
Subiect biologie clasa a IX-a 

 

Subiectul 1 (50 puncte) 

A. (10 puncte) Numiți două organite celulare cu rol în sinteze celulare și precizați câte o caracteristică structurală a acestora. 

B. (30 puncte) 

 Alegeţi un singur răspuns corect din variantele propuse: 

1. Este o lege mendeliană a eredităţii: 

A. polenizarea încrucişată a plantelor hibride din prima generaţie 

B. schimbul reciproc de gene între cromozomii pereche 

C. impuritatea gameţilor din prima generaţie 

D. segregarea independentă a perechilor de caractere 

2. Albinismul este o maladie: 

A. heterozomală 

B. dominantă 

C. genomică  

D. autozomală 

3. Gameţii formaţi de un organism conţin câte 8 cromozomi. Numărul de cromozomi dintr-un neuron al organismului 

respectiv este: 

A. 8 

B. 12 

C. 16 

D. 32 

4. Crossing-overul reprezintă: 

A. migrarea cromozomilor spre polii celulei 

B. condensarea cromatinei 

C. schimbul reciproc de gene între cromozomii neomologi 

D. schimbul reciproc de gene între cromozomii perechi 

5.  Leucoplastele: 

A. sunt delimitate de o membrană celulară simplă  

B. se pot afla în tulpini tuberizate  

C. se numesc cromatofori la protiste                

D. sunt implicate în procesul de polenizare 

 6.   Aparatul Golgi: 

    A. lipseste în celula animala; 

    B. este bine dezvoltat în celulele glandulare; 

    C. prezinta prelungiri numite criste; 

    D. este delimitat de tonoplast 

 

C. (10 puncte)  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.   

 

1. Celula procariotă se întâlnește la organismele din regnul Protista. 

2. Lizozomii sunt organite celulare cu enzime digestive.  

3. Diviziunea mitotică înjumătățește numărul de cromozomi. 

 

Subiectul II (40 puncte) 

1. (15 puncte)  

Se încrucişează un soi de garoafe cu floare mare (M) şi petale roşii  (R) cu un soi de garoafe cu floare mică (m) şi petale albe 

(r). Soiurile de garoafe sunt homozigote pentru ambele caractere. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul părinților și al organismelor din F1; 

b) raportul de segregare după fenotip în F2; 

c) numărul de combinaţii şi genotipul pentru garoafele cu floare mică şi petale roşii obţinute în F2.  

Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.                  

 

     2. (10 puncte) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Nucleul coordonator al celulei”, 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. 

 

3. (15 puncte) 

O femeie sănătoasă se căsătorește cu un bărbat cu daltonism și au 3 copii sănătoși, două fete și un băiat.  

a. Alcătuiți arborele genealogic al acestei familii. 

b. Indicați toate combinațiile posibile din descendența acestei familii. 

c. Stabiliți procentul copiilor sănătoși. 

Din oficiu – 10 puncte 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barem 

 

SUBIECTUL I – 50 puncte 

A. Două organite – 4 puncte 

O caracteristică pentru fiecare organit – 6 puncte 

      B. 6x5p=30p 

1. D 

2. D 

3. C 

4. D 

5. D 

6. D 

 

C. FAF – 10 puncte 

 

SUBIECTUL II – 40 puncte 

1. 15 puncte: 

 a) Părinți – MMRR, mmrr. Organisme F1 – MmRr. 5 puncte 

 b) 9:3:3:1        5 puncte 

 c) 3/16, mmRr, mmRR      5 puncte 

            2. 10 puncte 
Alcătuirea minieseului, folosindu-se informația stiințifică adecvată, respectându-se cerintele: 

- pentru fiecare noțiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte 

- pentru coerența textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este folosită corect, în corelație cu celelalte 

noțiuni, se acordă 4 puncte. 4 puncte 

 

3. 15 puncte: 

a. Arborele genealogic          5 puncte 

b. Stabilirea descendenței    5 puncte 

c. 100% copii sănătoși           5 puncte 



 


