îndeplinesc o actiune igienica 
însemnata, ele redau circuitelor bio-geo-chimice elementele si substantele minerale ce au fost 
integrate la un moment dat în materie vie. De asemenea, unele saprofite specializate si eventual 



transformate genetic pot fi folosite pentru distrugerea unor poluanti cum ar fi petrolul, masele 
plastice, etc. 
• Organismele parazite sunt reprezentate prin diferite specii în fiecare regn al lumii vii: R. 
Procariote - Diplococcus pneumoniae (bacii ui pneumoniei) R. Protiste - Trypanosoma gambiense 
R. Fungi - Claviceps purpurea (cornul secarei) R. Plante - Orobanche minor (lupoaia) R. Animal - 
Fasciola hepatica (viermele de galbeaza) Dupa relatia cu gazda parazitii pot fi: ectoparaziti 
(lipitoarea) si endoparaziti (limbricul, trichina, etc.) Organismele parazite prezinta numeroase 
adaptari la acest mod de viata, si anume: - prezinta hermafroditism; - numar foarte mare de oua sau 
seminte; - ouale sunt rezistente la conditiile de mediu; - unii paraziti au gazde intermediare. - 
prezinta organe de fixare.etc.

VARIANTA 47
I) l-c  2-d  3-d  4-a  5-b  6-b     7-a   8-d
II) 1) 1-d   2-c  3-a 4-e  2)  l-a  2-e    3-c  4-b
III) 1) a) Pestii cu respiratie dubla - branhiala si pulmonara -  sunt reprezentati de pestii dipnoi ce 
fac part  din grupul pestilor ososi.
b) Locomotia la pesti prezinta urmatoarele particularitati: 
- la pestii pelagici propulsia corpului este realizata de contractia musculaturii cozii si a corpului care 
permite ondularea lui; inotatoarele perechi mentin echilibrul si modifica directia de înot; 
- la pestii bentonici deplasarea se realizeaza cu ajutorul unei membrane care înconjura corpul, iar 
înotatoarea codala mentine echilibrul; 
- unii pesti nectonici, care traiesc în masa apei, pot modifica adâncimea la care înoata prin 
schimbare presiunii gazelor din vezica înotatoare. 
c) La pesti prin inima bicamerala circula numai sânge neoxigenat ce pleaca prin catre branhii pentru 
a  se oxigena. Sângele oxigenat este condus spre celule si de la acestea se reîntoarce prin vene la 
inima inima
III) 2) a) în celulele somatice ale musculitei de otet- se gasesc 8 cromozomi grupati în patru perechi: 
trei perechi de autozomi si o pereche de cromozomi heterozomi.
b) Tezele teoriei cromozomale a ereditatii sunt: - dispunerea lineara a genelor în cromozomi; - 
transmiterea înlantuita a genelor dispuse într-un cromozom (linkage);   schimbul reciproc de gene 
între cromozomii omologi (crossing-over)
c) Avantaje ale utilizarii musculitei de otet ca material de studiu sunt: - se creste foarte usor în 
laborator; - viteza de succesiune a generatiilor este mare; - este foarte prolifica
IV) a) Genotipul organismelor din F, este: AaBbCc.

b) Gametii formati de indivizii din F, sunt: ABC; ABc; Abc; AbC; aBc; a BC; abC; abc
c) Numarul combinatiilor din F2 rezultate  prin încrucisarea indivizilor din F1 se calculeaza dupa 
formula: 2la a3a (gamete barbatesti) x 2 la a3a (gamete femeiesti) = 64
V) Respiratia anaeroba consta în oxidarea partiala a substantelor organice, în lipsa O2 liber, 
rezultând si produsi intermediary. Ecuatia respiratiei anaerobe este:
substante organire  ? produsi intermediari  +  CO2 + energie
Tipurile de fermentatie sunt: alcoolica, lactica, acetica, 
a. Fermentatia alcoolica: - este realizata de ciuperci unicelulare din grupul drojdiilor 
(Saccharmyces): drojdia de vinului, etc. - substratul descompus este glucoza, rezultând alcoolul 
etilic (ca produs intermediar) carbon, cu eliberare de energie. - are aplicatii practice la fabricarea 
pâinii si bauturilor alcoolice, 
b. Fermentatia lactica: - este realizata de unele bacterii: Lactobacillus bulgaricus, streptococcus 
lactis, etc. - substratul descompus este glucoza, rezultând acid lactic (ca produs intermediar) - are 
aplicatii în industria lactatelor, prepararea muraturilor; 
c. Fermentatia acetica: - este produsa de bacterii: Mycoderma aceti - substratul este alcoolul etilic 
care este transformat în acid acetic - are aplicatie în prepararea otetului.



                                                                             

VARIANTA 48
I) l-c  2-d  3-a 4-d  5-d  6-b  7-a    8-c
II) 1) 1-d  2-e  3-a   4-c 2)   l-b    2-e     3-d  4-a
III) 1) a) Encefalul  vertebratelor este alcatuit din urmatoarele componente:  trunchi  cerebral, 
cerebel, diencefal, emisfere cerebrale.
b) Maduva spinarii si trunchiul cerebral prezinta urmatoarele caracteristici:
* asemanari: au în structura lor substanta cenusie si substanta alba; substanta cenusie este 
dispusa la interior; * deosebiri: maduva spinarii este situata în canalul vertebral - trunchiul cerebral 
se gaseste în cutia craniana; sub. cenusie la maduva spinarii se prezinta sub forma de coloane 
longitudinale neîntrerupte; - în trunchiul cerebral sub. cenusie este fragmentata în nuclei.
c) Intre oganele de simt si sistemul nervos exista o strânsa interdependenta: organele de simt prin 
receptorii lor receptioneaza diferiti stimuli care ajung, sub forma de influx nervos, la diferite arii 
corticale unde se formeaza senzatiile specifice (vizuala, auditiva, gustativa etc.
III) 2) a) Caile respiratorii extrapulmonare la mamifere sunt: fosele nazale, farihge, laringe, trahee, 
branhii primare.
b) Suprafata de schimb respirator din plamânii pasarilor este reprezentata de capilarele aeriene. 
c) Ventilatia pulmonara la pasarea în repaus si în zbor prezinta urmatoarele particularitati
* asemanare: în ambele situatii — în repaus sau în zbor - în plamâni ajunge si aer din sacii aerieni; * 
deosebire: la pasarea în repaus aerul din sacii aerieni ajunge în plamâni în timpul inspiratiei – la 
pasarea în zbor aerul din sacii aerieni ajunge în plamâni în timpul expiratiei.
IV) a) Abaterea de la legile mendeliene este reprezentata de gene letale - gene care în stare 
homozigota determina moartea indivizilor purtatori
b) Genotipurile si descendentilor viabili sunt: 
- Ay(y sus)a - soareci cu blana galbena;
- aa - soareci cu blana cenusie.

c) Raportul de segregare  fenotipica a indivizilor viabili rezultati este: 
2 (soareci galbeni): l (soareci cenusii).
Raportul de segregare genotipica a indivizilor viabili rezultati este: 2 Ay(y sus) a : l aa
V) Sistemul circulator sanguin la vertebrate cuprinde: inima si un sistem închis de vase reprezentat 
de artere, capilare, vene.
• Inima în seria vertebratelor prezinta urmatoarele modificari evolutive:
- la pesti: este bicamerala formata dintr-un atriu si un ventricul;
- la amfibieni: este tricamerala formata din doua atrii separate între ele si un ventricul; în ventricul 
exista o structura speciala formata dintr-un bulb arterial si o valvula spirala care asigura doar 
amestecarea partiala a sângelui oxigenat cu cel neoxigenat;
- la reptile: este tricamerala formata din doua atrii si un ventricul; la nivelul ventriculului apare un 
sept despartitor incomplet care la crocodili devine complet si împarte ventriculul în doua parti 
separate complet între ele (inima este tetracamerala).
- la pasari si mamifere: este tetracamerala formata din doua atrii si doua ventricule.
• Circulatia incompleta - sângele oxigenat se amesteca cu sângele neoxigenat;
Circulatia completa- sângele oxigenat nu se amesteca cu sângele neoxigenat.
• Schema marii circulatii este: Inima (V.S.) ? artera aorta | sange oxigenat ? Corp ? vene cave | 
sange neoxigenat ? Inima (A.D)
• Schema micii circulatii este: Inima (V.D.) ? artera pulmonara | sange neoxigenat ? Plamani ? vene 
pulmonare | sange oxigenat ? Inima (A.S.)



VARIANTA 49
I) 1-c 2-b 3-c  4-c   5-b  6-d  7-b  8-b
II) 1) 1-d   2-c 3-a  4-b  2)  l-d    2-a  3-c  4-b
III) 1) a) învelisurile globului ocular la vertebrate sunt: sclerotica, cor.oida si retina.
b) Urechea medie la pasari si mamifere prezinta urmatoarele particularitati: 
* asemanare: la ambele grupe de vertebrate urechea medie prezinta o camera timpanica în legatura 
cu faringele prin trompa lui Eustachio; 
* deosebire: la pasari în urechea medie exista un singur os-columela - la mamifere exista un lant din 
trei oscioare: ciocan, nicovala, scarita.
c) Organele de simt, prin receptorii lor, receptioneaza diferitele informatii din mediul înconjurator 
Acestea sunt transformate în influx nervos si conduse la diferiti centri nervosi din nevrax, unde sunt 
decodificate, analizate si se realizeaza integrarea lor, care presupune: - transmiterea de comenzi 
catre efectori (muschi, glande) care executa raspunsuri adecvate; - formarea de senzatii specifice 
(vizuale, tactile, auditive.etc.)
III) 2) a) Factorii care influenteaza fotosinteza sunt: lumina (prin intensitate si compozitie 
cromatica), temperatura, concentratia de CO2, etc. 
b) In procesul de respiratie sunt oxidate (degradate) substante organice. - în fotosinteza sunt 
sintetizate substante organice
c) Ecuatia chimica a procesului de fotosinteza este: CO2 + H2O lumina/clorofila ? substante 
organice + O2
IV) a) Aparitia  ridichilor ovale (caracter intermediar) este rezultatul fenomenului de dominanta 
incompleta (semidominanta). Hibrizii din F, au genotipul: Aa.
b) Raportul fenotipic de segregare în F2 este: 1 (ridichi alungite) :2 (ridichi ovale) :   
1 (ridichi rotunde)

c) Genotipurile formelor homozigote din F2 sunt: 
- AA - 25% - o parte
- aa  - 25% - o parte
V) Reproducerea reprezinta capacitatea organismelor vii de a da nastere la urmasi asemanatori 
genitorilor. 
• Sistemul genital feminin la mamifere cuprinde: 
- gonadele - reprezentate de ovare;
- conductele genitale - oviducte, uter; 
- organele genitale externe; 
- glandele anexe. 
• Sistemul genital masculin prezinta urmatoarele componente: 
- gonadele - reprezentate de testicule, contin numeroase tuburi  seminifere, în care se produc 
spermatozoizii; 
- conductele genitale - sunt tuburi care acumuleaza si conduc sperma; -
glandele anexe: veziculele seminale si prostata - au rol de colectare a spermei si de secretie» 
lichidului spermatic; 
- organele genitale externe: penisul este organ copulator. 
•  Gametii feminini sunt reprezentati de ovule ce sunt produse in ovare (gonadele feminine); 
Gametii masculini sunt reprezentati de spermatozoizi si sunt produsi în testicule (gonadele 
masculine). 
 • Gametii - spermatozoizii si ovulele - iau nastere prin diviziunea meiotica a celulelor mama 
diploide, diviziune ce se realizeaza în doua etape: etapa reductionala si etapa ecvationala.       

VARIANTA 50
I) l-a  2-c 3-c 4-b  5-a  6-a  7-a   8-b
II) 1) 1-d  2-c  3-a  4-e  2)   l-c    2-e 3-d  4-a



III) 1) a) Utilizarea musculitei de otet ca material de studiu prezinta urmatoarele avantaje: - se creste 
foarte usor în laborator; - are o viteza mare de succesiune a generatiilor; - este foarte prolifica.
b) Gametii produsi de un organism de tipul AABbCc sunt: ABC; ABc; AbC; Abc;
c) Prin crossing-over rezulta cromozomi  recombinati care intra   în   alcatuirea   unor   gârneti 
recombinati.  Prin participarea la fecundatie a unor astfel de gârneti recombinati, rezulta organisme 
recombinate genetic - cu constelatii noi si particulare de gene - ceea ce determina o crestere a 
variabilitatii fenotipice a organismelor.
III) 2) a) O particularitate a sistemului genital feminin  la pasari  este reprezentata de faptul ca estt 
functional un singur ovar.
b) Reproducerea la amfibieni si reptile prezinta urmatoarele particularitati: 
* asemanare: la ambele clase de vertebrate majoritatea speciilor sunt ovipare (depun oua în afara 
organismului din care ies pui vii); 
* deosebire: la amfibieni fecundatia poate fi interna si externa - la reptile fecundatia este exclusiv 
interna.
c) Reproducerea indivizilor biologici - capacitatea de a da nastere la urmasi asemanatori cu parin - 
asigura perpetuarea speciei, deoarece existententa acesteia are o durata considerabil mai mare decât 
indivizilor ca entitati individuale.
IV) a) Fenomenul prin care se transmite ereditar caracterul „culoarea   blanii" este de dominanta si 
recesivitate completa.

b) Genotipul si fenotipul indivizilor din F1: Aa - heterozigot; soareci gri.   
c) Genotipurile si fenotipurile formelor homozigote din F2 sunt:    - AA - soareci gri; 
- aa - soareci albi.                                               
V) Digestia reprezinta totalitatea transformarilor  mecanice,   fizice  si  chimice  ale  alimentelo 
rezultând nutrimente ce trec în mediul intern. 
•  Tubul digestiv al pasarilor prezinta urmatoarele componente: 
- cavitatea bucala (gura) - este prevazuta cu un cioc cornos de diferite forme si dimensiuni; 
- esofag - prezinta, la unele pasari, o dilatatie - gusa, în care hrana este stocata temporar si înmuiata; 
- stomac - la unele specii este format din stomac friturator si stomac glandular;
- intestin subtire: la limita dintre intestinul subtire si cel gros exista doua cecumuri intestinale uni 
actioneaza bacterii simbionte; 
- intestin gros: este scurt si se termina cu cloaca. 
• Glandele anexe ale tubului .digestiv sunt: - glandele salivare - secreta saliva; - ficatul - secreta 
bila; - pancreasul - secreta sucul pancreatic. Sucurile digestive secretate de glandele anexe intervin 
în transformarile fizice si îndeosebi chimice (prin enzimele continute) ale alimentelor.        

VARIANTA 51
I) 1-a  2-c 3-c  4-b   5-a   6-a 7-a   8-b
II) 1) 1- d  2-c 3-a  4-e   2)   1-c  2-e 3-d   4-a
III) 1) a) Utilizarea musculitei de otet ca material de studiu prezinta urmatoarele avantaje: - se creste 
foarte usor în laborator; - are o viteza mare de succesiune a generatiilor; - este foarte prolifica.
b) Gametii produsi de un organism de tipul AABbCc sunt: ABC; ABc; AbC; Abc;
c) Prin crossing-over rezulta cromozomi recombinati care intra în alcatuirea unor gameti 
recombinati. Prin participarea la fecundatie a unor astfel de gârneti recombinati, rezulta organisme 
recombinate genetic - cu constelatii noi si particulare de gene - ceea ce determina o crestere a vâri 
abilitatii fenotipice a organismelor.
III) 2) a) O particularitate a sistemului genital  feminin  la pasari  este reprezentata de faptul ca este 
functional un singur ovar.
b) Reproducerea la amfibieni si reptile prezinta urmatoarele particularitati: 
* asemanare: la ambele clase de vertebrate majoritatea speciilor sunt ovipare (depun oua în afifl 
organismului din care ies pui vii); 



* deosebire: la amfibieni fecundatia poate fi interna si externa - la reptile fecundatia este exclusiv 
interna. 
c) Reproducerea indivizilor biologici - capacitatea de a da nastere la urmasi asemanatori cu parinfl - 
asigura perpetuarea speciei, deoarece existententa acesteia are o durata considerabil mai mare decât; 
indivizilor ca entitati individuale.

IV) a) Fenomenul prin care se transmite ereditar caracterul „culoarea blanii" este de dominanta si 
recesivitate completa.
b) Genotipul si fenotipul indivizilor din F1:
 - Aa - heterozigot; soareci gri.
c) Genotipurile si fenotipurile formelor homozigote din F2 sunt: 
- AA - soareci gri; 
- aa - soareci albi.
V) Digestia  reprezinta  totalitatea  transformarilor  mecanice, fizice   si   chimice   ale   alimentelor 
rezultând nutrimente ce trec în mediul intern.
 • Tubul digestiv al pasarilor prezinta urmatoarele componente: 
- cavitatea bucala (gura) - este prevazuta cu un cioc cornos de diferite forme si dimensiuni; 
- esofag - prezinta, la unele pasari, o dilatatie - gusa, în care hrana este stocata temporar si înmuiata; 
- stomac - la unele specii este format din stomac friturator si stomac glandular; 
- intestin subtire: la limita dintre intestinul subtire si cel gros exista doua cecumuri intestinale unde 
actioneaza bacterii simbionte; 
- intestin gros: este scurt si se termina cu cloaca. 
• Glandele anexe ale tubului digestiv sunt: 
- glandele salivare - secreta saliva; - ficatul - secreta bila; - pancreasul - secreta sucul pancreatic. 
Sucurile digestive secretate de glandele anexe intervin în transformarile fizice si îndeosebi chimice 
(prin enzimele continute) ale alimentelor. 

VARIANTA 52
I) l-d  2-b 3-b  4-d  5-b   6-a    7-b    8-c
II) 1) l-e 2-d  3-a  4-c   2)   l-b    2-c   3-d   4-a
III) 1) a) Componentele trunchiului cerebral al mamiferelor sunt: bulbul rahidian, puntea lui Varolio 
si mezencefalul
b) Cerebelul si emisferele cerebrale prezinta urmatoarele caracteristici: 
*asemanare: ambele structuri nervoase prezinta substanta cenusie dispusa la periferie formând scoi 
(cerebeloasa si cerebrala) 
*deosebire: cerebelul are rol îndeosebi în coordonarea si mentinerea echilibrului si a pozitiei corpu 
emisferele cerebrale detin functii mult mai complexe prezentând arii senzitive, motorii, de asociatie
c) Substanta cenusie a maduvei spinarii este dispusa la interior fiind încojurata de substanta albi 
prezinta în sectiune transversala forma literei H având coarne anterioare,laterale,posterioare.
III) 2) a) Adaptari ale pasarilor la zbor sunt: -transformarea membrelor anterioare în aripi - forma 
speciala a centurii scapulare în asa fel încât sa ofere un suport solid pentru aripi
b) Locomotia la pasari si reptile prezinta urmatoarele caracteristici: 
*asemanari: - în mediul terestru reptilele se pot adapta si prin târâre; la pasari nu se întâlneste acest 
mod de deplasare - pasarile se pot deplasa prin zbor; la reptile nu se întâlneste, la nicio specie un 
asemenea mod de locomotie. 
c) Cheltuielile energetice considerabile din timpul zborului  si  pentru  mentinerea constanta al 
temperaturii corpului presupun oxidari foarte intense la nivelul întregului organism al pasarilor. 
Oxidarile intense presupun însa cantitati sporite de oxigen pe de o parte si ulilizarea mai eficienta a 
oxigenului dini aerul ventilat (în ventilatie, la pasarea în zbor aerul este saracit de doua ori de 
oxigen)



IV) a) Procentul de plasma în sânge este: 100% - 45% = 55%
b) Volumul de sânge este: 80kg x 8% = 6,4 1 sânge 
Cantitatea de sânge ramasa este: 6,4 1 - 0, 1 1 = 6,3 1 sânge 
Cantitatea de plasma din sângele ramas este: 6,3 x 55% = 3,465 1 
R : 3,465 1 plasma
V) Celula reprezinta unitatea structurala si functionala a organismelor capabila de a-si duce viata 
independent sau în complexe celulare interdependente.
•  Mitocondria are o structura complexa fiind alcatuita din membrana dubla la periferie si matrice si 
mitocondriala.
Membrana externa este neteda, iar membrana interna prezinta numeroase plieri denumite criste de 
forma tubulara sau lamelara. Pe criste se gasesc enzime oxidoreducatoare.
Matricea mitocondriala contine enzime, ADN, ARN, ribozomi, etc.
• Cloroplastul si mitocondria prezinta urmatoarele caracteristici: 
*deosebiri: - cloroplastul prezinta stroma; în mitocondrie se întâlneste matrice; -în cloroplast se 
întâlnesc discuri granale(grana); mitocondria nu prezinta grana; -cloroplastele au rol în fotosinteza 
(se sintetizeaza substante organice); mitocondriile au rol in respiratie(sunt oxidate substante 
organice) 
• Eliberarea de energie în mitocondrie este rezultatul unor reactii de decarboxilare si fosforilare 
oxidativa, ecuatia finala fiind urmatoarea: 
C6H12O6 + 6O2 ? 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP 
• Molecula care stocheaza energia produsa în mitocondrie este ATP (acidul adenozintrifosforic)

VARIANTA 53
I)  l-d   2-b   3-b   4-b  5-d    6-c    7-b     8-a
II) 1) l-c  2-d  3-b   4-a       2)  1-e  2-c  3-a  4-b
III) 1) a) Miscari active realizate de organele plantelor sunt: tropismele si nastiile.
b) Miscarea realizata de frunze la actiunea unidirectionala a luminii se numeste fototropism pozitiv. 
Prin aceasta miscare, limbul frunzelor se orienteaza spre sursa luminoasa în asa fel încât prin 
marirea suprafetei foliare care capteaza lumina, eficienta procesului de fotosinteza creste, stimulând 
cresterea si dezvoltarea optima a plantelor.
c) Miscarile active ale plantelor sunt realizate în mod activ sub actiunea unor stimuli din mediu- în 
miscarile pasive ale organelor sau fructelor plantelor un rol activ îl au anumiti vectori precum: 
animalele, vântul, apa, etc.
III) 2) a) Nucleul celular prezinta urmatoarele caracteristici structurale: -membrana nucleara dispusa 
la periferie este dubla si prezinta numerosi pori. -în nucleoplasma se gaseste o bogata retea de 
cromatina alcatuita din ADN si proteine.
b) In timpul profazei nucleul sufera numeroase modificari structurale printre care: -dezorganizarea 
membranei nucleare, -dezorganizarea nucleolilor. -fragmentarea cromatinei si condensarea ei în 
cromozomi.
c) Nucleul este considerat centrul coordonator al activitatii celulare deoarece, prin continutul de 
acizi nucleici el poarta si transmite informatia pentru sinteza proteinelor (enzimelor, hormonilor, 
etc.)
IV) a) Celula ou are 62 cromozomi monocromatidici (31+31= 62 cromozomi)
Numarul de cromatide din spermatozoid - 31 cromatide (cei 31 cromozomi din  spermatozoid 
monocromatidici)
b) In profaza primei diviziuni mitotice celula ou contine 62 cromozomi bicromatidici 
? nr. total de cromatide = 62 x 2 =124 cromatide
c) Dupa trei diviziuni mitotice succesive ale celulei ou rezulta 8 celule fiice (dupa prima diviziune 
rezulta 2 celule din care rezulta 4 celule dupa a 2 a divziune iar cele patru  celule prin diviziune dau 
nastere la 8 celule fiice)



V) Respiratia reprezinta procesul de oxidare a substantelor organice cu eliberare de energie.
• Organele respiratorii la pasari sunt reprezentate de plamâni care comunica cu sacii aerieni, 
prezinta alveole pulmonare iar suprafata de schimb de gaze este reprezentata de capilarul aerian.
• Asigurarea unor cantitati mari de oxigen în timpul zborului este realizata de prezenta sacilor aerie 
aflati în legatura cu plamânii si în care se înmagazineaza importante rezerve de aer.
• Mecanismul ventilatiei pulmonare este diferit la pasarea în repaus fata de pasarea aflata în zbor.
a. In repaus: -prin contractia muschilor intercostali volumul cutiei toracice se mareste
- deoarece plamânii nu adera la cutia toracica ei îsi modifica foarte putin volumul în timpul 
miscarila respiratorii; -este necesara suplimentarea plamânilor cu aer, care se face cu ajutorul sacilor 
aerieni 
b. In timpul zborului: - cutia toracica devine imobila servind doar ca suport pentru aripi - muschii 
care actioneaza aripile dilata si contracta sacii aerieni în mod succesiv;
 - la ridicarea aripilor aerul trece din caile aeriene prin plamâni, în sacii aerieni, iar la coborârea 
aripila aerul trece din sacii aerieni prin plamâni spre caile aeriene spre a fi expulzat în afara.
• Ecuatia chimica a respiratiei aerobe este:
C6H12O6 + 6O2 ? 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP 
Organitul celular în care se desfasoara respiratia aeroba este reprezentat de mitocondrie.

VARIANTA 54
I) l-c     2-b    3-d     4-c   5-b   6-a  7-d    8-b
II) 1) l-c    2-d   3-e   4-a       2) 1-e    2-d   3-b   4-a
III) 1) a) Mitocondria prezinta urmatoarele'caracteristici structurale: -prezinta la periferie un învelis 
dublu ce delimiteaza matricea mitocondriala - membrana externa este neteda -membrana interna 
prezinta numeroase plieri denumite criste pe care se gasesc enzime oxidoreducatoare
b) Energia este produsa în celule în urma proceselor de respiratie aeroba care prezinta urmatoarea 
ecuatie chimica: C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6 H2O + 38 ATP
c) Molecula de ATP este considerata moneda energetica a celulei deoarece energia eliberata prin 
oxidarea substantelor organice nu este utilizata direct de celule este înmagazinata în legaturile 
macroergice ale ATP-ului. In momentul în care celula are nevoie de energie ATP-ul este hidrolizat 
conform reactiei: 
ATP ? ADP + H3PO4 + energie
III) 2) a) Maduva spinarii îndeplineste doua functii: functia reflexa si functia de conducere.
b) Cerebelul se caracterizeaza prin: - este format din doua emisfere cerebeloase unite prin vermis; - 
substanta cenusie este dispusa atât la periferie, formând scoarta cerebeloasa cât si la interior-nuclei 
irttracerebelosi.
c) Trunchiul cerebral este alcatuit din bulbul rahidian, puntea lui  Varolio si mezencefal. In 
substanta reticulata din bulb si punte se gasesc centrii nervosi respiratori.
IV) a) Cantitatea de urina primara filtrata în 24 ore este: 
24ore x 60 minute x 125ml/min = 1800 ml urina.
b) Procesul prin care se reduce cantitatea de apa eliminata prin urina finala se numeste reabsorbtie 
tubulara. Acest proces prezinta o importanta deosebita deoarece: -mentine în limite normale 
concentratia lichidelor corpului (plasma sanguina) prin reabsortia unei mari cantitati de apa -sunt 
reabsorbite si retinute în organism diferite substante utile (glucoza, electrolizi, etc)

c) Eliminarea de urina primara în loc de urina finala ar determina:
- deshidratarea organismului prin eliminarea unor mari cantitati de apa
- eliminarea din organism a numeroase substante si elemente chimice de care acesta are nevoie 
(electroliti, glucoza, etc.)
V) Urechea mamiferelor cuprinde urmatoarele segmente: urechea externa, urechea medie si urechea 
interna.
• Componentele labirintului membranos la pesti sunt: canalele semicirculare, uricula, sacula, lagena. 



Receptorii auditivi sunt localizati la nivelul lagenei.
• Urechea la diferite grupe de vertebrate prezinta urmatoarele caracteristici:
a. La pesti: -exista doar ureche interna
b. La amfibieni: - apare urechea medie formata din camera timpanica ce contine un os denumit 
columela
c. La reptile: - receptorii auditivi sunt dispusi într-o prelungire a lagenei dehumita papila bazilara
d. La pasari: - apare urechea externa formata numai din conductul auditiv extern
e. La mamifere: -urechea externa prezinta pe lânga conductul auditiv extern si pavilion
• Receptorii auditivi: sunt localizati la diferitele grupe de vertebrate în : lagena - la pesti;
papila bazilara - la amfibieni si reptile; melc membranos - la pasari si mamifere.
• Lichidele din urechea interna sunt reprezentate de: -perilimfa - în labirintul osos
- endolimfa - în labirintul membranos. Rolul lor este de a transmite sub forma de unde, vibratiile 
membranei ferestrei ovale.
• Auzul are un rol important în orientarea în spatiu, depistarea pericolelor, a surselor de hrana, în 
perceperea, vorbirii (la om) etc.

VARIANTA 55
I) l-c  2-c  3-d   4-c   5-c   6-b   7-b   8-b
II) 1) l-e 2-d  3-a   4-b    2)  l-e    2-d   3-a  4-c
III) 1) a) Glandele anexe ale tubului digestiv sunt: ficatul si pancreasul
b) Ecuatia chimica a respiratiei aerobe este: C6H2O6 + 6O2 ? 6 CO2+ 6 H2O + 38 ATP
c) De la nivelul intestinului subtire, sângele fara oxigen (neoxigenat) dar încarcat cu dioxid de 
carbon, preia nutrimentele rezultate în urma proceselor de digestie si le transporta la ficat.
III) 2) a) Gametii la vertebrate se formeaza în gonadele feminine numite ovare si  respectiv 
gonadele masculine numite testicule.
b) Diviziunea meiotica - prin care se formeaza gârnetii - se realizeaza conform schemei:
2n intr-un cerculet rezulta 2 linii in sus si in jos cu n la capatul fiecareia intr-un cerculet iar apoi cate 
2 liniute din n tot in cerc :))
c) Reproducerea sexuata se realizeaza cu ajutorul celulelor reproducatoare (gametilor) masculine si 
feminine. Acestea rezulta în urma procedeului de diviziune meiotica în timpul caruia se realizeaza 2 
tipuri de recombinare genetica: a. recombinare intracromozomala - rezulta cromozomi recombinati 
b.  recombinare intercromozomala („dansul  cromozomilor")  rezultând gârneti  recombinati,  cu 
garnituri specifice de cromozomi. Aceste mecanisme determina o crestere considerabila a 
variabilitatii genetice si implicit fenotipice a organismelor.

IV) a) Genotipul plantelor cu fructe    nepubescente si pulpa galbena este: ggyy
b) Genotipul si fenotipul plantelor din F1: GgYy - fructe pubescente cu pulpa alba
c) Raportul de segregare fenotipica în F2:
- 9/16 fructe pubescente cu pulpa alba
- 3/16 fructe pubescente cu pulpa galbena
- 3/16 fructe nepubescente cu pulpa alba
- 1/16 fructe nepubescente cu pulpa galbena 
V) Excretia reprezinta procesul  prin  care  sunt  eliminate  din  organism  substantele toxice 
intermediul unui sistem excretor.
• Rinichi de tip metanefros se întâlnesc si la reptile si la pasari.
• Prin sectionarea longitudinala a rinichiului se observa parenchinul renal în doua zone: zona 
corticala si zona medulara.
Zona medulara este dispusa spre interior si este formata dintr-un numar -variabil de piramide 
Malpig constituite, la rândul lor, din numeroase tuburi colectoare.
• Nefronul este alcatuit din: 



- corpuscul Malpighi: capsula Bowman + glomerul renal
- tub excretor: tub contort proximal, ansa Henle, tub contort distal
Urina finala se formeaza prin urmatoarele procese:
• filtrarea glomerulara - trecerea plasmei deproteinizate (apa, electrolizi, substante toxice, glucoza, 
etc) capilarele glomerulare în capsula Bowman rezultând urina primara.
• reabsorbtie tubulara- trecerea unor mari cantitati de apa, electrolizi, glucoza, etc. , din 
componentele tubuluif excretor în capilarele peritubulare
• secretia tubulara - trecerea unor substante din celulele peretelui tuhular în lichidul din lumenul 
tubului
In urma acestor procese rezulta urina finala ce ajunge în tubii colectori.
• Caile urinare sunt reprezentate de:
- cai intrarenale: calice si bazinet sau pelvis renal
- cai extrarenale: uretere, vezica urinara, uretra
                                             

VARIANTA 56
I) l-c  2-c  3-b  4-a  5-a  6-c   7-b   8-c
II) 1) l-e  2-d  3-a      4-c      2)    l-e  2-c    3-a   4-b
III) 1) a) Adaptari ale pestilor la locomotia acvatica sunt: -forma hidrodinamica a corpului; - 
prezenta înotatoarelor - îndeosebi a celei codale, si a unei musculaturi dezvoltate a corpului; - 
prezenta unei vezici înotatoare care - prin variatia presiunii gazelor din interior - permite 
modificarea adâncimii la care înoata pestii.
b) Functiile de nutritie la pesti sunt realizate de sistemele: digestiv, respirator, circulator si excretor 
ce prezinta urmatoarele caracteristici: - sistemul digestiv: nu prezinta glande salivare; - sistemul 
respirator: respiratia este branhiala; - sistemul circulator: circulatia este închisa si simpla; inima este 
bicamerala; - sistemul excretor: rinichii sunt de tip mezonefros.
c) La pesti, procesul de acomodare vizuala, respectiv de formare a inaginilor pe retina - tunica a 
globului ocular, se realizeaza prin deplasarea cristalinului sferic cu ajutorul unui muschi retractor.
III) 2) a) Anexele embrionare sunt reprezentate de: - sacul vitelin - contine vitelus si are rol nutritiv; 
vezicula amniotica - plina cu lichid în care se dezvolta embrionul; -   alantoida - structura vasculara 
cu rol respirator;
b) La speciile ovovivipare si  vivipare fecundatia este obligatoriu interna si dezvoltarea embrionara 
se face în interiorul corpului; La speciile ovovivipare dezvoltarea embrionara (a oului) de realizeaza 
în diferite cavitati ale organismului (gura, pliuri tegumentare, oviducte etc), iar puii sunt eliminati la 
exterior - la speciile vivipare embrionii sunt adapostiti si hraniti de corpul matern în diferite 
componente ale sistemului reproducator (ovare, oviducte, uter etc)
c) Repoducerea reptilelor nu mai este dependenta de mediul acvatic deoarece:
- coaja oului ofera protectie mecanica si îl fereste de deshidratare;.
- apare vezicula amniotica, plina cu lichid ce înconjura embrionul care, se dezvolta ca într-un mic 
mediu acvatic; aparitia alantoidei - structura vasculara ce face legatura între embrion si coaja oului- 
asigura schimburi de gaze dintre embrion si mediu

IV) a) Pentru a se obtine 16 celule fiice sunt necesare 4 diviziuni mitotice succesive ale celulei ou - 
se desfasoara 4 metafaze: 4 metafaze x 8 minute/metafaza = 32 minute
b) Pentru a se forma 128 celule fiice pornind de la celula ou sunt necesare 7 diviziuni mitotic 
succesive. Având în vedere ca ciclul celular (interfaza + diviziunea celulara) dureaza 11 ore (10 ore 
interfaza, + Ij ora diviziunea celulara) rezulta:
7 cicluri celulare x 11 ore/ciclu = 77 ore
c) Timpul necesar desfasurarii unei profaze este:
60 minute - ( 8+4+18 )minute = 30 minute
Timpul necesar desfasurarii tuturor profazelor din 5 diviziuni mitotice succesive este:



5 profaze x 30 minute/profaza =150 minute
V) S N.C. la mamifere cuprinde urmatoarele componente: maduva spinarii, trunchi cerebral (bulb, 
punte, mezencefal), cerebel, diencefal, emisfere cerebrale.
• In structura diferitelor organe nervoase se întâlneste:
- substanta cenusie: contine centri nervosi asigurând functia reflexa;
- substanta alba: realizeaza functia de conducere;
Substanta cenusie este dispusa: - la interior: maduva spinarii, trunchi cerebral, diencefal;
- la  periferie: cerebel (scoarta  cerebeloasa) si emisfere cereb (scoarta cerebrala). Substanta alba 
este dispusa: - la periferie: maduva spinarii, trunchi cerebral;
- la interior: cerebel, emisfere cerebrale.
• Organ nervos cu rol si secretor este hipotalamusul care îndeplineste urmatoarele functii:
- regleaza temperatura corporala; - regleaza consumul de apa si hrana; - regleaza somnul si veghea; 
- coordoneaza procese fiziologice precum respiratia, circulatia etc.
• Intre organele de simt si sistemul nervos exista o strânsa interdependenta functionala: organel de 
simt, prin receptorii din structura lor, receptioneaza diferitele informatii din mediu si le transmit, 
sub forma de influx nervos catre diferiti centri nervosi din nevrax (S.N.C.) La nivelul acestora, 
informatiile
sunt decodificate, analizate si se realizeaza „integrarea" lor care presupune:
- transmiterea de comenzi catre efectori (muschi, glande);
- formarea de senzatii specifice. In acest fel, organismele raspund adecvat diferitilor stimuli din 
mediu realizându-se integrarea lor in mediul de viata.

VARIANTA 57
I)  l-d   2-a  3-c  4-d   5-a   6-d   7-c  8-d
II) 1) 1-e    2-d  3-b   4-a     2)  l-d      2-c  3-b  4-e
III) 1) a) Adaptari la zbor ale pasarilor sunt: - forma aerodinamica a corpului; -  transformarea 
membrelor anterioare în aripi; - conformatie speciala a centurii scapulare, în asa fel încât sa ofere un 
suport fix pentru aripi.
b)  Deosebiri între zborul ramat si planat sunt: -   zborul ramat se realizeaza prin miscari ale aripilor 
- zborul planat se realizeaza fara miscari ale aripilor;-  în zborul ramat propulsia se realizeaza prin 
bataia aerului de catre aripi - în zborul planat sunt utilizati curentii de aer.
c) La pasari necesitatile energetice pentru deplasarea prin zbor si pentru mentinerea temperaturii 
corporale constante sunt considerabile. Asigurarea nevoilor energetice presupune arderi celulare 
mai intense si implicit consum mai mare de oxigen. Una din adaptarile prin care se asigura cantitati 
mai mari de oxigen este reprezentata de cresterea numarului de critocite - elemente figurate ce au 
rol în transportul gazelor.
III) 2) a) Meioza se desfasoara în organele reproducatoare atât la plante (staminele si ovarele 
florilor) cât si la animale (testicule si ovare)
b) Anafaza mitozei si anafaza I a meiozei se caracterizeaza prin:
- asemanare: la ambele diviziuni în anafaza cromozomii migreaza spre polii celulelor;
- deosebire: în anafaza meiozei spre poli migreaza cromozomi monocromatidici - în anafaza I 
meiotica cromozomii sunt bicromatidici.
c) In profaza I membrana nucleara si nucleolii se dezorganizeaza, iar intre cromozomii omologi 
tetracromatidici au loc schimburi reciproce de gene, fenomen cunoscut sub numele de crossing-
over.
IV) a) Fenotipul organismului AaBBCC este: mazare cu talie înalta, boabe galbene si netede.
b) Gametii organismelor parentale sunt: - AaBBCC: ABC si aBC; si aabbcc: abc si abc.
c) Genotipurile indivizilor din F1 este: AaBbCc; aaBbCc

V) Respiratia reprezinta procesul de oxidare a substantelor organice, cu eliberare de energie.
• La amfibieni se întâlnesc urmatoarele tipuri de respiratie: 



- repiratie branhiala - prin branhii externe - la stadiile larvare;
- respiratie tegumentara - prin piele;
- respiratie pulmonara - prin plamâni.
• Caracteristici ale suprafetelor de'schimb de gaze la amfibieni sunt:
a) tegument: - este puternic vascularizat; - trebuie sa fie permanent umed (cu porii deschisi).
b) plamâni: - sunt de tip saciform, membranosi; - peretii sunt foarte putin cutati.
• Ventilatia pulmonara la amfibieni se bazeaza pe miscarile planseului bucal care urca si coboara 
pompând aerul. Se realizeaza în urmatoarele etape:
- planseul bucal coboara si aerul patrunde în cavitatea bucala prin nari
- planseul bucal este ridicat si aerul din cavitatea bucala ajunge în plamâni unde au loc
schimburile de gaze; planseul bucal este coborât, aerul din plamâni este absorbit în cavitatea bucala 
si apoi evacuat în afara prin nari.
• între sistemul circulator si sistemul respirator exista o strânsa interdependenta functionala având în 
vedere ce prin sânge sunt transportate gazele respiratorii de la plamâni spre inima si de aici la toate 
tesuturile organismului si de la acestea înapoi spre inima si apoi la plamâni (prin cele doua 
circulatii).
La amfibieni sângele neoxigenat din organism ajunge în atriul drept al inimii. In acelasti timp în 
atriul stâng ajunge, prin venele pulmonare, sânge oxigenat de la plamâni. Din ambele atrii sângele 
ajunge în unicul ventricul la nivelul caruia amestecarea este doar partiala datorita unei structuri 
anatomice speciale formata din bulb arterial si valvula spirala: partea dreapta a ventriculului contine 
sânge neoxigenat iar partea stânga, oxigenat. Prin contractia ventriculului sunt pompate din acesta 
trei categorii de sânge:
- sânge neoxigenat prin arterele pulmonare si cutanee - catre plamâni si tegument pentru a fi 
oxigenat;
- sânge oxigenat prin arterele carotide - catre cap;
- sânge amestecat prin cârjele aortice - pentru organism.

VARIANTA 58
I) l-b   2-b  3-d    4-c    5-d   6-c  7-a   8-b
II) 1) l-d   2-c  3-a   4-e  2)   l-b  2-d    3-a    4-c
III) 1) a) Functii fundamentale ale organismelor sunt: functiile de nutritie si functia de reproducere.
b) Urechea medie la mamifere cuprinde: camera timpanica, ciocan, nicovala, scarita, muschi ai 
oaselor.
c) Prin functiile de relatie se realizeaza în primul rând integrarea organismelor în mediul lor de 
viata. Asupra organismelor actioneaza permanent multiple si variate informatii sub forma de stimuli 
sau excitanti. Pentru a raspunde adecvat actiunile acestora trebuie receptionate la nivelul organelor 
de simt si transmise sub forma de influx nervos la diferiti centri nervosi, unde se realizeaza 
integrarea lor, care presupune:
- elaborarea de comenzi catre efectori (muschi, glande);
- formarea de senzatii specifice.
Prin raspunsurile adecvate la actiunile factorilor de mediu se realizeaza de fapt adaptarea 
organismelor la mediul lor de viata - conditie fundamentala a existentei lor.
III) 2) a) Nastiile sunt miscari neorientate ale plantelor determinate de variatiile de intensitate ale 
unor stimului
precum: temperatura, lumina, factorii mecanici.
b) Tropismele si nastiile se caracterizeaza prin: 
asemanare: atât tropismele cât si nastiile sunt miscari active ale plantelor superioare;
deosebire: tropismele sunt miscari orientate - nastiile sunt miscari neorientate.
c) Experiment pentru evidentierea geotropismelor: Se ia o planta tânara, se fixeaza în pamânt, într-
un pahar de plastic transparent. Paharul se fixeaza în pozitie orizontala si, dupa un anumit timp, se 



va observa ca: - vârful tulpinii se orienteaza în sus - geotropism negativ; - vârful radacinii se 
curbeaza în jos - geotropism pozitiv.
IV) a) Fenotipurile organismelor parentale sunt:
- AaBB - flori mari, fructe cu pulpa alba;
- aaBb - flori mici, fructe cu pulpa alba.
b) Gametii produsi de genitorul AaBB sunt: AB; aB.

c) Genotipurile indivizilor din F1 sunt: AaBB; AaBb; aaBB; aaBb.
V) Fotosinteza reprezinta procesul prin care plantele verzi sintetizeaza substante organice din 
substante anorganice (CO2+H20) în prezenta luminii. Ecuatia chimica a fotosintezei este: CO2 + 
H2O lumina/clorofila -->  substante organice + O2
Fotosinteza este influentata de o serie de factori de mediu printre care: 
- lumina; - temperatura; - concentrare de CO2 etc.
• în procesul de fotosinteza sunt utilizate: CO2, seva bruta (H2O + saruri minerale) iar sursa de 
energie este energia luminoasa.
• Fotosinteza se desfasoara la nivelul cloroplastului - organit celular specific plantelor, ce prezinta 
urmatoarea structura: - mambrana dubla la periferie; - stroma.
•Membrana externa este neteda, iar membrana interna prezinta numeroase plieri - lamele stromatice 
sau intergranale pe care se gasesc dispuse discurile granale (grana). Lamlele intergranale împreuna 
cu grana formeaza tilacoidele ce contin pigmenti clorofilieni.
In stroma se gasesc enzime, ADN, ARN, lipide, ioni etc.
• Importanta fotosintezei:
- este sursa principala de substante organice, hrana pentru organismele heterotrofe din ecosisteme; 
mentine constanta compozitia atmosferei - prin eliberare de O2, în echilibru cu reactiile 
consumatoare de oxigen: respiratie, arderi;
- fotosinteza sta la baza productiei agricole si silvice;
- prin fotosinteza biosfera este racordata la o sursa inepuizabila de energie care o mentine în 
functiune: energia solara.

VARIANTA 59
I) l-b  2-a   3-a    4-d   5-b   6-d  7-b   8-b
II) 1) l-e  2-c   3-d  4-b   2)   l-c    2-d   3-b   4-a
III) 1) a) Dintre mamiferele placentare fac parte urmatoarele grupe: insectivorele, chiropterele, 
rozatoarele, carnivorele, primatele etc.
b) între respiratia amfibienilor si a mamiferelor exista urmatoarele deosebiri:
- la amfibieni respiratia este pulmonara, completata de respiratie tegumentara - la mamifere 
respiratia este numai pulmonara.
- ventilatia la amfibieni se realizeaza prin coborârea si ridicarea planseului bucal - ventilatia la 
mamifere este realizat prin variatii de volum ale cutiei toracice;
c) Placentarele  sunt mamifere  vivipare -  dezvoltarea embrionara se  realizeaza în  uterul  matern, 
monotremele sunt mamifere ovipare - trasatura ce le apropie de reptile si pasari.
III) 2) a) In procesul de fotosinteza sunt utilizate: apa, dioxidul de carbon, sarurile minerale.
b) Fotosinteza si respiratia prezinta urmatoarele caracteristici:
* asemanare: ambele procese fioziologice sunt influentate de o serie de factori externi precum: 
temperatura, apa, CO2 etc.
* deosebire: în fotosinteza se sintetizeaza substante organice - în respiratie se degradeaza substante 
organice.
c) Experiment pentru evidentierea influentei luminii asupra fotosintezei:
într-un pahar Berzelius, plin cu apa, se pune o ramura tânara de ciuma- apelor (Elodea canadensis) 
proaspat sectionata. Paharul se apropie de o sursa de lumina si se va observa ca, prin sectiunea 
tulpinii, se elimina bule de aer (02). Utilizând surse de lumina cu diferite intensitati crescatoare se 



va constata ca numarul bulelor eliminate creste direct proportional cu cresterea intensitatii 
luminoase ? intensitatea luminii influenteaza intensitatea fotosintezei.
IV) a) Gârnetii organismelor parentale sunt:
- AABB: AB; AB
- AaBb: AB; Ab; aB; ab.
b) Genotipurile indivizilor din F1 sunt: AABB; AABb; AaBB; AaBb.
c) 25% din combinatiile din F! sunt homozygote cu genotipul: AABB

V) Miscarea contribuie la realizarea locomotiei din cadrul functiilor de relatie ale organismului. 
Miscarile active ale plantelor sunt: orientate - reprezentate de tropisme si factisme si neorientate - 
reprezentate de nastii. Acestea se caracterizeaza prin:
- asemanare: atât miscarile orientate cai si cele neorientate sunt determinate de actiunea unor stimuli 
(excitanti); - ambele tipuri de miscari sunt active
• Miscari orientate sunt: - fototropism pozitiv - orientarea frunzelor plantelor spre sursa se lumina; - 
chimiotactism pozitiv - deplasarea gârnetilor barbatesti ai plantelor spre cei femeiesti.
• Miscari neorientate sunt:
- termonastii - deschiderea florilor de lalea la. caldura;
- fotonastii - deschiderea florilor de papadie la lumina.
• Vertebratele prezinta urmatoarele tipuri de locomotie:
- în mediul acvatic: înot prin ondularea corpului sau prin vâslire;
- în mediul aerian: zbor ramat sau planat;
- în mediul terestru: mers, alergare, salturi, tarare.
Locomotia la pesti si amfibieni prezinta urmatoarele caracteristici:
- asemanare: în mediul acvatic locomotia, la ambele grupe de vertebrate, se realizeaza prin înot;
- deosebiri: pestii se pot deplasa numai în mediul acvatic - amfibienii se pot deplasa si în mediul 
terestru; propulsia la pesti se realizeaza îndeosebi prin ondularea corpului - la amfibieni se 
realizeaza si prin onualarea corpului (la urodele) si prin vâslire (anure).
• Adaptari la modul de locomotie în mediul aerian:
- la pasari: transformarea membrelor anterioare în aripi;
- la liliac - prezenta aripilor formate dintr-o membrana (ciita a pielii) care uneste membrele 
anterioare cu cele posterioare si coada;
- la veverita zburatoare: prezinta un pliu tegumentar acoperit cu blana, situat între membrele 
anterioare si posterioare.

VARIANTA 60
I) l-c  2-a 3-d  4-b  5-d  6-d  7-c 8-d
II) 1) 1-e  2-d  3-a  4-b 2)  1-c   2-d 3-b 4-e
III) 1) a) Inima amfibienilor este tricamerala fiind formata din doua atrii si un ventricul.
b) Ciruculatia la pesti si amfibieni se caracterizeaza prin: - asemanare: la ambele grupe de 
vertebrate circulatia este închisa; - deosebire: la pesti circulatia este simpla - la amfibieni circulatia 
este dubla.
c) Circulatie închisa: sângele circula într-un sistem închis de vase reprezentat de artere, vene, 
capilare, fara a veni în contact direct cu celulele la nivelul unor lacune sau sinusuri. Circulatie 
dubla: într-un circuit complet sângele trece de doua ori prin inima. Circulatie incompleta: sângele 
oxigenat se amesteca cu sângele neoxigenat.
III) 2) a) Procesul de respiratie celulara se desfasoara la nivelul mitocondriei care prezinta 
urmatoarele caracteristici structurale: - prezinta la periferie un invelis dublu format din doua 
membrane: mambrana externa este neteda, iar membrana interna prezinta numeroase plieri 
denumite criste; - cristele pot fi lamelare sau tubulare.
b) Fermentatia alcoolica si acetica prezinta urmatoarele caracteristici: 
* asemanare: ambele tipuri de fermentatie, în anumite conditii(în prezenta oxigenului) sunt procese 



aerobe; 
* deosebire: fermentatia alcoolica este realizat de ciuperci - fermentatia acetica este realizata de 
bacterii.
c) Sub actiunea muschilor inspiratori volumul cutiei toracice se mareste iar datorita pleurei, 
plamânii se destind pasiv realizându-se inspiratia.
IV) a) Genotipurile parentale sunt: femela: aaLAl; barbat: AaLbl
b) Gametii produsi de 3 sunt:  ALb;  Al;    aLb;   al.
c) Grupele sangvine ale copiilor pot fi: 0 (I); A (II); B (III); AB (IV).

V) Chemoreceptia presupune înregistrarea actiunii diferitelor substante chimice.
•  Receptorii olfactivi sunt localizati la toate vertebratele la nivelul epiteliului olfactiv (mucoasa 
olfactiva) situat la nivelul cavitatilor nazale. 
• Receptorii gustativi prezinta localizare diferita la diferitele clase de vertebrate astfel:
- la pesti: mugurii gustativi sunt prezenti în cavitatea bucala, pe buze si mustati, în faringe si esofag 
si chiar pe toata suprafata corpului.
- la reptile: mugurii gustativi sunt localizati pe limba si plafonul cavitatii bucale; serpii nu prezinta 
muguri gustativi.
-  la mamifere: mugurii gustativi sunt localizati exclusiv Ia nivelul cavitatii bucale, îndeosebi pe 
limba.
• Mugurele gustativ are forma ovoida fiind format din' celule de sustinere si celule 
senzorialealungite. Celulele senzoriale prezinta la polul apical cili ce predomina printr-un por 
gustativ, iar polul bazal este înfasurat de prelungiri nervoase senzitive.
• Stimulii olfactivi sunt substante odorante volatile, hidrosolubile sau liposolubile.
Stimulii gustativi sunt substante sapide, hidrosolubile sau liposolubile.
• Neuornii   senzitivi  din mucoasa  olfactiva  receptioneaza  excitatia  produsa  de  molecule ale 
substantelor volatile vehiculate prin aer sau apa, o transforma în influx nervos si o transmit 
sistemului nervos central pe calea nervilor alfactwi. La nivelul S.N.C. se formeaza senzatia de 
miros. Substantele sapide dizolvate în apa sau saliva produc aparitia unor potentiale de actiune 
(influx nervos) în celulele senzoriale ale mugurilor gustativi. De la celulele senzoriale influxul 
nervos este transmis prin nervii gustativi la scoarta cerebrala unde se formeaza senzatia gustativa.
• Chemoreceptorii   gustativi   si   olfactivi   au  o  importanta  foarte  mare  în   cautarea  hranei, 
determinarea calitatii alimentelor sau a aerului. De asemenea, ei declanseaza reflexe de secretie a 
glandelor digestive ca si reflexe de aparare, reflexe sexuale etc.

VARIANTA 61
I) l-d  2-c  3-b  4-a    5-c  6-d    7-a    8-b
II) 1)   l-b  2-d 3-e  4-a  2)   l-b  2-c 3-d  4-a
III) 1) a) Gimnospermele si angiospermele sunt organisme autotrofe - se hranesc prin fotosinteza.
b) Tropismele sunt miscari orientate(realizate prin curburi)ale organelor plantelor determinate de 
directia si sensul de actiune ale excitantilor.Exemplu:radacinile plantelor prezinta geotropism 
pozitiv-se orienteaza si cresc în sensul de actiune al fortei gravitationale.
c) Plantele sunt organisme autotrofe utilizând ca sursa de carbon pentru sinteza substantelor 
organice, CO2 - animalele sunt organisme heterotrofe, utilizând direct substante organice produse 
de alte organisme
III) 2) a) Mendel a utilizat soiuri de mazare ce prezentau: -boabe netede, de culoare galbena; -boabe 
zbârcite, de culoare verde.
b)  Importanta practica a cunoasterii legiilor mendeliene consta în aceea ca, stiindu-se modul de 
segregare si de transmitere a caracterelor la hibrizi, se pot realiza noi combinatii de gene utile în 
ameliorarea soiurilor de plante si raselor de animale.în acelasi timp, în generatia umana, în prezent 
se pot da „sfaturi genetice" pentru prevenirea transmiterii unor maladii ereditare.



c) La organismele heterozigote se manifesta în fenotip , la majoritatea organismelor , caracterele 
dominante, chiar daca, în genotipul lor factorii ereditari pereche sunt diferiti-unul determinând 
aparitia caracterului dominant si celalalt caracterul recesiv.
IV) a) Numarul de cromozomi din celula mama (2n=16) aflata în anafazâ este: 
32 cromozomi monocromatidici (32 cromozomi = 32 cromatide).
b) Dupa prima diviziune a celulei mama rezulta doua celule fiice diploide (2n =16 cromozomi) => 2 
celule x 16 cromozomi/celula = 32 cromozomi = 16 perechi
c) Celulele fiice rezultate din celula initiala sunt: 
- dupa prima diviziune: 2 celule diploide: 2 X 16 cromozomi=32; 
- dupa a doua diviziune:4 celule diploide:4 X 16 cromozomi=64; 
- dupa a treia diviziune:8 celule diploide 8 X 16 cromozomi=128;
Total celule: 2+4+8=14 celule
Total cromozomi: 32+64+128=224 cromozomi.

V) Plasma sanguina are o compozitie chimica complexa fiind formata din apa 90%; proteine 
plasmatice-albumine, globuline, enzime, fibrinogen, ioni minerali: Na+, K+, Mg2+; Cr, SO24, etc; 
diferiti produsi de digestie(glucoza, aminoacizi, acizi grasi; produsi excretati  de celule(uree, acid 
uric) vitamine, hormoni etc.
• Elementele figurate ale'sângelui sunt reprezentate de:
a. Eritrocite: -sunt celule nucleate la toate vertebratele, cu exceptia mamiferelor la care sunt 
anucleate(se numesc si hematii). Au rolul de a transporta gazele respiratorii(O2 si CO2) cu ajutorul 
unei proteine specifice numita hemoglobina.Aceasta poate forma combinatii labile atât cu O2 - 
oxihemoglobina cât si cu CO2 – carbohemoglobina - forme sub care sunt transportate eritrocite 
gazele respiratorii. -la mamifere hematiile au dimensiuni mici si forma de lentila biconcava(din 
profil). 
b. Leucocite: -sunt celule nucleate la toate vertebratele. -au forme diferite si participa în diferite 
moduri la functia numita imunitate. Anumite leucocite actioneaza prin fagocitoza-inglobeaza si 
digera diferite particule straine organismului. Alte leucocite (limfocite),  produc anticorpi-proteine 
care se ataseaza la molecula antigenului si îl neutralizeaza. 
c. Trombocite: - sunt celule mici, nucleate la toate vertebratele, cu exceptia mamiferelor, la care 
sunt reprezentate de fragmente de cellule (se numesc si plachete sanguine). Au rol în coagularea 
sângelui si oprirea hemoragiilor.
• Functia respiratorie a sângelui consta în transportul gazelor respiratorii prin intermediul
componentelor acestuia astfel:
- CO2 este transportat sub doua forme:dizolvat în plasma sau sub forma de oxihembglobina(H6O2) 
în eritrocite.
- CO2 este transportat astfel în plasma sub forma de bicarbonat de Na si dizolvat; în eritrocite sub 
forma de bicarbonat de K si carbohemoglobina.
• Pe lânga functia respiratorie, sângele îndeplineste si alte functii precum:
- de aparare a organismului;
- de transport de enzime, hormoni, vitamine.etc.
- de transport a produsilor de dezasimilatie,etc.
- de coagulare si oprire a hemoragiilor.

VARIANTA 62
I) l-c   2-c   3-b   4-b     5-c    6-d   7-b       8-b
II) 1) 1-c   2-b   3-e    4-a        2)   l-c      2-e     3-a   4-b
III) 1) a) Encefalul mamiferelor cuprinde urmatoarele componente: - trunchi cerebral: bulbul 
rahidian, puntea lui Varolio, mezencefal; - cerebel; - diencefal: talamus, metatalamus, epitalamus, 
hipotalamus; - emisfere cerebrale.
b) Acomodarea vederii, pentru distanta la tetrapode se poate realiza prin : -deplasarea cristalinului 



fata de retina; -variatia (modificarea) curburilor cristalinului; -cresterea presiunii intraoculare a 
corpului vitros. Adaptarea vederii la intensitatea luminoasa se poate realiza prin: - variatia 
diametrului pupilar; - filtrarea razelor luminoase puternice prin: apropierea pleopelor, existenta unor 
picaturi de lipide (la pasarile diurne) etc.
c) Forma aerodinamica a corpului reprezinta o adaptare a acestora la locomotia prin zbor. De 
asemenea prezenta sacilor aerieni aflati în legatura cu oase pneumatice faciliteaza zborul pasarilor 
prin micsorarea greutatii specifice si asigurarea unor rezerve suplimentare de aer
III) 2) a) In respiratia aeroba arderile sunt complete rezultând produsi finali-în respiratia anaeroba 
arderile sunt incomplete rezultând si produsi intermediari
b) Respiratia aeroba prezinta urmatoarea reactie chimica: 
C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6H2O + 38 ATP
c) Fotosinteza si respiratia sunt procese diametral opuse deoarece: 
- în fotosinteza se sintetizeaza substante 
- în respiratie se degradeaza substante; 
- în fotosinteza se elibereaza O2 
- în respiratie se consuma O2; 
- fotosinteza se desfasoara cu aport de energie
- în respiratie se elibereaza energie; -ecuatiile generale sunt:
fotosinteza : CO2+H2O lumina/clorofila ? substante organice + O2
respiratie: substante organice  + O2 ? CO2 + H2O + energie.

IV) a) Fenotipul parintilor în încrucisarea (1): Tt- talie înalta; tt - talie pitica. 
Fenotipul parintilor în încrucisarea (2): TT - talie îna!ta; Tt -talie înalta
b) Raporturile   de   segregare   dupa   fenotip sunt:
- la incrucisarea (l): 50% talie înalta: 50% talie pitica
- la incrucisarea (2): 100% talie înalta.
c) Raporturile   de   segregare   dupa   genotip sunt:
- la incrucisarea(l): Tt -50%;  tt -50% 
- la incrucisarea (2): TT - 50% ;   Tt-50%.
V) Celula reprezinta unitatea structurala si functionala a tuturor organismelor capabila de a-si duce 
viata independent sau în complexe celulare interdependente.
• Organisme ce contin celule cu plastide sunt cuprinse în Regnul Plante si Regnul Protiste
• Cromoplastele sunt plastide colorate ce contin pigmenti galbeni, portocalii, rosii care dau culoare 
petalelor unor frunze si chiar unor radacini(morcbv).
• Leucoplastele sunt plastide incolore, lipsite de pigmenti.Se clasifica în: amiloplaste-depoziteaza 
amidon; oleoplaste-depoziteaza lipide;proteoplaste-depdziteaza proteine.
• Cloroplastete sunt cele mai raspândite si mai importante plastide.Un cloroplast este alcatuit din: 
membrana dubla la periferie si stroma.Membrana externa este neteda ,iar membrana interna prezinta
numeroase plieri  denumite lamele stromatice(lamele intergranale)pe care sunt dispuse discuri 
grânare (grana). Lamelele intergranale formeaza, împreuna cu grana,filacoide ce contin pigmenti 
clorofilieni. în stroma (substanta fundamentala) se gasesc enzime, ADN, ARN, lipide, diferiti ioni. 
Cloroplastele au rol important în procesul de fotosinteza, la nivelul lor desfasurându-se ambele faze 
ale procesului: faza de lumina si faza de întuneric. Ecuatia chimica a fotosintezei este: 
H2O + CO2 lumina/clorofila ? substante organice + O2

VARIANTA 63
I) l-c    2-c  3-d   4-c   5-c   6-c  7-d   8-d
II) 1) l-d   2-c   3-a   4-e   2)   l-c   2-d   3-b  4-a
III) 1) a) Teoria cromozomala a ereditatii a fost elaborata de T.H.Morgan
b) Tezele teoriei cromozomale sunt: - dispunerea lineara a genelor în cromozomi; 



- transmiterea înlantuita a genelor dispuse în acelasi cromozom (fenomenul de linkage). 
- schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi; (crossing-over).
c) Musculita de otet cu aripi vestigiale si ochi albi este o dublu mutanta fata de tipul salbatic ce 
prezinta aripi lungi si ochi rosii-caramizii.
III) 2) a) Celula reprezinta unitatea structurala si functionala a organismelor capabila de a-si duce 
viata independent sau în complexe celulare interdependente. învelisurile celulare la plante sunt 
reprezentate de:membrana celulara (plasmalema) si peretele celular. Plasmalema este formata din 
punct de vedere chimic din fosfolipide si proteine. Fosfolipidele sunt dispuse în doua straturi, unul 
cu gruparea fosfat spre exteriorul celulei si al doilea cu gruparea fosfat spre interiorul 
celulei.Proteinele membranare sunt atasate fie la suprafata membranei-proteine periferice, fie 
strabat ambele straturi lipidice-proteine integrate. Peretele celular este alcatuit din molecule lungi de 
celuloza grupate în manunchiuri, înglobate într-o matrice de pectinâ si hemiceluloza.
b) Nucleul, plastidele si mitocondriile se caracterizeaza prin:
*asemanari: -cele trei componente sunt delimitate la periferie de o membrana dubla; -cele trei 
componente contin acizi nucleici:ADN si ARN;
*deosebire: cele trei componente îndeplinesc functii diferite: cloroplastele au rol în   fotosinteza; 
mitoconndriile au rol în respiratie; nucleul este centru coordonator al activitatii celulare.
y
IV) a) Fiecare din cei patru spermatozoizi contine n=4 cromozomi monocromatidici.
Rezulta: 4 spermatozoizi X4 cromozomi = 16 cromozomi monocromatidici=16cromatide.
b) Fiecare celula ou formata contine 8 cromozomi monocromatidici (4 cromozomi din spermatozoid 
+ 4 cromozomi din ovul). Rezulta: 4 celule ou x 8 cromozomi/celula ou -32 cromozomi. 
c) Numarul de celule fiice în cele cinci diviziuni succesive ale celulei ou evolueaza astfel: l celula 
ou ? 2 celule ? 4 celule ? 8celule ? 16 celule ? 32 celule. Rezulta 32 celule x 8 cromozomi 
monocromatidici = 256 cromozomi monocromatidici = 256 cromatide.
V) Miscarile   pasive   ale   plantelor-raspândirea   fructelor,   semintelor   cu   ajutorul 
vântului.apei, animalelor,etc- se realizeaza fara consum de energie.
• Miscarile active ale plantelor-miscari de locomotie, de curbura,etc-se realizeaza cu consum de 
energie.
• Dupa modul de manifestare fata de actiunea stimulilor miscarile se clasifica în  :orientate si 
neorientate.
• Miscari realizate de plante sunt:
a. Geotropisme: - stimulul este reprezentat de forta gravitationala;
- se realizeaza prin curburi ale organelor plantelor. - exemple: geotropism pozitiv la radacina; 
geotropism negativ la tulpina; 
b. Chimiotactisme: - stimulul este reprezentat de diferite substante chimice;
- presupune deplasarea sau orientarea spre anumite substante chimice a unor bacterii, alge, etc. - 
exemplu: chimiotactism pozitiv -> deplaprea gametiilor btrbttesti(la plante) spre cei femeiesti prin 
tubul polinic. 
c. Fotonastii: -stimulul este reprezentat de variatia intensitatii luminii; -se produc prin variatii de 
crestere sau turgescenta. -exemple: la papadie inflorescenta se strânge când se întuneca; la regina 
noptii floriile se deschid când se întuneca. 
d. Seismonastii: -stimulii sunt reprezentati de factorii mecanici; -exemplu: la mimoza, frunzele isi 
strâng foliolele când sunt lovite.
• Corelatia miscare-fotosinteza poate fi evidentiata în cazul fototropismului pozitiv al frunzelor. 
Prin aceasta miscare, frunzele se orienteaza spre sensul de actiune al luminii, suprafata de expunere 
a frunzelor este mai mare, cantitatea de lumina captata creste si intensitatea fotosintezei este 
crescuta.

VARIANTA 64
I) l-c  2-c   3-b    4-d     5-c     6-c    7-b    8-d
II) 1) l-d    2-b  3-a   4-c  2)   l-d    2-e   3-a    4-b



III) 1) a) Sistemul reproducator la vertebrate prezinta urmatoarele componente: Gonade, conducte 
genitale, organe genitale externe, glande anexe.
b) Reproducerea asexuata la plante se poate realiza prin structuri specializate(spori) sau prin organe 
vegetative.Un tip de înmultire vegetativa este butasirea. Butasul este un fragment de tulpina, 
ramura, frunza.etc desprins pentru a fi pus la înradacinat în sol sau în nisip. Butasii de tulpina 
trebuie sa aiba 2-3 noduri si se folosesc îndeosebi la vita de vie, trandafiri, etc.
c) Organismele ovipare si ovovivipare se caracterizeaza prin: 
*asemanare:ambele categorii de organisme se înmultesc prin oua;
*deosebire:la ovipare ouale sunt depuse si eclozeaza în afara organismului-la ovovivipare ouale 
sunt adapostite în cavitati ale corpului: gura,pliuri tegumentare,ovioducte),unde se realizeaza si 
dezvoltarea embrionara.
III) 2) a) Organe de simt la vertebrate suntochiul, urechea, nasul, limba,etc.
b) Mugurele gustativ are urmatoarea structura:are forma ovoida fiind alcatuit din celule de sustinere 
si celule senzoriale.Celulele senzoriale sunt alungite si prezinta la polul apical cili ce proemina 
printr-un por gustativ, iar la polul bazai prezinta terminatii nervoase ale nervilor gustativi.
c) Vederea monoculara asigura un câmp vizual mai mare. 
Vederea binoculara asigura:- acuitate vizuala sporita; - vederea la distanta; - vederea obiectelor în 
spatiu, stereoscopica.
IV) a) Copii prezinta urmatoarele genotipuri si fenotipuri:
- ll - grupa 0(1); 
- LAl - grupa A, heterozigot;
- LBl - grupa B, heterozigot;
-LaLb - grupa AB.
b) Genotipurile si fenotipurile parintilor sunt:
- LAl - grupa A, heterozigot;
- LBl - grupa B, heterozigot.

c) Bunicii pot avea urmatoarele grupe:
-pentru LA1: (LALA; LALB; LA1) x (LA1; LB1; 11) 
-pentru LB1: (LBLB ;LALB; LB1) x (LA1; LB1; 11)
V) Excretia reprezinta procesul de eliminare din organism a substantelor toxice rezultate în urma 
proceselor metabolice, prin intermediul sistemului excretor.
• Caile urinare extrarenale la vertebrate sunt reprezentate de:uretere,vezica urinara,uretra.
• Stadiile de evolutie a rinichiului la vertebrate sunt: 
- pronefros- la ciclostomi; 
- mezonefros -la pesti si amfibieni; 
- metanefros - la reptile, pasari, mamifere.
• Nefronul este unitatea structurala si functionala a rinichiului. Este alcatuit din:
- corpuscul Malpighi:capsula Bowman + glomerul renal;
- tub excretontub contort proximal, ansa Henle, tub contort distal. La nivelul nefronului se formeaza 
urina finala.
• La nivelul nefronului se formeaza urina finala prin urmatoarele procese:
- filtrarea glomerulara:trecerea plasmei deproteinizate (apa, electroliti, glucoza, substante toxice din 
capilarele glomerulare în capsula Bowman;
- reabsobtia tubulara:trecerea apei.electrolitilor glucozei,etc.  din tubul  excretor în  capilarele peri 
tubulare;
- secretia tubularâ:trecerea unor substante din celulele tubulare în lichidul tubular.

VARIANTA 65
I) l-d   2-b 3-c    4-b     5-b  6-d   7-d     8-c
II) 1) l-c   2-a  3-d    4-b  2)  l-b     2-c    3-e   4-a



III) 1) a) Componentele celulare cu membrana dubla sunt: nucleul, mitocondriile, cloroplastele.
b) Lizozomii sunt organite citoplasmatice comune sub forma unor vezicule sferice si un continut 
omogen. Contin enzime hidrolitice si au rol în digestia intracelulara.
c) Reticulul endoplasmatic neted si rugos se caracterizeaza prin: 
*asemanare:ambele sunt constituite dintr-un sistem de canalicule si cisterne ce fac legatura între 
porii membranei nucleare si exteriorul celulei; 
*deosebire:pe canalicule REG se gasesc ribozomi-REN nu prezinta ribozomi pe canalicule.
III) 2) a) Labirintul osos la mamifere cuprinde:vestibulul osos,canalele semicirculare osoase, melcul 
osos.
b) In labirintul osos se gaseste perilimfa-în labirintul membranos se gaseste endolimfa. Labirintul 
membranos prezinta doua vezicule-utricula si sacula-labirintul osos prezinta o singura cavitate mai 
mare-vestibul osos- în care sunt dispuse utricula si sacula
c) Receptorii auditivi sunt situati în lagena la pesti, în papila bazilara la amfibieni si reptile iar la 
mamifere sunt reprezentati de organul Corti dispus în melcul membranos.
IV) a) Centrozomul este alcatuit din 2 centrioli.Fiecare centriol este alcatuit din 9 fibrile a câte 3 
microtubuli fiecare. Rezulta: 2 centrioli X 9 fibrileX3 microtubuli=54 microtubuli.
b) în metafaza mitotica numarul de centrioli se dubleaza:
2 centrozomi X 2 centrioli=4 centrioli. Rezulta :4 centrioli X 9 fibrile/centriol=36 fibrile.
c) Fiecare din cele doua celule fiice contine un centrozom format din 2 centrioli: 
Rezulta: 2 celule X 2 centrioli = 4 centrioli.
V) Geneticianul care a elaborat teoria cromozomala a ereditatii este T.H.Morgan.
• Utilizarea Drosophilei melanogaster ca material de studiu prezinta urmatoarele avantaje: -se creste 
foarte usor în laborator; -este foarte prolifica; -are un numar mic de cromozomi,etc.
• Tezele teoriei cromozomale sunt:

a. dispunerea lineara a genelor în cromozomi:deoarece numarul de caractere si, implicit numarul de 
gene ce determina caracterele sunt mult mai mari decât numarul de cromozomi din celulele unui 
organism, Morgan a tras concluzia ca fiecare cromozom contine mai multe gene, iar acestea sunt 
dispuse linear în cromozomi, ocupând un anumit loc denumit locus.
b. transmiterea înlantuita a genelor dispuse în acelasi cromozom(fenomenul de linkage):în 
experientele de dihibridare efectuate, Morgan a obtinut în F2 un raport de segregare de 1:1(50% 
indivizi asemanatori cu un parinte si 50% asemanatori cu celalalt parinte),diferit de raportul de 
segregare de 9:3:3:1 obtinut de Mendel.El a explicat acest lucru prin aceea ca, genele ce determina 
cele doua caractere sunt dispuse în acelasi cromozom, iar în timpul formarii gametiilor, prin 
diviziune meiotica, se transmit înlantuit(linkage).
c. schimbul reciproc de gene între  cromozomii  omologi (crossing-over): în  alte  experiente de 
dihibridare în F2 au rezultat alte raporturi de segregare (diferite de linkage), obtinându-se atât 
indivizi cu fenotipurile parentale cât si indivizi cu fenotipuri recombinate în urmatoarele proportii: 
- 41,5%-indivizi asemanatori cu un genitor; 
- 41,5%-indivizi asemanatori cu celalalt genitor; 
- 17% (8,5% +8,5%)-indivizi recombinati.
• Morgan a explicat acest lucru prin aceea ca , în timpul formarii gametiilor prin diviziune 
meiotica(în profaza I), între cromozomii omologi, la formele heterozigote, se pot realiza schimburi 
reciproce de gene rezultând cromozomi recombinati genetic ce vor determina aparitia de gârneti 
recombinati.Prin participarea la fecundatie a unor astfel de gârneti recombinati rezulta oraganisme 
recombinate. Importanta teoriei cromozomale consta în:
- cunoasterea mecanismelor de recombinare genetica ce se realizeaza în cursul proceselor de 
sexualitate rezultând noi combinatii de gene, care duc la cresterea, variabilitatii genetice si implicit 
a variabilitatii fenotipice a organismelor.
- elaborarea hartilor genetice sau cromozomale-reprezentari grafice ale localizarii genelor în 
cromozomi la distante relative exprimate prin procente de recombinare (frecvente ale realizarii 
crossing-overului).



VARIANTA 66
I) l-C     2-C      3-D      4-B       5-C      6-D    7-D    8-D
II) 1)  l-B  2-D  3-E   4-A   2)    l-D      2-C  3-B  4-A
III) 1) a) Respiratia prin branhii mai este intâlnita la ciclostomi si la larvele amfibienilor.
b) Branhiile la pestii ososi sunt fixate cu un capat pe 4 perechi de arcuri branhiale situate în camera 
branhiala acoperita de opercul în inspiratie cavitatea bucala se mareste, presiunea scade si apa 
patrunde în gura(operculele sunt închise). Prin contractia muschilor operculatori, scade presiunea în 
cavitatea operculara,iar apa.din guri, intra si scalda lamelele branhiale. în expiratie : gura se închide, 
planseul bucal este ridicat, muschii operculari se relaxeaza si apa este expulzata în exterior prin 
orificiile operculare.
c) Branhiile sunt fixate cu un capat pe arcuri branhiale, fiind formate din lamele branhiale ce 
prezinta la rândul lor lamele branhiale reprezentate de un epiteliu unistratificat.
III) 2) a) Trunchiul cerebral cuprinde: bulbul rahidian, puntea lui Varolio, mezencefalul
b) Structura maduvei spinarii: dispunerea substantei cenusii si albe:
substanta alba cu o sageata spre 2 cerculete cu un cacat intre ele asa ca un nucleu apoi sageata in 
dreapta ? substanta cenusie
c) Zonele din scoarta cerebrala sunt reprezentate de:
- zone senzitive - la nivelul lor sosesc diferitele informatii din mediu (sub forma de flux nervos si 
sunt transformate în senzatii specifice (vizuale, auditive, gustative', etc.)
zone motorii - coordoneaza activitatile motorii, de la nivelul lor plecând comenzi pentru efectuarea 
miscarilor, mai ales celor voluntare.
zone de asociatie - realizeaza o prelucrare complexa a informatiei coordonând
activitatile proprii omului: învatare, memorie, gândire, etc.
IV) a) 90% din oua se obtin de la gaini care oua zilnic: 900X90%=810 oua => 810 gaini oua zilnic; 
10% din oua se obtin de la gaini care oua la 2 zile:
900X10% = 90 oua se obtin de la gaini care oua la 1 zile => 90X2=180 gaini care oua la 2 zile
Total gaini în crescatorie: 810+180=990 gaini.
b) Având în vedere ca la pasari este functional un singur ovar, rezulta:
990 gaini = 990 ovare functionale.
c) Timpul necesar gainilor care produc un ou pe zi pentru producerea a 24.300 oua este:
810 oua……………………….l zi
24.300oua……………………Xzile
=>x=24.300:810=30 zile.
Timpul necesar gainilor care produc un ou la 2 zile pentru a produce 24.300 oua este:
90oua…………………….1 zi
24.300oua………………Xzile
=> x=24.300:90=270 zile
V) Vertebratele prezinta doua tipuri de sistem circulator: sistem circulator sanguin si 
sistemcirculator limfatic.
• Sistemul circulator sanguin al vertebratelor   prezinta urmatoarele componente: inima si un sistem 
închis de vase reprezentate de artere, capilare, vene.
• Sistemul circulator si circulatia sângelui la diferitele grupe de vertebrate prezinta urmatoarele 
caracteristici:
a. Pesti: circulatia este închisa si simpla. Inima este bicamerala formata dintr-un atriu si un 
ventricul. Prin inima circula numai sânge neoxigenat care este pompat din ventricul spre branhii. 
Dupa oxigenare sângele pleaca de la branhii în corp, cedeaza 02, se încarca cu CO2, si se întoarce la 
inima în sinusul venos.
b. Amfibieni: circulatia este închisa, dubla, completa. Inima este tricamerala formata din 2 atrii 
(A.D. si A.S.) si un ventricul, în atriul drept ajunge sânge neoxigenat din corp prin venele cave, iar 
în atriul stâng ajunge sânge oxigenat de la  plamâni prin venele pulmonare. Din atrii sângele trece în 



ventricul unde se amesteca doar partial datorita unei structuri speciale formata din bulb arterial si 
valvula spirala. 
Prin contractia ventriculului sunt expulzate 3 categorii de sânge:
- sânge neoxigenat, din partea dreapta a ventriculului, prin arterele pulmonare si cutanee – catre 
plamâni si tegument.
- sânge oxigenat, din partea stânga a ventriculului prin arterele carotide - catre cap;
- sânge amestecat prin cârjele cardice- pentru restul corpului;
c. Reptile: circulatia este închisa, dubla, incompleta. Inima este tricamerala formata din doua atrii si 
un ventricul cu exceptia crocodilienilor la care inima este tetracamerala formata din doua atrii si 
doua ventricule. La nivelul   ventriculului se dezvolta treptat un sept ventricular care impiedica 
amestecarea totala a sângelui oxigenat cu cel neoxigenat.
d. Pasari si mamifere: circulatia este închisa, dubla, completa. Inima este tetracamerala formata din 
doua atrii si doua ventricule. Partea dreapta a inimii (A.S si V.D.) contine numai sânge neoxigenat, 
iar partea stânga (A.S. si V.S.) contine sânge oxigenat.
Din V.S. pleaca aorta ce prezinta cârja aortica, cu orintare spre dreapta la pasari si spre stânga la 
mamifere.

VARIANTA 67
I) l-B   2-A   3-C   4-A   5-C   6-B   7-D  8-C
II) 1)    l-B    2-E   3-D  4-A    2)  l-B  2-E   3-D   4-C
III) 1) a)  Sistemul de clasificare cu cinci regnuri cuprinde: R. Procariote (Monera), R. Protiste, R. 
Fungi, R. Plante; R. Animal.
b) Din grupul angiospermelor fac parte : Vitis vini fera (vita de vie); Fagus silvatica (fagul); 
Triticum aestivum (grâul) etc.
c) Monotremele sunt mamifere ovipare iar marsupialele si placentarele sunt mamifere vivipare.
III) 2) a) Nutritia heterotrofa se poate realiza prin: nutritie saprofita si nutritie parazita.
b) Primul segment al tubului digestiv al mamiferelor este cavitatea bucala care prezinta urmatoarele 
caracteristici:
- prezinta dinti fixati în alveole;
- buzele ating dezvoltarea maxima în seria vertebratelor;
- la nivelul ei se deschid canalele celor trei perechi de glande salivare (sublinguale,
submaxilare, parotide).
c) Lungimea intestinului subtire este adaptata la natura hranei astfel: la mamiferele carnivore este 
cel mai scurt; la omnivore are lungime medie; la ierbivore(fitofage) are lungimea cea mai mare. 
Diferentierea lungimii este determinata de: 
- tesuturile vegetale se digera mult mai lent decât cele animale;
- glucidele (predominante în hrana vegetala) nu sunt degradate chimic la nivelul stomacului (în 
sucul gastric nu exista enzime glicolitice).
IV) a) 8 celule fiice rezulta în urma a trei diviziuni mitotice succesive (trei cicluri celulare 
complete). Rezulta : 3 diviziuniXl ora/diviziune+3 interfazex 10 ore =3+30=33 ore.
b) In anafaza cele 8 celule ( cu 2n=46 cromozoni) prezinta cromozomi monocromatidici 
(cromatide), rezultati prin clivarea longitudinala a celor 46 cromozomi bicromatici:
Rezulta: 8 celule x (2 x 46 cromozomi monocromatidici) = 736 cromozomi monocromatidici=736 
cromatide.
c) In 66 ore o celula trece prin 6 cicluri celulare complete, deci 6 diviziuni succesive, rezultând 64 
celule(un ciclu celular dureaza 11 ore => 10 ore interfaza + l ora diviziunea celulara); Rezulta : 10 
celule mama x 64 celule/celula mama= 640 celule.

V) Tipuri de receptori la vertebrate sunt: mecanoreceptori, chemoreceptori, fotoreceptori.
• Sistemul nervos central la mamifere cuprinde: maduva spinarii, trunchiul cerebral, cerebelul, 
diencefalul, emisferele cerebrale.



• Maduva spinarii este localizata în canalul vertebral si prezinta:
- substanta cenusie dispusa la interior, formata din corpi neuronali;
- substanta alba dispusa la periferie, formata din fascicule;
- nerv spinali prin care se conecteaza cu receptorii si efectorii;
• Scoarta cerebrala prezinta urmatoarele tipuri de zone functionale:
- zone senzitive - primesc excitatiile, care sunt transformate în senzatii specifice;
- zone motorii - coordoneaza activitatile motorii;
- zone de asociatie - realizeaza o prelucrare complexa a informatiilor.
• Adaptari ale pasarilor la locomotia prin zbor sunt:
- transformarea membrelor anterioare în aripi;
- forma speciala a centurii scapulare care; prezinta un suport rigid pentru aripi;
- scaderea greutatii corpului prin prezenta oaselor pneumatice;
- prezenta carenei o proeminenta a sternului pe care se insera muschi pectorali foarte puternici care 
pun în miscare aripile;
• Prin organele de simt sunt receptionate diferite informatii din mediu si transmise sub forma de 
influx nervos catre diferiti centrii nervosi din nevrax. Dupa analizarea informatiilor, centrii nervosi 
pot transmite  comenzi   pentru  diferitele  grupe  musculare  care executa  raspunsuri  adecvate: 
miscari ale segmentelor corpului, locomotie,etc;

VARIANTA 68
I) l-B    2-C   3-C  4-C    5-B  6-C  7-C    8-B
II) 1) l-E    2-C  3-D  4-A      2) l-C    2-D   3-B  4-E
III) 1) a) Fecundatia reprezinta contopirea gârnetului barbatesc cu gârnetul femeiesc rezultând 
celula ou sau zigotul. Tipurile de fecundatie de la vertebrate sunt:fecundatia interna si fecundatia 
externa.
b) Gametii vertebratelor sunt reprezentati de spermatozoizi ovule si prezinta urmatoarele 
caracteristici: 
* asemanare: ambele tipuri de gârneti sunt celule haploide; 
* deosebire: spermatozoizii sunt în majoritatea cazurilor, mobili - ovulul este imobil.
c) Un organism diploid produce, prin meioza, celule reproducatoare care sunt din punct de vedere al 
numarului de cromozomi, haploide.
III) 2) a) Tipurile fundamentale de gust sunt: dulce, amar, acru, sarat.
b) Stimulii gustativi sunt reprezentati de substante sapide care, pentru a determina cilii mugurilor 
gustativi, trebuie sa fie dizolvate în apa sau în saliva.
Stimulii olfactivi sunt reprezentati de substante odorante - volatile care determina stimularea 
receptorilor olfactivi daca sunt hidrosolubile.
c) Mugurele gustativ si mucoasa olfactiva se caracterizeaza prin :
*asemanare: ambele tipuri de receptori sunt stimulati de substante chimice facând parte din 
categoria chemoreceptorilor;
*deosebire: în mugurii gustativi celule receptoare sunt celule senzoriale - în mucoasa olfactiva 
celulele receptoare sunt reprezentate de neuroni bipolari.
IV) a) Grupa   sanguina  a  tatalui   copiilor  este: B(III), heterozigot
b) Genotipuri le parintilor sunt: mama - Lal;  si tata - Lbl; 
Genotipurile copnlor sunt: ll si LaLb
c) Deoarece un copil are grupa AB(IV) este
obligatorie prezenta genei LB în genotipul tatalui;
celalalt copil având grupa O(I) este obligatorie
prezenta genei l si la mama si la tata.

V) Digestia reprezinta ansamblul transformarilor mecanice, fizice si chimice ale alimentelor 
rezultând nutrimente ce trec în mediul intern.



• La vertebrate se întâlnesc urmatoarele tipuri de respiratie:
- respiratia branhiala - se întâlneste la ciclostomi si pesti la care branhiile sunt dispuse într-o cavitate 
branhiala;
- respiratia tegumentara - este întâlnita la amfibieni la care tegumentul este subtire si
puternic vascularizat;
- respiratia pulmonara - se întâlneste la toate tetrapodele la care plamânii sunt de doua
tipuri: de tip saciform, membranos si de tip parenchimatos.
• Circulatia mica la pasari se desfasoara conform schemei:
Inima (V.D.) ? artera pulmonara/sange neoxigenat ? plamani ? vene pulmonare/sange oxigenat ? 
Inima (A.S.)
• Inima este tetracamerala formata din doua atrii si doua ventricule. Partea dreapta(A.D. si V.D.) 
contine sânge neoxigenat, iar partea stanga(A.S. si V.S.) contine sânge oxigenat. Prin artera 
pumonara care pleaca din ventriculul drept este transportat sânge neoxigenat spre plamâni, în 
plamâni schimburile de gaze se realizeaza la nivelul capilarelor aeriene, iar sângele oxigenat se 
întoarce prin venele pulmonare în atriul
stâng al inimii.
• Formarea urinei se realizeaza al nivelul nefronului prin urmatoarele procese:
- filtrarea glomerulara - trecerea plasmei deproteinizate(apa, electroliti, substante toxice, etc.) din 
capilarele glomerulare în capsula Bowman - rezulta urina primara.
- reabsortia tubulara - trecerea unor constituenti(apa.electroliti,etc.)din urina primara     în tubul 
urinifer în capilarele peritubulare;
- secretia tubulara - trecerea unor substante din celulele tubulare în lichidul - din lumelul tubular.
• Realizarea functiei de nutritie a organismului presupune o strânsa interconexiune functionala între: 
- sistemul digestiv prin care se introduc în organism nutrimente din care se vor forma substante 
organice complexe;
- sistemul circulator care transporta: nutrimentele spre celule( legatura cu sistemul digestiv), gazele 
respiratorii( lagatura cu sistemul respirator) si substantele toxice rezultate în urma proceselor 
metabolice( legatura cu sistemul excretor);
sitemul respirator care asigura 02 necesar arderii substantelor organice, rezultând energie si diferite 
substante toxice (interconexiunea cu sistemul circulator, digestiv, excretor).
- sistemul excretor care asigura eliminarea din organism a substantelor toxice rezultate în urma 
oxidarii celulare( conexiunea cu sistemul respirator si circulator).

VARIANTA 69
I) l-A    2-C   3-C   4-B    5-D 6-D  7-A    8-C
II) 1) l-B  2-C    3-D   4-A     2)  l-B   2-E  3-A  4-D
III) 1) a) Germeni asexuati vegetativi la plante sunt: tulpini subterane (bulbi, rizomi tuberculi), 
stoloni, butasi.etc.
b) Prin reproducerea asexuata vegetativa plantele nou formate mostenesc   în totalitate zestrea 
ereditara a plantei mama, fara recombinare genetica - un avantaj de a „clona" diferite plante cu 
caracteristici deosebite.
Reproducerea sexuala - prin mecanismele de recombinare genetica din timpul formarii gârnetilor - 
asigura o crestere a variabilitâtii genetice si implicit fenotipice a organismelor.
c) Butasirea si marcotajul se caracterizeaza prin:
* asemanari: ambele tipuri de înmultire necesita lucrari si operatiuni mai complexe pentru care este 
nevoie de interventia omului;
* deosebire: butasul este un fragment vegetativ desprins pentru a fi înradacinat - marcotele sunt 
fragmente puse la înradacinat fara a fi desprinse de planta mama;
III) 2) a) Leucocitele au rol în apararea organismului iar trombocitele au rol în coagularea sângelui 
si hemostaza.
 b) Globulele albe si rosii se caracterizeazs prin:



* asemanare: la toate vertebratele( cu exceptia mamiferelor) atât globulele albe cât si cele rosii sunt 
celule nucleate;
* deosebire: la mamifere, globulele rosii sunt anucleate - globulele albe sunt nucleate.
c) Hematiile sunt celule anucleate, de forma unei lentile biconcave privita din profil. Aceste 
caracteristici permit înmagazinarea unei cantitati sporite de hemoglobina si deci posibilitatea 
transportarii unei cantitati crescute de gaze respiratorii (O2 si CO2).

IV) a) Genotipurile si fenotipurile plantelor din F1 sunt:
l * - Nz - boabe netede
2* - Rz - flori roz.
b) Raportul de segregare fenotipica din F2 este:
l*. 3(boabe netede): l(bob zbârcit)
2*. l (flori rosii): 2(flori roz): l (floare alba)
c) în încrucisarea l*, raporturile dintre allele sunt de dominanta completa.
- în încrucisarea 2*. raporturile dintre alele sunt de semidominanta.
V) Fotoreceptia reprezinta înregistrarea actiunii razelor luminoase cu o anumita lungime de unda. 
Globul ocular Ia mamifere cuprinde urmatoarele componente:
- tunici: sclerotica, coroida, retina;
- sistem optic: cornee, umoare apoasa, cristalin, umoare sticloasa
- sistem fotosensibil: celule cu conuri si bastonase din retina. 
Pigmentii fotosensibili sunt reprezentati de:
- rodopsina - se gaseste în celulele cu bastonase care au rol în vederea nocturna;
- iodopsina - se gaseste in celulele cu conuri care au rol in vederea diurna si perceperea
culorilor. 
Tipuri de acomodare vizuala sunt:
- acomodare a vederii pentru distanta - se realizeaza îndeosebi de cristalin;
- acomodare a vederii Ia intensitatea luminii - realizata îndeosebi de iris.

VARIANTA 70
I) l-C   2-A   3-D   4-D  5-B  6-C   7-B    8-B
II) 1) 1-D  2-C   3-B  4-E    2)   l-B   2-C  3-E   4-A
III) 1) a) Fazele diviziunii mitotice sunt: profaza, metefaza, anafaza, telofaza.
b) Importanta diviziunii meiotice: 
- mentinerea constanta a numarului de cromozomi specifici fiecarei specii, deoarece gârnetii - 
rezultati în urma diviziunii meiotice, contin doar jumatate din numarul de cromozomi ai unei specii 
si, în urma fecundatiei , vor da nattere zigotului cu numar de cromozomi specific speciei respective; 
- cresterea   vâri abilitati i   genotipice   si   fenotipice   a   organismelor   datorita   noilor 
combinatii   ale cromozomilor proveniti de la cei doi parinti.
c) în metafaza mitozei pe filamentele fusului de diviziune sunt atasati cromozomi bicromatidici, în 
timp ce în anafaza migreaza spre poli cromozomi monocromatidici.
III) 2) a) Inima la pesti este bicamerala formata dintr-un atriu si un ventricul; prin inima circula 
numai sânge neoxigenat.
b) Circulatie închisa - sângele circula numai într-un sistem închis de vase, fara a veni în contact 
direct cu celulele la nivelul unor sinusuri sau lacune; 
- Circulatie dubla - într-un circuit complet sângele trece de doua ori prin inima; 
- Circulatie imcompleta - sângele oxigenat se amesteca cu cel neoxigenat; 
Circulatie dubla, inchisa, incompleta este intâlnita la amfibieni si reptile.
c) Circulatia mare la pasari si la mamifere se caracterizeaza prin: 
*asemanare: la ambele grupe de vertebrate circulatia este inchisa, dubla si completa;
*deosebire: cârja aortica este orientata spre dreapta la pasari - la mamifere are orintare spre stânga.



IV) a) Cantitatea de urina primara formata în 24 ore este: 
125 ml/min X 24 ore X60 min = 180 1 urina 
Procesul prin care se formeaza urina primara se numeste filtrare glomerulara si se produce la nivelul 
capsulei Bowmani glomerului renal.

b) Cantitatea de urina finala formata în 24 de ore este: 1 80 1 : 120 = 1 ,5 I urina finala. Procesele 
prin care se formeaza urina finala sunt: reabsortie tubulara si secretie tubulara,care se realizeaza la 
nivelul tubului excretor( urinifer).
c) Cantitatea si compozitia urinei finale difera de urina primara deoarece au loc intense procese de 
reabsortie de apa, electroliti,etc. si în acelasi timp procese de secretie la nivelul tubului urinifer.
V) în structura maduvei   spinarii se întâlnesc doua tipuri de substante: substanta cenusie dispusa la 
interior si substanta alba dispusa la periferie. 
• Actul reflex reprezinta reactia de raspuns a organismului Ia actiunea unui stimul, cu ajutorul 
sistemului nervos. Arcul reflex reprezinta calea anatomica ( suportul morfologic) pe care se 
realizeaza actul reflex. 
• Arcul reflex este alcatuit din: 
- receptori - receptioneaza stimulii si îi transforma în influx nervos, 
- cale aferenta - senzitiva - conduce informatiile, sub forma de influx nervos, de la receptori la 
centrii nervosi; 
- centru nervos - analizeaza informatiile si elaboreaza comenzi pentru efectuari; 
- cale eferenta - motoare - conduce comenzi spre efectori; 
- efectori - reprezentati de muschi, glande; efectuaza comenzi transmise de centrii nervosi; 
• Reflexele pot fi: 
- neconditionate - sunt caracteristice speciei (au caracter constant) 
- conditionate - sunt caracteristice individului (au caracter temporar) 
• Caile de conducere pot fi ( la nivelul maduvei spinarii) 
- ascendente (ale sensibilitatii); - descendente(ale notilitatii)

VARIANTA 71
I) 1-d      2-c  3-b   4-a    5-a    6-c   7-b   8-b
II) 1) 1-b      2-e    3-c        4-a        2)   l-c    2-d   3-a  4-b
III) 1) a) Stadiile de evolutie ale rinichiului la vertebrate sunt: pronefros, mezonefros si metanefros. 
Cele trei stadii apar in cursul dezvoltarii embrionare la reptile, pasari, mamifere.
b) Procesele de reabsorbtie si secretie tubulara se caracterizeaza prin: 
*asemanare: in ambele procese se realizeaza traversarea peretelui tubular de catre diferite substante; 
*deosebire: in reabsorbtia tubulara substantele trec din lichidul tubular in capilarele peritubulare - in 
secretia tubulara substantele trec in lichidul tubular.
c) Diferentele de volum si compozitie chimica dintre urina primara si urina finala sunt determinate 
de intensele procese de reabsorbtie si secretie ce se desfasoara la nivelul tubului excretor (urinifer).

 
III) 1) a) Rol coordanator al activitatii celulare ii indeplineste nucleul care are in structura sa 
urmatoarele componente: membrana nucleara, nucleoplasma, nucleoli.
b) Cloroplastele si mitocondriile se caracterizeaza prin:
* asemanare: ambele tipuri de organite sunt delimitate la periferie de un invelis dublu;
* deosebiri: - mitocondriile sunt organite comune - cloroplastele sunt organite specifice;
 - mitocondriile au rol in respiratia celulara- cloroplastele au rol in fotosinteza.
c) Reticulul endoplasmatic neted are rol in sinteza de lipide, iar ribozomii reprezinta sediul sintezei 
de proteine.
IV) a) In 2 luni (60 zile) se obtin : 60 zile : 12 zile/generatie= 5 generatii. 
In 4 luni (120 zile) se obtin 10 generatii : 10 generatii x 200 oua= 2000 oua.
b) In prima generatie rezulta: 200 oua x 70% = 140 musculite.



Numarul total de cromozomi : 140 musclite x 8 cromozomi/celula= 1120 cromozomi.

c) Gametii se obtin prin diviziune meiotica si sunt celule haploide (n=4). In  gameti   cromozomii 
fiind monocromatidici rezulta: fiecare gamet contine 4 cromozomi
monocromatidici, deci 4 cromatide.
V) Digestia reprezinta ansamblul transformarilor mecanice, fizice si chimice ale alimentelor, cu 
eliberare de nutrimente absorbabile in mediul intern.
• Sistemul digestiv la mamifere este alcatuit din:
- tub digestiv: cavitate bucala, faringe, esofag, stomac, intestin subtire si intestin gros; o    glande 
anexe: glande salivare, ficat si pancreas. 
• Sucurile digestive sunt reprezentate de:
- saliva :contine enzime glicolitice;
- bila: nu contine enzime;
- sucul gastric: contine enzime proteolitice si Itpolitice;
- sucul pancreatic: contine enzime glicolitice,proteolitice si lipolitice;
- sucul intestinal: contine enzime glicolitice,proteolitice si lipolitice.
• Enzimele digestive - dupa natura substratului asupra caruia actioneaza - se clasifica in:
- enzime glicolitice - degradeaza glucidele complexe pana la monozaharide (exemplu:
glucoza);
- enzime proteolitice - degradeaza proteinele pana la aminoacizi; 
- enzime lipolitice - degradeaza lipidele pana la stadii de acizi grasi si glicerina.
• Absorbtia reprezinta procesul prin care produsii finali ai digestiei (glucoza, aminoacizi, acizii 
grasi, glicerina), apa, electrolitii etc. trec din lumenul intestinal in sânge sau limfa. Procesele cele 
mai intense de absorbtie se realizeaza la nivelul intestinului subtire, a carui mucoasa prezinta 
adaptari specifice in acest sens.
 

VARIANTA 72
I) l-b   2-b 3-b   4-a   5-c   6-c   7-d   8-c
II) 1) l-d  2-e   3-b  4-a       2)   1-c    2-a    3-b   4-e
III) 1) a) Tipuri de deplasare caracteristice animalelor în mediul suprateran sunt: târârea, mersul, 
saltul, fuga.
b) Fotonastiile si termonastiile se caracterizeaza prin: 
*asemanare: ambele tipuri de miscari sunt neorientate; 
*deosebire: fotonastiile sunt determinate de variatia intensitatii luminoase - termonastiile sunt 
determinate de variatii ale temperaturii mediului.
c) Zborul ramat se realizeaza prin miscarea aripilor sus -jos sau înainte si jos, iar zborul planat se 
realizeaza prin mentinerea la o anumita înaltime datorita curentilor de aer cald, fara sa se bata din 
aripi.
III) 2) a) Tipuri de fermentatii sunt: fermentatia alcoolica, iactica etc.
b) Respiratia aeroba la nivel  celular se realizeaza la nivelul  mitocondriei,  care prezinta 
urmatoarele caracteristici structurale: -la periferie prezinta un invelis dublu format dintr-o 
membrana externa neteda si o membrana interna cu numeroase plieri denumite criste; cristele sunt 
de forma lamelara sau tubulara si prezinta pe ele enzime oxidoreducatoare; -la interior se gaseste 
matricea ce contine ADN, ARN, diferite substante anorganice, organice etc.
c) Respiratia aeroba si anaeroba se caracterizeaza prin:
*asemanare: în ambele tipuri de respiratie sunt degradate substantele organice, cu eliberare de 
energie;
* deosebiri: - în respiratia aeroba arderile sunt complete - în respiratia anaeroba arderile



sunt incomplete;
- în repiratia aeroba cantitatea de energie eliberata este mare - în respiratia anaeroba se elibereaza 
cantitati mici de energie.
IV) a) Genotipurile   soiurilor  parentale   sunt: RRpp;   rrPP.
b) Genotipul   si   fenotipul   descendentilor din F1 sunt: - RrPp - fructe rosii, pufoase.
c) 25% din plantele din F2 sunt dublu homozigote, prezentând urmatoarele genotipuri si fenotipuri:
- RRPP - fructe rosii, pufoase;
- RRpp - fructe rosii, fara puf;
- rrPP - fructe verzi, pufoase;
- rrpp - fructe verzi, fara puf.

V) Sistemul  circulator la vertebrate realizeaza o strânsa interconexiune functionala toate
celelalte sisteme ce asigura functia de nutritie astfel: transporta nutrimentele de la nivelul tubului 
digestiv;   transporta  gazele  respiratorii;  transporta  produsii  toxici   rezultati   în   urma 
proceselor metabolice la rinichi etc.
• Absorbtia intestinala (între digestiv si circulator): trecerea produsilor finali ai digestiei din lumenul 
intestinal în sânge sau în limfa;
Filtrarea glomelulara (între circulator si excretor): trecerea plasmei deproteinizate din caplilarele 
glomerulare în capsula Bowman, rezultând urina primara;
Hematoza pulmonara - oxigenarea sângelui în plamâni (între respirator si circulator): trecerea 
oxigenului din alveolele pulmonare în sângele capilar.
• Sângele îndeplineste urmatoarele roluri:
- de transport al gazelor respiratorii;
- de aparare a organismului;
- realizarea hemosfazei;
- transport de diferite substante: enzime, hormoni etc.
- transport al substantelor nutritive si produsilor de dezasimilatie.
• La pesti circulatia este inchisa si 'simpla.  Prin inima bicamerala circula numai  sânge
neoxigenat care ajunge din corp in sinusul venos al atriului. Din ventricul, sângele neoxigenat 
ajunge la branhii, se oxigeneaza si de aici este transportat in tot organismul unde cedeaza oxigen, se 
incarca cu dioxid de carbon si se reintoarce la inima.
• Pentru realizarea functiei respiratorii pielea amfibienilor prezinta urmatoarele adaptari: este 
subtire, umeda si puternic vascularizata.

VARIANTA 73
I) l-b  2-a  3-c   4-d    5-b   6-c    7-b   8-c
II) 1) l-d   2-b   3-e    4-a       2)   l-e    2-c   3-a    4-d
III) 1) a) Tipurile de reproducere întâlnite în lumea vie sunt: reproducerea asexuata si reproducerea 
sexuala.
b) Sistemul genital feminin la mamifere cuprinde urmatoarele componente: gonade (ovare), 
conducte genitale, organe genitale externe, glande anexe.
c) Oviparitate : depunerea de oua în mediul extern din care, dupa ecloziune, ies pui vii. Viviparitate 
: nasterea de pui vii, dezvoltarea embrionara realizându-se în corpul matern.
III) 2) a) Miscari active la plante determinate de lumina sunt:
fotonastiile - sunt miscari neorientate determinate de variatiile de intensitate luminoasa.
Exemple: inflorescenta la papadie se strânge la scaderea intensitatii luminoase; florile de regina 
noptii se deschid la întuneric.
- fototropismele - sunt miscari orientate determinate de directia si sensul de actiune al razelor 
luminoase. Exemplu: orientarea inflorescentelor de floarea soarelui spre sursa de lumina.
b) Locomotia pestilor si amfibienilor se caracterizeaza prin:
*asemanare:în mediul acvatic, la ambele grupe de vertebrate, locomotia se realizeaza prin înot;



*deosebire: pestii se pot deplasa numai în mediul acvatic - amfibienii se pot deplasa si în mediul 
terestru.
c) Plantigrad - tip de mers la mamiferele terestre care aplica pe sol toata talpa piciorului;
Unguligrad - tip de mers la mamiferele terestre care calca pe vârful degetelor, acoperite de o copita.
IV) a) Genotipurile parintilor sunt: femela :BbRr;     barbat: bbrr
.
b) Gametii masculini sunt: BR; Br; bR; 
Gametii feminini sunt: br; br.
c) 25% din  copii  au ochi  negri si  sunt stângaci având genotipul: Bbrr.
V) Parcursul unei molecule de oxigen din momentul inspiratiei pâna la utilizarea ei la nivelul 
celular este: fose nazale-faringe-laringe- trahee — bronhii - bronhiole - alveole pulmonare – 
capilare pulmonare - vene pulmonare - inima(A.S.) - ventricul stâng - artera aorta - capilare tisulare 
- celula.
• Respiratia aeroba se desfasoara, la nivel celular, în mitocondrie.
Ecuatia chimica a respiratiei aerobe este:
C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6H2O + 38ATP.
• Prin fotosinteza se realizeaza, sinteza de substante organice care reprezinta substratul ce este 
oxidat în procesul de respiratie; de asemenea prin fotosinteza este eliberat oxigenul ce este utilizat 
pentru arderea substantelor organice în procesul de respiratie.
• Fermentatia alcoolica - drojdia de bere, drojdia vinului;
Respiratia cutanee - amfibienii (broastele);
Respiratia branhiala - pestii (rechinul, crapul).

VARIANTA 74
I) l-c  2-b  3-b  4-d   5-a  6-A 7-C 8-B
II) 1) l-e  2-c  3-d  4-a   2)   l-c  2-D  3-A 4-E
III) 1) a) Tunicile globului ocular sunt: screlotica - are rol de protectie; coroida - are rol de nutritie; 
retina - contine celulele fotosensibile.
b) în structura nevraxului se întâlnesc doua tipuri de substanta nervoasa: 
substanta cenusie -- realizeaza functia reflexa; 
substanta alba -- îndeplineste functia de conducere.
c) Orientarea tulpinii spre lumina este o miscare orientata, denumita fototropism pozitiv si se poate 
demonstra astfel: se aseaza o planta tânara (în ghiveci) pe pervazul unei ferestre. Dupa câteva zile 
se va observa ca vârfurile tulpinii si ramurilor se curbeaza (se orienteaza) spre lumina.
III) 2) a) Celulele rezultate în urma meiozei sunt celule haploide (n); ele contin doar jumatate din 
numarul de cromozomi al celulei mama din care provin.
b) Metafaza mitozei si metafaza I a meiozei se caracterizeaza prin: 
*asemanare: la ambele diviziuni în metafaza cromozomii sunt dispusi în planul ecuatorial al celulei; 
în placa metafazica; 
*deosebire: în mitoza, cromozomii din placa metafazica sunt bicromatidici - în metafaza I 
cromozomii sunt patru cromatidici (tetra cromatidice).
c) Procesul  complementar meiozei  este fecundatia.  Prin meioza rezulta gârnetii - celule haploide 
care, în procesul fecundatiei, se unesc refacând garnitura dubla de cromozomi (celula ou este o 
celula diploida) a organismului respectiv.
IV) a) Genotipurile posibile ale tatalui trebuie sa contina în mod obligatoriu gena „l": 
Lal; Lbl; ll.
b) Genotipul mamei: Lal; Genotipul copilului: ll
c) Tatal  copilului nu poate avea grupa AB(IV) determinata de geontipul LaLb  ce rezulta în urma 
fenomenului de codominanta.

V) in lumea vie se întâlnesc doua moduri mari de nutritie: autotrofa si heterotofa ce se



caracterizeaza prin:
*asemanare: în cele doua tipuri de nutritie este nevoie de o sursa de carbon;
*deosebire: în nutritia autotrofa se sintetizeaza substante organice din substante anorganice - în 
nutritia heterotrofa se utilizeaza direct substante organice.
• La amfibieni se întâlnesc doua tipuri de respiratie: respiratia tegumentara (cutanata) si
respiratia pulmonara. 
Respiratia tegumentara: se realizeaza la nivelul tegumentului bogat vascularizat si permanent umed. 
Oxigenul atmosferic se dizolva în mucus si apoi difuzeaza în sânge.
Respiratia pulmonara: se realizeaza la nivelul plamânilor saciformi cu peretii foarte putin cutati. 
• Ventilatia pulmonara se realizeaza astfel:
planseul bucal coboara, narile sunt deschise si aerul intra în cavitatea bucala; planseul bucal este 
ridicat si aerul din cavitatea bucala este împins în plamâni'unde au loc schimbarile de gaze; planseul 
bucal este coborât, aerul din plamâni este absorbit în cavitatea bucalî si eliminat in afara prin nari.
• Urina se formeaza la nivelul nefronilor prin urmatoarele procese: filtrarea glumerulara,
reabsorbtia tubulara, secretia tubulara.
• Circulatia sângelui la pasari si la mamifere se caracterizeaza prin:
*asemanare: la ambele grupe de vertebrate circulatia este închisa, dubla, completa;
*deosebiri:  -  inima pasarilor este mult mai  voluminoasa (comparativ cu dimensiunile
corpului) decât inima mamiferelor; - la pasari din ventriculul stâng pleaca cârja aortica cu orientare 
spre dreapta- la mamifere cârja aortica are orientare spre stânga.

VARIANTA 75
I) l-c   2-b  3-d    4-c   5-a    6-c     7-a    8-d
II) 1) l-e   2-a    3-d    4-b    2)   l-b   2-d    3-e  4-a
III) l) a) Legile ereditatii formulate de Mendel sunt: legea puritatii  gârnetilor:  gârnetii  sunt 
întotdeauna puri  din  punct de  vedere genetic, continând un singur factor ereditar dintr-o pereche 
de factori ereditari; legea segregarii independente a perechilor de caractere: fiecare pereche de 
factori ereditari segrega independent de celelalte perechi de factori ereditari.
b) Raportul de segregare fenotipicâ de 1:2:1 este fenomenul semidominanta si este determinat de 
faptul ca indivizii hibrizi, heterozigoti prezinta caractere intermediare între genitori. Deoarece 
raportul de segregare genotipica în F2 este de 1:2:1 (doua combinatii genotipice sunt hibride) 
rezulta si un raport de segregare fenotipica de 1:2:1.
c) Genele care prezinta dispozitie liniara în cromozomi se transmit înlantuit în timpul formarii 
gârnetilor, prin diviziune meiotica.
III) 2) a) La vertebrate se întâlnesc urmatoarele tipuri de respiratie: respiratie branhila- crap; 
respiratie tegumentart — broasca de lac; respiratie pulmonara - delfin.
b) Respiratia aeroba si anaeroba se caracterizeaza prin: 
* asemanare: în. ambele tipuri de respiratie sunt degradate substante organice cu eliberare de 
energie; 
* deosebiri: - în respiratia aeroba arderile sunt complete - în respiratia anaeroba arderile sunt 
incomplete; - în respiratia aeroba se elibereaza o cantitate mare de energie - în respiratia anaeroba se 
elibereazao cantitate mai mica de energie.
c) Intensitatea respiratiei este influentata de cantitatea de substante organice (ca factor intern). 
Rezulta, de aici ca exista o corelatie directa între intensitatea fotosintezei si a respiratiei: cresterea 
intensitatii fotosintezei determina cresterea cantitatii de substante organice sintetizate si implicit 
cresterea intensitatii respiratiei.

IV) a) Genotipurile parintilor sunt: OoRr si oorr
b) Gametii parentali sunt: OoRr ? OR; Or; oR; or
oorr ? or; or
c) 25% din indivizi au fructe rotunde si ga/bene - Oorr 25% din indivizi au fructe ovale si rosii - 



ooRr.
V) Celula reprezinta unitatea structurala si functionala a tuturor organismelor capabile de a-si duce 
viata independent sau în complexe celulare interdependente.
• Nucleul este alcatuit din:
membrana nucleara la periferie - este dubla si prezinta numerosi pori;
nucleoplasma - în interior; se prezinta ca o substanta gelatinoasa ce contine ioni, proteine etc. In 
nucleoplasma se gaseste o retea densa de cromatina alcatuita din ADN si proteine si unul sau mai 
multi nucleoli au rol de a genera ribozomi.
• Constituenti celulari comuni celulei vegetale si animale sunt:
mitocondriile - au rol în respiratia celulara;
ribozomii - au rol în sinteza proteinelor;
reticulul endoplasmatic - are rol de transport intracelular.
• Constituenti celulari specifici celulei vegetale sunt:
plastiolele - unele (cloroplastele) au rol în fotosinteza;
peretele celular - protejeaza si mentine forma celulei.
• în anafaza mitozei spre polii celulei migreaza cromozomi monocromatidici în timp ce în
anafaza I a meiozei spre poli migreaza cromozomi bicromatidici.

VARIANTA 76
I) l-b 2-a 3-a  4-b  5-a  6-b 7-c   8-b
II) 1) l-b  2-e 3-a   4-c  2)  l-c   2-d     3-e   4-b
III) 1) a) In seria vertebratelor se întâlnesc urmatoarele tipuri evolutive de inima: - inima bicamerala 
- pesti ; - inima tricamerala - amfibieni ; - inima tetracamerala - pasari ;
b) Circulatia sângelui la pasari si mamifere se caracterizeaza prin : 
*asemanare : la ambele grupe de vertebrate circulatia este închisa , dubla, completa; 
*deosebire : cârja aortica la pasari este orientata spre dreapta - la mamifere cârja aortica are 
orientare spre stânga
c) La amfibieni circulatia este inchisa , dubla, incompleta . Inima este tricamerala formata din doua 
atrii si un singur ventricul, în atriul drept se gaseste sânge neoxigenat iar în atriul stâng este sânge 
oxigenat. Cele doua categorii de sânge se amesteca partial în ventricul ( circulatie incompleta)
III) 2) a) Informatia genetica este stocata în nucleu care prezinta urmatoarea structura : - membrana 
dubla cu numerosi pori - la periferie ; - nucleoplasma - în care se gaseste o retea densa de cromatina 
si nucleoli.
b) Legile ereditatii au fost formulate de Gr. Mendel , fiind reprezentata de : 
- legea puritatii gârnetilor : gârnetii sunt puri din punct de vedere genetic , continând un singur 
factor ereditar dintr-o pereche ; 
- legea segregarii independente a perechilor de caractere : fiecare pereche de factori ereditari 
segrega independent de celelalte perechi de factori ereditari
c) Aparitia musculiteior de otet cu caractere noi , diferite de ale parintilor , rezultate în urma 
experientelor lui T.H.  Morgan este consecinta realizarii  schimbului reciproc de gene între 
cromozomii omologi   (crossing-over) rezultând cromozomi recombinati care intra în alcatuirea 
unor gârneti recombinati care intra în alcatuirea unor gârneti recombinati . Prin participarea la 
fecundatie a unor astfel de gârneti vor rezulta organisme cu genotipuri si implicit cu fenotipuri noi

IV) a) Componentul celular în care se realizeaza procesul fotosintezei este reprezentat de
cloroplast. Din ecuatia chimica a fotosintezei rezulta ca pentru sinteza unei molecule de glucoza 
sunt utilizate 6 molecule de apa conform reactiei :
6CO2 + 6 H2O ? C6H12O6 + 6 O2
Rezulta : 300 molecule glucoza x 6 molecule apa = 1800 molecule H2O
b) Numarul moleculelor de glucoza consumate prin respiratie este :



300 molecule x 2/3 = 200 molecule depozitate 300 - 200 = 100 molecule de glucoza sunt oxidate 
dupa reactia chimica urmatoare :
C6H2O6+6O2>6CO2+6H2O+38ATP
Rezulta : pentru 100 de molecule de glucoza oxidate:
100 x 6 molecule de O2 = 600 molecule de O2
c) Cantitatea de energie eliberata este: 100 x 675 Kcal/molecula = 6750 Kcal
V) Miscarile active ale plantelor sunt:
- tropismele - miscari orientate ale plantelor superioare determinate de directia de actiune a unor 
excitanti ;
- tactismele - miscari  orientate ale organismelor libere (bacterii , alge unicelulare , etc)
determinate de directia de actiune a excitantului.
- nastiile - miscari neorientate ale plantelor superioare  determinate de variatia  de intensitate ale 
stimulilor
• Receptorii vizuali la mamifere sunt reprezentati de :
- celule cu bastonase - sunt raspunzatoare pentru vederea nocturna .
- celule cu conuri - au rol în vederea diurna si perceperea culorilor .
• Vertebratele prezinta urmatoarele adaptari la mediul de viata :
a) Pestii: - forma hidrodinamica a corpului; - prezenta inotatoarelor - cu rol în locomotie si echilibru 
;
b) Amfibieni: - prezenta unor membrane interdigitale - pentru inot; - respiratia tegumentara - pielea 
trebuie sa fie permanent umeda
c) Reptile- prezenta unor membrane interdigitale la unele specii; - ventilatia pulmonara la 
chelonienii acvatici se realizeaza prin ridicarea si coborârea planseului bucal;
d) Pasari: - prezenta unor membrane interdigitale (la cele înotataoare); - cioc si picioare lungi la cele 
ce traiesc si se hranesc în preajma apelor ;
e) Mamifere: - forma hidrodinamica a corpului; - transfor. membrelor în vâsle sau lopeti
• Sistemul nervos primeste premanent informatii diferite din mediul înconjurator pe care le 
transforma în senzatii specifice si , în acelasi timp trimite comenzi catre muschi pentru realizarea 
miscarilor, locomotiei, etc.

VARIANTA 77
I) 1-c  2-d  3-a  4-d  5-d    6-c  7-b  8-c
II) 1) 1-c   2-d   3-e  4-a   2)   l-d  2-e   3-a 4-b
III) 1) a) Teoria cromozomiala a ereditatii a fost elaborata de T.H, Morgan , folosind ca material de 
studiu musculita de otet deoarece : - se creste foarte usor în laborator - viteza de succesiune a 
generatiilor este foarte mare; - este prolifica; - are un numar mic de cromozomi în celulele somatice 
(2n = 8 )
b) Raportul de segregare fenotipica de 1:1 , obtinut de Morgan în F2 în dihibridare este rezultatul 
fenomenului de linkage , respectiv a transmiterii înlantuite a genelor dispuse în acelasi cromozom în 
timpul formarii gârnetilor . Cele 2 gene ce determina culoarea corpului si forma aripilor sunt 
dispuse în acelasi cromozom si se transmit înlantuit în timpul diviziunii meiotice.
III) 2) a) Prin respiratie - în jarma oxidarilor substantelor organice , se elibereaza energie utilizata 
de organism pentru toate activitatile sale : sinteze , diviziuni, locomotie ,etc .
b) Dupa natura oxidarilor celulare respiratia poate fi aeroba sj anaeroba. Acestea se caracterizeaza 
prin:
Respiratia anaeroba: - arderile sunt incomplete, rezultând produsi intermediari;
- cantitatea de energie eliberata este redusa;
Respiratia aeroba: - arderile sunt complete , rezultând produsi finali; - cantitatea de enrgie eliberata 
este mare.
c) Respiratia la amfibieni si reptile se caracterizeaza prin:
*asemanare: la ambele grupe de vertebrate respiratia este pulmonara;
*deosebiri: - ventilatia pulmonara la amfibieni este facilitata de ridicarea si coborârea planseului 



bucal; la reptile este determinata de variatiile de volum ale cutiei toracice ;
- la amfibieni respiratia pulmonara este completata de respiratia   tegumentara ;   la
reptile se realizeaza numai respiratie pulmonara

IV) a) Profaza dureaza 30 de minute respectiv 50% , iar metafaza dureaza 8 minute respectiv 13,3%
b) 16 celule rezulta dupa 4 cicluri celulare complete. Un ciclu celular (format din interfaza si 
diviziune celulara) dureaza 16 ore + l ora = 17 ore; Rezulta : 4 cicluri celulare x 17 ore/ciclu = 68 
ore
c) în ultimul ciclu celular se afla în diviziune 8 celule diploide fiecare cu câte 2n = 46
cromozomi. Având în vedere ca în anafaza cromozomii sunt monocromatidici rezulta ca în fiecare 
celula se gasesc 46x2=92 cromozomi monocromatici (cromatide). în cele 8 celule se gasesc: 8 
celule x 92 cromozomi = 736 cromozomi
V) Celula reprezinta unitatea structurala si functionala a tuturor organismelor , capabila de a-si duce 
viata independent sau în complexe celulare interdependente
• Constituentii fundamentali ai celulei sunt:
a) plasmalema: -  este  constituita dintr-un  strat dublu  de  fosfolipide  în   care  sunt  integrate 
proteine membranare; - prezinta permeabilitate selectiva;
b) citoplasma: - este alcatuita din citoplasma fundamentala si citoplasma structurata ;
- reprezinta sediul desfasurarii tuturor proceselor metabolice
c) nucleul: - este alcatuit din membrana nuleara si nucleoplasma; - are rol coordonator al activitatii 
celulare.
• Cloroplastele si mitocondriile se caracterizeaza prin:
* asemanare: ambele tipuri de organite sunt delimitate de un invelis dublu; 
*deosebiri: - mitocondriile sunt organite comune - cloroplasetele sunt organite specifice;
-în cloroplaste se sintetizeaza substante organice    - în mitocondrii se degradeaza substante 
organice.
• în sinteza proteinelor intervin ribozomii; Digestia intracelulara se realizeaza prin interventia 
lizozomilor. Transport intracitoplasmatic realizeaza reticul endoplasmatic

VARIANTA 78
I) 1-a 2-b 3-c  4-a 5-b 6-c 7-d 8-d
II) 1) 1-c 2-d 3-b 4-a  2) 1-b 2-a 3-d  4-c
III) 1) a) Tipuri de nutritie întâlnite în lumea vie sunt: nutritia   autotrofa sinteza    de     substante 
organice     din     substante    anorganice;
- nutritia saproflta - preluarea de substante organice din  resturile vegetale si animale;
- nutritia parazita - preluarea de substante organice direct din corpul organismelor vii ;
b) Circulatia sângelui atât la mamifere cât si la reptile se caracterizeaza prin: este închisa, dubla si 
incompleta. Inima la cele doua grupe de vertebrate este tricamerala, cu exceptia crocodililor la care 
este tetracamerala
c) Energia necesara organismului rezulta în urma procesului de respiratie celulara, care
prezinta urmatoarea reactie chimica:
C6H12O6 +  6O2 ? 6CO2 + 6H2O +38 ATP.
III) 2) a) Reprezentati:
- Regnul Procariota - Nostoc commune (cleiul pamântului)
- Regnul Protista - Euglena viridis ( euglena verde )
- Regnul Fungi - Psalliota compestris ( ciuperca de câmp)
b) Grâul face parte din angiospermele monocotiledonate ( familia Poacee) , iar floarea soarelui face 
parte din angiospermele dicotiledonate ( familia Asteracee) încadrarile sistematice sunt:
- râma - încrengatura Anelide (viermi inelati)
- meduza - increngatura Celenterate;
- limbric - increngatura Nematelminti (viermi cilindrici)
- stea de mare - increngatura Echinoderme ;



- albina - încrengatura Artropode;
- sepie - încrengatura Moluste;

c) La Mirabilis jalapa prin încrucisarea unui soi de flori rosii cu un soi cu flori albe rezulta hibrizi 
cu flori roz. Din încrucisarea acestora rezulta în F2 plante cu flori rosii, roz si albe în raport de 
1:2:1. Stabiliti urmatoarele:
a. denumirea, fenomenului  de interactiune între genele alele ce determina acest raport de
segregare;
b. genotipurile si fenotipurile genitorilor ( utilizând litere alese de voi);
c. genotipul si tipurile de gârneti ale hibrizilor din FI
IV) a) Fenomenul se numeste dominanta incompleta
b) Genotipurile  si  fenotipurile genitorilor sunt : RR - flori rosii; rr - flori albe.
c) Genotipurile si fenotipurile din FI : Rr ; flori roz; Gametii hibrizilor din FI : R si r.
V) Reproducerea reprezinta însusirea organismelor  de  a  forma  indivizi  noi  asemanatori 
genitorilor.
• Reproducerea vegetativa se poate realiza prin : rizomi - la stânjenel; bulbi - la lalea;
tuberculi - la cartofi;
• Gonadele masculine se numesc testicule , la nivelul lor formându-se gârnetii masculini -
spermatozoizii; gonadele feminine se numesc ovare si la nivelul lor se formeaza ovulele (gametii 
feminini)
• Dupa modul de dezvoltare embrionara , mamiferele se clasifica în:
- monotreme - ornitorincul;
- marsupiale - cangurul ;
- placentare - balena;
• Fecundatia reprezinta procesul de unire a gârnetului masculin cu gârnetul feminin, rezultând 
celula ou (zigot) . Fecundatia externa se realizeaza în afara organismului, iar fecundatia interna se 
realizeaza în interiorul organismului

VARIANTA 79
II) l-b 2-d 3-c 4-d 5-d    6-b  7-a  8-d
II) 1) l-b 2-a 3-d 4-e 2)   1-e     2-d 3-a 4-b
III) 1) a) Componentele nucleului sunt: membrana nucleara si nucleoplasma în care se afla o retea 
densa de cromatina si nucleoli.
b) Constituenti celulari specifici celulei vegetale sunt :
- cloroplastele : sunt alcatuite dintr-o membrana dubla la periflrie si stroma ;
- peretele celular : este constituit din molecule lungi de celuloza , grupate în manunchiuri si 
înglobate într-o matrice de pectina si hemiceluloza
c) Constituenti celulari comuni celulei vegetale si animale sunt :
- mitocondriile : contin enzime oxidoreducatoare si au rol în procesele de respiratie celulara;
- lizozomii : contin enzime hidrolitice si au rol în procesele de digestie intracelulara.
III) 1) a) La realizarea functiei de nutritie participa urmatoarele sisteme
circulator ,sistemul excretor, sistemul digestiv , sistemul
b) Nutritia saprofita si parazita se caracterizeaza prin :
*asemanare: în ambele tipuri de nutritie sunt utilizate direct substante organice pentru hranire. 
*deosebire : organismele saprofite utilizeaza substante organice din resturile vegetale si animale - 
organismele parazite iau substantele organice direct de la organismele vii;
c) Lumina influenteaza fotosinteza prin intensitate si compozitie cromatica.
Intensitatea fotosintezei creste o data cu intensitatea luminii pâna la 50000 lucsi. între 50000 
-100000 lucsi intensitatea ramâne constanta. Peste 100000 lucsi intensitatea fotosintezei scade 
treptat pentru a înceta definitiv la aproximativ 150000 lucsi.
Compozitia cromatica: intensitatea fotosintezei este mai mare în lumina rosie si scade în lumina 



albastra si verde

IV) a) Fenotipul organiselor din F1 este: - tomate cu fructe rosii si rotunde.
b) Gametii formati de hibrizi din FI sunt : RO ; Ro; rO; ro ;
c) 3 combinatii din F2 au fructe rosii si ovale cu genotipurile; Rroo si Rroo.
V) Caile respiratorii la mamifere sunt reprezentate de : fosele nazale , faringe , laringe , trahee si 
bronhii primare.
• Particularitati ale tegumentului amfibienilor care permit schimbul de, gaze sunt : este subtire, 
permanent umed, si foarte puternic vascularizat.
• Respiratia aeroba si anaeroba se caracterizeaza prin :
*asemanare : în Ambele tipuri de respiratie sunt oxidate substante organice , cu eliberare de energie. 
*deosebire : - în respiratia aeroba arderile sunt complete - în respiratia anaeroba arderile sunt 
incomplete. - în respiratia aeroba se elibereaza o cantitate mare de energie - în respiratia anaeroba se 
elibereaza o cantitate mica de energie.
• între sistemul circulator si sitemul respirator la mamifere exista o strânsa interdependenta 
determinata de faptul ca gazele respiratorii - O2 si CO2 - sunt transportate prin intermediul 
sângelui.
Astfel O2 este preluat  de la nivelul plamânilor si transportat prin sânge la toate celulele , iar CO2 - 
rezultat în urma arderilor este preluat tpt de sânge si transportat , în final , la plamâni.

 

VARIANTA 80
I) 1-d   2-a  3-b  4-c    5-a   6-d    7-c   8-d
II) 1) l-d   2-c    3-e   4-a  2)   l-b   2-d   3-a  4-c
III) 1) a) Constituentul celular la nivelul caruia se realizeaza fotosinteza este cloroplastul care 
prezinta urmatoarele componente structurale: membrana - dubla, tilacoide , stroma.
b) Intensitatea fotosintezei creste o data cu intensitatea luminii pâna la 50.000 de lucsi. Intre 50.000 
- 100.000 lucsi , intensitatea ramâne constanta. Peste 100.000 de lucsi , intensitatea fotosinzei scade 
treptat pentru a înceta definitiv la aproximativ 150.000 de lucsi
c)  Prin fotosinteza , biosfera este racordata la o sursa inepuizabila de energie care o mentine în 
functiune : energia solara, în acest fel , planeta noastra poate sa stocheze o parte din energia solara 
primita
III) 2) a) Sistemul reproducator mascul la vertebrate cuprinde: testicule, conducte genitale (canal 
epididimar, canal deferent, etc) glande anexe (glandele seminare si prostata)
Sistemul reproducator femei la vertebrate cuprinde : ovare,conducte genitale (oviducte), glande 
anexe.
b) Organism ovipar - Broasca de lac; Organism ovovivipar - rechinul; Organism vivipar - pisica.
c) Reproducerea sexuala prezinta o importanta deosebita, deoarece:
- asigura cresterea variabilitatii genetice si implicit a variabilitatii fenotipice a organismelor;
- cresterea vitalitatii organismelor;
- cresterea capacitatii de adaptare a indivizilor la mediul de viata, etc.
IV) a) Genotipul  organismelor din FI  este: vg+vgb+b
b) Gametii formati de hibrizii FI sunt: vg+ b+ si vgb

c) Genotipurile si  fenotipurile indivizilor din F2 sunt:  
- vg+vgb+b - aripi normale si corp gri
- vgvgbb - aripi vestigide si corp negru
V) Schema mitozei: 2n intr-un cerculet apoi 2 sageti in sus si in jos cu 2 in cerculet apoi din ele iar 
2 sageti fiecare 2n la ambele capete =))



Schema meiozei: 2 intr-un cerculet apoi 2 sageti in sus si in jos cu n in ele si din fiecare sageata iar 
2 cu r la fiecare capat (o sa vina 4 r in cerculete 2 la fiecare =)) 
• în urma diviziunii mitotica rezulta celule diploide (2n) cu acelasi numar de cromozomi ca si celula 
mama, iar prin diviziune meiotica rezulta celule haploide (n) , cu garnitura redusa de cromozomi la 
jumatate fata de celula mama.
• în metafaza mitotica pe filamentele fusului de diviziune , în placa metafazica sunt atasati 
cromozomi bicromatidici, în timp ce în metafaza I meiotica , cromozomii dispusi în placa 
metafazica sunt tetracromatidici.
• în telofaza procesele ce se desfasoara sunt inverse celor din profaza deoarece:
- în profaza , se dezorganizeaza membrana nucleara si nucleolii — în telofaza se reorganizeaza 
membrana nucleara si nucleoli; - în profaza se individualizeaza si se condenseaza cromozomii - în 
telofaza se despiralizeaza cromozomii; - în profaza se formeaza fusul de diviziune - în telofaza se 
dezintegreaza fusul de diviziune , etc.
• Diviziunea meiotica are un rol foarte important   în mentinerea constanta a numarului de
cromozomi specific fiecarei specii; deoarece gârnetii - rezultati în urma diviziunii meiotice, contin 
doar jumatate din numarul de cromozomi ai speciei respective si în urma fecundatiei - unirea a doi.

VARIANTA 81
I) 1-a    2-b     3-b     4-c   5-a 6-c 7-d  8-d
II) 1) 1-c    2-e   3-d  4-a  2)   1-e   2-c 3-b 4-a
III) 1) a) Olfactia îndeplineste mai multe roluri printre care: Determinarea calitatii alimentelor sau a 
aerului; In depistarea si cautarea hranei, etc.
b) Receptorii vizuali sunt reprezentati de: Celulele cu bastonase - au rol în vederea nocturna; 
Celulele cu conuri - au rol în vederea diurna si perceperea culorilor.
c) Traseul strabatut de undele sonore, la mamifere, din momentul captarii pâna la formarea senzatiei 
auditive este: Pavilionul urechii - conduct auditiv extern   - membrana timpanica - lantul de oscioare 
din urechea medie - membrana ferestrei ovale - unde în perilimfa si endolimfa urechii interne 
-vibratiile membranei bazilare si tectoria - îndoirea cililor   celulelor receptoare si initierea unor 
potentiale de actiune - nervii auditivi - neocortexul receptor (aria auditiva din lobul temporal).
III) 2) a) Categorii de organisme care realizeaza fermentatii sunt : bacteriile si unele ciuperci.
b) Fermentatia alcoolica consta în transformarea glucozei în alcool etilic si COa. Este produsa de 
ciuperci  unicelulare (drojdii). Are aplicatii  la fabricare pâinii si a bauturilor alcoolice.  Se 
realizeaza dupa reactia:
Glucoza  ? 2 Acid piruvic + 2ATP ?  alcool etilic + 2CO2
c) In respiratia aeroba cantitatea de energie eliberata prin oxidarea completa  a unei molecule de 
glucoza este suficienta pentru sinteza a 38 molecule de ATP , iar in respiratia anaeroba se elibereaza 
energie doar pentru sinteza a 2 molecule de ATP.
IV) a) Genotipurile parintilor sunt:   OORR;oorr

b) Gametii formati de hibrizii din FI sunt: OR; Or; oR; or;
c) Fenotipurile sunt: OoRr - fructe ovale culoare rosie; ooRR - fructe rotunde, culoare rosie.
V) Amfibienii se clasifica în functie de prezenta/absenta cozii în: Urodele (cu coada) - salamandra; 
Anure (fara coada) — broasca de lac; 
• Locomotia amflbienilor se realizeaza în cele doua medii de viata astfel: In mediul acvatic : prin 
înot, fie prin ondularea corpului (la urodele)   folosind coada, fie prin vâslire (la anure) folosind 
membrele prevazute cu membrane interdigitale în mediul terestru: prin târâre (la urodele) si prin 
salturi (la anure) utilizând membrele posterioare mult mai lungi si cu segmentele dispuse în forma 
literei Z 
•  Circulatia la amfibieni este închisa, dubla, incompleta. Inima este tricamerala fiind alcatuita din 
doua atrii si un ventricul . In atriul drept soseste sânge neoxigenat din organism iar în atriul stâng 
vine sângele oxigenat de la inima. Prin contractia atriilor sângele ajunge în ventricul, unde se 



.amesteca doar partial datorita unei formatiuni speciala alcatuita din bulb arteral si valvula spirala. 
Prin contractia ventriculului sunt expulzate în organism trei categorii de sânge: Sânge neoxigenat, 
prin artera pulmonara spre plamâni ; Sânge oxigenat, prin artera carotida , spre cap. Sânge 
amestecat , prin cârjele aortice, spre organism. 
•  Reproducerea la amfibieni este legata de mediul acvatic prin: La majoritatea speciilor fecundatia 
este externa, realizându-se în mediul acvatic; Ecloziunea oului ca si dezvoltare larvara se realizeaza 
în apa; larvele (mormolocii ) respira prin branhii externe;

VARIANTA 82
I) 1-c    2-b    3-d       4-a    5-c    6-a   7-b  8-d
II) 1) 1-c  2-e  3-d   4-b     2) 1-d   2-a     3-e   4-b
III) l) a) Utilizarea musculitei de otet ca material de studiu prezinta urmatoarele avantaje: Se creste 
foarte usor în laborator; Se înmulteste foarte repede; Este foarte prolifica; Prezinta un numar redus 
de cromozomi în celulele somatice (2n=8).
b) Crossing-over-ul consta în schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi, rezultând 
cromozomi recombinati genetic; se realizeaza în profaza I meiotica;
c) Numarul caracterelor si implicit numarul genelor ce determina caracterele sunt mult mai mari 
decât numarul cromozomilor, fapt ce determina dispunerea mai multor gene într-un cromozom. 
Fiecare gena ocupa o anumita pozitie specifica denumita locus.
III) 2) a) Elementele figurate ale sângelui sunt reprezentate de ; Eritrocite - au rol în transportul 
gazelor respiratorii; Leucocite - au rol în apararea organismului; Trombocite - au rol în procesul de 
coagulare.
b) Inima bicamerala prezinta pestii, iar inima tricamerala prezinta amfibienii.
c) Circulatia sângelui la pasari si mamifere se caracterizeaza prin: 
*Asemanare: la ambele grupe de vertebrate circulatia este închisa, dubla, completa; *Deosebire: 
pasarile au cârja aortica cu orientare spre dreapta - la mamifere prezinta orientare spre stânga;
IV) a) Metafaza dureaza : 40 minute : 2 = 20 minute.
b) Profaza dureaza (in procente): 
182 minute………………………100
40 minute………………………..x                      
 => x = 4000:182 = 21,4%
Telofaza dureaza (in procente :
182 minute………………….100
110 minute…………………..x
=> x = l1000:182 = 60,4%
In profaza se spiralizeaza si  condenseaza cromozomii - în telofaza are loc despiralizarea 
cromozomilor; In profaza membrana nucleara si nucleolii se dezorganizeaza - în telofaza are loc 
reorganizarea membranei nucleare.

c) In  metafaza sunt 14 cromozomi bicromatidici, în anafaza sunt 28 cromozomi monocromatidici.
V) Componenta encefalului mamiferelor unde se formeaza senzatiile este reprezentata de emisferele 
cerebrale - în scoarta cerebrala. 
• Aparatul optic al globului ocular este format din: cornee, umoare apoasa, cristalin si umoare 
sticloasa. O caracteristica a tuturor acestor componente o reprezinta transparenta lor , fapt ce 
permite luminii sa le traverseze. 
• Receptorii vizuali sunt localizati în retina , fiind reprezentati de : Celule cu bastonase - au rol în 
vederea nocturna; Celule cu conuri - au rol în vederea diurna si perceperea culorilor. 
• In evolutia structurii urechii interne se evidentiaza : La pesti receptorii auditivi sunt dispusi în 
lagena- un mic diverticul al saculei; La reptile - lagena prezinta o prelungire denumita papila 
bazilara în care sunt dispusi receptorii auditivi; La mamifere - receptorii auditivi sunt dispusi în : 
melcul membrarros (prelungire in spirala a papilei bazilare de la reptile ). 



• Receptorii gustativi sunt reprezentati de mugurii gustativi  iar receptorii olfactivi sunt reprezentati 
de mucoasa olfactiva. Mugurii gustativi sunt localizati îndeosebi la nivelul cavitatii bucale - mucosa 
olfactiva este dispusa în cavitatile nazale ale vertebratelor; In mugurii gustativi celule receptoare 
sunt celule senzoriale - în mucoasa olfactiva celule receptoare sunt reprezentate de neuroni bipolari; 
Receptorii gustativi sunt stimulati de substantele sapide - receptorii olfactivi   sunt stimulati de 
substantele odorante.

VARIANTA 83
I) 1-c   2-c    3-d      4-b      5-b  6-a 7-d 8-a
II) 1) 1-d   2-e  3-a  4-b     2)   1-b   2-e  3-a  4-c
III) 1) a) Legea puritatii gârnetilor presupune ca , gârnetii sunt puri din punct de vedere genetic, 
continând un singur factor ereditar dintr-o pereche de factori ereditari. Gametii se formeaza prin 
diviziune meiotica si în anafaza acesteia, cromozomii fiecarei perechi se distribuie astfel: un 
cromozom - cu toti „factorii ereditari" ai lui migreaza spre un pol , iar cromozomul omolog 
migreaza spre polul opus. In acest fel „factorii ereditari"   ai unei perechi se separa - unul într-un 
gamet si celalalt în alt gamet.
b) In fenomenul de dominanta incompleta, din încrucisarea a doua organisme homozigote, diferite 
fenotipic, rezulta un organism heterozigot cu trasaturi intermediare între genitori.
c) Diferentele dintre exprimarea fenotipica a unui caracter si genotipul lui sunt determinate de faptul 
ca, la organismele heterozigote, se manifesta în fenotip caracterul dominant în timp ce caracterul 
recesiv ramâne în stare ascunsa. . în acest fel atât organismele homozigote dominante cât si 
organismele heterozigote se  manifesta acelasi fenotip (în dominanta completa).
III) 2) a) La nivelul  componentelor tubului  urinifer nefronului  reprezentate de:  tubul  contort 
proximal, ansa Henle si tubul contort distal au loc procese de reabsorbtie tubulara si secretie 
tubulara în urma carora se formeaza urina finala.
b) Rinichii functionali la amfibieni sunt de tip mezonefros, iar la reptile sunt de tip metanefros.
c)  Diferentele de compozitie chimica si volum dintre urina primara si urina finala sunt determinate 
de intensele procese de reabsorbtie si secretie ce se realizeaza la nivelul componentelor tubului 
urinifer . Astfel, o mare cantitate de apa , electroliti, alte substante sunt reabsorbite si trec din urina 
primara din tubul urinifer în capilarele peritubulare.
IV) a) Genotipul organismelor din FI este: b+ b vg+vg

b) In F2 rezulta 4 categorii de indivizi datorita realizarii fenomenului de crossing - over cu 
urmatoarele fenotipuri: 
- Corp gri si aripi lungi; 
- Corp gri si aripi scurte; 
- Corp negru si aripi lungi; 
- Corp negru si aripi scurte.
c) Cauza aparitiei celor doua categorii de organisme noi este schimbul reciproc de gene intre 
cromozomii omologi (fenomenul de crossing - over).
V) Adaptari ale corpului pasarilor la mediul aerian sunt: Forma aerodinamica a corpului; 
Transformarea membrelor anterioare în aripi; Corpul acoperit cu pene, puf, fulgi, etc. 
• La pasarea în zbor ventilatia pulmonara se realizeaza astfel: Cutia toracica devine imobila servind 
doar ca suport pentru aripi; Muschii care actioneaza aripile dilata si contracta sacii aerieni în mod 
succesiv; La ridicarea aripilor aerul trece din caile aeriene   spre plamâni si apoi în saci aerieni, iar 
la coborârea aripilor aerul trece din sacii aerieni spre plamâni si apoi în saci aerieni, iar la coborârea 
aripilor aerul trece din sacii aerieni prin plamâni spre caile aeriene spre a fi expulzat în afara; 
• La pasari pot fi evidentiate o serie de caracteristici structurale sau functionale la nivelul sistemelor 
digestiv, circulator, excretor: 
a. Sistemul digestiv: la unele specii stomacul este format din doua compartimente ; stomacul 



trifuratqr (pipota) si stomacul glandular, 
b. Sistemul circulator: inima pasarilor este mai mare în comparatie cu a celorlalte vertebrate 
(raportata la dimensiunile corpului) datorita cheltuielilor energetice mai mari din timpul zborului si 
pentru mentinerea constanta a temperaturii corpului, 
c. Sistemul excretor: nu prezinta vezica urinara , uretrele deschizându-se direct în cloaca. 
• Mamifer adaptat la mediul de viata aerian este liliacul; se deplaseaza prin zbor cu ajutorul aripilor 
reprezentate de membrane (cute ale pieli) care unesc membrele anterioare cu cele posterioare si 
coada.

VARIANTA 84
I) 1-c     2-b    3-a    4-b     5-a 6-b  7-c 8-d
II) 1) 1-b     2-d     3- a    4-c  2)   1-d  2-c 3-e 4-a
III) 1) a) Componente ale sistemului nervos somatic la mamifere sunt: Sistemul nervos central: 
encefal si maduva spinarii; Sistemul nervos periferic : ganglioni si nervi periferici 
b) Locomotia amfibienilor se realizeaza în cele doua medii de viata astfel: In mediul acvatic prin 
înot, fie prin ondularea corpului (urodele), fie prin vâslire (anure). In mediul terestru: prin târâre (la 
urodelele) si prin salturi (la anure).
c) Undele sonore sunt conduse spre urechea interna la nivelul careia se gasesc receptorii auditivi.
III) 2) a) Legea puritatii gârnetilor : gârnetii sunt puri din punct de vedere genetic continând un 
singur factor ereditar dintr-o pereche. Legile ereditatii au fost elaborate de Gr. Mendel.
b) Gametii  rezulta in urma diviziunii meiotice a carei  profaza I prezinta urmatoarele caracteristici: 
Dezorganizarea membranei nucleare si a nucleolilor; Fragmentarea cromatinei si condensarea ei în 
cromozomi; Gruparea cromozomilor în perechi formând fetradele cromatidice.
c) Gametii  masculini  ai  vertebratelor se masculini se numesc ovule si sunt celule imobile.
IV) a) Genotipurile genitorilor sunt : AA - gaini negre; aa - gaini albe ;
b) Gametii formati de gainile de Andaluzia sunt: A;a
c) 50% din gainile din F2 sunt gaini de Andaluzia. Aparitia culorii albastre este o consecinta a 
fenomenului de semidominanta, la care formele  hibride prezinta trasaturi intermediare între 
genitori.

V) Plantele verzi prezinta nutritie autotrofa, prin fotosinteza, care este influentat de o serie de 
factori printre care; lumina, temperatura, concentratia de CO2, etc. • Nutritia parazita consta în 
preluarea de substante organice   direct din corpul organismelor vii. 
• Organismele parazite prezinta numeroase adaptari la acest mod de nutritie printre care: - absenta 
sau degenerarea sistemului digestiv - respiratia anaeroba, etc. Organismele parazite sunt: 
plasmodiul malariei, tenia, tortelul. 
•  Tubul digestiv al pasarilor prezinta o serie de particularitati printre care : Esofagul (la pasarile 
granivore)   prezinta o dilatare - gusa - cu rol permanent de depozitare si înmuiere a alimentelor si 
temporar, de secretie a unui lichid laptos cu rol hranitor pentru pui; Stomacul prezinta doua 
compartimente', stomacul glandular cu functii secretorii; Stomacul triturator- pipota- cu peretii 
musculosi , având rol de maruntire a hranei. 
• Adaptari ale tubului digestiv al mamiferelor la diferite regimuri de hrana sunt: Mamifere 
carnivore: - Stomacul este unicameral si relativ voluminos; - Intestinul subtire este scurt. 
Mamifere erbivore: - La rumegatoare stomacul este tetracameral; - Intestinul subtire este foarte 
lung. 
Mamifere omnivore: - Stomacul are dimensiuni mai reduse; - Intestinul are lungime medie.

VARIANTA 85
I) 1-c    2-d   3-c      4-d          5-b       6-a       7-d      8-d



II) 1) 1-d    2-e    3-a     4-b     2)   1-b       2-e      3-d       4-a
III) 1) a) Tezele teoriei cromozomale ale ereditatii sunt: Dispunerea lineara a genelor in cromozomi; 
Transmiterea înlantuita a genelor dispuse în acelasi cromozom (fenomenul de linkage); Schimbul 
reciproc de gene între cromozomii omologi (fenomenul de crossing - over).
b) Gamnetii sunt puri din punct de vedere genetic, deoarece ei rezulta prin diviziunea meiotica în 
analiza careia, cromozomii dintr-o pereche se distribuie unul într-o celula fiica si celalalt în cealalta 
celula fiica. In acest fel genele (factorii ereditari) se distribuie si se separa în cele doua celule ce se 
vor transforma în gârneti => fiecare gamet contine un singur factor ereditar dintr-o pereche. A 2-a 
lege a ereditatii este legea   segregarii independente a perechilor de caractere; fiecare pereche de 
factori ereditari segrega independent de alte perechi de factori ereditari.
c) Musculita de otet se creste foarte usor în laborator, prezinta numeroase mutante si este foarte 
prolifica.
III) 2) a) Fotosinteza este procesul prin care plantele verzi sintetizeaza substante organice, din 
substante anorganice (H2O+CO2) utilizând energia luminoasa.
b) Ecuatia chimica a fotosintezei este: 
CO2 + H2O ? lumina/clorofila ? substante organice + O2
c) Lumina influenteaza fotosinteza prin intensitate si compozitie cromatica.
Intensitatea fotosintezei creste odata cu cresterea intensitatii lumininoase pâna la 50.000 lucsi. Intre 
50.000 - 100.000 lucsi intensitatea fotosintezei se mentine constanta. Peste 100.000 lucsi , 
intensitatea fotosintezei scade treptat pentru a înceta definitiv la aproximativ 150.000 lucsi.
Compozitia cromatica : intensitatea fotosintezei are valoarea cea mai mare în lumina rosie, apoi 
albastra si ceva mai mica în culoarea verde.
IV) a) Prin respiratia aeroba rezulta produsi finali : CO2 si H2O, iar prin respiratia anaeroba rezulta 
produsi intermediari (alcool etilic, acid lactic, acid acetic, etc) si CO2.

b) Daca dintr-o molecula de glucoza degradata aerob rezulta 675 Kcal. si anaerob 30kcal. rezulta: 
675:30 = 22,5 molecula glucoza.
c) Din reactia: C6 H12 O6 + 6O2 ? 6CO2  +  6H2O + 675 Kcal rezulta:
6 O2………………………..675 kcal
10 O2……………………….x
=> x = 1125 Kcal
V) Sistemul digestiv la multe mamifere cuprinde :
Tubul digestiv : cavitate bucala, faringe, esofag, stomac, intestin subtire si gros; Glande anexe: 
glande salivare, ficat, pancreas.
• In functie de regimul de hrana mamiferele se clasifica în : carnivore, erbivore, rumegatoare.
• Cavitatea bucala la diferite grupe de vertebrate prezinta urmatoarele particularitati:
La pesti: gura nu este delimitata de faringe formând împreuna cavitatea buco- faringiana; pestii care 
se hranesc cu pancton nu su dinti , iar pestii pradatori prezinta dinti sudati cu oasele craniului; nu 
prezinta glande salivare. 
La amfibieni: cavitatea buco-faringiana este larga; unele specii au o limba foarte mobila cu care 
prind hrana; unele specii prezinta dinti marunti iar altele sunt complet lipsite de dinti. 
La reptile: cavitatea bucala este bine delimitata ;  mandibula prezinta o articulatie speciala care 
permite o deschidere larga a gurii ; dintii au forme si structuri variate si sunt dispusi atât pe falci cât 
si pe alte oase ale cavitatii bucale; la unele specii limba este bifurcata la vârf, mobila putând fi 
proiectata în afara. La pasari: gura este prevazuta cu cioc cornos de diferite forme si dimensiuni; nu 
prezinta dinti; glandele salivare sunt foarte dezvoltate la unele specii (insectivore) iar la altele 
(granivose) se întâlnesc diferite glande mucoase. La mamifere cavitatea bucala atinge cel mai mare 
grad   de organizare, limba este un organ musculos de forme variate; glandele salivare sunt bine 
dezvoltate la rumegatoare si lipsesc la cetacee; dintii sunt fixati în alveole si se diferentiaza în 
canini, incisivi, premolari si molari.
• Receptorii gustativi sunt reprezentati de muguri gustativi, formatiuni ovoide,   formate din celule 
de sustinere si celule senzoriale. Celulele senzoriale prezinta cili la polul apical ce proemina printr-



un pol gustativ, iar la polul bazai prezinta terminatii nervoase.
• La nivelul cavitatii bucale alimentele sufera urmatoarele tipuri de transformari:
Transformari mecanice: taierea si maruntirea alimentelor solide si semisolide cu ajutorul dintilor si 
limbii; Transformari fizice: înmuierea alimentelor si dizolvarea unor constituenti alimentari cu 
ajutorul apei din saliva;
Transformari chimice: sub actiunea ptialinei din saliva, amidonul preparat este degradat la stadii de 
dextrine si maltoza în urma acestor transformari se formeaza bolul alimentar.
 

VARIANTA 86
I) 1-c  2-d 3-c  4-d  5-d 6-a  7-c 8-a
I) 1) 1-B    2-E     3-A  4-D     2) 1-D     2-C     3-A     4-E
III) 1) a) Miriapodele apartin încrengaturii Artropode. 
Cefalopodele apartin încrengaturii Moluste.
b) Chelonieni - Testudo hermanni (broasca testoasa de uscat);
Edentate - Bradypus tridactylus (lenesul);
Falconiforme - Accipiter gentilis (uliul gainilor).
c) Mucegaiul alb - Regnul Fungi, încrengatura Zigomicete. 
Coada Calului - Regnul Plante, încrengatura Pteridophyta.
III) 2) a) Organite comune celulelor vegetale si animale sunt: reticulul endoplasmatic, 
mitocondriile, ribozomii,
b) Constituenti specifici celulei vegetale sunt: peretele celular, cloroplastele, etc.
c) Organitele comune îndeplinesc urmatoarele roluri : 
- Mitocondriile - au rol în respiratia celulara; 
- Ribozomii - au rol în sinteza proteinelor; 
- Dictiozomii - au rol în elaborarea produsilor de secretie ai celulei.
IV) a) Genotipurile parintilor sunt: barbat: BBLaLb; femeie:  Bbll.
b) Gametii parintilor sunt: barbat: BLa, BLb ; femeie: Bl, bl.
c) 50 % din copii  sunt brachidactilici cu genotipurile BbLal si BbLbl.

V) Respiratia reprezinta procesul fiziologic de oxidare a substantelor organice, cu eliberare de 
energie.
• Respiratia se realizeaza la nivelul celular în mitocondrie, organit ce prezinta urmatoarea
structura: membrana dubla la periferie; matricea mitocondriala.
•Membrana externa este neteda, iar membrana interna prezinta numeroase plieri denumite criste de 
forma lamelara sau tubulara, pe care se gasesc enzime oxidoreducatoare. în matrice se gasesc 
numeroase enzime, ADN, ARN, ribozomi, etc.
• Traseul parcurs de moleculele de 02 prin componentele sistemului respirator al mamiferelor este 
urmatorul: fose nazale - faringe - laringe - trahee - bronhii primare (extrapulmonare) - bronhii 
intrapulmonare - bronhiole - saci alveolari - alveole pulmonare.
• Gazele respiratorii O2 si CO2 sunt transportate prin intermediul sângelui sub doua forme: 
dizolvate în plasma si sub forma de combinatii (HbO2, HbCO2 sau bicarbonati de Na si K).
• Oxigenarea sângelui are loc la nivelul capilarelor alveolare si depinde de presiunile partiale ale O2 
si CO2, în alveolele pulmonare si în capilarele alveolare. Astfel,O2 are presiune mai mare in alveole 
si trece in capilare unde presiunea de O2 este mai mica , iar CO2 are presiunea mai mare în capilare 
si trece în alveole.
• La nivelul tesuturilor, în urma reactiilor metabolice, rezulta CO2, care determina cresterea 
aciditatii, ce are drept consecinta desprinderea O2 de hemoglobina si cedarea lui catre celule (la 
nivelul carora presiunea de O2 este mai mica), în acelasi timp cresterea aciditatii tisulare determina 
sporirea capacitatii hemoglobinei de încarcare cu CO2 care trece de la presiune mai mare (la nivelul 
celulelor) în capilarele sanguine (unde presiunea de CO2 este mai mica).



VARIANTA 87
I) 1-D   2-C  3-C   4- B     5-C    6-D    7-B    8-C
II) 1)  1-C   2-A     3-E    4-B    2)   1-D    2-C    3-A   4-B
III) 1) a) Tubul digestiv al mamiferelor cuprinde urmatoarele componente: cavitatea bucala, faringe, 
esofag, stomac, intestin subtire si intestin gros.
b) Amidonul este descompus în diferitele segmente ale tubului digestiv sub actiunea unor enzime 
din sucurile digestive:  - în cavitatea bucala: ptialina (amilaza salivara) din saliva; 
- în intestinul subtire: - amilaza pancreatica din sucul pancreatic; 
- dizaharidazele din sucul intestinal.
III) 2) a) Receptorii stimulati de soneria telefonului sunt reprezentati de organul Corti, dispus în 
melcul membranos al urechii interne, pe membrana bazilara.
b) Arcul reflex cuprinde urmatoarele structuri, în succesiune: receptori - nerv auditiv (cale aferenta) 
- aria auditiva - aria motorie a cortexului cerebral - fibre nervoase descendente cu originea în aria 
motorie - maduva spinarii - nerv spinal (cale eferenta) - muschii bratului si ai antebratului.
IV) a) Fazele mitozei sunt: profaza, metafaza, anafaza si telofaza.
b) Dupa 4 diviziuni succesive ale celulei initiale rezulta 16 celule fiice, conform schemei: 1 celula - 
2 celule - 4 celule - 8 celule - 16 celule.

c) Fiecare din cele 16 celule rezultate dupa 4 diviziuni contine 12 cromozomi (sunt celule diploide 
(2n=12 cromozomi) ca si celula initiala). Rezulta: 16 celule x 12 cromozomi / celula = 142 
cromozomi.
V) Sistemul excretor al mamiferelor cuprinde urmatoarele componente: o    rinichi; o    cai urinare: 
uretere, vezica urinara, uretra; 
• Rinichii vertebratelor pot fi deformatoarele tipuri: 
- pronefros - la ciclostomi; 
- mezonefros - la pesti si amfibieni; 
- metanefros - la reptile, pasari si mamifere. 
• Nefronul este alcatuit din urmatoarele componente: 
- corpuscul Malpighi: capsula Bowman si glomerulul renal, 
- tub urinifer: tub contort proximal, ansa Henle, tub contort distal. 
• Formarea urinei la nivelul nefronului presupune urmatoarele procese: 
- filtrarea glomerulara - tercerea plasmei deproteinizate (apa, electroliti, substante toxice, etc.) din 
capilarele glomerulare în capsula Bowman; rezulta urina primara; 
- reabsorbtia tubulara - trecerea unor mari cantitati de apa, elctroliti.etc. din lichidul tubular în 
capilarele peritubulare; 
- secretia tubulara - trecerea unor substante din celulele tubului în lichidul tubular. în urma acestor 
procese rezulta urina finala care se scurge în tubul colector.

VARIANTA 88
I) 1-D   2-C 3-D 4-C 5-D 6-B 7-D 8-C
II) 1) 1-E 2-A 3-B 4-C 2) 1-C   2-E    3-B    4-A
III) 1) a) Diviziunea reductionala presupune reducerea numarului de cromozomi in celulele fiice, 
care contin 6 singura garnitura de cromozomi, comparativ cu celulele diploide din care iau nastere, 
care contin o garnitura dubla de cromozomi.
b) La finalul unei diviziuni meiotice rezulta 4 celule haploide care vor da nastere celulelor 
reproducatoare - gârnetii barbatesti si femeiesti.
c) Etapa a doua a meiozei - etapa ecvationala se desfasoara în urmatoarele faze: profaza II, metafaza 
II, anafaza II si telofaza II. Acestea se caracterizeaza prin: 
Profaza II: dezorganizarea membranei nucleare si a nucleolilor; fragmentarea cromatinei si 



spiralizarea si condensarea ei în cromozomi;etc.
Metafaza II: cromozomii bicromatidici se aseaza în placa metafazica; fiecare cromozom se ataseaza 
prin centromerul sau de un filament al fusului de diviziune;
Anafaza II: cromozomii   sunt   monocromatidici,   rezultând   prin   cjivarea   longitudinala   a 
cromozomilor bicromatidici;
cromozomii sunt monocromatidici, se deplaseaza spre polii celulei,  aflându-se la jumatatea 
distantei dintre ecuator si poli.
III) 2) a) Schema circuitului sanguin al circulatiei pulmonare este: Inima (V.D.) ? artera aorta/sange 
oxigenat ? Corp vene cave/ sange neoxigenat ? Inima (A.S.) 
b) Schema circuitului sanguin al circulatiei sistemice este: Inima (V.S.) ? artera aorta/sange 
oxigenat ? Corp vene cave/sange neoxigenat ? Inima (A.S.)

IV) a) Genotipurile genitorilor sunt: Nn si Nn; Gârnetii genitorilor sunt:   N si n Genotipurile 
descendentilor sunt: NN; Nn; nn.
b) Din cele 300 oua vor rezulta: 75 descendenti cu penaj negru; V50 descendenti cu penaj albastru; 
75 descendenti cu penaj alb.
V) Alimentele sufera in tubul digestiv 3 tipuri de transformari si anume:
transformari mecanice:
- taierea si maruntirea alimentelor cu ajutorul dintilor si limbii, cavitatea bucala;
- desfacerea holurilor alimentare si amestecarea intima a continutului gastric si intestinal cu sucurile 
digestive - prin actiunea musculaturii netede din peretele tubului digestiv.
b. transformari fizice: înmuierea alimentelor si dizolvarea unor constituenti alimentari sub actiunea 
apei din sucurile digestive.
c. transformari chimice ale substantelor organice cu moleculele mari: glucide, proteine, lipide, care 
sunt degradate treptat sub actiunea enzimelor din sucurile digestive, în substante organice simple, 
astfel: 
- glucide ? enzime glicolitice ? glucoza;
- proteine ? enzime proteolitice ? aminoacizi;
- lipide ? enzime lipolitice ? acizi grasi + glicerina
• Regiunile tubului digestiv sunt:
- de receptie si formare a bolului alimentar: cavitate bucala; 
- de conducere: faringe, esofag;   
- de depozitare: stomac;
- de digestie finala si absorbtie: intestinul subtire; 
- de formare si conducere a materiilor fecale: intestinul gros.
• Glandele anexe ale tubului digestiv sunt: 
glande salivare - secreta saliva; 
ficat - secreta bila;       
pancreasul - secreta sucul pancreatic.
• Corelatiile dintre enzimele digestive si nutrimentele rezultate sunt:
enzime glicolitice - glucoza;
enzime proteolitice - aminoacizi;
enzime lipolitice - acizi grasi si glicerina.
 

VARIANTA 89
I) 1-D    2-B     3-C      4-C          5-D 6-B    7-C      8-C
II) 1) 1-E    2-C     3-B   4-A     2) 1-E 2-D     3-A    4-B
III) 2) a) Etapele meiozei sunt: etapa reductionala sietapa ecvationala.
b) Fazele etapei reductionale sunt: profaza I, metafaza I, anafaza I si telofaza I.



c) Fazele etapei reductionale se caracterizeaza prin: 
Profaza I: - fragmentarea cromatinei si condensarea ei în cromozomi; - gruparea cromozomilor 
omologi în pefechi formând tetradele cromatidice; 
Metafaza I: - formarea placii metafazice; - pe fiecare filament al fusului de diviziune sunt atasati 
prin centromerii lor, câte 2 cromozomi (cromozomi bivalenti); 
Telofaza I: - reorganizarea membranei nucleare; - despiralizarea cromozomilor bicromatidici ajunsi 
la polii celulei.
III) 2) a) Elementele figurate ale sângelui sunt: eritrocitele, leucocitele si trombocitele.
b) Elementele figurate prezinta urmatoarele caracteristici: - eritrocitele - sunt celule nucleate la toate 
vertebratele cu exceptia mamiferelor, la care sunt anucleate (se numesc si hematii); - leucocitele - 
sunt celule nucleate la toate vertebratele, de forme si dimensiuni diferite; - trombocitele - sunt celule 
nucleate la toate vertebratele, cu exceptia mamiferelor, la care sunt reprezentate de resturi celulare.
c) Elementele figurate au o importanta deosebita pentru viata organismului, îndeplinind functii 
precum: 
- eritrocitele - rol în transportul gazelor respiratorii; 
- leucocitele - rol în aparerea organismului prin procese de fagocitoza si eliberare de anticorpi; 
- trombocitele - rol în coagularea sângelui si hemostaza.

IV) a) Genotipurile parintilor sunt: femeie: Lal    iar la barbat: LaLb 
b) Gametii sunt: barbat: La, Lb iar la femeie: La, l
c) Grupele sanguine posibile sunt A(II);  B(III); AB(IV)
V) Fermentatia reprezinta procesul de respiratie anaeroba realizat de microorganisme (bacterii sau 
ciuperci).
• Ecuatia respiratiei aerobe este: 
Substante organice ? produsi intermediari + CO2+ energie.
• Tipurile de fermentatie se caracterizeaza prin:
Fermentatia alcoolica: este realizata de ciuperci unicelulare din grupul drojdiilor care degradeaza 
glucoza, pâna la alcool
etilic si CO2. 
Fermentatia lactica: este realizata de unele bacterii - Lactobacillus bulgaricus.etc. care degradeaza 
glucoza pâna la acid lactic. 
Fermentatia acetica: - este realizata de unele specii de bacterii precum Mycoderma aceti   care 
transforma alcoolul etilic în acid acetic.
• Fermentatiile prezinta o importanta deosebita având numeroase aplicatii practice precum: 
- fermentatia alcoolica: fabricarea pâinii si a bauturilor alcoolice;
- fermentatia lactica: în industria lactatelor si prepararea muraturilor; 
- fermentatia acetica: la obtinerea otetului.

VARIANTA 90
I) 1-D     2-C     3-C    4-D    5-D     6-A      7-D     8-C
II) 1) 1-B      2-A     3-D    4-E     2) 1-B    2-D    3-E  4-A
III) 1) a) Specii de vertebrate adaptate la mediul acvatic sunt: 
Clasa pesti: Cyprinus carpio (crapul). 
Clasa Amfîbieni: Rana esculenta (broasca de lac). 
Clasa Reptile: Crocodilus niloticus (crocodilul de Nil). 
Clasa Pasari: Anser anser (gâsca). 
Clasa Mamifere: Delphinus delphinus (delfinul).
b) Vertebratele prezinta urmatoarele adaptari la locomotia în mediul acvatic: 
Pestii: forma hidrodinamica a corpului; prezenta înotatoarelor si a unei musculaturi dezvoltate a 
corpului. 
Reptile: crocodilii prezinta coada lunga si turtita lateral; broastele testoase prezinta membrane 



interdigitale. 
Mamifere: forma hidrodinamica a corpului (balene, delfini); transformarea membrelor în lopeti sau 
vâsle.
III) 2) a) Diviziunea celulara reprezinta procesul prin care dintr-o celula se formeaza celule noi 
asemanatoare cu celula-mama.
b) Diviziunea prin care se formeaza celulele haploide este meioza. Celulele haploide contin o 
garnitura simpla de cromozomi (n), prin comparatie cu celula-mama din care provin, care prezinta o 
garnitura dubla de cromozomi (2n).
c) Constituentul celular cu rol în coordonarea activitatii celulare este nucleul, care prezinta 
urmatoarele elemente structurale: membrana nucleara - dubla si cu numerosi pori; nucleoplasma; 
retea densa de cromatina formata din ADN si proteine: nucleoli.
IV) a) Genotipurile plantelor parentale sunt: SsRr si   ssrr.
b) Fenotipurile descendentilor sunt: 
- SsRr - fructe sferice de culoare rosie - 25 %;
- Ssrr - fructe sferice de culoare galbena -25%; 
- ssRr - fructe ovale de culoare rosie - 25 %; 
- ssrr - fructe ovale de culoare galbena - 25 %.

V) Actul reflex reprezinta reactia de raspuns a organismului la actiunea unui stimul, realizat cu 
participarea sistemului nervos.
• Schema arcului reflex este urmatoarea: Receptori ? cale aferenta/senzitiva ? Centru nervos cale 
aferenta/motoare ? Efectori.
• Componentele arcului reflex au urmatoarele roluri:
Receptorii: receptioneaza excitatiile din mediul intern sau extern si le transforma în influx nervos. 
Calea aferenta: conduce excitatiile, sub forma de influx nervos de la receptori sa centrii nervosi; 
Centrii nervosi: decodifica si analizeaza informatiile primite si transmite comenzi catre efectori; 
Calea eferenta: conduce comenzile,' sub forma de influx nervos, de la centrii nervosi catre efectori; 
Efectorii: efectueaza comenzile primite de la centrii nervosi realizând raspunsuri adecvate.
• Componentele encefalului sunt: telencefalul, diencefalul, mezencefalul, metencefalul si
mielencefalul.
• Exemple de reflexe: reflexul rotulian - centrii sunt situati în maduva spinarii;
reflexul lacrimal - are centrul nervos în puntea lui Varolio;
reflexe respiratorii - au centrii nervosi în bulbul rahidian;
reflexul pupilo constrictor - are centrul în mezencefal.

VARIANTA 91
I) 1-b  2-d     3-d     4-c    5-a    6-b    7-d     8-d
II) 1) l-c    2-e  3-b  4-d     2)   l-b   2-d    3-e    4-a
III) 1) a) Organite celulare cu membrana simpla sunt lizozomii si vacuolele. Lizozomii sunt 
formatiuni sub forma de vezicule sferice delimitate de o membrana simpla si un continut omogen. 
Contin enzime hidrolitice. Vacuolele sunt vezicule pline cu suc vacuolar, delimitate de o membrana 
simpla numita tonoplast. Sucul vacuolar este o solutie apoasa de saruri minerale, glucide, acizi 
organici, enzime.
b) Organitele comune realizeaza urmatoarele functii: 
- reticulul endoplasmatic - rol de transport intracitoplasmatic; 
- mitocondriile - rol în respiratia celulara; 
- ribozomii - rol în sinteza proteinelor; 
- dictiozomii - rol în elaborarea produsilor de secretie.
c) Mitocondriile si cloroplastele - organite celulare cu membrana dubla, se caracterizeaza prin: * 
asemanare: ambele organite contin în substanta fundamentala ADN, ARN, proteine; * deosebire: 
mitocondriile sunt organite comune - cloroplastele sunt organite specifice.



III) 2) a) Reproducerea reprezinta capacitatea organismelor de a genera indivizi noi, asemanatori lor 
prin care se realizeaza perpetuarea speciilor.
b) Sistemul reproducator la pasari prezinta urmatoarele caracteristici: 
- masculii au testicule si canale deferente ce se deschid în cloaca;  apar glandele seminale; - la 
femele functioneaza un singur ovar.
c) Dupa modul de dezvoltare embrionara mamiferele se clasifica în:
- monotreme - sunt ovipare;
- marsupiale - nasc pui insuficient dezvoltati deoarece embrionul nu poate fi hranit suficient timp în 
uter; puii îsi continua dezvoltarea în marsupiu, unde se afla si glandele mamare;
- placentare - dezvoltarea intrauterina este mai îndelungata.

IV) a) Genotipurile parentale sunt: AA si aa. 
b) Genotipul hibrizilor este Aa.
c) Raportul de segregare de 1:2:1 în F2 este determinat de interactiunea dintre genele alele de tip 
semidominanta, în care indivizii heterozigoti manifesta caracteristici intermediare între genitori.
V) Celula reprezinta unitatea structurala si functionala a tuturor organismelor, capabila de a-si duce 
viata independent sau în complexe celulare interdependente.
• Diviziunea celulara este de doua tipuri: directa si indirecta care se realizeaza prin mitoza si 
meioza.
• Mitoza  se desfasoara în celulele somatice ale organismelor. Se caracterizeaza prin faptul ca 
celulele fiice au acelasi numar de cromozomi - 2n, fiind celule diploide, ca si celula mama din care 
rezulta. Mitoza se desfasoara în patru faze: profâza, metafaza, anafaza si telofaza.
Profaza: - are loc dezorganizarea membranei nucleare si a nucleolilor; - cromatina se fragmenteaza 
si se condenseaza formând cromozomii vizibili la microscop; - se formeaza fusul de diviziune.
Metafaza:
- cromozomii bicromatidici  se dispun în planul ecuatorial al celulei, în asa-numita placa
metafazica;
- fiecare cromozom se ataseaza prin centromerul sau de un filament al fusului de diviziune.
Anafaza: - cromozomii  monocromatidici - rezultati  prin clivarea longitudinala a celor 
bicromatidici migreaza spre polii celulei astfel: o cromatida a unui cromozom se deplaseaza spre un 
pol al celulei, iar cromatida sora spre polul opus.
Telofaza: - cromozomii monocromatidici ajung la polii celulei si se despiralizeaza;
- se reorganizeaza membrana nucleara si nucleolii; - filamentele fusului de diviziune se 
fragmenteaza si se dezintegreaza; - prin citochineza - formarea unui perete despartitor, celula 
initiala se împarte în doua celule fiice cu acelasi numar de cromozomi.
Mitoza prezinta importanta pentru:
- genereaza celule pentru cresterea organismelor pluricelulare;
- genereaza celule pentru înlocuirea celor traumatizate, îmbatrânite, etc.

VARIANTA 92
I) 1-B  2-C  3-D  4-B  5-D  6-D  7-B  8-B
II) 1) 1-E  2-C  3-B  4-D  2)  1-E   2-C  3-A 4-B
III) 1) a) Stomacul mamiferelor este dispus între esofag, cu care comunica prin sfincterul cardia si 
intestinul subtire, cu care comunica prin orificiul pilor.
b) La mamiferele rumegatoare stomacul este tetracameral fiind format din: burduf, ciur, foios si 
cheag.
c) Pepsina este o enzima din  sucul  gastric,  secretata sub  forma inactiva de pepsinogen.
Actioneaza asupra proteinelor pe care le degradeaza în peptide mai mici.
III) 1) a) La pestii ososi branhiile sunt localizate în camere branhiale acoperite de opercule.
b) Branhiile sunt fixate cu un capat pe patru perechi de arcuri branhiale. Ele au un aspect de 
pieptene, fiind formate din lame branhiale. Fiecare lama branhiala este cutaata la rândul ei, formând 



lamele branhiale, care au structura a doua foite epiteliale între care patrunde un capilar sanguin.
c) Respiratia - inspiratia si expiratia - la pesti se realizeaza astfel:
In inspiratie: cavitatea bucala se mareste, presiunea scade si apa patrunde în gura; prin contractia 
muschilor operculari scade presiunea în cavitatea operculara si apa, din cavitatea bucala, trece în 
cavitatea operculara si scalda lamele branhiale;
In expiratie: gura se închide, planseul bucal este ridicat, muschii operculari se relaxeaza si apa este 
expulzata prin orificiile operculare.
IV) a) Genotipurile parintilor sunt: barbat:BBLaLa;     femeie:BbLaLb
b) Gametii formati de parinti sunt: barbat: BLA si BLA femeie: BLa; BLb; bLa; bLb
c) 50% din copii sunt bruneti si au grupa AB(IV): BBLaLa si BbLaLb.

V) Celula reprezinta unitatea structurala si functionala a tuturor organismelor, capabila de a-si duce 
viata independent sau în complexe celulare interdependente.
• Dupa numarul de seturi de cromozomi celulele se clasifica în: haploide — n, prezinta un singur set 
de cromozomi (celulele reproducatoare) si diploide - 2n, prezinta doua seturi de cromozomi 
(celulele somatice).
• Nucleul prezinta urmatoarea structura:
 - membrana nucleara dubla, cu numerosi pori - la periferie;
- nucleoplasma - în interior; în nucleoplasma se intâlnesc nucleoli si o retea densa de cromatina 
alcatuita din ADN si proteine.
• Nucleul reprezinta centrul coordonator al activitatii celulare, si în acelasi timp, sediul informatiei 
ereditare.
• Diviziunea nucleului, numita si cariochineza, consta în multiple transformari ale acestuia, printre 
care:
In profaza: - nucleul creste în dimensiuni; - membrana nucleara si nucleoli i se dezorganizeaza; - 
cromatina se fragmenteaza si se condenseaza in cromozomi^etc.
In telofaza: - cromozomii.se despiralizeaza; - membrana nucleara si nucleolii se reorganizeaza, etc.

VARIANTA 93
I)  l-d      2-c     3-a    4-d  5-c      6-c     7-b        8-c
II) 1) l-e  2-d    3-b     4-a   2)   l-b    2-a     3-e     4-d
III) 1) a) Nutritia autotrofa consta în sinteza de subtante organice din substante anorganice utilizând 
diferite surse de energie.
b) Tipurile de nutritie heterotrofa sunt: nutritia saprofita si nutritia parazita. Organismele saprofie 
utilizeaza pentru nutritie substante organice pe care le preiau din resturile vegetale si animale, în 
timp ce organismele parazite iau substantele organice direct din organrsmele vegetale si animale vii. 
Organisme cu nutritie heterotrofa sunt: mucegaiul alb - nutritie saprofita; rugina grâului - nutritie 
parazita etc.
c) Specii cu nutritie autotrofa sunt: - Regnul Procariote - Nostoc commune (cleiul pamântului) - 
Regnul Plante - Rosa canina (macesul)
d) Existenta organismelor autotrofe ce se hranesc prin fotosinteza este importanta deoarece: - 
fotosinteza este sursa principala de substante organice, hrana pentru organismele heterotrofe din 
ecosisteme; -   fotosinteza sta la baza productiei agricole si silvice, furnizând civilizatiei umane 
hrana, materii prime si energie.
III) 2) a)Mamiferele sunt adaptate la ntai multe medii de viata: mediul terestru, mediul acvatic, 
mediul aerian.
b) In functie de mediul de viata, mamiferele prezinta modalitati diferite de locomotie astfel:
- în mediul terestru: mers, salt etc;
- în mediul acvatic: înot;
- în mediul aerian: zbor.
c) Particularitati ale mamiferelor legate de functiile de nutritie sunt:



- la mamiferele erbivore rumegatoare stomacul este tetracameral, iar intestinul subtire este foarte 
lung;,
- la mamiferele carnivore stomacul este unicameral, relativ voluminos, iar intestinul subtire este 
scurt.
d)  Reproducerea la mamifere prezinta urmatoarele particularitati:
- unele  mamifere  sunt  ovipare  (monotremele),   iar  altele   sunt   vivipare  (marsupialele, 
placentarele)
- marsupialele nasc pui incomplet dezvoltati care, imediat dupa nastere,'sunt introdusi în
punga marsupila si hraniti cu lapte secretat de glandele mamare.
IV) a) Volumul initial de sânge este: •50 Kg* 8/100 = 4 l sânge

b) Volumul de sânge ramas dupa hemoragie este: 4 l - (4 l * 10/100) = 4 l - 0,4 l = 3,6 l sânge
c) Volumul de plasma din sângele ramas este: 3,6 l sânge * 55/100 = 1,98 l plasma
V) Membrana  celulara  este de  natura lipoproteica fiind  alcatuita dintr-un  strat dublu de 
fosfolipide în care sunt integrate, din loc în loc, proteine membranare globulare.
• Membrana celulara îndeplineste urmatoarele roluri:
- delimiteaza citoplasma la periferie
- faciliteaza schimburile de substante dintre citoplasma si exteriorul cekilei etc.
• Constituenti celulari cu membrana dubja sunt:
- nucleul - are rol coordonator al activitatii celulare;
- mitocondriile - au rol în respiratia celulara;
- cloroplastele - au rol în procesul de fotosinteza.
• Organite celulare cu rol în sinteza/prelucrarea lipidelor sunt: reticulul endoplasmatic si
dictiozomii.
Reticulul endoplasmatic se prezinta sub forma unui sistem de canale, canalicule si cisterne, 
raspândit în întreaga citoplasma, ce face legatura între porii membranei nucleare si exteriorul 
celulei. Pe unele canalicule sunt dispusi ribozomi, formând reticulul endoplasmatic rugos.
Dictiozomii se prezinta sub forma unor cisterne aplatizate suprapuse» prezentând spre extremitati 
macrovezicule si microvezicule pline cu produsi de secretie ai celulei.
• La nivelul tubului digestiv al mamiferelor lipidele sufera urmatoarele procese de degradare:
- la nivelul stomacului lipidele emulsionate sunt degradate, sub actiunea lipazei gastrice din sucul 
gastric, în acizi grasi si glicerina;
- la nivelul intestinului subtire asupra lipidelor actioneaza:
• bila,  secretata de ficat care, prin  sarurile biliare contribuie la emulsionarea
(maruntirea) lipidelor;
• lipaza pancreatica - enzimaa din sucul pancreatic;
• lipaza intestinala - enzima din sucul intestinal;-
Sub actiunea acestor enzime, lipidele - substante organice cu molecula complexa, sunt degradate 
pâna la acizi grasi si glicerina (produsi finali, absorbabili).

VARIANTA 94
I) l-c  2-c  3-b  4-d   5-d   6-d   7-a   8-a
II) 1)  l.-b  2-a  3-e   4-d  2)   l-b   2-e  3-c    4-a
III) 1) a) In lumea vie se întâlnesc doua tipuri mari de nutritie: - nutritia autotrofa: prin fotosinteza 
si chemosinteza; - nutritia heterotrofa: saprofita si parazita. In afara acestor tipuri principale mai 
exista: - nutritia mixotrofa: plantele semiparazite si carnivore; - nutritia simbionta: licheni, micorize, 
nodozitati.
b) Nutritia autotrofa: se sintetizeaza substante organice din substante anorganice utilizând diferite 
surse de energie (energia luminoasa sau chimica).
Nutritia heterotrofa: sunt utilizate direct substante organice preluate fie din resturile vegetale sau 
animale (nutritie saprofitâ), fie direct din organismele vii (nutritia parazita).



Nutritia mixotrofa: organismele se hranesc atât autotrof cât si heterotrof.
Nutritia simbionta: se realizeaza la organismele care se asociaza în simbioze (o specie este 
autotrofa,
cealalta heterotrofa). -
c)  Flora bacteriana din intestinul gros al mamiferelor actioneaza asupra resturilor alimentare 
nedigerate
prin procese de fermentatii si putrefactie, având ca final formarea materiilor fecale.
III) 2) a) Legile lui Mendel sunt:
- legea puritatii gârnetilor: gârnetii sunt puri din punct de vedere genetic, continând un singur factor 
ereditar dintr-o pereche.
- legea segregarii independente a perechilor de caractere: fiecare pereche de factori ereditari segrega 
independent de alte perechi.
b) Utilizarea soiurilor de mazare in experientele de hibridare prezinta urmatoarele avantaje:
- se poate reproduce atât prin polenizare directa «ât si încrucisata;
- este usor de cultivat si produce multe seminte.c) Raporturile de segregare dupa fenotip, in F2 sunt:
- în monohibridare —> 3(D): l (r)
-  în dihibridare      -» 9(D:D) : 3(D:r): 3(r:D): l(r:r)
D): caracter dominant; r: caracter recesiv.

IV) a) Genotipul indivizilor din FI este: îîRr.
b) In F2 se obtin 9 combinatii cu ambele caractere dominante (trandafiri înalti cu flori rosii) cu 
urmatoarele genotipuri: 
- ÎÎRR - o combinatie; 
- ÎÎRr - doua combinatii; 
- ÎÎRR - doua combinatii; 
- ÎîRr - patru combinatii.
V) Respiratia reprezinta procesul fiziologic de oxidare a substantelor organice cu eliberare de 
energie.
• Sistemul respirator al mamiferelor este alcatuit din:
- plamâni;
- cai respiratorii: fose nazale, faringe, laringe, trahee, bronhii primare.
• Ventilatia pulmonara la mamifere se realizeaza prin inspiratie si expiratie:
• Inspiratia:
- muschii,inspiratori (muschii intercostali) si diafragmul se contracta;
- volumul cutiei toracice creste datorita maririi celor trei diametre;
- datorita sistemului de pleure, plamânii se destind pasiv marindu-si volumul;
- presiunea intrapulmonara scade sub presiunea atmosferica si aerul patrunde în plamâni;
• Expiratia:
- muschii inspiratori se relaxeaza;
- cutia toracica revine la dimensiunile de repaus si apasa asupra plamânilor
- presiunea intrapulmonara creste peste presiunea atmosferica si aerul este expulzat la exterior.
• Intre sistemul respirator si circular exista o strânss conexiune functionala deoarece, prin sânge este 
transportat atât O2 spre tesuturi pentru a se realiza arderile celulare, cât si CO2 de la tesuturi spre 
plamâni pentru a fi eliminat la exterior

VARIANTA 95
I) 1-C  2-C  3-D  4-C  5-B  6-B  7-A 8-A
II) 1) 1-B  2-A 3-D  4-E  2) 1-C  2-E 3-A 4-B
III) 1) a) Acizi nucleici se întâlnesc în urmatorii constituenti celulari: nucleu, mitocondrii, 
cloroplaste, ribozomi.
b) Lizozomii contin enzime hidrolitice având rol în digestia intracelulara.



Dictiozomii au rol în elaborarea produsilor de secretie ai celulei.
c) Legile lui Mendel sunt:
- legea puritatii gârnetilor: gârnetii sunt puri din punct de vedere genetic, continând un singur factor 
ereditar dintr-o pereche.
- legea segregarii independente a perechilor de caractere: fiecare pereche de factori ereditari segregâ 
independent de alte perechi de factori ereditari.
III) 2) a) Dupa natura stimulirlor receptorii se clasifica în:
- mecanoreceptori: receptorii tactili, auditivi etc.
- chemoreceptori: mugurii gustativi, mucoasa olfactiva;
- fotoreceptori: receptorii vizuali (celulele cu conuri si bastonase).
b) Receptorii diferitelor sensibilitati sunt localizati în:
- sensibilitatea vizuala: celulele cu conuri si bastonase din retina;
- sensibilitatea olfactiva: neuronii bipolari din mucoasa olfactiva de la nivelul cavitatilor
nazale;
- sensibilitatea gustativa: celulele receptoare din mugurii gustativi dispusi la nivelul papilelor 
gustative ale limbii sau al cavitatii bucale;
- sensibilitatea auditiva: organul Corti din melcul membranos al urechii interne.
IV) a) Genotipul indivizilor din F1 este: b+bw+w
b) Raportul de segregare dupa fenotip în F2 este: 50% : 50% (1:1) respectiv:
- 50% indivizi asemanatori cu un genitor;
- 50% indivizi asemanatori cu celalalt genitor.

V) Alimentele sufera în tubul digestiv urmatoarele tipuri de transformari:
- transformari mecanice: taierea si triturarea alimentelor solide si semisolide;
- transformari fizice: înmuierea alimentelor si dizolvarea unor constituenti alimentari;
- transformari chimice: degradarea substantelor organice complexe sub actiunea enzimelor din 
sucurile digestive, în substante organice simple reprezentate de: glucoza, aminoacizi, acizi grasi si 
glicerina.
• La vertebrate se întâlnesc urmatoarele tipuri de respiratie aeroba: respiratie branhiala, respiratie 
tegumentara   si   respiratie   pulmonara.   Suprafetele   respiratorii   trebuie   sa   prezinte 
urmatoarele caracteristici:
- sa fie cât mai extinse ca suprafata;
- sa fie puternic vascularizate;
- sa fie cât mai subtiri.
• Inima vertebratelor prezinta urmatoarele particularitati:
- în cazul circulatiei simple: inima este bicamerala formata dintr-un atriu si un ventricul; prin inima 
circula numai sânge neoxigenat;
- în cazul circulatiei duble, imcomplete: inima este tricamerala formata din 2 atrii separate între ele 
(atriul drept cu sânge neoxigenat si atriul stâng cu sânge oxigenat) si un ventricul la nivelul caruia 
cele doua categorii de sânge se amesteca;
- în cazul circulatiei duble, complete: inima este tetracamerala formata din doua atrii separate între 
ele  si  doua ventricule,  de  asemenea  separate între  ele.   Atriile  comunica  cu  ventriculele 
corespunzatoare prin valvulele atrioventriculare. Partea dreapta a inimii (atriul drept si ventriculul 
drept) contine sânge neoxigenat, iar partea stânga (atriul stâng si ventriculul stâng) contine sânge 
oxigenat. La nivelul inimii cele doua categorii de sânge nu se mai amesteca. 
Rinichii vertebratelor adulte sunt de trei tipuri:
- pronefros - la ciclostomi;
- mezonefros - la pesti si amfibieni;
- metanefros - la reptile, pasari, mamifere.
Exista o strânsa corelatie între structura nefronilor rinichilor si mediul de viata: în general la 
organismele acvatice (de apa dulce) la care trebuie eliminat excesul de apa, glomerulii nefronilor 
sunt foarte dezvoltati, pentru a se filtra o cantitate cât mai mare de urina diluata în timp ce la 



vertebrate care traiesc în medii aride si uscate (unele reptile, pasari etc), glomerulii sunt slab 
dezvoltati.

VARIANTA 96
I) 1-a 2-d       3-b 4-c      5-c     6-d        7-d         8-c
II) 1) 1-b 2-c     3-d  4-e       2)   1-d    2-e   3-a    4-b
III) 1) a) Etapele meiozei sunt: etapa reductionala si etapa ecvationala
c) Anafaza I se caracterizeaza prin: - cromozomii sunt bicromatidici; - cromozomii bicromatidici se 
deplaseaza spre polii celulei aflându-se aproximativ la jumatatea distantei dintre ecuator si poli; 
Metafaza II se caracterizeaza prin: - cromozomii bicromatidici sunt dispusi în placa ecuatoriala, 
metafizica;
- fiecare cromozom este atasat prin centromerul sau de un filament al fusului de diviziune.
III) 2) a) Morgan a folosit în experimentele sale musculita de otet care prezinta urmatoarele 
avantaje:
- se creste foarte usor în laborator;
- se înmulteste foarte repede;- are un numar mic de cromozomi (2n=8) în celulele somatice.
b) Tezele teoriei cromozomale sunt:
- dispunerea liniara a genelor în cromozomi;
- transmiterea înlantuita a genelor dispuse în acelasi cromozom (fenomenul de linkage);
- schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi (fenomenul de crossing-over).
IV) a) Culoarea  florilor este  determinata de interactiunea alelica de tip dominanta incompleta sau 
semidominanta 
b) Genotipurile parentale sunt: RrTt si Rrtt
c) Raporturile de segregare în descendenta: 
4/8 - lalele cu flori roz; 
1/8 - flori albe si tulpini scurte; 
1/8 - flori rosii si tulpina înalta; 
2/8 - lalele cu flori albe

V) Ochii amfibienilor prezinta urmatoarele caracteristici determinate de trecerea la mediul terestru: 
prezenta membranei nictitante cu rol de aparare;
aparatia glandelor lacrimale; Urechea amfibienilor se caracterizeaza prin:
apare urechea .medie (camera timpanica) cejwezinta spre exterior membrana timpanica; Camera 
timpanica comunica cu faringeleTtrin trompa luiîîustachip.
• Amfibienii se pot deplasa prin: înot, în mediul acvatic si prin târâre sau- salturi, în mediul 
terestru.In acest sens prezinta adaptarile: prezenta cozii la urodele; membrane interdigitale la anure; 
membre scurte si dispuse lateral la urodele; membrele posterioare mai lungi si cu segmentele 
dispuse în Z-la anure.
• La amfibieni se întâlnesc urmatoarele tipuri de respiratie:
respiratie branhiala la larvele amfibienilor;
respiratie tegumentara;
respiratie pulmonara.
• Circulatia sângelui la amfibieni este închisa, dubla, incompleta.Inima este tricamerala
formata din 2 atrii separate între ele si un ventricul. In ventricul sângele oxigenat se amesteca doar 
partial cu sângele neoxigenat datorita unei formatiuni anatomice, formata din bulb arterial si valvula 
spirala.
• Reproducerea la amfibieni este legata de mediul de viata activ deoarece:
La majoritatea speciilor fecundatia este externa, realizându-se în mediul acvatic;
Dupa iesirea puilor, dezvoltarea larvara se realizeaza tot în mediul acvatic.



VARIANTA 97
I) 1.   c     2.   b   3.   c    4.   a   5.   c   6.   a  7.   c      8.   c
II) 1) 1. e   2. a   3. b   4. d    2.   1. d    2. c    3. e      4. a
III) 1) a) Componente celulare implicate în sinteza proteinelor sunt: nucleul, ribozomii, corpusculii 
Nissl.
b) Mitocondriile si cloroplastele se aseamana prin: prezinta o membrana dubla la periferie, iar 
membrana interna prezinta numeroase plieri interne;în substanta fundamentala a celor 2 orgarn'te se 
gaseste ADN, ARN, proteine etc.
c) In cloroplaste se sintetizeaza substante organice care reprezinta substratul respirator ce este 
oxidat în mitocondrii.
III) 2) a) Receptorul olfactiv este reprezentat de mucoasa olfactiva, localizata la toate vertebratele Ia 
nivelul foselor nazale.
Mucoasa olfactiva este formata din celule de sustinere si celule receptoare reprezentate chiar de
neuroni bipolari. Acestia prezinta o dendrita scurta, prevazuta cu butoni olfactivi cu cili olfactivi ce
au rol de a receptiona excitanti odoranti si de a-i transforma în influx nervos.
b) Componentele urechilor mamiferelor strabatute succesiv de undele sonore sunt:
pavilion ? conduct auditiv extern ? membrana timpanica ? ciocan ? nicovala scarita ? membrana 
ferestrei orale ? unde in perilimfa si endolimfa ? membrana bazilara organul Corti .
c) Procesul de acomodare a vederii pentru distanta se poate realiza prin 2 mecanisme:
deplasarea cristalinului - prin apropierea sau departarea de retina; variatia convexitatii cristalinului. 
Razele luminoase strabat componentele sistemului optic fiind localizate pe retina. Pentru ca razele 
luminoase, ce vin de la obiecte-situate la distante diferite de ochi, sa fie concentrate pe retina este 
nevoie, fie de schimbarea pozitiei cristalinului - mecanism întâlnit la vertebratele inferioare, fie la 
modificarea curburii cristalinului, la-vertebratele superioare.

IV) a) Genotipurile parintilor sunt: RrOo; rroo
b) Gametii formati de genitori sunt: 
RrOo ? RO ; Ro ; rO ; ro;    
rroo ?   ro ; ro
c) Raportul de segregare dupa fenotip în FI este: 1:1:1:1 ;
d) 50 plante din 100 plante rezultate sunt heterozigote pentru caracterul „ fructe rosii"
V) Ordinul Ciconiformes - Ciconia ciconia (barza alba)
Ordinul Galiformes - Gallus gallus (gaina)
Ordinul Paseriformes - Hirundo rustica (rândunica)
• Sistemele ce asigura functia de nutritie prezinta urmatoarele particularitati:
sistemul digestiv: esofagul prezinta o dilatare denumita gusa; stomacul prezinta 2 compartimente: 
stomacul triturator (pipota) si stomacul glandular; gura este prevazuta cu un cioc cornos de diferite 
forme.
sistemul respirator: plamânii sunt în legatura cu saci aerieni; schimburile de gaze se realizeaza la 
nivelul capilarelor aeriene; traheea (la locul de bifurca|ie) prezinta un organ vocal caracteristic 
pasarilor numit sirinx. 
sistemul circulator: cirtulatia este închisa, dubla, completa; inima este mai mare în comparatie'cu 
cea a celorlalte vertebrate ( raportata la dimesiunile corpului); cârja aortica are orientare spre 
dreapta.
• Intre   cele   3   sisteme   ce   asigura   realizarea   functiilor   de   nutritie   exista   o   strânsa 
interdependenta functionala:  prin sistemul digestiv organismul  este aprovizionat permanent cu 
substante nutritive, care reprezinta substratul respirator ce este oxidat cu ajutorul O2 adus în 
organism prin sistemul respirator. Nutrimentele/ si gazele respiratorii  sunt vehiculate în organism 
prin intermediul sistemului circulator.



VARIANTA 98
I) l-c  2-d 3-d   4-b  5-c   6-b  7-c  8-c
II) 1) l-b  2-e   3-d   4-a  2)   l-d   2-c   3-b   4-a
III) 1) a) Elementele figurate ale sângelui sunt: eritotricele, leucocitele si trombocitele.
b) Globulele rosii la mamifere sunt celule anucleate - globulele albe sunt celule nucleate. Globulele 
rosii au rol în transportul gazelor respiratorii - globulele albe au rol în apararea organismului.
c) împotriva unui organ transplantat actioneaza leucocitele, care au rol în apararea organismului. 
Aceasta proprietate reprezinta imunitatea - capacitatea pe care o au leucocitele de a recunoaste si 
neutraliza diferite substante sau organe straine organismului.
III) 2) a) Pestii si pasarile apartin Regnului Animal.
b) Pestii si Pasarile - clase de vertebrate, prezinta foarte multe caracteristici structurale comune 
legate de alcatuirea sistemelor sau structura unor organe. Exemplu: sistemul circulator, la ambele 
grupe este format din: inima si un sistem de vase reprezentat de artere, capilare, vene.
c) Respiratia si circulatia la cele doua grupe prezinta urmatoarele particularitati: la pesti: respiratia 
este branhiala; circulatia este închisa si simpla; la pasari: la pasarea în zbor un rol important în 
ventilatia pulmonara îl au sacii aerieni; circulatia la pasari este închisa, dubla, completa pentru a 
asigura necesarul de oxigen pentru oxidarile celulare.
IV) a) Numarul grupelor de linkage este egal cu numarul perechilor de cromozomi omologi. 
Rezulta: într-o celula diploida cu 2n=16 cromozomii=8 perechi de cromozomi => 8 grupe de 
linkage.
b) Dupa patru diviziuni mitotice succesive ale celulei initiale rezulta 16 celule fiice diploide 
(2n=16); fiecare dintre aceastea contine 16 cromozomi.
c) Celulele fiice rezultate în urma etapei reductionale a celulei initiale (2n=16cromozomi) contin 
fiecare câte 8 cromozomi -^ sunt celule haploide (n=8cromozomi).

V) Celulele fotoreceptoare sunt reprezentate de celulele cu conuri si celulele cu bastonase situate în 
retina. 
• Ochii vertebratei or prezinta urmatoarele caracteristici: 
- la amfibieni: apar glandele lacrimale, cât si o a treia pleoapa reprezentata de membrana nictitanta; 
- la reptile: la unele specii (cameleon) ochii au miscare independenta, largind foarte mult câmpul 
vizual; la mamifere: la mamiferele acvatice corneea este foarte mult turtita iar cristalinul este 
rotund. 
• Acomodarea pentru vederea de aproape la vertebrate se poate realiza prin: 
- deplasarea cristalinului înainte sau înapoi - la pesti; 
- modificarea curburii cristalinului - la pasari.   
• Excitatiile   vizuale   sunt   receptionate   de   celulele   fotoreceptoare   ce   contin   pigmenti 
fotosensibili. Sub actiunea luminii pigmentii fotosensibili, se descompun determinând aparitia unui 
influx nervos ce este condus pe caile vizuale pâna la centrii nervosi superiori unde sunt transformate 
în senzatii vizuale. La vertebratele inferioare, excitatiile vizuale sunt transmise la mezencefal, în 
timp ce la vertebratele superioare excitatii vizuale sunt transmise catre emisferele cerebrale. 
• Miscarile executate de plante, în relatie cu stimulii luminosi sunt: 
fototropismele - orientarea frunzelor spre lumina; 
fotonastiile - deschiderea florilor de regina noptii; - strângerea inflorentei papadiei.

VARIANTA 99
I) l-d  2-d  3-b   4-c    5-b  6-b   7-a  8-c
II) 1) l-e  2-d   3-a   4-c  2)   l-c   2-a  3-b  4-e
III) 1) a) Receptori pentru stimulii chimici sunt: mugurii gustativi si mucoasa olfactiva.
b) Cerebelul prezinta substanta cenusie atât la interior cât si la periferie - în maduva spinarii 
substanta cenusie se gaseste numai la interior. Maduva spinarii prezinta centri nervosi ce realizeaza 
reflexe somatice si vegetative - cerebelul intervine în reglarea echilibrului si tonusului muscular.



c) Vedere monoculara prezinta majoritatea speciilor de pesti si foarte multe specii de pasari. 
Vederea binoculara prezinta urmatoarele avantaje fata de cea monoculara: asigura o vedere 
stereoscopica (în spatiu); câmpul vizual este mai ingust, dar acuitatea vizuala este mai mare.
III) 2) a) Fotosinteza reprezinta procesul prin care plantele verzi sintetizeaza substante organice din 
substante anorganice (CO2 + HzO) utilizând energia luminoasa.
b) Respiratia la amfibieni prezinta urmatoarele particularitati: respiratia pulmonara este completata 
de respiratia tegumentara; ventilatia pulmonara se realizeaza prin ridicarea si coborârea planseului 
bucal; în stadiile larvare (mormoloc) respiratia se realizeaza prin branhii externe.
c) Urina finala difera prin volum si compozitie fata de urina primara deoarece, la nivelul tubului 
urinifer au loc intense pocese de reabsorbtie tubulara de apa, electroliti etc. cât si procese de secretie 
tubulara.
IV) a) Genotipurile parintilor sunt: femela: w+wvg+vg ;     barbat - wwvgvg.
b) Gametii musculitei femele sunt: w+vg+; wvg.
c) In aceasta încrucisare este valabila legea a- II-  a  a teoriei  cromozomale - transmiterea înlantuita 
a genelor dispuse într-un cromozom. Nu  apar  si   alte  tipuri  de  musculite  hjbride deoarece nu se 
manifesta fenomenul de crossing-over.

V) Diviziunea   celulara   reprezinta   procesul   prin   care   dintr-o   celula   rezulta   celule   fiice 
asemanatoare celulei mama. 
•  Nucleul - „sediul" ereditatii, prezinta urmatoarea structura: - membrana nucleara - dubla, cu 
numerosi pori; - nucleoplasma în care se gasesc nucleoli si o retea densa de cromatina formata din 
ADN si proteine. 
• Mitoza se desfasoara în patru faze: profaza, metafaza, anafaza si telofaza.
 - Profaza: cromatina se fragmenteaza si se condenseaza în cromozomi; 
- Metafaza: cromozomii bicromatidici sunt dispusi în placa metafazica; 
- Anafaza: cromozomii monocromatidici migreaza spre polii celulei; 
- Telofaza: se reorganizeaza membrana nucleara. 
• Meioza se deosebeste de mitoza prin: 
- se desfasoara în doua etape: reductionala si ecvationala;
 - se formeaza celule haploide, cu garnitura simpla de cromozomi. 
• Diviziunea celulara prezinta o importanta deosebita deoarece: 
- prin  diviziunea mitotica sunt generate celule pentru cresterea organismelor pluricelulare sau 
pentru înlocuirea celulelor îmbatrânite etc. 
-  prin  diviziunea meiotica (formarea de gârneti  haploizi)  se mentine  constant numarul  de 
cromozomi ai speciei de-a lungul generatiilor, cât si cresterea variabilitatii genetice si fenotipice a 
organismelor.

VARIANTA 100
I) l-d   2-b  3-a   4-c   5-d    6-c   7-a    8-c
II) 1) l-d   2-c   3-a  4-b  2)   1-b    2-e  3-d   4-c
III) 1) a) Organisme unicelulare se întâlnesc în regnurile: Regnul Procariote si Regnul Protiste.
b) Constituenti celulari cu rol de depozitare a substantelor de rezerva sunt: 
amiloplastele - depoziteaza amidon; se întâlnesc îndeosebi în tulpinile si radacinile tuberizate; 
oleoplastele - depoziteaza lipide; se gasesc îndeosebi în fructele si semintele oleaginoase.
c) Leucocitele au rol în apararea organismului. Unele realizeaza procese de fagocitoza prin care 
diferitele particule straine sunt înglobate în citoplasma lor si „digerate" la nivelul vacuolelor 
digestive cu ajutorul enzimelor din compozitia lizozomilor.
III) 2) a) Particularitati ale corpului la pesti, legate de locomotie sunt: forma hidrodinamica a 
corpului; prezenta înotatoarelor perechi si nepereche; prezenta unei vezici înotatoare, care permite 
înotul la adâncimi diferite.
b) Maduva spinarii si emisferele cerebrale se caracterizeaza prin: 



* asemanare: în structura ambelor organe nervoase se întâlneste substanta cenusie si substanta alba; 
*deosebire: în maduva spinarii substanta alba se gaseste la periferie - în emisferele cerebrale 
substanta alba este dispusa Ia interior.
c) Tulburari  de echilibru  la vertebrate pot fi  determinate  de  lezarea cerebelului  sau  de 
traumatisme Ia nivelul receptorilor vestibulari din urechea interna.
IV) a) Genotipurile parintilor sunt: NnOO ; nnoo.     
b) Tipurile de gârneti formate de parinti sunt:  
NnOO ? NO si nO
nnoo ? no si no.
c) 200 plante (50%) prezinta genotip dublu heterozigot de tipul: NnOo.

V) Respiratia reprezinta procesul prin care se realizeaza oxidarea substantelor organice la nivel 
celular, cu eliberare de energie. 
• Caile respiratorii extrapulmoflare la mamifere sunt reprezentate de: fosele nazale, faringe, laringe, 
trahee, bronhii primare. 
• La pesti respiratia este branhiala; branhiile sunt scaldate permanent de un flux de apa ce patrunde 
priri gura si este eliminata pe sub opercule. Inima este bicamerala, formata dintr-un atriu si un 
ventricul. Prin inima circula sânge neoxigenat care este pompat din ventricul spre branhii pentru a 
se oxigena. La pasari respiratia este pulmonara; ventilatia pulmonara se realizeaza în mod diferit la 
pasarea în repaus si la pasarea în zbor. Inima este tetracamerala formata, din doua atrii si doua 
ventricule. Circulatia este dubla si completa. Prin mica circulatie se realizeaza oxigenarea sângelui 
în asa fel încât toate tesuturile sunt aprovizionate permanent cu sânge oxigenat. 
• Ventilatia pulmonara la mamifere se realizeaza prin inspiratie si expiratie. 
Inspiratia: muschii inspiratori se contracta; volumul cutiei toracice creste; plamânii se destind pasiv 
datorita sistemului de pleure. 
Expiratia: muschii inspiratori se relaxeaza; volumul cutiei toracice revine la dimensiunile de repaus; 
presiunea intrapulmonara creste si aerul este expulzat. 
• Organitul la nivelul caruia se realizeaza respiratia celulara este mitocondria care prezinta 
urmatoarele componente: membrana dubla la periferie; membrana interna formeaza criste de forma 
linelara sau tubulara; matrice mitocondriala ce contine ADN, ARN, proteine.


