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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
18 iulie 2013 
Probă scrisă 

Biologie 
VARIANTA 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
A            7 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. În genomul uman există pseudogene. 
 
2. La angiosperme, ovulul anatrop are funiculul, şalaza şi micropilul dispuse pe aceeaşi linie. 
 
3.  Al doilea neuron al fasciculului spinotalamic anterior este localizat în ganglionul spinal. 
 
B            7 puncte 
 Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. 

a) Numiţi un organit comun celulei vegetale şi celulei animale. 
b) Precizaţi două caracteristici ale cloroplastului din structura celulei vegetale. 
c) Formulaţi un argument în favoarea afirmaţiei: „Temperatura este unul dintre factorii care 

influenţează fotosinteza la plante”. 
C                    16 puncte 

a) Construiţi trei enunţuri afirmative, câte unul pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul 
ştiinţific adecvat. Conţinuturile sunt: 
- Ţesutul muscular: clasificare. 
- Reproducerea umană – sistemul genital feminin.  
- Organizarea sistemică a lumii vii. 

b) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Ontogenia umană”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.  
 În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

- enumerarea a opt noţiuni specifice acestei teme;  
 - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum cinci fraze, 
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
1. a) Daţi două exemple de mijloace tehnice de instruire care pot fi folosite de profesorul de 
biologie pentru studiul mamiferelor, precizând pentru fiecare mijloc tehnic de instruire: 
- o etapă a lecţiei în care poate fi folosit;  
- forma de organizare a activităţii didactice; 
- o modalitate de valorificare în cadrul lecţiei de biologie. 

b) Explicaţi în ce constă funcţia demonstrativă a mijloacelor tehnice de instruire.       12 puncte 
2. Precizaţi două avantaje ale utilizării probelor scrise în evaluarea performanţelor elevilor.  4 puncte 
3. a) Enumeraţi trei aspecte care trebuie urmărite, de către profesor, la evaluarea unui referat 
bazat pe descrierea unor activităţi experimentale desfăşurate în laboratorul de biologie. 
    b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Proiectul este o activitate didactică mai amplă decât 
investigaţia/experimentul”.         9 puncte 
4. Elaboraţi un item de tip pereche şi un item de tip rezolvare de probleme, folosind informaţii 
specifice temei „Sistemul nervos central la om - funcţii şi elemente de patologie”.            5 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
Finalitățile educației: clasificare, ideal, scop, obiective, proceduri de operaționalizare. 


