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Examenul de bacalaureat 2010
Proba E-d)
Probă scrisă la Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană
-

•
•

Filiera teoretică – profilul real;
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecŃia mediului;
Filiera vocaŃională – profilul militar.

Varianta 8
Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A

4 puncte
ScrieŃi, pe foaia de examen, noŃiunile cu care trebuie să completaŃi spaŃiile libere din
afirmaŃia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Ecosistemul este format din ............ şi ............ .
B

6 puncte
EnumeraŃi două organe; asociaŃi, fiecare organ, cu efectul stimulării simpaticului asupra
organului respectiv.
C

10 puncte
ScrieŃi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. La realizarea funcŃiei de nutriŃie a organismului participă sistemul:
a) excretor
b) muscular
c) nervos
d) reproducător
2. Hormon secretat de hipofiză este:
a) adrenalina
b) insulina
c) prolactina
d) tiroxina
3. AparŃin abdomenului muşchii:
a) maseteri
b) oblici
c) pectorali
d) sternocleidomastoidieni
4. Osul femur aparŃine scheletului:
a) capului
b) membrului superior
c) membrului inferior
d) trunchiului
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5. Glaucomul este o afecŃiune a analizatorului:
a) auditiv
b) cutanat
c) vestibular
d) vizual
D
10 puncte
CitiŃi, cu atenŃie, afirmaŃiile următoare. Dacă apreciaŃi că afirmaŃia este adevărată, scrieŃi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaŃiei, litera A. Dacă apreciaŃi că
afirmaŃia este falsă, scrieŃi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaŃiei, litera F
şi modificaŃi parŃial afirmaŃia pentru ca aceasta să devină adevărată.
1.

SenzaŃia auditivă se formează la nivelul segmentului intermediar al analizatorului.

2.

Bila, produsul de secreŃie al pancreasului, este eliminată în intestinul subŃire.

3.

Deteriorarea mediului se poate realiza prin poluare chimică, fizică, biologică.

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
A.
18 puncte
Materialul genetic al organismelor este reprezentat de acizii nucleici.
a) EnumeraŃi patru componente chimice comune ale structurii ARN-ului mesager şi a ADNului.
b) NumiŃi cele două etape ale sintezei proteice, precizând, pentru fiecare etapă, câte o
caracteristică.
c) Sinteza unei proteine plasmatice este determinată de un fragment de ADN bicatenar,
alcătuit din 2400 de nucleotide, 30% dintre acestea conŃinând timină. StabiliŃi:
- numărul de nucleotide cu adenină din fragmentul de ADN bicatenar;
- numărul de nucleotide cu guanină din fragmentul de ADN bicatenar;
- secvenŃa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’,
secvenŃa de nucleotide este următoarea:TAGC.
ScrieŃi toate etapele necesare rezolvării cerinŃelor problemei.
B.
12 puncte
Analiza sângelui unei persoane care are nevoie de transfuzie evidenŃiază absenŃa, din plasma
sanguină, a aglutininelor.
a) precizaŃi grupa de sânge şi un tip de aglutinogene/ antigene de pe suprafaŃa hematiilor din
sângele acestei persoane;
b) daŃi două exemple de grupe sangvine ale unor potenŃiali donatori;
CompletaŃi această problemă cu o altă cerinŃă pe care o formulaŃi voi. RezolvaŃi cerinŃa pe care
aŃi propus-o.
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.

14 puncte
Sistemul respirator are rol în realizarea schimbului de gaze dintre organism şi mediul
înconjurător.
a) DaŃi trei exemple de afecŃiuni ale sistemului respirator.
b) CaracterizaŃi expiraŃia, precizând: gazul respirator eliminat din plămâni, starea diafragmei, ce
se întâmplă cu volumul cutiei toracice şi cu presiunea aerului din plămâni.
c) ConstruiŃi două enunŃuri (afirmative) dintre care un enunŃ adevărat şi un enunŃ fals.
FolosiŃi, în acest scop, informaŃii referitoare la următoarele conŃinuturi:
- ExcreŃia – formarea şi eliminarea urinei;
- Genomul uman – complementul cromozomial.
Se va construi câte un enunŃ din fiecare conŃinut.
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2.

16 puncte

Reproducerea este o funcŃie fundamentală a organismelor vii, având ca finalitate
perpetuarea speciei.
a) PrecizaŃi două roluri ale hormonilor sexuali.
b) ExplicaŃi importanŃa planificării familiale.
c) AlcătuiŃi un minieseu intitulat „Componente ale sistemelor reproducătoare masculin şi
feminin”. În acest scop, enumeraŃi opt noŃiuni specifice acestei teme.
ConstruiŃi, cu ajutorul acestora, un text coerent, format din trei-patru fraze, folosind
corect şi în corelaŃie noŃiunile enumerate.
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