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CLASA a IX-a 

 

SUBIECTE:I. ALEGERE SIMPLĂ 

La următoarele întrebări (1-40) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse. 

1. Au membrana simplă: 

A. mitocondriile 

B. lizozomii 

C. ribozomii  

D. plastidele 

2. Mitocondriile : 

A. au rol in digestia celulara 

B. stochează energia in molecule de ATP 

C. coordonează activitatea celulară 

D. sunt prezente in toate celulele eucariote anaerobe 

3. Centrul celular : 

A. este prezent in celule nervoase 

B. contine 1-2 corpusculi numiti nucleoli 

C. se mai numeste centromer  

D. este situat in apropierea nucleului 

4. Conțin enzime cu rol in digestia intracelulară: 

A. lizozomii 

B. ribozomii 

C. centrozomul 

D. centriolii 

5. Granulele lui Palade : 

A. sunt lizozomii 

B. contin ADN si proteine 

C. sunt ribozomii  

D. au rol de transport intracelular 

6. Sunt haploide celulele: 

A. hepatice 

B. nervoase 

C. sangvine 

D. sexuale 

7. Importanţa meiozei constă în: 

A. refacerea garniturii diploide de cromozomi 

B. creşterea variabiltăţii organismelor 

C. păstrarea aceluiaşi număr de cromozomi în celulele fiice 

D. formarea celulelor reproducătoare diploide 

8.  Crossing-over-ul este: 

A. un schimb unidirecţional de informaţie genetică 

B. un proces de recombinare genetică intercromozomală 

C. schimb reciproc de gene între cromozomii nepereche 

D. schimb echilibrat de gene între cromatidele nesurori ale bivalenţilor 

9. Celula procariotă are următoarea caracteristică: 

  A.  conține mitocondrii  

  B.  este specifică bacteriilor 

  C.  nu are perete celular 

  D.  se divide prin mitoză 
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10. Numărul de variante de gameţi pe care îi formează un individ cu genotipul AaBbCC este : 

A. 2 

B. 4 

C. 8 

D. 6 

11. În telofaza mitozei : 

A. se condensează cromatina 

B. reapare fusul de diviziune 

C. se reorganizează membrana nucleară 

D. dispar nucleolii 

12.  Gregor Mendel: 

A. a demonstrat segregarea dependentă a perechilor de caractere 

B. a enunţat legea codominanţei, în cazul grupelor de sânge 

C. a experimentat hibridarea pe plante autogame 

D. a realizat experienţe de hibridare la şoareci 

13. Cromozomii sunt monocromatidici în timpul: 

A. anafazei I şi II meiotice 

B. metafazelor meiotice şi mitotice 

C. anafazei şi telofazei II meiotice 

D. profazei I şi II meiotice 

14. La păsări: 

A. femela este homogametică 

B. masculul este heterogametic 

C. femelele au heterozomii X0 

D. femela are heterozomi diferiţi 

15. Sindromul Down se caracterizează prin: 

A. structură genetică 2n-1 cromozomi 

B. ţipăt caracteristic al noului născut 

C. 44 de autozomi şi 3 heterozomi 

D. vârstă medie a indivizilor sub 50 de ani 

16. Dacă copilul  unui cuplu are grupa sangvină A (heterozigot), este IMPOSIBIL ca ambii părinţi: 

A. să fie heterozigoţi, cu grupe sangvine diferite 

B. să aibă grupa sanguină ce apare prin fenomenul de codominanţă 

C. să aibă aceeaşi grupă sanguină dar genotip diferit 

D. să fie homozigoţi, cu grupe sangvine diferite 

17. Genotip înseamnă: 

A. exprimarea caracterelor 

B. interacţiunea organismelor cu mediul de viaţă 

C. suma însuşirilor unui organism 

D. totalitatea factorilor ereditari 

18. Albinismul la om: 

A. prezintă acelaşi mod de transmitere ca şi hemofilia 

B. afectează vederea cromatică 

C. se manifestă cu aceeaşi frecvenţă la ambele sexe 

D. apare la indivizii heterozigoţi  

19.  În metafaza I: 

A. tetradele se prind cu ajutorul centromerilor de fibrele fusului de diviziune 

B. tetradele sunt dispuse la mijlocul celulei 

C. cromozomii materni sunt orientaţi, de regulă, spre acelaşi pol al celulei 

D. cromozomii neomologi sunt legaţi prin chiasme 

20. Determinismul genetic al sexelor de tip Abraxas se caracterizează prin: 

A. este asemănător cu tipul Drosophila 

B. asigură un raport între sexe de 1:1 
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C. indivizii masculi sunt heterogametici 

D. gameţii femeli conţin numai heterozomul Y sau Z 

21. Maladia umană “cri du chat” este provocată de o mutaţie: 

A. genica 

B. genica autozomala 

C. cromozomială heterozomală  

D. care determina deletia unui segment din bratul scurt al cromozomului 5 

22. Referitor la fenotip, se poate afirma că: 

A. reprezintă totalitatea însuşirilor morfologice, fiziologice și comportamentale 

B. este rezultatul interactiunii factorilor de mediu 

C.  nu se modifică pe parcursul  vieţii individului 

D. include totalitatea genelor unui individ 

23. Factorii ereditari recesivi: 

A. se manifestă fenotipic în doză dublă 

B. se manifestă dominant 

C. contribuie la crossing over 

D. se manifestă la indivizii heterozigoţi 

24.  În urma hibridărilor efectuate la Pisum sativum (mazăre), Mendel a descoperit: 

A. puritatea gameţilor: aa sau AA 

B. dublarea numărului de factori ereditari la formarea gameţilor 

C. factorii ereditari homozigoţi şi heterozigoţi 

D. segregarea independentă a perechilor de caractere ereditare  

25. Cromozomii sunt bicromatidici în : 

A. anafaza II  

B. profazaI 

C. telofază 

D. anafaza I  

26. În telofaza II a meiozei:  

A. cromozomii bicromatidici se dispun la centrul celulei 

B. are loc schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi 

C. cromozomii se spiralizează şi se formează cei doi nuclei 

D. cromozomii monocromatidici se găsesc la polii celulei 

27. Cariotipul uman normal cuprinde: 

A. 2 heterozomi omologi (XX sau XY) 

B. 2 grupe de cromozomi 

C. 23 de perechi de cromozomi 

D. 21 perechi de autozomi 

28.Profaza mitozei se caracterizeaza prin: 

A. formarea tetradelor 

B. dezorganizarea membrane nucleare 

C. realizarea schimbului reciproc de gene intre cromozomii omologi 

D. realizarea crossing-over-ului 

29. Cromozomii: 

A. sunt structuri permanente in nucleu 

B. au 2 centromeri si o cromatida 

C. cromozomii sexuali se numesc autozomi 

D. sunt structuri nepermanente in nucleu 

30. Plastide cu rol în fotosinteză sunt: 

A. oleoplastele  

B. proteinoplastele 

C. amiloplastele 
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D. cloroplastele 

31. Maladii genetice metabolice cauzate de gene mutante recesive sunt: 

A. polidactilia 

B. diabet zaharat 

C. sindactilia 

D. hemofilia  

32. Depoziteaza apa, substante de rezerva, produsi metabolici: 

A. ribozomii 

B. cloroplastele 

C. vacuolele 

D. dictiozomii 

33. Granele: 

A. se formează prin suprapunerea cristelor 

B. conţin pigmenţii cu rol în fotosinteză 

C. caracterizează toate tipurile de plastid 

D. au rol in sinteza proteinelor 

34. Lizozomii: 

A. depoziteaza apa 

B. se găsesc în număr mare în globulele roşii 

C. au rol în procesele de digestie intracelulară 

D. sunt delimitaţi de tonoplast 

35.  ADN şi ARN: 

A. sunt formaţi din nucleotide 

B. au structură moleculară 

C. nu există în toate celulele 

D. nu se găsesc în constituenţii celulari care se divid 

36. Specia Drosophila melanogaster poate prezenta: 

A. un număr mare de mutante 

B. cromozomi uriaşi în celulele glandelor salivare în stadiul adult 

C. un număr mic de generaţii pe an 

D. opt perechi de cromozomi  

37.Diviziunea directa: 

A. se caracterizeaza prin individualizarea cromozomilor 

B. se realizeaza prin strangularea celulei 

C. este característica eucariotelor 

D. se desfasoara cu ajutorul fusului de diviziune 

38. La sfârşitul telofazei I a meiozei: 

A. are loc despiralizarea cromozomilor monocromatidici  

B. se aliniază cromozomi bicromatidici în placa metafazică  

C. are loc schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi 

D. se formează cei doi nuclei fii, haploizi 

39. Este boala produsa de mutatii ale genelor heterozomale: 

A. albinismul 

B. sindactilia 

C. polidactilia 

D. daltonismul 

40. Sindromul Turner: 

A. afectează în mod egal ambele sexe 

B. este o maladie genica 

C. reprezintă o trisomie 

D. se caracterizează prin prezenţa a 45 de cromozomi 
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II. La următoarele întrebări ( 41-50 ) răspundeţi cu: 

A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte 

B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte 

C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte 

D - dacă varianta 4 este corectă 

E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte 

 

41. Elementele comune mitozei şi meiozei sunt: 

      1. fusul de diviziune; 

      2. numărul de cromozomi din celulele fiice; 

      3. cromozomii monocromatidici de la sfârşitul diviziunii; 

      4. tetradele cromozomale din metafază 

42. . Profaza mitotică se caracterizează prin: 

      1. individualizarea cromozomilor; 

      2. formarea fusului de diviziune; 

      3. dezorganizarea nucleului; 

      4. realizarea procesului de crossing-over. 

43. Crossing-overul se desfăşoară între: 

1) cromatidele surori ale aceluiaşi cromozom; 

2) două tetrade diferite;  

3) nucleii celulelor fiice; 

4) cromatidele neperechi ale unei tetrade. 

44. . Ribozomii se găsesc: 

       1. ataşaţi pe faţa externă a anvelopei nucleare; 

       2. în cloroplaste;    

       3. ataşaţi REG;  

       4. în nucleoplasmă. 

45. Meioza se deosebeşte de mitoză astfel:        

       1. celulele parentale sunt diploide 

       2. la sfârşitul diviziunii se formează celule haploide; 

       3. celulele parentale prezintă cromozomi bicromatidici; 

       4. se desfăşoară în două etape 

46. Mitoza: 

       1. are loc în celulele somatice; 

       2. se desfăşoară în 2 etape şi 4 faze; 

       3. se poate desfăşura succesiv la nivelul celulelor; 

       4. celulele formate nu se mai divid. 

47. Dictiozomii au rol în: 

       1. biosinteza polizaharidelor; 

       2. secreţia de mucilagii şi enzime digestive la plantele carnivore; 

       3. prelucrarea proteinelor şi lipidelor; 

       4. respiraţia celulară. 

48. Organite cu membrană simplă sunt: 

1.peroxizomii; 

2. reticulul endoplasmatic; 

3. lizozomii; 

4. ribozomii. 

49. În timpul meiozei are loc: 

1. recombinare genetică intracromozomială; 

2. refacerea garniturii diploide; 

3. recombinare genetică intercromozomială; 

4. crossing-over în profaza II. 
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50. Boli determinate de mutaţii ale unor gene de pe heterozomi sunt: 

1. diabetul şi albinismul 

2. polidactilia si sindactilia 

3. anemia falciformă 

4. hemofilia şi daltonismul 

 

III. PROBLEME 

La întrebările 51-60 alegeţi răspunsul corect din cele patru variante propuse. 

51. Proporţia descendenţilor cu genotipul aaBb, rezultaţi în urma încrucişării AaBB x aaBb este: 

A. 1/2 

B. 1/4 

C. 3/4 

D. 4/4 

 

52. Un bărbat brunet, cu grupa de sânge A (II) se căsătoreşte cu o femeie blondă, cu grupa de sânge 

AB (IV). Culoarea neagră a părului este determinată de gena B, iar culoarea deschisă a părului de 

gena b. Bărbatul este heterozigot pentru ambele caractere. Stabiliţi următoarele: 
a) genotipul celor doi indivizi; 

b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia; 

c) procentul descendenţilor bruneţi cu grupa de sânge AB (IV). 

 

 a) b) c) 

A. ♂LALA BB; ♀LALB 

bb 

gameții  ♂  LAB;                             gameții ♀ LAb,LBb 20% 

B. ♂LAl Bb;  ♀ LALB 

Bb 

gameții  ♂  LAl, Bb, bl, LAB;             gameții ♀ LALB ,bb 50% 

C. ♂LAl BB; ♀ LALB 

bb 

gameții  ♂  LAB, Bl, bl, LAb;             gameții ♀ LALB ,bb 25% 

D. ♂LAl Bb; ♀LALB 

bb 

gameții  ♂  LAB, LAb,Bl,bl;               gameții ♀ LAb , LBb 12,5% 

53. Dacă în F1 toţi descendenţii de sex masculin sunt sănătoşi, iar toţi descendenţii de sex feminin  

sunt sănătoşi, dar purtători ai genei pentru hemofilie, genotipurile părinţilor sunt: 

A. Xh X şi XY 

B. Xh Xh şi XY 

C. XX şi XhY 

D. Xh Xh şi XhY 

54. Culoarea albastră a fructelor de prun este determinată de gena D, iar forma ovală de gena R. Se 

încrucişează un soi de prun cu fructe galbene şi ovale cu un soi cu fructe albastre şi rotunde. Ambele 

soiuri sunt dublu homozigote. Stabiliţi următoarele: 

a)  fenotipul fructelor din F1; 

b)  tipurile de gameţi formaţi de plantele din F1; 

c)  procentul de plante cu fructe albastre și rotunde obținute în F2. 

 

 a) b) c) 

A. Galbene și ovale Rd, Dr, RD, Rr 6,25% 

B. Albastre și rotunde RR, DD,rd,RD 52,25% 

C Albastre și ovale DR, Dr, dR, dr 18,75% 

D. Albastre și ovale DR, Dr, dR, dr 6,25% 

 

55. Un bărbat cu grupa sanguină O (I) se căsătoreşte cu o femeie cu grupa sanguină A(II), dar al cărei 

tată avea grupa O (I). Stabiliţi următoarele: 
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a) genotipul celor doi soţi; 

b) probabilitatea ca descendenţii acestui cuplu să aibă grupa 0(I); 

c) probabilitatea de a avea copii cu grupa AB ( IV). 

 a) b) c) 

A. mama LALA , tatăl ll 75% 50% 

B. mama LAl, tatăl ll 25% 12,5% 

C. mama LALA , tatăl ll 0% 25% 

D. mama LAl, tatăl ll 50% 0% 

 

56. În gameţii omului se găsesc 23 de cromozomi. Stabiliţi numărul de cromozomi şi de cromatide 

conţinute într-o celulă aflată în anafaza II. 

       A.  23 cromozomi, 23 cromatide; 

       B.  92 cromozomi, 92 cromatide; 

       C.  46 cromozomi, 23 cromatide; 

       D.  46 cromozomi, 46 cromatide. 

 

57. Un număr de 10 celule, fiecare cu  câte 12 cromozomi, intră simultan în meioză. Stabiliţi 

următoarele: 

a. Câţi cromozomi/cromatide sunt în toate celulele aflate la sfârşitul anafazei I;  

b. Care este numărul total de tetrade cromatidice din profaza I a meiozei?  

c. Ce particularităţi au cromozomii din celulele aflate în profaza II ? 

 

A. a. 60 cromozomi; b.120 tetrade; c.cromozomii sunt recombinaţi; 

B. a. 120 cromozomi; b.60 tetrade; c. Cromozomii sunt bicromatidici; 

C. a. 240 cromatide; b.120 tetrade; c. Cromozomii sunt bivalenţi; 

D. a. 120 cromozomi; b.60 tetrade; c. Cromozomii sunt monocromatidici. 

 

58. . Încrucișând plante de mazăre cu semințe verzi și netede, plante cu  seminte galbene și netede s-au 

obținut în F1 doar plante cu semințe galbene și netede şi plante cu semințe galbene și zbârcite. 

Genotipurile părinților pot să fie de forma: 

A. AaBb X AaBb 

B. aaBB X AaBb 

C. aaBb X AABb 

D. aabb X aaBb 

    

59. Câte tipuri de genotipuri posibile există pentru un tată sănătos a cărui copil este albinotic și are 

grupul sanguin ABIV știind că mama copilului este brunetă și are grupul sanguin A: 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 6 

 

60. Dacă în anafaza unui grup de celule somatice cu 2n=30 cromozomi există 3840 de centromeri, 

stabiliți afirmația corectă: 

A. grupul cuprinde 128 celule 

B. în fiecare celulă există câte 60 cromozomi bicromatidici 

C. acest număr de centromeri se poate identifica după șase diviziuni mitotice pornind de la celula mamă 

D. numărul de cromozomi din grupul de celule rezultate aflate în anafază este identic cu cele al celulelor 

aflate în profaza aceleași diviziuni 

 

 


