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PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA
BIOLOGIE

EL

I. STATUTUL DISCIPLINEI
În cadrul examenului de bacalaureat 2019, biologia are statutul de disciplină opţională,
fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare.
Proba de examen este scrisă.
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II. COMPETENŢE DE EVALUAT
■ Recunoaşterea, definirea, dovedirea înţelegerii unor termeni, concepte, legi şi principii
specifice ştiinţelor biologice.
■ Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om, precum şi
a funcţiilor acestora.
■ Descrierea particularităţilor funcţionale ale sistemelor de organe la om; stabilirea corelaţiei
structură–funcţie; descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic.
■ Descrierea particularităţilor biotopului şi ale biocenozei.
■ Caracterizarea unor fenomene, procese biologice, a unor boli care afectează organe, sisteme
de organe etc.
■ Compararea funcţiilor fundamentale şi evidenţierea interdependenţei lor pentru menţinerea integralităţii organismului uman.
■ Explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic, utilizând terminologia ştiinţifică
adecvată.
■ Explicarea unor adaptări funcţionale ale organismului uman la variaţiile mediului (stimuli
interni, stimuli externi).
■ Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale
ale organismului uman, ale materialului genetic; aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor
condiţiilor de mediu asupra funcţiilor organismului uman.
■ Identificarea şi interpretarea unor relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate.
■ Reprezentarea schematică a unor structuri, a mecanismelor unor procese biologice etc.
■ Aplicarea cunoştinţelor de biologie în:
– realizarea, interpretarea unor rezultate, scheme etc.;
– elaborarea unui text coerent după un algoritm dat, utilizând termeni specifici;
– rezolvarea unor probleme, situaţii-problemă date etc.;
– alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor, imaginarea unor situaţii-problemă şi rezolvarea lor;
– proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare, verificare, certificare
etc. a unor date, afirmaţii, procese, legi biologice etc.;
– recunoaşterea, prevenirea unor boli care afectează organe, sisteme de organe;
– explicarea, prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman;
– explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului, a impactului
antropic asupra ecosistemelor naturale.
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A

III. CONŢINUTURI
CONŢINUTURI – CLASA A XI-A
1. Alcătuirea corpului uman
– topografia organelor şi a sistemelor de organe – planuri şi raporturi anatomice.

45

■ Argumentarea propriilor observaţii, investigaţii, concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie; unitatea organism-mediu; unitate-diversitate; evoluţia de la
simplu la complex.
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2. Funcţiile fundamentale ale organismului uman
2.1. Funcţiile de relaţie
■ SISTEMUL NERVOS
– clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional;
– sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflex, funcţia de conducere – clasificarea
căilor de conducere si rolul acestora;
– sistemul nervos vegetativ – clasificare, efecte ale stimulării simpaticului şi parasimpaticului;
– noţiuni elementare de igienă şi de patologie: meningită, comă, hemoragii cerebrale.
■ ANALIZATORII
– segmentele unui analizator;
– fiziologia analizatorilor: vizual, auditiv, vestibular, cutanat;
– noţiuni elementare de igienă şi patologie: herpes, cataractă, glaucom, conjunctivită, otită.
■ GLANDELE ENDOCRINE
– topografie, hormoni – efecte definitorii: hipofiză, tiroidă, pancreas, suprarenale, gonade;
– disfuncţii (nanism hipofizar, gigantism, acromegalie, diabet insipid, boala Basedow–Graves,
mixedem, nanism tiroidian, guşă endemică, diabet zaharat).
■ SISTEMUL OSOS
– scheletul – alcătuire, rol, creşterea în lungime şi în grosime a oaselor;
– noţiuni elementare de igienă şi patologie: deformări, fracturi, entorse, luxaţii.
■ SISTEMUL MUSCULAR
– muşchi scheletici: principalele grupe, tipuri de contracţii;
– noţiuni elementare de igienă şi de patologie: oboseală musculară, întinderi şi rupturi musculare.
2.2. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE
■ DIGESTIA ŞI ABSORBŢIA
– transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv;
– absorbţia intestinală;
– fiziologia intestinului gros;
– noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare, stomatită, enterocolite, ciroză hepatică,
litiază biliară, pancreatită.
■ CIRCULAŢIA
– grupe sanguine, imunitate;
– activitatea cardiacă, parametri funcţionali – frecvenţă cardiacă, debit cardiac, tensiune
arterială, puls arterial;
– circulaţia mare şi mică;
– noţiuni elementare de igienă şi patologie: cardiopatie ischemică, hemoragii interne şi externe,
leucemii, anemii.
■ RESPIRAŢIA
– ventilaţia pulmonară, transportul gazelor, schimbul de gaze, volume şi capacităţi respiratorii;
– noţiuni elementare de igienă şi patologie: gripă, fibroză pulmonară, emfizem.
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TESTUL 1
 SUBIECTUL I (30 de puncte)

A

A. Scrieţi pe foaia de examen noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
4 puncte
Analizatori ai organismului uman sunt: limba, ochiul, ... şi ... .
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B. Daţi două exemple de forme de oase din organismul uman; asociaţi pentru fiecare
formă un exemplu de os prezent în organismul uman.
6 puncte
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C. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de
răspuns.
10 puncte
1. Capacitatea pulmonară totală reprezintă suma dintre:
a) capacitatea vitală şi volumul expirator de rezervă;
b) capacitatea vitală şi volumul rezidual;
c) volumul curent şi volumul expirator de rezervă;
d) volumul curent şi volumul rezidual.
2. Vase de sânge care se deschid în atriul stâng al inimii sunt:
a) venele cave;
b) artera aortă;
c) venele pulmonare;
d) artera pulmonară.
3. Transcripţia constă în:
a) eliminarea intronilor şi asamblarea exonilor din ARN;
b) transportul aminoacizilor la ribozomi;
c) traducerea informaţiei genetice într-o secvenţă de aminoacizi;
d) copierea informaţiei genetice din catenele de ADN în ARN.
4. Absorbţia lipidelor se face:
a) activ în sânge;
b) pasiv în vasele limfatice;
c) activ în tractul gastrointestinal;
d) pasiv la nivelul nefronilor.
5. Hormonul prolactina, hormon mamotrop, (LTH) are următorul efect:
a) scăderea tensiunii arteriale;
b) hiposecreţia de ADH determină apariţia diabetului zaharat;
c) stimulează la femeie secreţia lactată;
d) efect diuretic, crescând cantitatea de urină eliminată.
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D. 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. Nu
se acceptă folosirea negaţiei.
10 puncte
1. În urma digestiei lipidelor în tubul digestiv se formează acizi graşi şi glicerol.
2. Leucemia se caracterizează prin scăderea cantităţii de hemoglobină din sânge.
3. Pescuitul şi vânatul în perioada de prohibiţie determină expansiunea unui ecosistem
natural.
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 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
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A. Genetica umană studiază cariotipul uman.
18 puncte
a) Precizaţi organizarea materialului genetic la eucariote.
b) ADN-ul bicatenar conţine 936 nucleotide, dintre care 123 conţin adenină.
Stabiliţi:
– numărul de nucleotide cu citozină din ADN bicatenar;
– numărul de legături duble şi triple din ADN;
– numărul de nucleotide din ARN-mesager, care copiază informaţia genetică din ADN.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi;
rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
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B. Analiza sângelui unei persoane care are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de
sânge evidenţiază prezenţa pe suprafaţa hematiilor a unui singur tip de aglutinogen/antigen,
şi anume aglutinogenul/antigenul A. Stabiliţi următoarele:
12 puncte
a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie;
b) aglutinina/anticorpul din plasma sângelui acestei persoane;
c) grupa/grupele de sânge a/ale unui potenţial donator; motivaţi răspunsul dat.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

PA

 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
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1. Sistemul locomotor este alcătuit din sistemul osos şi sistemul muscular.
14 puncte
a) Explicaţi afirmaţia „Locomoţia participă la realizarea funcţiei de relaţie”.
b) Precizaţi rolul analizatorilor în realizarea funcţiei de relaţie.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând
limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele
conţinuturi:
– analizatorul acustico-vestibular;
– mutaţii genetice.
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2. Una dintre funcţiile fundamentale ale organismului uman este digestia.
16 puncte
a) Enumeraţi trei tipuri de transformări pe care le suferă alimentele în cavitatea bucală.
b) Explicaţi importanţa digestiei în realizarea funcţiei de nutriţie.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat Igiena alimentaţiei, 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.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
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