
CONCURSUL DE BIOLOGIE GRIGORE ANTIPA  

FAZA JUDEŢEANĂ 11 mai 2019 

CLASA a X-a 

 
 SUBIECTE 

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

1. La mamifere spre deosebire de păsări există bronhii:  

A. cu rol în schimbul gazos  

B. ramificate în plămâni  

C. terminate cu saci alveolari  

D. dilatate extrapulmonar  

2. Astmul bronșic se manifestă prin:  

A. tuse umedă, senzaţia de arsură în gât  

B. vorbire răgușită, junghi toracic  

C. spasmul bronhiilor, senzație de sufocare  

D. tuse seacă, dureri la înghiţire  

3. Micorizele se stabilesc între:  

A. plante și bacterii  

B. bacterii și ciuperci  

C. plante și ciuperci  

D. alge și ciuperci  

4. Țesutul vegetal fără echivalent funcțional în lumea animală este cel:  

A. sclerenchimatic  

B. meristematic  

C. liberian  

D. palisadic  

5. Stomacul este:  
A. voluminos, la peștii răpitori  

B. redus și unicameral, la ciclostomi  

C. alcătuit din două compartimente glandulare, la păsări  

D. puțin încăpător, la mamiferele prădătoare  

6. . Ţesutul: 

A. este o asociaţie de celule care au aceeaşi structură dar îndeplinesc funcţii diferite 

B. este prezent numai la organismele vegetale 

C. este o grupare de celule, strâns unite între ele, care au aceeaşi formă, structură şi îndeplinesc aceeaşi funcţie 

D. are rol în creşterea plantelor 

7. Enzimele: 

A. sunt produse de celule vii 

B. sunt: glicolitice, lipolitice, proteolitice 

C. sunt active numai în intestinul subţire 

D. sunt produse numai de glandele anexe ale tubului digesti 

8. .Sunt ţesuturi avasculare: 

A. conjunctiv dur şi epitelial senzorial 

B. conjunctiv moale şi epitelial glandular 

C conjunctiv semidur şi epitelial 

D.osos şi epitelial de acoperire 

9. . Pigmenţii asimilatori: 

A.transformă energia chimică în energie luminoasă 

B.produc substanțe organice 

C.utilizează energia înmagazinată în ADN 

D.captează energia luminoasă 

10. Saliva conţine: 

A..pepsină 

B. lizozim 

C.lactază 

D.lipază 

11. Câte glande anexe digestive au în total 3 copii?  

A. 6 , B. 15,  C. 12,  D. 24 

12.Fibrele musculare fusiforme sunt prezente în:  



A. pereții organelor interne  

B. mușchii scheletici  

C. mușchiul inimii  

D. mușchiul limbii 

13.În structura plămânilor unui mamifer se găsesc: 

     A. capilare aeriene 

     B. alveole pulmonare 

     C. saci aerieni 

     D. branhii 

14. . Aparţine tubului digestiv: 

   A. faringele; 

   B. laringele; 

   C. ficatul; 

   D. pancreasul.       

15. . În expiraţie: 

      A. diafragmul se contractă; 

      B. presiunea intratoracică scade; 

      C. presiunea aerului din plămân creşte; 

      D. aerul pătrunde în plămân. 

16. . Volumul expirator de rezervă are o valoare de:  

      A. 1300-1500 ml; 

      B. 1800 ml; 

      C. 3000 ml; 

      D. 500 ml 

17.Fotosinteza se realizează în:  

     A. rizodermă 

     B. parenchimul asimilator 

     C. parenchimul aerifer 

     D. cuticulă 

18 Sunt organisme chemosintetizante: 

A. unele ferigi; 

B. plantele superioare; 

C. ciupercile; 

D. unele bacterii 

19.. Sunt organisme heterotrofe: 

A. bacteriile sulfuroase; 

B. algele brune; 

C. algele roşii; 

D. ciupercile. 

20. Despre căile respiratorii: 

A.faringele este organul comun sistemelor digestiv și respirator 

B. traheea are mușchi și piese cartilaginoase 

C.faringele în respirație este acoperit de epiglotă 

D.laringele se continuă cu faringele 

21. La mamifere, artera aortă: 

A. colectează sânge încărcat cu CO2 de la țesuturi 

B.distribuie sânge neoxigenat la țesuturi 

C.aprovizionează plămânii cu sânge cu CO2 

D.primește sânge oxigenat din ventriculul stâng 

22. În timpul expiraţiei: 

A.mușchii inspiratori se relaxează 

B.diafragmul se contractă 

C.aerul pătrunde în plămân 

D.presiunea aerului din plămâni scade 

23. Trombocitele: 

A.sunt fragmente celulare nucleate 

B.blochează coagularea sângelui 

C.au membrană ,citoplasmă, nucleu 

D.sunt cele mai mici elemente figurate 

24. Circulaţia sevei brute în corpul plantelor: 

A. se face prin vasele lemnoase 

B. este influenţată de forţa de sucţiune a frunzelor 



C. se face prin vase liberiene 

D. se face în sens descendent 

25. Flora simbiontă fermentativă la ierbivore: 

A. se dezvoltă în duoden  

B. se dezvoltă în foios  

C. se dezvoltă în burduf 

D. se hraneste parazit  

26. Prezintă inele cartilaginoase: 

A. bronhiolele respiratorii 

B. traheea  

C. alveolele pulmonare  

D. plămânul 

27. Pigmenţii asimilatori: 

A. transformă energia chimică în energie luminoasă 

B. produc substanțe organice 

C. utilizează energia înmagazinată în ADN 

D. captează energia luminoasă 

28. Mucegaiurile au nutriţie: 

A. parazită  

B. simbiontă 

C. autotrofă  

D. saprofită 

29. Mica circulaţie: 

A. se numeşte sistemică 

B. începe în ventriculul drept 

C. este lipsită de capilare 

D. începe în ventriculul stâng 

30. Saliva conţine: 

A. pepsină 

B. lizozim 

C. lactază 

D. lipază 

31.  Digestia intracelulară: 

A. există numai la protozoare 

B. are 2 variante: fagocitoza şi pinocitoza  

C. lipseşte la organismele superioare 

D. are loc în tubul digestiv 

32. În inimă sângele circulă: 

A. de la atriul stâng la venele pulmonare 

B. din venele cave în atriul stâng 

C. din ventriculul stâng în artera pulmonară 

D. din atrii în ventricule 

33. Vâscul are nutriție: 

A. saprofită 

B. autotrofă 

C. semiparazită 

D. carnivoră 

34. Saccharomyches  cerevisae realizează fermentaţia: 

A. lactică 

B. butirică 

C. acetică 

D. alcoolică 

35. Zoonozele sunt: 

A. specii parazite la animale 

B. boli produse de protozoare  parazite care pot trece de la animale la om 

C. ciuperci unicelulare 

D. boli produse de bacterii parazite care pot trece de la un om  la altul 

36. Bila: 

        A. conţine enzime glicolitice 

        B. conţine enzime proteolitice 

        C. conţine enzime lipolitice 

        D. emulsionează lipidele 



37. Din ventriculul stâng, sângele este pompat în : 

A. vena pulmonară 

B. atriul stâng 

C. ventriculul drept 

D. artera aortă 

38. Caracteristica țesuturilor conjunctive este : 

A. protejează prin acoperirea corpului la exterior 

B. legă diferite părți ale organelor  

C. sunt alcătuite din celule strâns unite între ele  

D. sunt complet lipsite de vase sangvine 

39. Majoritatea nutrimentelor sunt absorbite la nivelul : 

A. epiteliului esofagului  

B. mucoasei intestinului gros  

C. peretelui stomacului  

D. epiteliului intestinului subtire 

40. Sediul respiraţiei celulare este reprezentat de: 

A. nucleu 

B. citoplasmă 

C. mitocondrii 

D. cloroplaste        

 

II. ALEGERE GRUPATĂ  
La întrebările de mai jos răspundeţi utilizând următoarea cheie:  

A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;  

B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;  

C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;  

D. Dacă 4 este corect;  

E. Toate variantele sunt corecte  

41.Microbi care provoacă pneumonia pot fi:  
1. streptoccoci  

2. pneumococi  

3. stafilococi  

4. bacilul Koch 

42.Bila trece prin:   
1. pancreas  

2. canalul coledoc  

3. stomac  

4. canalele biliare 

43. Lipsite de nucleu sunt:  
1. leucocitele  

2. trombocitele  

3. microgliile  

4. hematiile 

44. Ateroscleroza poate fi cauzată de: 
1. sedentarism  

2. excesul de colesterol în alimentație  

3. fumat  

4. depunerea sărurilor de calciu în pereții arterelor  

45. Selectaţi afirmaţia corectă/afirmaţiile corecte despre glandele anexe ale tubului digestiv: 

1. ficatul primeşte nutrimentele prin vena portă 

2. glandele parotide, submaxilare şi sublinguale sunt glande perechi 

3. secreţia exocrină a pancreasului conţine elastază şi colagenază 

4. bila ajunge în vezica biliară prin canalul coledoc 

46. Bila conţine:  

1. săruri 

2. colesterol 

3. pigmenţi 

4. lecitină 

47. Cauzele apariţiei gastritei sunt: 

1. supraîncărcarea stomacului 

2. consumul de alcool 

3. consumul de alimente alterate 



4. fumatul 

48. Tipurile fundamentale de nutriție sunt:  

1. heterotrofă  

2. mixotrofă  

3. autotrofă  

4. simbiontă 

49. În inspiraţie:  

1. scade presiunea intrapulmonară; 

2. scade volumul pulmonar 

3. se contractă muşchii intercostali; 

4. se relaxează diafragmul 

50.Cauzele apariţiei gastritei sunt: 

5. supraîncărcarea stomacului 

6. consumul de alcool 

7. consumul de alimente alterate 

8. fumatul 

III. PROBLEME  Alegeţi un singur răspuns din variantele propuse 

 

51. . Un bărbat care cântărește 105 kg pierde 1,4 l de sânge în urma unui accident. La spital, accidentatul primește prin transfuzie 0,8 

l plasmă. Aflați cantitatea de apă existentă în sângele pacientului după transfuzie, știind că sângele reprezintă 8% din greutatea 

corpului iar plasma reprezinta 60% din volumul sangelui. 

A. 3,24 litri 

 B. 4,21 litri  

C. 2,8 litri  

D. 4,5 litri 

52. a) La proba de atletism  , un participant introduce in plămâni o cantitate cu 400 ml. mai mare decât V.R. minim peste volumul 

curent.Să se afle volumul expirator de rezervă stiind că C.P.T.=4400 ml. 

 b) Cum influenţează pleura respiraţia ? 

A. a) 1500 ml. ; b) pleura externă lipită de cutia toracică. 

B. a) V.I.R. + 100 ml. ;b) reduce considerabil consumul de energie. 

C. a) 1000 ml. ; b) reduce considerabil consumul de energie. 

D. a) 3 x C.V. ml. ; b) între cele 2 pleure există o pelicula groasă de lichid. 

53 Determinaţi cantitatea de substanţe organice din plasmă, dacă volumul sângelui  este de 5 litri (aproximaţi densitatea sângelui la 1 

g/ml).  

A. 0,2475 kg – 0,270 kg 

B. 180 g – 202,5 g 

C. 2475 mg – 2700 mg 

D. 1,8 Kg – 2,025 kg 

54. Hipertensiunea şi complicaţiile sale implică riscuri majore, bolile cardiovasculare constituind una din cauzele principale ale 

mortalităţii persoanelor aflate la vârsta activă. Selectaţi varianta care susţine în mod corect această afirmaţie: 

 

 Modificări corelate cu 

hipertensiunea, în sistemul 

circulator 

Factori de risc pentru sistemul 

circulator 

Complicaţii care pun în pericol viaţa 

bolnavului 

A. lărgirea diametrului vaselor 

sanguine 

fumatul Varice 

B. ateroscleroză obezitate accident vascular 

C. scăderea elasticităţii vaselor 

sanguine 

excesul de alcool Insomnie 

D. scăderea presiunii osmotice a 

sângelui 

excesul de sare infarct de miocard 

 

55. .Capacitate vitală a unui alpinist este de 6000ml aer. Cantitatea suplimentară de aer inspirată forţat, peste volumul curent, este de 

2500ml aer. Care este capacitatea pulmonară totală a alpinistului, ştiind că volumul rezidual este de 50% din V.E.R.: 

A. 7500 ml 

B. 2500 ml 

C. 6500 ml 

D. 6000 ml 

56. .O persoană de 90 kg, cu grupa sanguină B, a pierdut 0,8 l sânge ca urmare a unei intervenţii chirurgicale. Ştiind că sângele 

reprezintă 8 % din masa corporală iar elementele figurate 45 %, stabiliţi următoarele: volumul de sânge al persoanei după 

intervenţie; cantitatea de substanţe organice din sângele acestei persoane înainte de intervenţie; grupele sanguine ale posibililor 

donatori. 



A. 6,2 litri; 0,03564; O şi A     

B. 6,4 litri;   0,3564; O şi B     

C. 6,6 litri;   0,3564; A şi AB   

D. 6,4 litri;    3,564;  O şi B         

57. Stabiliți diagnosticul pentru un pacient internat fără febră, cu tulburări senzoriale și de vorbire, cu greață, vărsături și dureri de 

cap:  

A. accident cerebral și apendicită  

B. toxiinfecție alimentară și bronșită  

C. gastrită și accident vascular cerebral  

D. infarct miocardic și pneumonie  

58. Știind că sângele reprezintă 8% din greutatea corpului și conține 60% plasmă, calculați câtă plasmă a rămas în sângele unei 

persoane de 70 kg., care a pierdut într-o hemoragie 2 litri de sânge. 

A. 2,16 litri 

B. 3,6 litri 

C. 5,6 litri 

D. 3,45 litri 

 

59..În vârful vegetativ al rădăcinii se află o celulă iniţială care prin diviziuni mitotice formează meristeme primare. 

Calculaţi dimensiunea medie a unei celule din vârful vegetativ dacă pe diametrul de 3,5 mm al câmpului microscopic s-au numărat 

46 celule. 

A. 0,076 mm  

B. 0,76 mm 

C. 0,0076 mm 

D. nu se poate determina  

60. . Trei pacienţi se prezintă la medic cu următoarele simptome: 

- pacientul nr. 1 are ameţeli, dureri de cap, insomnie, palpitaţii 

- pacientul nr. 2 are tuse seacă, dureri de cap, febră. 

- pacientul nr. 3 are greaţă, dureri gastrice, vărsături. 

 

Diagnosticul prezumtiv al acestor pacienţi este:  

 Pacientul nr. 1 Pacientul nr. 2 Pacientul nr. 3 

A ateroscleroză bronşită apendicită 

B hipertensiune arterială bronşită gastrită 

C accident vascular astm bronşic hepatită 

D hipertensiune arterială laringită ulcer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timp de lucru 2 ore. 

Toate subiectele sunt obligatorii.             
În total se acordă 100 de puncte:  

-pentru întrebările 1-40 câte 1 punct 

-pentru întrebările 41-50 câte 2 puncte 

-pentru problem 50-60 cate 3 puncte 

10 puncte din oficiu 
 

                                                  SUCCES! 

 

 

 


