
Examenul de bacalaureat naţional   
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană                      Testul 1 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
SUBIECTUL I                                                                                                                    30puncte 
                                                                                                                                           4 puncte                                               
A. Scrieti pe foaia de examen, notiunile cu care trebuie sa completati spatiile libere din afirmatia 
urmatoare, astfel incat aceasta sa fie corectă:  
Transcripţia se desfăşoară în.....................celulei sub acţiunea enzimei......................................                                                                                                      
                                                                                                                                            6 puncte 
B. Numiţi 2 elemente componente ale arcului reflex somatic, Asociaţi fiecare element component numit, 
cu rolul său.                                                                                                                                            
C.  Alegeţi răspunsul corect:                                                                                            10 puncte                                                                                                   
1.Planul frontal împarte corpul în 2 părţi: 
a.stangă şi dreaptă ; 
b.superioară şi inferioară; 
c.anterioră şi posterioară; 
d.cranială şi caudală. 
 
2.Celulele cu conuri:                                                                                                                                                                                                                                                          
a. conţin pigmenţi fotosensibili 
b. participă la formarea nervului optic 
c. reprezintă locul formării senzaţiei vizuale 
d. sunt stimulate de substanţe chimice 
 
 
3.Fibula este os al scheletului: 
a. capului 
b. membrului inferior 
c. membrului superior 
d. trunchiului 
 
4.Sistemul nervos parasimpatic determina: 
a.dilatarea pupilei; 
b.mioză; 
c.relaxarea muşchiului vezical; 
d.secreţie redusă de salivă vâscoasă. 
 
5. Acizii nucleici, din punct de   vedere chimic, se mai pot numi: 
a. dizaharide; 
b. pentoze; 
c. polinucleotide; 
d. polizaharide.                           
 
D.                                                                                                                                       10 puncte  
 
Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de 
examen în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei litera A iar daca afirmaţia este falsă, scrieţi litera F şi 
modificaţi afirmaţia, parţial, pentru ca aceasta să devină adevarată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.  

1. Protoneuronul căii auditive se află în organul Corti. 



2. Sensibilitatea termică şi dureroasă este condusă prin fasciculele spinotalamice laterale. 
3. Melcul membranos   cuprinde utricula şi sacula. 

 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                            30p 
A.                                                                                                                                      18 puncte 

Materialul genetic al organismelor vii este reprezentat de acizii nucleici. 
1. Precizaţi o asemănare structurală şi o deosebire funcţională între ARN- ul de transport şi ARN- ul 
mesager; 

      2. Un fragment de ADN bicatenar, contine 1600 de nucleotide pe o catena,iar nucleotidele care contin 
adenina reprezinta un sfert din numarul total de nucleotide, precizaţi : 
a. numarul de nucleotide cu guanină  continute de fragmentul de ADN bicatenar  (scrieţi toate etapele 
necesare rezolvării acestei cerinţe); 
b. numărul de  legaturi duble si triple  care se stabilesc intre  cele 2 catene ale ADN-ului 
c.  secvenţa de nucleotide din ADN- ul transcris,  ştiind că secvenţa nucleotidelor din ARN-ul mesager 
este AUCGCAUAG. 
d. Completaţi această problemă cu altă cerinţă pe care o formulaţi voi ; rezolvaţi cerinţa pe care aţi 
propus-o. 
 
 B.                                                                                                                                     12 puncte           
  Doi pacienţi  dintr-un  spital au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Ştiind că grupele de 
sânge ale celor doi pacienţi sunt O şi AB stabiliţi următoarele: 
a.două exemple de grupe sanguine ale donatorilor pentru pacientului cu grupa de sânge AB, în vederea 
realizării transfuziei; 
b.aglutininele/anticorpii din plasma sângelui pacientului cu grupa sanguină O; 
c. consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul 
de vedere al sistemului Rh. 
d. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii 
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                            30p 
1.     Sistemele digestiv, respirator, circulator şi excretor participă la realizarea funcţiilor de 
nutriţie ale organismului uman. 
a. Numiţi trei enzime digestive care participă la realizarea digestiei  gastrice. 
b. Explicați afirmația următoare: „Prin vaccinare, organismul dobândeşte imunitate.” 
c. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 
ştiinţific adecvat. 
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- Difuziunea gazelor respiratorii. 
- Formarea urinei.   
                                                                                                                                       14 puncte 
2. 
Reproducerea este una dintre funcţiile fundamentale ale organismului uman. 
a. Enumeraţi trei componente ale sistemului reproducător masculin. 
b. Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Pe lângă funcţia exocrină, ovarele 
au şi funcţie endocrină”. 
c. Alcătuiţi un minieseu intitulat „Reproducerea - noţiuni elementare de igienă şi de patologie”, 
folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 
În acest scop, respectaţi următoarele etape: 
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru 
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 



                                                                                                                                           16 puncte                                                                                                   
 
 
 
 
 
 



BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE                 TESTUL 1 
●Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare.  
SUBIECTUL I (30 de puncte)  
A 4 puncte  
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte  
B 6 puncte  
- numirea a două componente ale arcului reflex somatic  2 x 1p.= 2 puncte  
- asocierea fiecărei componente cu rolul său; 2 x 2p.= 4 puncte  
C 10 puncte  
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2a;  3a; 3b; 4b; 5c ; 5 x 2p.= 10 puncte  
D 10 puncte  
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte  
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p.= 4 puncte  
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)  
A 18 puncte  
1. o asemănare  între  cele două tipuri de ARN: 1 x 2p.= 2 puncte  
- o deosebire între cele 2 tipuri de ARN: 1 x 2p.= 2 puncte  
2. 
a. numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele 
rezolvării:  
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (800); 1 punct  
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (1600); 1 punct  
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (1600); 1 punct  
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (800); 1 punct  
b. numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (800); 2 puncte  
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (800); 2 puncte  
Notă  
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul  
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină.  
c. secvenţa complementară de ADN transcris este TAG CGT ATC- 2 puncte 
d. formularea cerinţei; 2 puncte  
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte  
B 12 puncte  



a. două exemple de grupe sangvine ale unor potenţiali donatori (A, O, B, AB) pentru pacientul cu 
grupa de sânge AB; 2 x 2p.= 4 puncte  
b. aglutinina/anticorpul din plasma sangvină a  persoanei cu grupa de sange O; 1 punct  
c. consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de  
vedere al Rh-ului.       - 3 puncte 
d. formularea cerinţei- 2 puncte; 
     rezolvarea cerinţei – 2 puncte 



SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)  
1. 14 puncte  
a. denumirea a 3 enzime cu rol în digestia gastrică    3 x 1p.= 3 puncte  
b. explicaţe corectă - 3 puncte  
c. construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte  
2. 16 puncte  
a. precizarea denumirii a 3 componente ale sistemului reproducător masculin: 3x1p= 3 puncte 
b. argumentaţie corectă- 3 puncte ; 
c. alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:  
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte  
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
folosită corect, 4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Examenul de bacalaureat naţional   
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană                                        Testul 2 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
SUBIECTUL I                                                                                                                30 puncte                                                                                        
                                                                                                                                                                                          
A. Scrieti pe foaia de examen, notiunile cu care trebuie sa completati spatiile libere din afirmatia 
urmatoare, astfel incat aceasta sa fie corectă:                                                                                                               
    Scheletul capului este alcatuit din.......... .........si din ...............                                      4 puncte 

                             
B.  Numiti 2 enzime implicate in translatie si precizati rolul lor.                                       6 puncte 
                                                                                                                                                                                      
C.  Alegeţi răspunsul corect:                                                                                             10 puncte                                                                                                                    
 
 1.Axul sagital are un pol: 
a.stang ; 
b.superior; 
c.caudal; 
d.posterior. 
 
2.Tripsinogenul este  prezent in: 
a.secreţia intestinală; 
b.secreţia pancreatică; 
c.bila; 
d.secreţia gastrică. 
 
3.Din punct de vedere al localizarii, nervii sunt: 
a.senzitivi si motori; 
b.motori si micsti; 
c.cranieni si spinali; 
d.senzitivi si micsti. 
 
4.Sistemul nervos simpatic determina: 
a.coronarodilatatie; 
b.bronhodilatatie; 
c.contractia muschiului vezical; 
d.secretie abundenta de saliva apoasa. 
 
 
5. Sunt hormoni glandulotropi cu excepţia : 
a. TSH 
b. LH 
c. STH 
d. FSH                           
 



 
D.                                                                                                                                       10 puncte  
 
Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia 
de examen în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei litera A iar daca afirmaţia este falsă, 
scrieţi litera F şi modificaţi afirmaţia, parţial, pentru ca aceasta să devină adevarată. Nu se 
acceptă folosirea negaţiei.  

1. Hipersecreţia de tiroxină  determină acromegalia. 
2. Căile descendente piramidale  conduc motilitatea involuntară. 
3. Receptorii acustici  se află în melcul membranos. 

 
SUBIECTUL II                                                                                                     30puncte 

A.                                                                                                                                      18 puncte 
Acizii nucleici reprezintă substratul eredităţii: 
1. Precizaţi o asemănare  şi o deosebire  între  o nucleotidă de ARN şi  o nucleotidă de ADN. 

      2. Un fragment de ADN bicatenar, contine 4800 de nucleotide ,iar nucleotidele care contin 
guanină  reprezinta 30% din numarul total de nucleotide. Precizaţi : 
a. numarul de nucleotide cu adenină  continute de fragmentul de ADN bicatenar  (scrieţi toate 
etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); 
b. numărul de  legaturi duble si triple  care se stabilesc intre  cele 2 catene ale ADN-ului 
c.  secvenţa de nucleotide din ARN- ul mesager care transcrie secvenţa de ADN : 
TACCGATCG. 
d. Completaţi această problemă cu altă cerinţă pe care o formulaţi voi ; rezolvaţi cerinţa pe care 
aţi propus-o. 
 
 B.                                                                                                                                     12 puncte           
  Doi pacienţi  dintr-un  spital au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Ştiind că unul 
din pacienţi  nu poate primi decât sânge izogrup Rh negativ iar celălalt pacient  prezintă în sânge 
doar antigenul D  stabiliţi următoarele: 
a.grupele de sânge ale celor 2 pacienţi; 
b.posibilii donatori comuni  pentru cei 2 pacienţi; 
c. consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul 
de vedere al sistemului Rh. 
d. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii 
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                            30p 
1.     Mişcarea şi sensibilitatea sunt funcţiile de relaţie ale organismului uman. 
a. Numiţi trei tipuri de contracţii musculare. 3 puncte 
b. Explicaţi următoarea afirmaţie: “Sistemul nervos somatic şi sistemul nervos vegetativ, se află 
în conexiune structurală şi funcţională”.3 puncte 
c. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 
ştiinţific adecvat. 8 puncte 
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- Muşchii spatelui şi ai cefei. 
- Boli ale sistemului nervos.                                                                                              14 puncte 
 



 
2. Sistemul endocrin participă la realizarea funcţiilor de relaţie ale organismului uman. 
a. Enumeraţi trei  hormoni  cu rol în  creşterea şi dezvoltarea  organismului.3 puncte 
b. Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Hipofiza  influenţează activitatea 
gonadelor” 3 puncte 
c. Alcătuiţi un minieseu intitulat „Glandele suprarenale” folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 
În acest scop, respectaţi următoarele etape: 
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;6 puncte 
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru 
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.4 puncte 
                                                                                                                                           16 puncte                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE                 TESTUL 2 
●Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare.  
SUBIECTUL I (30 de puncte)  
A 4 puncte  
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte  
B 6 puncte  
- numirea a două enzime implicate în translaţie  2 x 1p.= 2 puncte  
- asocierea fiecărei enzime cu rolul său; 2 x 2p.= 4 puncte  
C 10 puncte  
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2b;  3c; 3b; 4b; 5c ; 5 x 2p.= 10 puncte  
D 10 puncte  
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 3 x 2p.= 6 puncte  
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p.= 4 puncte  
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)  
A 18 puncte  
1. o asemănare  între  cele două tipuri de nucleotide: 1 x 2p.= 2 puncte  
- o deosebire între cele 2 tipuri de nucleotide: 1 x 2p.= 2 puncte  
2.a. numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele 
rezolvării:  
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (1440); 1 punct  
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină + citozină (2880); 1 punct  
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină+ timină (1920); 1 punct  
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (960; 1 punct  
b. numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar 960); 2 puncte  
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (1440); 2 puncte  
Notă  
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul  
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină.  
c. secvenţa complementară de ARN mesager AUG GCU AGC- 2 puncte 
d. 
- formularea cerinţei; 2 puncte  
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte  
B 12 puncte  
a. un pacient are grupa de sânge OI Rh- , celălalt pacient grupa de sânge OI Rh+,   2 x 2p.= 4 
puncte  
b. donator comun  grupa de sânge OI Rh- ; 1 punct  
c. consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de  
vedere al Rh-ului.        3 puncte 
d. formularea cerinţei -2 puncte 
    rezolvarea cerinţei -2 puncte. 



SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)  
1. 14 puncte  
a. denumirea a 3 enzime cu rol în digestia gastrică    3 x 1p.= 3 puncte  
b. explicaţe corectă - 3 puncte  
c. construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte  
2. 16 puncte  
a. precizarea denumirii a 3 componente ale sistemului reproducător masculin: 3x1p= 3 puncte 
b. argumentaţie corectă- 3 puncte ; 
c. alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:  
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte  
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
folosită corect, 4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                


