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100 ITEMI ALEGERE GRUPATĂ 

PENTRU PREGĂTIREA FAZEI LOCALE A 

 OLIMPIADEI DE BIOLOGIE 

 

CLASA A X A 
 

La întrebările următoare alegeţi răspunsurile corecte şi marcaţi în fişă după cum 

urmează : 

A – dacă sunt corecte răspunsurile 1,2,3 

B – dacă sunt corecte răspunsurile 1, 3 

C – dacă sunt corecte răspunsurile 2, 4 

D – dacă este corect  numai răspunsul 4 

E – dacă toate răspunsurile sunt corecte 

 

 

1. Meristemele secundare prin diviziune 

produc: 

1.suberul; 

2.cambiul libero-lemnos;      

3.felodermul; 
4.cambiul subero-felodermic 

 

2. Ţesuturi definitive de apărare sunt: 

1.  epiderma;                                     
2.  exoderma;                                          

3.  endoderma; 

4.  felogenul. 

 

3. Prelungirile neuronului sunt: 
1.  dendritele; 

2.  axolema;        
3.  axonul; 

4.  neurilema. 

 

4. Ţesutul osos spongios se află în: 
1.  mijlocul oaselor lungi; 

2.  extremităţile oaselor lungi;        
3.  stratul de la suprafaţa epifizelor şi a 

oaselor scurte; 
4.  centrul oaselor scurte şi late. 

 

5. Respiraţia anaerobă se caracterizează 

prin faptul că: 

1.  au loc oxidări incomplete ale 

substratului; 

2.  se obţin produşi intermediari; 

3.  se desfăşoară în lipsa oxigenului; 

4.  se produc cantităţi mici de energie. 

 

6. Fotosinteza este importantă deoarece: 

1. constituie principala modalitate de 

respiraţie a plantelor verzi; 

2. asigură producerea oxigenului;           

3. asigură reglarea circuitelor geo-chimice; 

4. asigură o compoziţie constantă a aerului 

atmosferic. 

 

7. Digestia intracelulară se întâlneşte la: 
 1. plante carnivore; 

 2. spongieri și celenterate; 

 3. plante parazite;                    

 4. protozoare. 

 

8. Respiraţia anaerobă este 

caracteristică: 

1. ciupercilor;                                   

2. protistelor parazite;                            

3. bacteriilor; 

4. plantelor parazite. 

 

 9. Respiraţia aerobă este procesul în 

care: 

1.  substanţele organice sunt oxidate cu 

ajutorul oxigenului liber;     

2.  substanţele organice suferă o oxidare 

completă până la CO2 şi H2O; 

3.  se degajă o cantitate mare de energie; 
4.  participă în special, plantele superioare. 

 

10. Acidul adenozintrifosforic: 

1. este molecula purtătoare de energie 

specifică plantelor; 

 2. la eucariote se întâlneşte în mitocondrii;                                                    
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 3. acumulează energie utilizată exclusiv 

pentru activitatea mitocondriilor; 

 4. este utilizat ca  sursă de energie în toate 

compartimentele celulare. 

 

11. Sub influenţa lactazei, lactoza se 

degradează în: 

1. fructoză; 

2. galactoză; 

3. zaharoză; 

4. glucoză. 

 

12. Suberul: 

1.  este ţesut mecanic; 

2.  are rol de protecţie;  

3.  prezintă stomate; 

4.  provine dintr-un meristem secundar.       

 

13. Ţesutul conjunctiv fibros formează:  

1. discurile intervertebrale; 

2. măduva spinării;  

3. structuri ale articulaţiilor ;  

4. epiderma. 

 

14. Creşterea în grosime a tulpinii este 

asigurată de meristemele: 

1. primordiale; 

2. secundare; 

3. intercalare; 

4. laterale. 

  

15. Sunt plante parazite: 

1. cuscuta; 

2. dracila; 

3. lupoaia; 

4. vâscul. 

 

16. Sunt bacterioze: 

1. antraxul ; 

2. leptospiroza; 

3. tuberculoza; 

4. tricofiţia. 

 

17.Molarii şi premolarii prezintă zimţi 

pe suprafaţa lor la: 

1. carnivore; 

2. rozătoare; 

3. omnivore; 

4. ierbivore; 

 

18. Sunt enzime proteolitice: 

1. elastaza; 

2. tripsina; 

3. colagenaza; 

4. carboxipeptidaza. 

 

19. Prin fermentaţia alcoolică rezultă: 

1. acid lactic; 

2. dioxid de carbon; 

3. acid acetic; 

4. alcool etilic. 

 

20. Fotosinteza, spre deosebire de 

respiraţie: 

1. necesită lumină; 

2. produce oxigen; 

3. stochează energie; 

3. este specifică plantelor. 

 

21.Conţin ţesut cartilaginos: 

1. laringele; 

2. traheea; 

3. bronhiile; 

4. bronhiolele. 

 

22.Peretele alveolo-capilar este străbătut 

de:  

1. O2, înspre alveolă; 

2. CO2 înspre alveolă; 

3. CO2 înspre sânge; 

4. O2 înspre sânge. 

 

23. Are valoarea de 1300-1500 ml de 

aer: 

1. volumul inspirator de rezervă; 

2. volumul curent; 

3. volumul expirator de rezervă; 

4. capacitatea vitală. 

 

24. Respiraţia la plante este redusă: 

1. în celule deshidratate; 

2. în seminţe; 

3. în celule îmbătrânite; 

4. în ţesuturi lezate. 

 

25.Respiraţia presupune: 

1. eliberare de energie; 

2. reacţii de oxido-reducere; 

3. sinteză de ATP; 

4. consum de substanţe organice. 
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26. Bicarbonatul de sodiu se găseşte în:  

1. sucul pancreatic; 

2. bilă; 

3. sucul intestinal; 

4. salivă. 

 

27. Ţesutul conjunctiv fibros se găseşte 

în: 

1. derm; 

2. discurile intervertebrale; 

3. articulaţii; 

4. cartilajele costale. 

 

28. Respiraţia la plante este mai intensă 

în: 

1. frunze; 

2. flori; 

3. meristeme active; 

4. seminţe. 

 

29. Sărurile biliare: 

1. activează lipaza; 

2. favorizează absorbția acizilor grași; 

3. emulsionează lipidele; 

4.  conțin pigmenți biliari. 

 

30. Respiră prin branhii: 

1. peștii; 

2. ciclostomii; 

3. mormolocii; 

4. tetrapodele. 

 

31. Sunt pigmenți asimilatori: 

1. carotenul; 

2. clorofila a; 

3. xantofila; 

4. clorofila b. 

 

32. Conțin bicarbonat de sodiu: 

1. bila; 

2. sucul pancreatic; 

3. sucul intestinal; 

4. sucul gastric. 

 

33. Celulele gliale: 

1. au rol trofic; 

2. susțin neuronii; 

3. produc mielină; 

4. fagocitează neuronii distruși. 

 

34. Sunt vertebrate poikiloterme: 

1. peștii; 

2. amfibienii; 

3. reptilele; 

4. păsările. 

 

35. Nutrimentele rezultate din digestia 

glucidelor sunt: 

1. fructoza; 

2. galactoza; 

3. glucoza; 

4. maltoza. 

 

36. Țesutul osos spongios se află: 

1. în interiorul epifizelor; 

2. la suprafața diafizelor; 

3. în centrul oaselor late; 

4. la periferia oaselor scurte. 

 

37. Conțin enzime lipolitice: 

1. saliva; 

2. sucul gastric; 

3. bila; 

4. sucul pancreatic. 

 

38. Pneumonia este cauzată de : 

1. pneumococi; 

2. stafilococi; 

3. streptococi; 

4. bacilul Koch. 

 

39. Glandele salivare lipsesc la : 

1. pești; 

2. amfibieni; 

3. ciclostomi; 

4. reptile. 

 

40. Sunt zoonoze: 

1. antraxul; 

2. leptospiroza; 

3. tricofiția; 

4. TBC-ul. 

 

41. Sub acțiunea pepsinei proteinele se 

descompun în: 

1. albumoze; 

2. oligopeptide; 

3. peptone; 

4. aminoacizi. 
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42. În expirație: 

1. volumul plamânilor crește; 

2. mușchii inspiratori se relaxează; 

3. presiunea aerului din plamâni scade; 

4. cutia toracică apasă pe plămâni. 

 

43. Se hrănesc prin fotosinteză: 

1. algele; 

2. cianoficeele; 

3. plantele; 

4. sporozoarele. 

 

44. Bronhiolele: 

1. conțin țesut cartilaginos; 
2. conțin țesut muscular neted; 

3. au mucoasă cu cili; 
4. se continuă cu sacii alveolari. 

 

45. Respirația aerobă: 

1. are loc în mitocondrii; 
2. este contrariul fotosintezei; 

3. este o oxidare totală; 
4. se mai numește și fermentație. 

 

46. Sacii aerieni ai păsărilor: 

1. sunt în continuarea bronhiilor; 
2. au volum mai mic față de cel al 

plămânilor; 
3. pătrund și în unele oase; 

4. cresc densitatea păsărilor. 
 

47. Respirația la plante este încetinită: 
1. în țesuturile îmbătrânite; 

2. în atmosferă bogată în CO2; 
3. în celulele deshidratate; 

4. în țesuturile bogate în substanțe organice 
 

48.Conțin amilază: 
1. saliva; 

2. sucul gastric; 

3. sucul pancreatic; 

4. sucul intestinal. 

 

49. Intestinul gros prezintă: 

1. valvule conivente; 

2. apendice; 

3. microvilozități; 
4. cecum. 

 

 

50. Sunt secretate în stare inactivă: 

1. labfermentul; 

2. enzimele proteolitice pancreatice; 

3. lipaza gastrică; 
4. pepsinogenul. 

 

51. Micorizele se întâlnesc la: 

1. leguminoase; 

2. stejar; 

3. licheni; 

4. orhidee. 

 

52. Organismele parazite: 

1. prelucrează substanțe anorganice; 
2. trăiesc în corpuri vii; 

3. sunt în simbioză cu gazda; 
4. preiau substanțe organice gata 

descompuse. 

 

53. Haustorii se întâlnesc la : 
1. Bacillus thuringiensis 

2. Orobanche minor 

3. Laboulbenia bayeri 

4. Lathraea squamaria 
 

54. Sunt nevroglii: 

1. Celula Schwann; 

2. oligodendrocitul; 

3. microglia; 

4. axonul. 

 

55. Tesutul osos conține: 
1. osteocite; 

2. areole; 

3. trabecule; 

4. nervi. 

 

56. Conțin țesut cartilaginos hialin: 
1. laringele; 

2. traheea; 

3. cartilajele costale; 

4. pavilionul urechii. 

 

57. Inspirația este posibilă datorită: 

1. țesutului elastic al plămânilor; 

2. pleurelor ( externă și internă); 

3. mușchilor intercostali externi; 

4. deplasării coastelor în lateral. 
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58. Eficiența fotosintezei scade: 

1. la temperaturi mai mari de 35 de grade; 

2. la plantele expuse la lumină roșie; 

3. când apa din sol este în exces; 

4. la o concentrație a CO2 în aer de 1% 

 

59. Constituie adaptare la respirația pe 

uscat: 

1. perfecționarea ventilației pulmonare; 

2. alungirea căilor respiratorii; 

3. creșterea suprafeței de schimb a 

plămânilor; 

4. prezența rețelei de capilare în jurul 

bronhiolelor. 

 

60. Prezintă mucoasă cu cili: 

1. traheea; 

2. bronhiolele; 

3. bronhiile; 

4. laringele. 

 

61. Peștii osoși au : 

1. lame branhiale; 

2. arcuri branhiale; 

3. lamele branhiale; 

4. fante branhiale. 

 

62. Prezintă țesut cartilaginos: 

1. laringele; 

2. traheea; 

3. bronhiile; 

4. bronhiolele. 

 

63. La plante, energia produsă prin 

respirație: 

1. este înmagazinată în ATP; 

2. se elimină în mediu sub forma de 

căldură; 

3. este utilizată la sinteza substanțelor 

organice; 

4. este folosită la transportul unor substanțe 

 

64. Pepsina descompune proteinele în: 

1. albumoze; 

2. dextrine; 

3. peptone; 

4. maltoză. 

 

 

65. Traversează vilozitățile intestinale 

trecând în sânge: 

1. otrăvurile; 

2. medicamentele; 

3. toxinele; 

4. substanțele nutritive. 

 

66. Maltoza  este un produs intermediar  

rezultat din descompunerea: 

1. albumozei; 

2. dextrinei; 

3. peptonelor; 

4. amidonului. 

 

67. Facilitează absorbția acizilor grași: 

1. colesterolul; 

2. sărurile biliare; 

3. lecitina; 

4. pigmenții biliari. 

 

68. Conține bicarbonat de sodiu: 

1. bila; 

2. sucul intestinal; 

3. sucul pancreatic; 

4. sucul gastric. 

 

69. Amilaza pancreatică: 

1. descompune amidonul preparat; 

2. transformă amidonul în maltoză; 

3. descompune amidonul crud; 

4. este o enzimă glicolitică. 

 

70. Ficatul: 

1. este format din lobi și lobuli; 

2. primește sânge de la intestine; 

3. are vascularizație dublă; 

3. prezintă un hil la polul superior. 

 

71. Limba mamiferelor conține 

receptori: 

1. mecanici; 

2. chimici; 

3. termici; 

4. gustativi. 

 

72. La plante respiraţia este mai intensă 

în: 

1. ţesutul conducător; 

2. frunze; 

3. ţesutul mecanic; 
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4. flori. 

 

73. Plantele adaptate la umbră: 

1. au frunze mai subţiri; 

2. au cloroplaste mai mari; 

3. conţin mai multă clorofilă; 

4. absorb mai bine lumina verde. 

 

74. Au mucoasa cu cili: 

1. faringele; 

2. bronhiile; 

3. laringele; 

4. traheea. 

 

75. Epiteliile: 

1.controlează schimburile active de 

substanţe; 

2.  asigură protecție organelor; 

3. controlează schimburile pasive de 

substanţe; 

4. asigură susţinere organelor. 

 

76. Tesuturile conjunctive au diverse 

funcţii precum: 

1. protecţie; 

2. susţinere; 

3. hrănire; 

4. depozitare de substanţe. 

 

77. Nervurile plantelor conţin: 

1. ţesut palisadic; 

2. ţesut lemnos; 

3. ţesut lacunar; 

4. ţesut liberian. 

 

78. Enzimele: 

1. sunt biocatalizatori; 

2. declanşează hidolize; 

3. sunt specializate; 

4. refac legăturile chimice cu ajutorul apei. 

 

79. Fagocitoza are rol în : 

1. refacerea ţesuturilor; 

2. absorbţia lichidelor; 

3. imunitate; 

4. formarea sucurilor digestive.  

 

80. Pot prezenta micorize: 

1. bradul; 

2. stejarul; 

3. pinul 

4. orhideea 

 

81.Pepsina hidrolizează proteinele pâna 

la : 

1. albumoze; 

2. pepsinogen; 

3. peptone; 

4. glicerol. 

 

82. Absorbţia intestinală a lipidelor este 

facilitată de : 

1. bilă; 

2. lecitină; 

3. colesterol; 

4. tripsină. 

 

83. Peretele alveolo-capilar: 

1. este străbătut de CO2 spre alveolă; 

2. este permeabil; 

3. este străbătut de O2 spre sânge; 

4. este format din celule turtite. 

 

84. Reducerea consumului de energie în 

timpul mişcărilor respiratorii se 

datorează: 

1. muşchilor intercostali; 

2. coastelor; 

3. diafragmei; 

4. lichidului pleural. 

 

85. Mucoasa nazală: 
1. produce mucus; 

2. umezeşte aerul; 

3. încălzeşte aerul; 

4. purifică aerul. 

 

86. În structura ţesutului nervos intră: 

1. condrocite şi celule Schwann; 

2. oligodendrocite şi microglii; 

3. osteocite şi nevroglii; 

4. neuroni şi celule gliale. 

 

87. Printre rolurile ţesuturilor 

conjunctive în organism, se numără: 

1. hrănirea altor ţesuturi din organism; 

2. susţinerea şi protecţia mecanică a 

organelor; 

3. depozitarea grăsimilor în celule; 

4. formarea elementelor figurate sangvine. 
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88. Hormonii sunt produşi de epitelii 

secretoare care aparţin glandelor: 

1. exocrine; 

2. endocrine; 

3. tubuloase; 

4. mixte. 

 

89. După forma celulelor, ţesuturile 

epiteliale pot fi: 

1. cilindrice; 

2. pavimentoase; 

3. cubice ; 

4. pseudostratificate. 

 

90. Fungii au nutriție: 

1. hetrotrofă carnivoră; 

2. heterotrofă saprofită; 

3. autotrofă chemosintetizatoare; 

4. heterotrofă parazită. 

 

91. Fotosinteza: 

1. se realizează prin absorbția substanțelor 

organice dizolvate în apă; 

2. constă în sinteza de substanțe organice 

cum ar fi amidonul; 

3. poate fi realizată de bacterii 

chemoautotrofe; 

4. converteşte energia solară în energie 

chimică. 

 

92. Organismele saprofite: 

1. absorb substanțele minerale dizolvate în 

apă; 

2. pot produce substanțe antibiotice pentru 

înlăturarea concurenței; 

3. descompun amidonul în aminoacizi 

pentru a putea fi absorbit; 

4. mineralizează resturile organice 

asigurând hrana plantelor verzi. 

 

93. Bacteriile chemosintetizante pot fi: 

1. nitrificatoare, ce oxidează amoniacul 

până la nitriți și nitrați; 

2. metanogene, ce oxidează dioxidul de 

carbon din nămolul bălților; 

3. sulfuroase, care oxidează hidrogenul 

sulfurat până la sulfați; 

4. lactice, care obțin energie în condiții 

anaerobe. 

 

94. La nivelul rădăcinilor plantelor 

leguminoase pot apărea: 

1. tumori cu ciuperci ce folosesc 

substanțele lor minerale; 

2. simbioze cu bacterii ce se hrănesc cu 

substanțele lor organice; 

3. simbioze între ciuperci și bacterii 

fixatoare de azot; 

4. nodozități ce le sporesc valoarea 

nutritivă. 

 

95. Haustorii: 

1. plantelor parazite ajung în xilemul 

gazdei; 

2. torțelului ajung în vasele liberiene ale 

gazdei și extrag substanțe organice; 

3. sunt peri absorbanți foarte lungi 

caracteristici hidrofitelor; 

4. vâscului extrag apă și săruri minerale 

din planta gazdă. 

 

96. În cadrul micorizelor: 

1. organismul heterotrof preia substanțe 

anorganice de la partener; 

2. simbioza se poate realiza între rădăcinile 

mesteacănului și ciuperci; 

3. se înregistrează aberații matematice de 

tip 1+1=1 ; 

4. orhideele sunt ”ajutate” de ciuperci la 

absorbția apei și sărurilor minerale. 

  

97. Constituie condiții de mediu optime 

pentru desfășurarea fotosintezei cu 

intensitate maximă: 

1. temperatură atmosferică de 30-400C, 

pentru tomate ; 

2. lumina cu intensitatea cuprinsă între 

50000-100000 lucși ; 

3. hidratarea de 70-80% din capacitatea de 

reținere a apei în frunze; 

4. concentrația atmosferică a CO2 situată 

între 2-5% 

 

98. Alegeţi asocierile corecte referitoare 

la ţesuturile epiteliale: 

1. mucoasa esofagiană - epiteliu 

pluristratificat - celule cheratinizate; 

2. mucoasa traheală - epiteliu 

pseudostratificat - celule ciliate ; 
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3. epiderma - epiteliu pluristratificat - 

celule necheratinizate; 

4. mucoasa intestinală - epiteliu 

unistratificat - celule cilindrice. 

 

99. Pigmenții fotosintetizatori: 

1. sunt organizați în sisteme fotochimice; 

2. sunt dispuși pe membrana internă a 

granei cloroplastidiale; 

3. au capacitatea de a capta energia solară; 

4. convertesc energia chimică în  energie 

luminoasă. 

 

100. În cadrul lanțurilor trofice, 

organismele chemosintetizante pot 

îndeplini rolul de: 

a. consumatori primari; 

b. descompunători; 

c. consumatori secundari; 

d. producători. 
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BAREM  

 

1. B 

2. A 

3. B 

4. C 

5. E 

6. C 

7. C 

8. A 

9. A 

10. C 

11. C 

12. C 

13. B 

14. C 

15. B 

16. A 

17. C 

18. E 

19. C 

20. E 

21. A 

22. C 

23. B 

24. A 

25. E 

26. A 

27. B 

28. A 

29. A 

30. A 

31. E 

32. A 

33. E 

34. A 

35. A 

36. B 

37. C 

38. A 

39. B 

40. E 

41. B 

42. C 

43. A 

44. C 

45. A 

46. B 

47. A 

48. B 

49. C 

50. C 

51. C 

52. C 

53. C 

54. A 

55. E 

56. A 

57. E 

58. B 

59. A 

60. B 

61. A 

62. A 

63. E 

64. B 

65. E 

66. C 

67. A 

68. A 

69. E 

70. A 

71. E 

72. C 

73. A 

74. C 

75. A 

76. E 

77. C 

78. A 

79. B 

80. E 

81. B 

82. A 

83. E 

84. D 

85. E 

86. C 

87. E 

88. C 

89. A 

90. C 

91. C 

92. C 

93. B 

94. C 

95. C 

96. C 

97. A 

98. C 

99. A 

100. D 
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