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Probă scrisă la Biologie vegetală şi animală 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
•     Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
•     Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  

 Nu se acordă fracţiuni de punct. 
•     Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I                                                                                            (30 de puncte) 
A                                                                                                                                 4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.                                                       2 x 2p.=  4 puncte 
B                                                                                                                                   6 puncte 
- două exemple de grupe de vertebrate;                                                                       2 x 1p.=  2 puncte 
- câte un exemplu reprezentativ pentru fiecare grupă de vertebrate.                        2 x 2p. = 4 puncte 
C                                                                                                                           10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3c; 4a; 5d.                        5 x 2p.= 10 puncte 
D                                                                                                                            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.                                      3 x 2p.=  6 puncte 
Se acordă 2p. pentru modificarea corectă a afirmaţiei false.                                       2 x 2p.=  4 puncte 
 
SUBIECTUL al II - lea                                                                              (30 de puncte) 
A                                                                                                                                    18 puncte    
a. caracterizarea unui vas de sânge prin care circulă sânge oxigenat: 
-    denumirea vasului de sânge;                                                                           2 puncte 
-    compartimentul inimii cu care comunică;                                                                           2 puncte 
-    sensul circulaţiei sângelui în acest vas de sânge;                                       2 puncte  
b.  explicaţia corectă;                                                                                                    2 puncte 
c.  calcularea volumului sangvin                                                    2 puncte 
 110 x 7 : 100 = 7,7 l; 
- calcularea valorii plasmei sangvine;                                                                      2 puncte 
 7,7 x 55 : 100 = 4,23 l; 
- calcularea conţinutului în apă al plasmei sangvine;                                           2 puncte 
 4,23 x 90 : 100 = 3,8 l. 
d. formularea unei cerinţe           2 puncte 
     rezolvarea cerinţei            2 puncte 
 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a cerinţei. Pentru  raţionamentul   corect,  neînsoţit   de  
calcule,  se  acordă  jumătate  din  punctajul repartizat rezolvării cerinţei. 
B                                                                                                                                  12 puncte 
a. genotipul părinţilor: mmGg; Mmgg;                                                                  2 x 1p.= 2 puncte  
b. tipurile de gameţi: mG, mg,Mg,mg;                                                    2 puncte 
c. raportul de segregare după fenotip          2 puncte 
    genotipul descendenţilor din F1 care au cireşe mici şi de culoare galbenă;       2 puncte 
d. formularea cerinţei;                                                                                               2 puncte 
    rezolvarea cerinţei.                                                                                                               2 puncte 
 
 
 



SUBIECTUL al III – lea                                                                             (30 de puncte) 
 
1.                                                                                                                                            14 puncte 
a  precizarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos      2 puncte 
b. stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri între miopie şi hipermetropie        2 x 2p. = 4 puncte 
c. construirea a patru enunţuri afirmative, folosind informaţii referitoare la conţinuturile indicate;               
           4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.                                                                                                                                              16 puncte 
a. denumirea, particularitatea şi rolul unei componente specifice celulei vegetale ;    3x1p =3 puncte  
b. explicaţia corectă;                                                 3 puncte 
c) alcătuirea minieseului: 
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.          6 x1p.= 6 puncte 
- pentru coerenţa textului, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu celelalte 
noţiuni                                                                                  4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


