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Simulare Examen naţional de bacalaureat 2022  
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

                                                                                                                                                            

                                                       Varianta 1 

 
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul 

corespunzător. 
 Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 
 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 împărțirea punctajului 

total acordat pentru lucrare la 10. 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) 

A. 4 p 

Neurofibrilele și corpusculii Nissl (corpii tigroizi) 2x2p 
B. 6 p 

- două boli ale sistemului digestiv la om                                                                                                      

2x1p=2p 

- câte două caracteristici ale bolilor enunțate anterior                                                                                 

2x2p=4p 

 

C. 10 p 

 1. a 2. c 3. b 4. b 5. d          5x2p                                                                                      

D.                10p 

1. F - Organismele parazite absorb hrana...       4p 

2. F – Profaza I este caracterizată ...       4p 

3. A                  2p 

 

SUBIECTUL II (30 puncte) 

A. 12 p 

a) Tipuri de gameți: RM, Rm, rM, rm  4p 

b) Genotipuri ce manifestă fenotip dominant: RRMM, RrMm, RRMm, RrMM                    4p                                     

c) Formularea cerinței.  2p 
Rezolvarea cerinței.          2p  

Notă - Se acordă punctajul maxim pentru orice altă modalitate corectă de rezolvare a problemei. 

Pentru raţionamentul corect,         neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul aferent rezolvării 
problemei. 

 

B. 18 p 

a)  Laringita                                                          2p 

b) Alte două simptome pentru laringită: dispariția vocii, fără durere la deglutiție         2x2p = 4p 

c) Trei exemple de boli respiratorii:           3x1p= 3p 

- câte  o cauză/boală identificată          3x1p = 3p 

- câte un simptom/boală identificată                                          3x1p = 3p 

d) Trei modalități de prevenire a bolilor respiratorii                    3x1p = 3p 
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SUBIECTUL III (30 puncte) 

1. 14 p 

a) Două asemănări și o deosebire între profaza și profaza I                                        3p

    

b) Argumetarea afirmației – pentru acordarea punctajului maxim este necesară               3p

               

      prezența corelației între cei 3 termeni cheie evidențiați în posibilul răspuns corect  de mai jos: 

Reproducerea sexuată presupune participiarea gameților care se formează prin meioză. În timpul 

meiozei are loc recombinarea genetică (intra și intercromzomială), mecanism responsabil de 

aigurarea variabilității genetice. 

c) Construirea a patru enunțuri afirmative                                            4x2p=8p

    

2. 16 p 

a) 3 ezime implicate în digestia bucală și gastrică                                                     3x1p = 3p

                 

b) argumentare pe baza a 3 adaptări ale mucoasei intestinale la procesul de absorbție intestinală

                                                                                                                                         3p 

c) alcătuirea minieseului respectându-se cerințele: 

- enumerarea a 6 termeni adecvați;              6p 

- coerență, corelație și acuratețe științifică;            2p 

- respectarea lungimii textului.              2p            

 

 


