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TEST  DE  EVALUARE  INIŢIALĂ 

CLASA A X-A 

 

I.                                                                                                                                           2 puncte 

 

1.  Coloana A cuprinde denumirile regnurilor, iar coloana B reprezentanți ai acestora. Scrieti, în spatiul liber din 

dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B. 

                 A                                                      B 

–– 1. Regnul Monera               a)  fierea pământului 

__ 2. Regnul Plante                  b)  viermele de gălbează 

–– 3. Regnul Animal                c)  bacilul fânului 

–– 4. Regnul Fungi                   d)  euglena verde 

                                                     e)  cornul secarei   

     

 2. Coloana coloana A cuprinde componente celulare, iar coloana B cuprinde exemple de funcții îndeplinite de 

componentele celulare. Scrieți, în spațiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din 

coloana B. 

                                       A                                                               B 

                        –– 1. dictiozomul                              a) realizează digestie intracelulară 

                        –– 2. centrozomul                             b) produce și excretă diverse substanțe 

                        –– 3. mitocondria                              c) delimitează și protejează celula  

                        –– 4. plasmalema                              d) este sediul respirației aerobe 

                                                                                  e) formează fusul de diviziune      

                                     

II.                                                                                                                                                              3 puncte   

 Pentru itemii următori, încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 

variantă de răspuns. 

  

1. Virusurile sunt: 

a) unicelulare 

b) procariote 

c) eucariote 

d) acelulare                                                                                                                      

 

2. Alegeți asocierea corectă între exemplele de organisme aparținând diferitelor regnuri și caracteristica     

    specifică acestora: 

a) bacteriile – lipsesc din mediul acvatic 

b) protistele – au celulă eucariotă 

c) fungii – se hrănesc autotrof 

d) plantele – au sevă brută în vasele liberiene 

 

 3. Variabilitatea reprezintă: 

a) însușirea indivizilor din aceeași specie de a se deosebi între ei 

b) moștenirea, de către descendenti, a unor caractere de la părinti 

c) transmiterea lineară a genelor plasate pe cromozomii neomologi 

d) transmiterea caracterelor de la descendenți la ascendenti      

 

4. Un organism heterozigot dominant pentru două perechi de caractere (AaBb) poate produce următoarele      

    patru tipuri de gameți: 

a) AB, Aa, Ab, aa 

b) Ab, aB, ab, AB 

c) ab, Ab, bb, aa 

d) aa, ab, AB, bb   
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5. Factori mutageni fizici sunt: 

a) aditivii alimentari 

b) antibioticele 

c) unele virusuri 

d) radiaţiile ionizante                                                                                                                       

 

6. Anomalie numerică autozomală este: 

a) sindromul Down 

b) sindromul Klinefelter 

c) sindromul Turner 

d) țipătul pisicii (cri-du-chat)        

                                                                                                                             

                                                                                                                                                        

III.                                                                                                                                                            3 puncte 

Meioza este un tip de diviziune celulară indirectă. 

a) Stabiliți o asemănare și o deosebire între profaza I si profaza II. 

b) Explicați relația dintre meioză şi fecundaţie pentru organismele care se reproduce sexuat. 

c) Alcătuiti un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiți corect și în corelație 

următoarele noțiuni: omolog, cromozom, profază, fus de diviziune. 

                                                                                                                                                      

 

IV.                                                                                                                                                         1 punct 

Într-o familie, mama are grupa sanguină B, fiind heterozigotă, iar tatăl are grupa sanguină A, fiind homozigot. 

Stabiliți grupele de sânge posibile ale copiilor acestui cuplu, realizând schema de încrucișare.  

 

 

Barem de evaluare şi de notare 

Clasa a X-a 

 

I. 2 puncte                                                                                                                                                              

 1.Se acordă câte 0,25 p. pentru fiecare asociere corectă (1-c, 2-a, 3-b, 4-e) ……...… 0,25 puncte x 4 = 1 punct  

2. Se acordă câte 0,25 p. pentru fiecare asociere corectă (1-b, 2-e, 3-d, 4-c) ………. . 0,25 puncte x 4 = 1 punct 

II. 3 puncte                                                                                                                                                                                       

Se acordă câte 0,5 p. pentru fiecare răspuns corect (1-d, 2-b, 3-a, 4-b, 5-d, 6-a) ……. 0,5 puncte x 6 = 3 puncte  

III. 3 puncte                                                                                                                                                                

a) Stabilirea unei asemănări si a unei deosebiri între profaza I si profaza II ……........   0,5 puncte x 2 = 1 punct                                                                                                                      

b) Explicarea relației dintre meioză şi fecundaţie ……………………………………...………..……….. 1punct                      

c) Alcătuirea unui text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să fie folosite corect și în corelație 

noțiunile date ……………………………………………………………………………………………… 1punct                                                                                                                                                   

IV. 1 punct                                                                                                                                                                              - 

realizarea schemei de încrucișare …………………………………………………………........………0,5 puncte                                                                                                                           

- stabilirea grupelor de sânge posibile ale copiilor acestui cuplu (AB; A)…………… 0,25 puncte x 2= 0,5 puncte 

1 punct din oficiu  

 

 

 

 


