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Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Model
-

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

•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A

4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Glandele anexe ale sistemului digestiv al mamiferelor sunt: glandele salivare, ............ şi
............ .
B

6 puncte
Daţi două exemple de cordate; scrieţi în dreptul fiecărui exemplu câte o caracteristică
morfologică.
C

10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.
1. Retina din structura ochiului mamiferelor este:
a) bogat vascularizată
b) înveliş extern al globului ocular
c) sediul receptorilor vizuali
d) situată între cornee şi cristalin
2. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 36
cromozomi are:
a) 2n = 36 cromozomi
b) 2n = 18 cromozomi
c) n = 36 cromozomi
d) n = 18 cromozomi
3. Sunt gimnosperme:
a) algele
b) coniferele
c) dicotiledonatele
d) monocotiledonatele
4. Boală a sistemului respirator la om este:
a) epilepsia
b) gastrita
c) laringita
d) strabismul
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5. Organul abdominal care are în structura sa numeroşi nefroni este:
a) esofagul
b) plămânul
c) rinichiul
d) stomacul
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.
Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare
afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în
acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1.

Ciocanul, nicovala şi scăriţa sunt oscioarele din urechea externă a mamiferelor.

2.

Hemofilia este o boală ereditară.

3.
Cele două componente ale sistemului nervos central al mamiferelor sunt măduva spinării şi
cerebelul.
SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

A

18 puncte
Inima şi vasele de sânge (artere, vene, capilare) sunt componente ale sistemului circulator
sangvin al mamiferelor.
a) Precizaţi trei cauze şi două manifestări ale infarctului miocardic la om.
b) Caracterizaţi vena cavă inferioară, precizând: tipul de sânge transportat, sensul circulaţiei
sângelui prin acest vas de sânge, cavitatea inimii cu care comunică.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei adolescente, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului adolescentei este de 48 Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe
care aţi propus-o.
B

12 puncte
În urma încrucişării între două soiuri de lămâi, unul cu fructe mari şi coaja groasă (MMgg)
şi altul cu fructe mici şi coaja subţire (mmGG), se obţin în prima generaţie, F1, organisme hibride.
Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari.
Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul organismelor din F1;
b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote; genotipurile organismelor din F2 care au
fructe mici şi coaja subţire.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe
care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
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SUBIECTUL al III-lea
1.

(30 de puncte)

14 puncte
Reproducerea la plante este de două tipuri: asexuată şi sexuată.
a) Daţi două exemple de plante care se reproduc asexuat, precizând pentru fiecare plantă
modul în care se reproduce asexuat.
b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Fecundaţia la angiosperme este dublă”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Floarea la angiosperme - structură.
- Tipuri reprezentative de fructe la angiosperme.

2.

16 puncte
Respiraţia este una dintre funcţiile fundamentale ale organismelor vii.
a) Caracterizaţi un tip de fermentaţie, precizând: denumirea acesteia, un rol.
b) Precizaţi o asemănare între cele două tipuri de respiraţie întâlnite în lumea vie: respiraţia
aerobă şi respiraţia anaerobă.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Respiraţia la plante”, 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.
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