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Simulare Examen naţional de bacalaureat 2022  
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 

 

- Filiera teoretică – profilul real; 

- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale și protecția mediului; 

- Filiera vocațională – profilul militar. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

Varianta 1 

SUBIECTUL I                                                                                                                  30 de puncte 

A.                                                                                                                                  4 puncte 

Scrieți  pe foaia de examen, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmația 

următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

 

Organitele celulare specifice neuronului sunt .................... și  ..................... .  

 

B.                                                                                                                             6 puncte 

Dați două exemple de  boli ale sistemului digestiv la om; precizaţi câte două caracteristici pentru 

fiecare boală. 

 

C.                                                                                                                                      10 puncte 

Scrieți pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă 

de răspuns. 

 

1. Organitul cu rol în diviziune este: 

a) centrozomul 

b) lizozomul 

c) aparatul Golgi 

d) ribozomul. 

 

2.Meristemele (țesuturile de creștere): 

a) sunt țesuturi vegetale definitive 

b) conțin celule diferențiate și specializate 

c) conțin celule care se divid intens 

d) asigură protecție și hrănire. 

 

3. Nutriția autotrofă: 

a) reprezintă sinteza substanțelor anorganice 

b) este caracteristică plantelor 

c) este întălnită la drojdia de bere 

d) presupune preluarea substanțelor organice din mediul de viață. 

 

4. Calea respiratorie a mamiferelor este:  

a) alveola pulmonară  

b) traheea  

c) esofagul 

d) cavitatea bucală. 
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5. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 24 

cromozomi are:  

a) 2n = 24 cromozomi  

b) 2n = 12 cromozomi  

c) n = 24 cromozomi  

d) n = 12 cromozomi. 

 

D.                                                                                                                                       10 puncte 

Citiți, cu atenție, afirmațiile următoare.Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți,pe  foaia de 

examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A.Dacă apreciați că afirmația este falsă, 

scrieți, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificați parțial 

afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată.Folosiți, în acest scop, informația științifică 

adecvată.Nu se acceptă folosirea negației. 

 

1.    Organismele saprofite absorb hrana din organisme vii numite gazde. 

2.    Anafaza I se caracterizează prin formarea tetradelor cromozomiale. 

3.    Ribozomii sunt organite celulare comune care realizează sinteza proteinelor. 

 

SUBIECTUL II (30 de puncte) 

A. 12 p. 

Din  încrucișarea unui soi de trandafiri roșii și cu flori mari (RRMM) cu un soi ce prezintă flori 

albe și mici (rrmm), se obțin în F1 plante hibride. Prin încrucișarea între ei a hibrizilor, în F2, se 

obțin 16 combinații de factori ereditari. Stabiliţi următoarele: 

a) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1; 

b) genotipurile plantelor din F2 care manifestă ambele caractere dominante; 

c) completați problema cu o altă cerință pe care o formulați voi; rezolvați cerința pe care ați 

propus-o.  

Notați pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. 

 

B. 18 p. 

          Un pacient se prezintă la medic acuzând următoarele simptome: tuse seacă, arsură în gât și 
răgușeală. Stabiliți: 

a) afecțiunea de care suferă pacientul; 

b) alte două simptome caracteristice acestei boli; 

c) alte 3 afecțiuni respiratorii și câte o cauză și un simptom specific pentru fiecare; 

d) 3 modalități de prevenire a bolilor respiratorii. 

 

SUBIECTUL III (30 de puncte) 

 

1. Mitoza și meioza reprezintă tipuri de diviziune indirectă.    14 puncte 

   a) Identificați două asemănari și o deosebire între profaza mitotică și profaza I meiotică. 

b) Argumentați afirmația: „Reproducerea sexuată contribuie la asigurarea variabilittății genetice a 

organismelor”. 

   c) Construiți patru enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific 
adecvat. Folosiți, în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi: 

- metafaza; 

- ciclul celular. 

 

2. Digestia este una dintre funcțiile de nutriție.       16 puncte 
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   a) Denumiți 3 enzime implicate în digestia bucală și gastrică. 

   b) Aduceți 3 argumente în favoarea afirmației: „Mucoasa intestinală este adaptată funcției de 

absorbție”. 

   c) Alcătuiți un minieseu intitulat „Digestia intestinală”, folosind informația științifică  adecvată. În 

acest scop, respectați următoarele etape: 

- enumerarea a şase noțiuni specifice acestei teme; 

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru 

fraze, folosind corect şi în corelație noțiunile enumerate. 


