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Probleme propuse pentru pregătirea examenului de bacalaureat 
Biologie vegetală și animală 

An școlar 2016-2017 

 

Propuse de prof. Coșeri Corina, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad 

 

1. a)  Precizaţi rolul hematiilor şi al leucocitelor 

b)  Comparaţi artera aorta cu artera pulmonară precizând o asemănare şi o deosebire între ele. 

c)  Calculaţi cantitatea de apă din săngele unui adult ştiind următoarele: 

- Sângele reprezintă 7% din masa corpului; 

- Plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 

- Apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 

- Masa corpului adultului este 68 kg. 

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice 

specific biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

2. a)  Descrieţi o boală a sistemului circulator menţionând două cauze, două manifestări şi o 

măsură de prevenire 

b)  Comparaţi arterele şi venele pumonare precizând o asemănare şi o deosebire între ele 

c) Calculaţi cantitatea de apă din săngele unui adult ştiind următoarele: 

- Sângele reprezintă 7% din masa corpului; 

- Plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 

- Apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 

- Masa corpului adultului este 81 kg. 

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice 

specific biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

 

3. a)  Descrieţi o ateroscleroza menţionând o cauză, două manifestări şi o măsură de prevenire 

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 cantitatea de apă din săngele unui copil ştiind următoarele: 

- Sângele reprezintă 7% din masa corpului; 

- Plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 

- Apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 

- Masa corpului copilului este 45 kg. 

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice 

specific biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
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4. a)  Precizaţi trei cauze si două manifestări ale infarctului miocardic la om. 

b)  Precizaţi o deosebire structurală şi una funcţională dintre leucocite şi trombocite. 

c) Calculaţi cantitatea de apă din săngele unui copil ştiind următoarele: 

- Sângele reprezintă 7% din masa corpului; 

- Plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 

- Apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 

- Masa corpului copilului este 36 kg. 

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice 

specific biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

 

5. a)  Numiţi două boli ale sistemului circulator la om, precizând pentru fiecare boală câte o manifestare. 

b)  Scrieţi două argumente în sprijinul afirmaţiei “Leucocitele au rol în asigurarea imunităţii 

organismului”. 

c) Calculaţi cantitatea de apă din săngele unei persoaneştiind următoarele: 

- Sângele reprezintă 7% din masa corpului; 

- Plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 

- Apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 

- Masa corpului copilului este 70 kg. 

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice 

specific biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

 

6. Se încrucişează un soi de măr cu fructe galbene (G) şi mari (M) cu un soi cu fructe verzi (g) şi 

mici (m), homozigote pentru ambele caractere. 

Stabiliţi următoarele: 

a) Genotipurile celor doi părinţi 

b) Tipurile de gameţi produse de organismele din F1 

c) Numărul de combinaţii heterozigote pentru culoarea fructelor şi genotipul fructelor mici şi 

galbene 

d) Completaţi problema cu o altă cerinţă; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o folosind 

informaţii ştiinţifice adecvate. 

 

7. Se încrucişează un soi de trandafir cu flori roşii (R) şi mari (M) cu un soi cu flori albe (r) şi 

mici (m), homozigote pentru ambele caractere. 

Stabiliţi următoarele: 

a) Genotipurile celor doi părinţi şi fenotipul organismelor din F1 

b) Tipurile de gameţi produse de organismele din F1 

c) Numărul de combinaţii dublu homorozigote din F2 şi genotipul florilor roşii şi mici 

d) Completaţi problema cu o altă cerinţă; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o folosind 

informaţii ştiinţifice adecvate. 
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8. Se încrucişează un soi de prun cu fructe roşii (a) şi mari (M) cu un soi cu fructe  albăstrui (A) şi 

mici (m), homozigote pentru ambele caractere. 

Stabiliţi următoarele: 

a) Genotipurile celor doi părinţi şi fenotipul organismelor din F1 

b) Tipurile de gameţi produse de organismele din F1 

c) Numărul de combinaţii dublu heterozigote din F2 şi genotipul fructelor albăstrui şi mici 

d) Completaţi problema cu o altă cerinţă; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o folosind 

informaţii ştiinţifice adecvate. 

 

9. Se încrucişează un soi de pătrunjel cu frunze  verzi închis (V) şi crestate (C) heterozigote cu un 

soi cu frunze  verzi deschis (v) şi cu margini sectate (m). 

Stabiliţi următoarele: 

a) Genotipurile celor doi părinţi  

b) Tipurile de gameţi produse de organismul heterozigot 

c) Numărul de combinaţii dublu heterozigote şi genotipul frunzelor verzi deschis şi crestate 

d) Completaţi problema cu o altă cerinţă; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o folosind 

informaţii ştiinţifice adecvate. 

 

10. Se încrucişează un soi de piersici cu fructe  mari (M) şi cu puf (P) cu un soi cu fructe  mici (m) 

şi lipsite de puf (p), homozigote pentru ambele caractere. 

Stabiliţi următoarele: 

a) Genotipurile celor doi părinţi  

b) Tipurile de gameţi produse de organismele din F1 

c) Numărul de combinaţii dublu heterozigote pentru dimensiunea fructelor şi genotipul 

fructelor mici şi lipsite de puf. 

d) Completaţi problema cu o altă cerinţă; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o folosind 

informaţii ştiinţifice adecvate. 


