
Test - biologie, clasa a X-a 

PARTEA  I                                                                                                                                                 (40p)  

A. Scrieti cuvintele cu care completati spatiile libere .( 4p) 

   Capacitatea vitala include: volumul curent,  .......................................................................... şi ............................................................. 

 

B. Numiti cele două zone ale rinchiului si precizati pentru fiecare cate doua componente structurale. (8p) 

 

 

 

C. Asociati notiunile din cele doua coloane. (8p) 

A B 

    –– 1. blocarea arterelor coronare si necroza miocardului  a) pneumonie  

    –– 2. dilatarea inegala şi neregulată a venelor superficiale b) infarct miocardic 

    –– 3. elasticitate redusă a aretrelor, hipertensiune c) varice 

    –– 4. febra mare, tuse, junghi toracic d) ateroscleroză 

e) bronsita 

 

D. Alegeti un răspuns corect si incercuiti litera corespunzatoare acestuia. (10 p) 

    1. Sunt cai urinare intrarenale: 

a. ureterele;               b. tubii colectori;                  c. vezica urinara;        d. uretra. 

    2. Atriul stang comunică cu ventriculul stang printr-un orificiu prevăzut cu valva/valvula: 

 a. semilunara;   b. bicuspida;  c. sigmoidă;  d. tricuspidă. 

    3. Substanţa aflată în plasmă care are rol în coagulare este: 

 a. fibrinogenul;     b. colesterolul;     c. glucoza;      d.toate substanţele enumerate. 

    4. Alegeti afirmatia adevarata referitoare la schimbul de gaze: 

a. este un proces  activ;    b.O2 trece din sange in alveola;  c. CO2 trece din alveola in sange;      d. se realizeaza prin difuziune. 

    5. Este o planta semiparazita: 

a) vascul;         b) Candida;      c) mucegaiurile;        d) lupoaia. 

E. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare, numerotate cu cifre de la 8 la 10. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, în 

spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în spaţiul din dreptul 

cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.Nu se acceptă 

folosirea negaţiei.                                       10 puncte 

1. Nervurile sunt formate din fascicule libero-lemnoase. 

2. In timpul fotosintezei, prin stomatele frunzelor  se elimina CO2. 

3. Urina din pelvisul renal ajunge in vezica urinara prin inermediul ureterelor.  

 

PARTEA a II-a _________________________________________                            _______(50 de puncte 

1. Între circulatie şi celelalte functii de nutritie există o importantă corelaţie funcţională.   (30p) 

a) Enumerati trei componente ale medilui intern; explicaţi importanta circulatiei la animale. (6+4=10p) 

b) Precizati ce procese simbolizează schemele  b.1 si b.2; completati schemele. (4+6=10p) 

                                                                         ?                                                              ? 

b.1.                                    Inimă (VS ) ------------------------------->  corp   ------------------------------------------> inimă ( ? ) 

                                                                        O2                                                      CO2 

 

                                                                         Artera    pulmonară                                              ? 

b.2.                                    Inimă ( ? ) --------------------------------->   plamani      --------------------------------> inimă (AS) 

                                                                          ?                                                                      O2 

 

 c) Explicati urmatoarea afirmatie:   Inima este un organ cu rol de pompa  dubla. (10p) 

 

2. PROBLEMA. Un tanar cu masa corporala de 50kg are grupa de sange BIII. (6+6+4+4=20p) 

a) Stabiliti ce cantitate de apa este continuta de sangele persoanei respective stiind ca: sangele reprezinta 8%; plasama-55%, apa -90% 

b) Precizati ce aglutinogen si aglutinina se afla in sangele acestei persoane. 

c) Ce grupe de sange ar putea fi folosite daca tanarul ar avea nevoie de o transfuzie cu maxim 500ml de sange? 

d) Completati problema cu o cerinta formulata de voi; rezolvati cerinta propusa. 

 


