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Kedves érettségiző diákok!  

 

Ebben a kiadványban a Tanügyminisztérium által 2020-ban közölt 20-20 érettségi tételsort 

és annak megoldókulcsait találjátok, valamint a szerzőpáros által kidolgozott helyes megoldásokat 

mindegyik tételsor esetében. Helyenként több lehetséges megoldást is beírtunk. Ne feledjétek, az 

esszénél, a mondatalkotásnál, az önálló kérdésfeltevésnél több helyes változat/megoldás is 

lehetséges. Az esszé esetében több fogalmat jelöltünk a kértnél, valamint az elvártnál hosszabb 

esszéket írtunk, hogy lássátok, milyen sokféle fogalom illik az adott témához.  

Fontos megjegyezni, az esszé esetében elengedhetetlen, hogy külön felsoroljátok a kért hat 

(jó, ha azért ennél több van felsorolva, hátha esetleg valami nem talál) fogalmat, mivel ezekre 1-1 

pontot kaptok, az ezek segítségével alkotott néhány mondatos fogalmazásra pedig 4 pontot. Ha 

hiányoznak a felsorolt fogalmak, és csak az esszé van megírva, maximum négy pontot érhettek el.  

A kiadvány szerkezete úgy van összeállítva, hogy első részében a IX-X-es tananyaghoz 

kapcsolódó 20 tételsort, majd annak javítókulcsait, végül pedig a megoldásokat találjátok. A 

második részben a XI-XII-es tananyaghoz kapcsolódó 20 tétel, ezek javítókulcsai, majd a 

megoldott változatok találhatóak. Próbáljatok először önállóan dolgozni, és utána a megoldott 

változatokkal összehasonlítani a ti megoldásaitokat, így könnyebben tanultok! 

Kívánunk nektek könnyű felkészülést és sikeres érettségi vizsgát! 

 

a szerzők 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 1  
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

Az emlősöknél a(z)  …….  receptorai a…………fülben találhatóak. 
B               6 pont  
Nevezze meg a meiotikus sejtosztódás két szakaszát és írjon mindegyik szakaszhoz egy-egy 
jellegzetességet. 
 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1. Emlősökhöz tartoznak: 

a)  a farkatlan kétéltűek 
b)  a  méhlepényesek 
c) a szívóférgek 
d) a farkos kétéltűek 
 

2. A pálcikasejtek: 
a) a látóideget alkotják 
b) az érhártyában találhatóak 

      c) a látás receptorai 
d) a vörös és zöld fényre érzékenyek 
 

3. Az emlősöknél a petefészkek: 
a) számos tüszőt  
b) haploid sejtek 
c) hím nemi mirigyeket képviselik 

      d) a hímivarsejtek termékenyítik meg 
 
4. Az anaerob légzés: 

a) az emlősök sejtjeinek sajátossága 
b) légköri oxigén jelenléte szükséges 
c) nagy mennyiségű energiát eredményez 
d) a mikroorganizmusoknál fermentációnak is nevezik 
 

5. Az emlősök veséje: 
a) vese kapu alkotja, a domború oldalon 
b) a kiválasztó rendszer része 
c) a mellüregben helyezkedik el 
d) húgyutak elemeit képezi 
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D             10 pont  
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   
 
1. A tömlősgombák a Gombák országához tartoznak. 
2. A krónikus veseelégtelenség és a hörghurut örökletes betegségek. 
3. Az epe zsírok emulziójában szerepet játszó enzimeket tartalmaz. 
 

II. TÉTEL                       (30 pont) 
  
A.                                                                                                                     18 pont 
A szív és a vérerek az emlősök keringési rendszerének alkotó elemei. 
a) Nevezze meg a szív négy üregét. 
b) Pontosítson két hasonlóságot a felső üres gyűjtőér és az alsó üres gyűjtőér között. 
c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy  esetében, tudva a következőket:  
- a vér a szervezet tömegének 8% -a;  
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
- a személy testtömege 101 Kg.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
d) Egészítse ki a feladat c. alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.  
 

 
 B.                                                                                                                   12 pont 
Két bab fajtát kereszteznek, az egyik széles és sárga hüvelyű (LLGG), a másik keskeny 
és zöld hüvelyű (llgg). Az első nemzedékben, F1-ben hibrid szervezeteket kapunk. Az F1 
hibridjeinek keresztezéséből az F2-ben az örökletes tényezők 16 kombinációját kapják. 
 Határozza meg a következőket: 
    a) az F1 szervezetek genotípusát 
    b) az F1 egyedei által termelt gaméták típusait 
    c) F2-ben a kétszeresen homozigóta kombinációk számát és F2-ben széles és zöld 
hüvelyű egyedek genotípusát. 
    d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 
felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
 

III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

A gerincvelő és az agyvelő az emlősök központi idegrendszerének alkotó elemei. 
      a) Jellemezze a gerincvelőt pontosítva a következőket: két alkotó elemét, egy szerepét. 

b) Magyarázza meg miben áll a társító kérgi mezők szerepe. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat. 
- Az ember központi idegrendszerének betegségei 
- Az agytörzs 
 

2.            16 pont 
Az élővilágban, a szénforrás függvényében, megkülönböztetnek autotróf táplálkozást és 
heterotróf táplálkozást. 

 a) Pontosítsa az emlősök tápcsatornájának három elemét. 
b) Írjon egy érvet az alábbi kijelentés alátámasztására „Az exokrin hasnyálmirigy szerepet 
játszik a táplálékok kémiai emésztésében”. 
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c) Alkosson egy esszét „Az autotróf táplálkozás” címmel, felhasználva a megfelelő 
tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket: 

- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 
helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 2  
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. TÉTEL            (30 pont)  
  
A                       4 pont 

 
 Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 

A vesék a ……. üregben találhatók és számos mikroszkopikus egységet tartalmaznak, 
melyeket………………. neveznek. 
 

B                       6 pont  
Adjon két példát a puhatestűek csoportjára; mindkét csoporthoz rendelje annak egy-egy 
jellegzetességét. 

 
C            10 pont 
 Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

 
1.  A növényi sejt specifikus sejtalkotói: 

a) lizoszómák 
b) mitokondriumok 
c) plasztiszok  
d) riboszómák 

 
2. A bénulás a következő rendszer betegsége: 

a) keringési 
b) emésztő 
c) központi ideg 
d) női szaporító 

 
3.  Példa húsos termésre a zárvatermőknél: 

a) kaszattermés  
b) toktermés 
c) csonthéjas termés 
d) hüvely termés 

 
4.  A látó receptorok: 

a) szinapszist képeznek a multipoláris neuronokkal  
b) hiányoznak a sárgafoltból  
c) kemoszenzitív sejtek   
d) a retinában helyezkednek el  

 
5.  Emlősöknél, egy normális belégzés során: 

a) nő a tüdőben a levegő nyomása  
b) nő a mellkas térfogata  
c) kiáramlik a levegő a tüdőből  

      d) elernyed a rekeszizom  
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D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 
száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

 
1. Az aerob légzést erjedésnek is nevezik. 

2. A máj által termelt epe lipolitikus enzimeket tartalmaz, melyeknek szerepe van a zsírok 
emulgálásában. 

3. A tulajdonságpárok független hasadása egyike az öröklődés mendeli törvényeinek. 
 
 
II. TÉTEL (30  pont) 
 
A            18 pont 

Az ember keringési rendszerének egyik betegsége a szívinfarktus. 
a) Jellemezze a szívinfarktust, megnevezve: annak két okát, egy tünetét, megelőzésének két 

módját. 
b) Magyarázza meg annak az okát, hogy a tüdő léghólyagocskái körül gazdag hajszálér 

hálózat található.  
c)  Számítsa ki egy személy  vérplazmájának víztartalmát, tudva a következőket:  

 - a vér a szervezet tömegének 8%-a; 
 - a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
 - a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
 - a személy testtömege 99 Kg.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  

d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá. 
 

 
B            12 pont 

Kereszteznek két fajta burgonyát, amelyek két tulajdonságpárban különböznek egymástól. 
Egyik burgonyafajta gumói gömbölyűek (R) és  sárga színűek (G), míg a másik fajta gumói 
hosszúkásak (r) és piros színűek (g).  A szülők mindkét jellegre homozigóták.  Az F1-ben hibrid 
szervezetek jönnek létre. Az F1 hibridjeinek keresztezéséből az F2-ben az örökletes tényezők 16 
kombinációja alakul ki. Határozza meg a következőket: 

a) a két burgonyafajta genotípusát; 
b) három példát az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusára; 
c) az F2 azon kombinációinak számát, amelyek heterozigóták a gumók színére; az F2 azon 

egyedeinek genotípusát, melyek gumója gömbölyű és piros színű. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 

új kérdéssel, majd válaszoljon rá.   
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

 
 
III. TÉTEL (30 pont) 
 
1.            14 pont 

 A profázis és a telofázis a mitotikus sejtosztódás fázisai.  
a) Sorolja fel a mitotikus sejtosztódás másik két fázisát.  
b) Hasonlítsa össze a profázist és a telofázist, megnevezve két különbséget közöttük.  
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 

tudományos nyelvezetet használva.  
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  
- A meiózis jelentősége   
- Mutagén tényezők  
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2.            16 pont 

Az élőlények táplálkozási életműködései az emésztés, légzés, vérkeringés és kiválasztás 
során valósulnak meg.  

a) Írja le az aerob légzés reakció egyenletét.. 
b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A levelek szívóereje hozzájárul a víz 

felemelkedéséhez a növények faedényeiben.”. 
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Kiválasztás a növényeknél”, felhasználva a 

megfelelő tudományos tartalmakat.  
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
 -  soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat.  
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 3  
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. TÉTEL (30 pont) 
A            4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 
A szemgolyó optikai rendszerének alkotói a ............ és ............ . 

 
B            6 pont 

Adjon két példát a gerincesek csoportjára; mindkét csoporthoz társítsa annak egy-egy 
jellegzetes képviselőjét. 
 

 
C            10 pont 
 Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

 
1.  A puhatestűek: 

a) ízeltlábúak  
b) galandférgek  
c) fejlábúak  
d) hengerférgek 

 
2.  Az élőlények táplálkozási életműködései a következő rendszerek által valósulnak meg: 

a) emésztő és légző  
b) kiválasztó és ideg  
c) izom és keringési  
d) légző és ideg  

 
3.  A vesekő a következő rendszer betegsége: 

a) keringési  
b) emésztő  
c) kiválasztó  
d) légző  

 
4.  Egy 2n = 10 kromoszómájú anyasejt meiotikus osztódása során létrejövő minden leánysejt 
kromoszóma száma:  

a) 2n = 10 kromoszóma   
b) 2n = 5 kromoszóma   
c) n = 10 kromoszóma  
d) n = 5 kromoszóma                        

 
5.  Nemi úton terjedő betegség az embernél: 

a) kandidózis  
b) epilepszia 
c) gyomorgyulladás  
d) tüdőgyulladás  
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D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 

száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

 
1. A gerincvelő a köztiagy része. 

2. A hörgők két légcsőre ágaznak, amelyek a tüdőbe lépnek.  

3.  A nyitvatermők növények.  
 
II. TÉTEL (30 pont) 
 
A            18 pont 

Az emlősök keringési rendszerét a szív és a vérerek alkotják.  
a) Hasonlítsa össze a fehérvérsejteket és a vérlemezkéket, megnevezve egy hasonlóságot és 

egy különbséget közöttük  
b) Magyarázza meg a szív szerepét.  
c) Számítsa ki egy fiatalember vérplazmájának víztartalmát, tudva a következőket:   

- a vér a szervezet tömegének 7%-a;  
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
- a fiatalember testtömege 53 Kg.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  

d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá.  

 
B            12 pont 

Kereszteznek két cseresznyefajtát, amelyek két tulajdonságpárban különböznek egymástól: a 
termés színében és méretében. A termés színét meghatározó gének jelölése  “R” – piros 
cseresznye illetve „r” - sárga cseresznye, míg a termés méretét meghatározó gének jelölése  “M” –
nagy termés, “m” – kis termés. Egyik szülő  termése piros és nagy, mindkét jellegre homozigóta, 
míg a másik szülő termése sárga és kicsi.  Az F1 egyedeinek keresztezéséből az F2-ben az 
örökletes tényezők 16 kombinációja alakul ki. Határozza meg a következőket: 

a) a szülők genotípusát; 
b) az F1 egyedeinek fenotípusát; 
c) az F2 azon kombinációinak számát, amelyek homozigóták a színre; az F2 azon egyedeinek 

genotípusát, melyek termése piros színű és kicsi. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 

új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
 Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
 

 
III. TÉTEL (30 pont) 
 
1.            14 pont 

A sejtes szerveződés az élővilág sajátossága.  
a) Sorolja fel a mitózis fázisait.  
b) Állapítson meg egy hasonlóságot a mitokondrium és a kloroplasztis között.  
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 
tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

- A prokarióták sejtje  
- Örökletes betegségek  
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2.            16 pont 
A heterotróf táplálkozás az élőlények egyik táplálkozási módja.  
a) Nevezzen meg egy különbséget a szaprofita és parazita táplálkozás között.  
b) Írjon egy érvet a következő állítás alátámasztására: „A zöld növények autotróf módon 

táplálkoznak ”. 
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „A fotoszintézis jelentősége”, felhasználva a 

megfelelő tudományos tartalmakat.  
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
 -  soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 4  
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. TÉTEL            (30 pont)  
 
A            4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik.  

 
A szaruhártya, csarnokvíz, ............... és üveg ............. az emlősök szemének optikai rendszerét 
képezi.  

 
B            6 pont 

Adjanak két példát az ember kiválasztó rendszerének betegségeire, írjanak minden 
betegség neve mellé egy-egy példát tünetre.  
 
C            10 pont 
 Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1.  Gerinchúrosok: 

a) fejlábúak 
b) űrbelűek 
c) spórások 
d) gerincesek 

 
2.  A kétszíkűek: 

a) állatok 
b) gombák 
c) monerák 
d) növények 

 
3.  Egy  2n = 6 kromoszómaszámú anyasejt mitótikus osztódása révén keletkező leánysejteknek 
van : 

a) 2n = 6 kromoszómája 
b) 2n = 3 kromoszómája  
c) n = 6 kromoszómája 
d) n = 3 kromoszómája 

 
4.  Nemi úton terjedő betegségek : 

a) az asztigmatizmus és az epilepszia  
b) gyomorgyuladás és bénulás 
c) kancsalság és TBC 
d) szifilisz és gonorrhea 

 
5.  A fotoszintézis: 

a) az asszimiláló pigmentek hiányában valósul meg  
b) egy heterotróf táplálkozástipus  
c) fényenergiát szabadít fel  

      d) szerves anyagokat állít elő           
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D 10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 

száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

 
1. A normál kilégzés alkalmával, a tüdőben levő levegő nyomása a légköri nyomásnál kisebb 
lesz. 
2. Az aerob légzés során felszabaduló energiamennyiség nagyobb, mint az anaerob légzés 
során felszabaduló energiamennyiség.  
3. A hallóreceptorok a középfülben találhatók.  
 
II. TÉTEL (30  pont) 
 
A            18 pont 

Az állati zsiradékban gazdag táplálkozás az érelmeszesedés egyik oka. 
a) Pontosítsa az érelmeszesedés két másik okát, két tünetet és egy megelőzési módot.  
b) Mutassa ki a szív felépítése és szerepe közti kapcsolatot. 
c)  Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket:  

 - a vér a szervezet tömegének 7%-a; 
 - a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
- a személy testtömege 77 Kg.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  

d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá. 

 
B            12 pont 

 
Kereszteznek két fajta babot, egyiknek fehér virága és sárga hüvelye (AAGG),  a másiknak lila 

virága és zöld hüvelye van (aagg). Az F1-ben hibrid szervezetek jönnek létre. Az F1 hibridjeinek 
keresztezéséből az F2-ben az örökletes tényezők 16 kombinációja alakul ki. Határozza meg a 
következőket: 

a) az F1 szervezeteinek fenotipusát; 
b) Az F1 szervezetei által létrehozott gaméták típusát; 
c) az F2 duplán heterozigóta kombinációinak számát; az F2 azon egyedeinek genotípusát, 

melyek lila virágúak és sárga hüvelyűek 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 

új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
 
III. TÉTEL (30 pont) 
 
1.            14 pont 
  A sejt a szervezetek szerkezeti és múködési alapegysége.A sejtosztódás megvalósulhat 
közvetett módon, mitózis és meiózis révén. 

a)  Sorolja fel a mitózis profázisának három jellegzetességét. 
b) Magyarázza meg az okot, amelyért a gaméták/szaportósejtek meiózissal keletkeznek.  
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 

tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  
- Prokarióta sejt 

      - Sejtmag 
 
2.            16 pont 

Az emlősök emésztőrendszere tápcsatornából és járulékos mirigyekből áll. 
a) Pontosítsa a fehérjék, szénhidrátok, zsírok emésztésének végtermékeit  
b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „Az epe vegyi összetétele különbözik a hasnyál 

vegyi összetételétől”. 
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c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Szájüregi emésztés”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat.  
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
 -  soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat.  
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 5 
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
 
I. TÉTEL            (30 pont)  
  
A                       4 pont 

 
 Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 
 

A ..................... erjedés egy .......................légzéstipus. 
 
B            6 pont 
 Adjon két példát izomszövettípusokra; írjon mindenik szövettípus neve mellé egy-egy 
szerkezeti jellegzetességet.  
 
C            10 pont 
           Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 
 
1.  Puhatestűek: 

a) pókszabásúak 
b) galandférgek 
c) lemezeskopoltyúsok 
d) méhlepényesek 

 
2.  A zárvatermők egyik húsos termése a : 

a) kaszattermés 
b) toktermés 
c) bogyótermés 
d) makktermés 

 
3.  A páfrányok: 

a) Zárvatermők 
b) Mohák 
c) Toboztermők 
d) Harasztok 

 
4.  Petefészkek: 

a) tüszőkből állnak  
b) ivari vezeték 
c) haploid sejtek 
d) spermatozoidák termékenyítik meg 
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5. A vesék: 

a) a kéregállományban vesepiramisok találhatók 
b) a húgyutak részei 
c) hasüregben találhatók 
d)  domború felén vesehílusok vannak  
 

D            10 pont 
 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 

száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

 
1. Az aerob légzés köztes termékek és víz képződésével végződik.  

2. Az epesóknak szerepe van a zsírok emulzionálásában.  

3. A fotoszintézis sötét szakaszában egy olyan anyag keletkezik, amelyet ATP-nek neveznek 

és vegyi energiát tárol.   

 
II. TÉTEL (30  pont) 
 
A            18 pont 
 Az emlősöknél a vér a keringési rendszeren keresztül kering, mely szívből és vérerekből áll.  

a) Nevezzen meg egy emberi keringési rendszeri betegséget, megállapítva: két tünetet, két 

okot egy megelőzési módot. 

b) Magyarázza meg a következő kijelentést: A limfocitáknak szerepe van a szervezet 

immunitásának biztosításában. 

c) Számítsátok ki egy fiatal plazmájának vízmennyiségét, tudva a következőket: 

      -a vértérfogat a testsúly 7%-át képezi 

      -a vérplazma a vértérfogat 55 %-át képezik 

     -a víz a plazma 90 %-át képezi 

     -a fiatal 67 kg-ot nyom 

       Írja  le a feladat megoldásának minden lépését. 

       d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt          

felhasználva, majd válaszoljon rá. 

B            12 pont 
Kereszteznek két cseresznyefajtát, amelyek két tulajdonságpárban különböznek egymástól: a 

gyümölcsök méretében és színében. A nagy méret (M) és piros szín (R) domináns tulajdonságok, 
a kis méret (m) és fehér szín (r) recesszív tulajdonságok.  Az egyik szülőnek nagy és fehér 
gyümölcse van, homozigóta a gyümölcs méretére nézve, a másik szülő kis és piros gyümölcsű, 
heterozigóta a termések színére nézve.  Az F1-ben több örökletes tényező kombinációja jön létre. 
Határozza meg a következőket: 

a) a szülőegyedek genotipusát; 
b) a két szülő által létrehozott gaméták típusát; 
c) az F1 azon kombinációinak arányát , melyek nagy gyümölcsűek; az F1 azon egyedeinek 

genotípusát, melyek nagy és piros termésűek, valamint  nagy és fehér termésűek. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 

új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
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III. TÉTEL (30 pont) 
 
1.            14 pont 

Az érzékszervek az idegrendszerrel együtt megvalósítják az emlősök 
érzékenységét.  

a) Pontosítsa az emlősök szemgolyója optikai rendszerének három komponensét.  
b) Írjon egy érvelést a következő kijelentésre: „Az emlősök középfülében a három 

hallócsontocskának, a kalapács-, üllő- és kengyelnek szerepe van a hanghullámoknak a 
hallóreceptorokhoz való eljuttatásában. ”. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat:   
- A bőr. 
- Az ember központi idegrendszerének betegségei- veszélyességi tényezők. 
 

2.            16 pont 
Az eukariótáknak sejtes szerveződése van. A sejtosztódás az eukariótáknál 

mitózissal vagy meiózissal valósul meg. 
a) Pontosítson egy hasonlóságot és egy különbséget a mitózis metafázisa és a meiózis I. 

metafázisa között.  
b) Magyarázza meg a centroszóma szerepét a sejtosztódás folyamatában.  
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „ A citoplazma – egy sejtalkotó”, felhasználva 
a megfelelő tudományos tartalmakat.  

E célból tartsa be a következő lépéseket: 
 -  soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat.  
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 6  
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. TÉTEL (30 pont) 
A            4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 
 

A hasnyállipáz hidrolizálja a ………………. zsírsavakra és …………….. . 
 
B            6 pont 

Adjon két példát a prokarióta sejt alkotóira; mindkét sejtalkotóhoz rendelje annak egy-egy 
szerepét. 
 
C            10 pont 
 Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

 
1.  A nyitvatermők a következő országhoz tartoznak: 

a) Gombák 
b) Monerák 
c) Növények 
d) Protiszták 

 
2.  A Parkinson kór a következő rendszer betegsége: 

a) keringési  
b) emésztő  
c) központi ideg  
d) férfi szaporító  

 
3.  Példa fel nem nyíló száraz termésre a zárvatermőknél: 

a) toktermés 
b) szemtermés 
c) hüvelytermés 
d) becőtermés 

 
4.  A csapsejtek: 

a) hiányoznak a sárgafoltból  
b) kemoszenzitív sejtek  
c) a látóideg alkotói  
d) a retinában találhatók  

 
5.  Növényeknél a fotoszintézis: 

a) az asszimiláló pigmentek hiányában valósul meg  
b) autotróf táplálkozási mód  
c) fényenergiát szabadít fel  
d) szervetlen anyagokat hoz létre  
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D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 

száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

 
1. A vese kéregállományát a vesepiramisok alkotják.  

2. Az AIDS nemi úton terjedő betegség, amely a nőkre jellemző.  

3.  Az emlősök belső füle csillós hallósejteket tartalmaz.  
 
II. TÉTEL  (30 pont) 
 
A            18 pont 

Az emlősöknél a vér zárt véredényrendszerben kering, éspedig osztóerekben, 
gyűjtőerekben és hajszálerekben. 

a) Hasonlítsa össze az aortát és a tüdőgyűjtőereket, megnevezve két különbséget közöttük.  
b) Magyarázza meg a vér szerepét a szervezet védekezésében.  
c) Számítsa ki egy felnőtt  vérplazmájának víztartalmát, tudva a következőket:  
 - a vér a szervezet tömegének 7%-a; 
 - a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
 - a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
 - a felnőtt testtömege 73 Kg.  

Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá. 

 
B            12 pont 

Kereszteznek két növényt, amelyek két tulajdonságpárban különböznek egymástól: a levelek 
alakjában és méretében. A kerek (R) és  nagy (M) levelek domináns jellegűek, míg az ovális (r) és 
kisméretű (g) levelek recesszív jellegűek.  Az egyik növény levelei kerekek és nagyok, mindkét 
jellegre homozigóták, míg a másik növény levelei oválisak és kisméretűek. Az F1-ben hibrid 
szervezetek jönnek létre. Az F1 egyedeinek keresztezéséből, az F2-ben az örökletes tényezők 16 
kombinációja alakul ki. Határozza meg a következőket: 

a) a két növény genotípusát; 
b) három példát az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusára; 
c) az F2 azon kombinációinak számát, amelyek homozigóták a levelek méretére; az F2 azon 

egyedeinek genotípusát, melyek levelei kerekek és kicsik. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 

új kérdéssel, majd válaszoljon rá.   
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
 

 
III. TÉTEL (30 pont) 
 
1.            14 pont 
  A légzés egyike az élőlények alapvető életműködéseinek 

a) Helyettesítse az x és y betűket a megfelelő fogalmakkal az alábbi összefüggésben: 
A szerves anyag→ x + CO2 + y 

b) Fogalmazzon egy érvet az alábbi állítás alátámasztására: „A léghólyagocskák 
alkalmazkodtak a légzési gázok cseréjéhez.”. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 
tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  
- Alkoholos erjedés  
- Tüdőszellőzés  
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2.            16 pont 

Az emlősök központi idegrendszerét az agyvelő és a gerincvelő alkotja.  
a) Nevezze meg az agytörzs három alkotóját.  
b) Magyarázza meg a következő kifejezést: „A kisagy szintjén történő sérülések 

befolyásolhatják az test egyensúlyának megtartását.”. 
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „A gerincvelő szerepe”, felhasználva a 

megfelelő tudományos tartalmakat.  
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
 -  soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
 - alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 7  
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. TÉTEL            (30 pont) 
A            4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 

 
A ……..utak szervei a garat, a gége és a ……….. . 

 
B            6 pont 

Adjon két példát a gombák csoportjára; mindkét csoporthoz rendelje annak egy-egy 
jellegzetes képviselőjét. 

 
C            10 pont 
 Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

 
1.  A tüdőgyulladás a következő rendszer betegsége: 

a) keringési 
b) emésztő 
c) kiválasztó 
d) légző  

 
2.  A baktériumok a következő országhoz tartoznak: 

a) Állatok 
b) Gombák 
c) Monerák 
d) Növények 

 
3.  Egy  2n = 22 kromoszómaszámú anyasejt mitotikus osztódása révén keletkező leánysejtek    
mindegyikének van:  

a) 2n = 22 kromoszómája 
b) 2n = 11 kromoszómája  
c) n = 22 kromoszómája 
d) n = 11 kromoszómája                       

 
4.  A petesejt: 

a) számos tüszőt tartalmaz  
b) haploid sejt este  
c) a női nemi mirigyet képviseli  
d) a méhben képződik  

 
5.  Fényérzékeny sejtek: 

a) szinapszist képeznek a bipoláris neuronokkal  
b) hiányoznak a sárgafoltból  
c) az érhártyában találhatók  
d) nem tartalmaznak pigmenteket  
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D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 

száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 
 

1. A  gerincvelő, a szerkezetében található fehérállomány által megvalósítja reflexfunkciót. 

2. Emlősöknél, normális kilégzéskor a rekeszizom összehúzódik.  
 
3.  Az egyszikűek zárvatermők.  
 
II. TÉTEL            (30 pont) 
 
A            18 pont 

Az emlősöknél a keringési rendszert a szív és a vérerek alkotják, éspedig osztóerek, 
gyűjtőerek és hajszálerek. 

a) Jellemezze  az osztóeres magas vérnyomást, megnevezve: egy  okát, megelőzésének két 
módját.  

b) Magyarázza meg a szívizom szerepét. 
c)  Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy súlyemelő esetében, tudva a következőket:  

 - a vér a szervezet tömegének 8%-a; 
 - a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
 - a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
 - a súlyemelő testtömege 99 Kg.  

Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá. 

 
B            12 pont 

Kereszteznek egy krizantém fajtát, amelynek virága nagy (M) és  szirmai pirosak (R), egy 
kisvirágú (m) és fehér szirmú (r) fajtával.  A krizantém fajták mindkét jellegre homozigóták. Az F1 

egyedeinek keresztezéséből az F2-ben az örökletes tényezők 16 kombinációja alakul ki. Határozza 
meg a következőket: 

a) Az F1  növényeinek fenotípusát; 
b) az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusát; 
c) az F2 azon kombinációinak számát, amelyek homozigóták a virágok méretére; az F2 azon 

egyedeinek genotípusát, melyek virágai kicsik és piros szirmúak. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 

új kérdéssel, majd válaszoljon rá.   
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

. 
 
III. TÉTEL            (30 pont) 
 
1.            14 pont  

A sejt az élővilág szerkezeti és működési egysége.  

a) Nevezzen meg két sejtszervecskét az eukarióta sejt szerkezetéből, pontosítva mindkét 
sejtszervecske által betöltött szerepet.  

b) Fogalmazzon egy érvet az következő állítás alátámasztására: „A mitotikus sejtosztódás és 
meiotikus sejtosztódás között léteznek hasonlóságok.”. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 
tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- A meiózis szakaszai   
- A prokarióta sejt  
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2.            16 pont 

Az élővilágban kétféle táplálkozási mód létezik: autotróf és heterotróf.  
a)  Írja le a fotoszintézis reakcióegyenletét.  
b) Állapítson meg egy hasonlóságot és egy különbséget az autotróf és heterotróf táplálkozás 

között.  
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „A tápcsatorna járulékos mirigyei és azok 

szerepe”, felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat.  
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
 -  soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
 - alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
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Biologie vegetală şi animală 
 Test 8  
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

 A munkaidő három óra. 
 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                   4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

Az emlősök retinájának szerkezetében található fényérzékeny sejtek: ........ és ........ . 
B                  6 pont  
Adjon példát két növény csoportra és írja mindegyik csoport mellé annak egy-egy 
jellegzetességét! 
 
C                10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1. A szervezetek táplálkozási életműködése megvalósulhat a következő rendszerekkel: 

a)  ideg és emésztő 
b)  kiválasztó és izom 
c)  csont és izom 
d)  légző és keringési 
 

2. A lábasfejűek: 
a) gyűrűs férgek 
b) ízeltlábúak 

      c) gerinchúrosok 
d) puhatestűek 
 

3. Egy 2n=18 kromoszómájú anyasejt meiotikus osztódása során keletkezett mindegyik 
leánysejt tartalmaz: 
a) 2n=18 kromoszómát 
b) 2n=9 kromoszómát 
c)  n=18 kromoszómát 

      d)  n=9 kromoszómát 
 
4. A hörghurut a következő rendszer betegsége: 

a) keringési 
b) emésztő 
c) kiválasztó 
d) légző 
 

5. Az alkoholos erjedést: 
a) ecet készítésében alkalmazzák 
b) egysejtű gombák végzik 
c) az aerob légzés egyik típusa 
d) zárvatermőkre jellemző 
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D                    10 pont  

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   
 
1. Az öröklődés és a változékonyság az élővilág tulajdonságai. 
2. Az emlősöknél a húgyutakat képviselik a vesék, a húgyvezetékek és a húgyhólyag. 
3. A garat az a szerv, melynek szintjén kereszteződik a keringés és emésztés útja. 
 

II. TÉTEL                       (30 pont) 
  
A                                                                                                                    18 pont 
A vér az emlősök belső környezetének alkotó eleme, a keringési rendszerben kering, 
amelyet a szív és a vérerek képviselnek. 
a) Nevezzen meg két véreret és a szív azon üregeit, amelyek ezen vérerekkel 
kapcsolatban vannak. 
b) Adjon meg két különbséget a vörösvértestek és fehérvérsejtek között. 
c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket:  
- a vér a szervezet tömegének 7% -a;  
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
- a személy testtömege 77 Kg.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
d) Egészítse ki a feladat c. alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.  
 

 
 B                                                                                                                    12 pont 
Vörös szirmú (R), kis levelű (m) rózsa fajtát kereszteznek fehér szirmú (r), nagy levelű (M) 
rózsa fajtával. A rózsa fajták homozigóták mindkét tulajdonságra. 
Az F1 egyedeinek keresztezéséből az F2-ben az örökletes tényezők 16 kombinációját 
kapják. 
 Határozza meg a következőket: 
    a) a szülők genotípusát; 
    b) az F1 egyedei által termelt gaméták típusait; 
    c) F2-ben a színre homozigóta kombinációk számát és F2-ben fehér szirmú és kis 
levelű egyedek genotípusát. 
    d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 
felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
 

III. TÉTEL                             (30 pont)  
 
1.                 14 pont 

A sejt a szervezetek szerkezeti és működési egysége, amely osztódásra képes. 
      a) Nevezze meg a mitózis négy fázisát. 

b) Magyarázza meg a következő kijelentést „A prokarióta sejtből hiányzik a tipikus 
sejtmag”. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat. 
- A sejtmag 
- A genetikai rekombináció 
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2.               16 pont 

Az emlősök emésztő rendszerét a tápcsatorna és a járulékos mirigyek alkotják. 
 a) Sorolja fel a tápcsatorna három elemét. 

b) Jellemezze a gyomor-patkóbél fekélyt, pontosítva: egy okot, egy megnyilvánulást és 
egy megelőzési módot. 
c) Alkosson egy esszét „Az exokrin hasnyálmirigy” címmel, felhasználva a megfelelő 
tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket: 

- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 
helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat 
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 Test 9  
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

 A munkaidő három óra. 
 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                   4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik. 

A belső fül a ........ és ........receptorainak a helye. 
B                  6 pont  
Nevezzen meg két Protiszta csoportot, mindenik csoportnak megfelelően írja le egy – egy, a 
csoportot képviselő faj nevét! 
 
C                10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1. Az emberi alsó végtagváz csontja: 

a)  szárkapoccsont 
b)  felkarcsont 
c)  orsócsont 
d)  singcsont 
 

2. A kétéltűek: 
a) ízeltlábúak 
b) gerinchúrosok 

      c) monerák 
d) méhlepényesek 
 

3. Egy 2n=32 kromoszómájú anyasejt mitotikus osztódása során keletkezett mindenik 
leánysejt tartalmaz: 
a) 2n=32 kromoszómát 
b) 2n=16 kromoszómát 
c)  n=32 kromoszómát 

      d)  n=16 kromoszómát 
 
4. A Koch-bacillus okozza: 

a) a hörgők asztmáját 
b) a hörghurutot 
c) a légcsőhurutot 
d) a TBC-t 
 

5. A légzés: 
a) szerves anyagok szintézisét jelenti 
b) az állati szervezetekre jellemző folyamat 
c) igényli a fény jelenlétét 
d) lehet aerob és anaerob 
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D                    10 pont  

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   
 
1. Az élőlények táplálkozási életműködése a keringési rendszer és izomrendszer révén 
valósul meg. 
2. Az emlősök esetében kilégzéskor a levegő a tüdőbe jut. 
3. A páfrányok növények. 
 

II. TÉTEL                       (30 pont) 
  
A                                                                                                                    18 pont 
A négyüregű szív, valamint a vérerek, a keringési rendszert alkotják. 
a) Jellemezzék a tüdőgyűjtőereket, figyelembe véve a következőket: annak a szívüregnek 
a neve, amellyel ezek a vérerek kapcsolatba kerülnek, a szállított vér milyensége,a vér 
keringésének iránya ezekben az erekben, egy hasonlóság a nagy osztóér-törzssel 
(aortával). 
b) Magyarázza meg a félhold alakú billentyűk szerepét! 
c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy gyerek esetében, tudva a következőket:  
- a vér a szervezet tömegének 7% -a;  
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
- a gyermek testtömege 41 Kg.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
d) Egészítse ki a feladat c. alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.  
 

 
 B                                                                                                                    12 pont 
Két tulipánfajtát kereszteznek egymással: az egyik fajtánál a virágok nagyok és sárga 
színűek – mindkét tulajdonságra heterozigóta az egyed, a másik fajta virágai fehérek és 
kis méretűek. Tudva azt, hogy a sárga szín esetében „G”-vel jelöljük a génváltozatot, a 
fehér színt pedig „g”-vel, illetve a nagy virágokat „M”-el, a kis virágú változatot „m”-el, 
határozzák meg a következőket: 
    a)  keresztezett fajták genotípusát; 
    b) a heterozigóta egyed gaméta típusait mindkét tulajdonságot figyelembe véve; 
    c) az F1 azon leszármazottainak genotípusát és fenotípusát, amelyek homozigóták a 
színre és heterozigóták a méretre. 
    d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 
felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
 

III. TÉTEL                             (30 pont)  
 
1.                 14 pont 

A Golgi-készülék és az endoplazmatikus hálózat, sejtszervecskék. 
      a) Nevezzen meg másik két sejtszervecskét és írja le ezek szerepét! 

b) Magyarázza meg a magorsó szerepét! 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat. 
- A meiózis fontossága / jelentősége 
- A sejtciklus 
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2.               16 pont 
Az autotrófia az élővilágban előforduló táplálkozási mód. 
 a) Nevezze meg a fotoszintézis két szakaszát, és említsen meg egy jellegzetességet az 
egyik szakasszal kapcsolatban. 

b) Magyarázza meg a klorofill jelenlétének a szükségességét a fotoszintézis 
folyamatában. 
c) Alkosson egy esszét „A fotoszintézis kimutatása” címmel, felhasználva a megfelelő 
tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket: 

- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 
helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat 
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 Teszt 10  
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

 A munkaidő három óra. 
 
I. TÉTEL            (30 pont)  
A             4 pont  

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 

helyessé válik.  

 
A(z) ..................…….  és a(z)……................…… a szem védőburkai közé tartoznak. 
 

B            6 pont  
Nevezze meg a zárvatermők virágának két alkotóját és társítson mindegyik megnevezett 

alkotóelemhez egy-egy szerkezeti jellemzőt. 

 
C            10 pont  

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  
 

1. Ha egy 2n= 28 kromoszómát tartalmazó anyasejt meiózissal osztódik, akkor mindegyik 
utódsejt tartalmaz: 

a) 2n= 28 kromoszómát 
b) 2n= 14 kromoszómát 
c) n= 28 kromoszómát 
d) n= 14 kromoszómát 
 

2. Érzékszervi rendellenesség az embernél: 
a) kandidózis 
b) epilepszia 

      c) gégegyulladás 
d) rövidlátás 
 

3. A kapcsolatteremtő életműködéseket megvalósító szervrendszerek: 
a) emésztő és keringési 
b) kiválasztó és izom 
c) izom és légző 

      d) csont és izom 
 
4. Állati sejtekből hiányzó, de növényi sejtekre jellemző sejtalkotó: 

a) Golgi- készülék 
b) endoplazmatikus retikulum 
c) riboszóma 
d) sejtfal 
 

5. A hipotalamusz: 
a) az agytörzs része 
b) a gerincvelőhöz képest ventrális (hasi) elhelyezkedésű 
c) egy pár kocsánnyal kapcsolódik a hídhoz 
d) szabályozza a szervezet vízháztartását 
 



Ministerul Educaţiei și Cercetării  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală  Test 10  
Pagina 2 din 3 

D             10 pont  

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 

a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma mellé H 

betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E célból a megfelelő 

tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el.   

 

1. A kanyarulatos csatorna a nefron egyik alkotóeleme. 

2. Az Urodela (farkos kétéltűek) rend a hüllők osztályába tartozik. 

3. A növényeknél, a fotoszintézis kimutatható a kibocsájtott CO2 alapján. 

 

 

 

II. TÉTEL            (30 pont) 

  

A.             18 pont 

A szív és a vérerek az emlősök keringési rendszerének alkotó elemei. Az érkatasztrófák a 

keringési rendszer gyakori megbetegedései az embernél. Ennek egyik oka az érszűkület lehet.  

a) Határozza meg az érkatasztrófák egy másik okát, két megnyilvánulási módját és két 

megelőzési lehetőségét. 

b) Magyarázza meg a pitvar- kamrai billentyűk szerepét. 

c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket:  

- a vér a szervezet tömegének 7% -a;  

- a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  

- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  

- a személy testtömege 55 Kg.  

Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  

d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 

használva, majd válaszoljon rá.  

 

 

 

B.             12 pont 

Két olyan barack fajtát kereszteznek, amelyek két tulajdonságpárban különböznek 

egymástól: virágok mérete és a gyümölcsök színe. A nagy virágok (M) és fehér gyümölcs (A) 

domináns tulajdonságok, míg a virágok kis mérete (m) és a gyümölcs sárga színe (a) recesszív 

jellemzők. Az egyik szülő nagy virágú és fehér gyümölcsű, míg a másik kis virágú és sárga 

gyümölcsű. A szülők mindkét tulajdonságra nézve homozigóták. Az első nemzedékben, F1-ben 

hibrid szervezeteket kapunk. Az F1 hibridjeinek keresztezéséből az F2-ben az örökletes tényezők 

16 kombinációját kapják. Határozza meg a következőket: 

    a) a szülők genotípusát; 

    b) három példát az F1 egyedei által termelt gaméták típusaiból; 

    c) F2-ben a virág méretére nézve homozigóta kombinációk számát,  és F2-ben a kis 

virágú és fehér gyümölcsű egyedek genotípusát; 

    d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 

felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  

Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
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III. TÉTEL            (30 pont) 

  

1.             14 pont 

Az élővilág sejtes szerveződésű. 

      a) Határozza meg a sejtmag két alkotóját. 

b) Állapítson meg egy hasonlóságot és egy különbséget a mitokondrium és a 

kloroplasztisz között. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 

megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 

tartalmakat: 

- A környezet hatása az öröklődésre 

- A mitózis profázisa 

 

 

 

2.             16 pont 

Az élővilágban több táplálkozási módot tartunk számon. 

 a) Nevezzen meg két táplálkozási módot és határozzon meg egy különbséget köztük. 

b) Magyarázza el a fotoszintézis és a mezőgazdasági termelés kapcsolatát. 

c) Alkosson egy mini esszét „A bélnedv szerepe az emésztésben” címmel, felhasználva a 

megfelelő tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket: 

- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  

- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 

helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 11 
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A            4 pont 
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  
 

A ...................... betegség a ………………………….. rendszer (készülék) rendellenessége.
  
B            6 pont 
Nevezze meg a meiotikus sejtosztódás két szakaszát és írjon mindegyik szakaszhoz egy-egy 
jellegzetességet. 

 
C            10 pont 
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1.  Példa fel nem nyíló száraz termésre a zárvatermőknél:  

a)  kaszattemés 
b)  toktermés 
c)  hüvelytermés 
d)  becőtermés 

 
2.  A farkos kétéltűek:  

a) kétéltűek 
b) emlősök 
c) madarak 
d) hüllők 

 
3.  Az egyszikűek az alábbi országba tartoznak: 

a) gombák 
b) monera (prokarióták) 
c) növények  
d) protiszták 

 
4.  A retina tartalmaz: 

a) kemoreceptorokat 
b) fotoreceptorokat 
c) mechanoreceptorokat 
d) vérereket 

 
5.  Az emlősök veséje:  

a) több millió vesekehelyből áll  
b) húgyút 
c) páros szerv 
d) a mellüregben helyezkedik el 
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D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 

kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma mellé H betűt 
írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E célból a megfelelő 
tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el 

 
1. Az emlősök petefészkei számos tüszőt tartalmaznak.  

2. A kandiózis elsősorban a nőket érintő nemi úton terjedő betegség  

3.  Az emlősök középfüle csillós hallósejteket tartalmaz 
 
II. TÉTEL  (30 pont) 
 
A            18 pont 

Az emlősöknél a vér egy zárt érrendszerben kering, amelyet az osztóerek, a gyűjtőerek és 
a hajszálerek alkotnak.  

a) Hasonlítsa össze a tüdőgyűjtőereket az aortával: találjon egy hasonlóságot és egy 
különbséget közöttük.  

b) Magyarázza a vérlemezkék szerepét. 
c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy felnőtt személy esetében, tudva a következőket:  

- a vér a szervezet tömegének 7% -a;  
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
- a személy testtömege 83 Kg.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  

d)  Egészítse ki a feladat c). alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.  

B            12 pont 
Két olyan növényt kereszteznek, amelyek két tulajdonságban, a termés színében és 

méretében különböznek egymástól. A termés sárga színe (G) és a nagy termés (M) domináns 
tulajdonságok, míg a termés vörös színe (g) és az apró termés (m) recesszív tulajdonságok.  Az 
egyik növény sárga színű, nagy termésekkel rendelkezik, és mindkét tulajdonságra nézve 
homozigóta, míg a másik növénynek vörös színű, apró termései vannak. Az F1 -ben hibrid 
leszármazottakat nyernek. Ha az F1 egyedeit egymás között keresztezik, az F2 -ben az örökletes 
tényezők 16 féle kombinációját nyerik. Határozza meg a következőket:  
a) a két növény genotípusát;  

b) három példát az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusára;  

c) az F2 azon kombinációinak számát, amelyek homozigóták a termés színére; az F2 azon 
egyedeinek genotípusát, melyek termése vörös és nagy.  
d. Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó új 
kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
 
III. TÉTEL (30 pont) 
 
1.            14 pont 
 A légzés az élő szervezetek egyik alapvető életműködése.  

a) Helyettesítse az A és B betűket az alábbi összefüggésben a megfelelő fogalmakkal:  
A + O2 → CO2 + B + energia 

b) Fogalmazzon egy érvet az alábbi állítás alátámasztására: „Az ecetsavas erjedés nem 
tipikus erjedés”. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 
tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

- Az adenozin-trifoszfát (ATP) 
- A légutak 
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2.            16 pont 
Az emlősök központi idegrendszerét a gerincvelő és az agyvelő alkotja.  

a) Nevezzen meg hármat a hipotalamusz szerepei közül.  
b) Magyarázza meg a következő kifejezést: “A gerincvelő ingervezető szerepét az 

alkotásában részt vevő fehérállomány biztosítja”.  
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Az agytörzs”, felhasználva a megfelelő 

tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és 
összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 12  
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
 
I. TÉTEL (30 pont) 
A            4 pont 
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  
 

A .................  -nál/-nél az anaerób légzést még ............................ is nevezik.  
 
B            6 pont 
Adjon két példát az ember kiválasztó készülékének megbetegedésére; mindkét megbetegedés 
mellé írjon egy-egy lehetséges kiváltó okot.  
 
C            10 pont 
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik 

 
1.  A gégehurut az alábbi készülék megbetegedése: 

a) keringési 
b) emésztő 
c) kiválasztó 
d) légző  

 
2.  A spórások az alábbi országba tartoznak: 

a) állatok 
b) gombák 
c) Monera 
d) Protiszták 

 
3.  A csapsejtek:  

a) Az érhártya alkotói 
b) Az ínhártyában helyezkednek el 
c) vegyi receptorok 
d) felelősek a színlátásért  

 
4.  Példa felnyíló száraz termésre a zárvatermőknél: 

a) bogyótermés 
b) egyszerű csonthéjas termés 
c) makktermés 
d) hüvelytermés 

 
5. Űrbelűek a: 

a) galandférgek  
b) fonalférgek 
c) kevéssörtéjűek 
d) kehelyállatok 
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D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 

kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma mellé H betűt 
írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E célból a megfelelő 
tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 
 

1. A gaméták tisztaságának törvénye a mendeli öröklődés törvényeinek egyike.  
 
2. A halló receptorsejtek a külső fülben találhatók 
 
3.  Normális kilégzés ideje alatt az emlősöknél a mellkas térfogata megnő.  
 
II. TÉTEL  (30 pont) 
 
A            18 pont 

Az emlősök keringési készülékét a szív és a vérerek alkotják.   
a) Jellemezze a visszértágulatot, meghatározva: egy okát, két megnyilvánulását és 

megelőzésének két módját.  
b) Magyarázza a szív falában levő ingerületkeltő és ingerületvezető speciális izomszövet 

szerepét.  
c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket:  

- a vér a szervezet tömegének 7% -a;  
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
- a személy testtömege 69 Kg.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  

d) Egészítse ki a feladat c). alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá. 

 
B            12 pont 

Kereszteznek egy kis virágú (m) és vörös színű sziromlevelekkel rendelkező (a) 
dohányvirágot egy nagy virágú (M) és fehér színű sziromlevelekkel rendelkező (A) dohányvirággal. 
A dohányvirágok mindkét tulajdonságra nézve homozigóták. Ha az F1 egyedeit egymás között 
keresztezik, az F2 -ben az örökletes tényezők 16 féle kombinációját nyerik. Határozza meg a 
következőket:  

a. A növények fenotípusát az F1 -ben; 
b. Az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusát; 
c. Az F2 azon kombinációinak számát, amelyek homozigóták a virág méretére; az F2 

azon egyedeinek genotípusát, melyek virága kicsi és fehér színű.  
d.  Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 

felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

 
III. TÉTEL (30 pont) 
 
1.            14 pont  

A metafázis és az anafázis a mitotikus sejtosztódás fázisai.  
a) Írja le a mitózis másik két fázisát.  
b) Hasonlítsa össze a metafázist és az anafázist, meghatározva két különbséget közöttük.  
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 

tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- a meiózis szakaszai 
- A mutációk- osztályozás 
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2.            16 pont 
Az élővilágban két alapvető táplálkozási mód létezik: az autortóf és a heterotróf mód.   

a) Fogalmazzon egy érvet az alábbi állítás alátámasztására: „A legtöbb növény autotróf 
módon táplálkozik.” 

b) Találjon egy hasonlóságot és egy különbséget a szaprofita és parazita táplálkozási mód 
között.  

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „A szimbionta táplálkozás”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és 

összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 13  
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I Tétel (30 pont) 
A            4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 
 

Az emésztőrendszer és a .................  az élő szervezetek ……………. életműködéseinek 
megvalósításában vesznek részt. 
 
B            6 pont 

Adjon két példát  a növényi szövetek típusaira; társítsa mindkét szövettípust egy rá jellemző 
jellegzetességgel. 

 
C            10 pont 
 Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  
 
1.  A csigák: 

a) ízeltlábúak  
b) úrbelűek 
c) gerinchúrosok 
d) puhatestűek 

 
2.  A gombákhoz tartoznak: 

a) tömlősgombák 
b) mohák 
c) harasztok 
d) egyszíküek 

 
3.  Nemi úton terjedő betegség: 

a) hörgő-asztma 
b) vesekő 
c) szifilisz 
d) kancsalság  
 

4. Zárvatermőkre jellemző száraz, felnyíló termés típus: 
a) kaszattermés 
b) szemtermés 
c) csonthéjas termés 
d) becőtermés 

 
5. Egy 2n = 8 kromoszómával rendelkező anyasejt mitótikus osztódásából létrejövő leánysejtek 
kromoszóma száma:  

a) 2n = 8 kromoszóma 
b) 2n = 4 kromoszóma 
c) n = 8 kromoszóma 
d) n = 4 kromoszóma 
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D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 

kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma mellé H betűt 
írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E célból a megfelelő 
tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el.  
 

1. A tüdőgyulladás egy örökletes betegség. 
 
2. A fényérzékeny sejtek az érhártyában találhatók.  
 
3.  A gerincvelő a központi idegrendszer része.  
 
 II Tétel (30 pont) 
 
A            18 pont 

Az emlősök keringési rendszerét a szív, artériák, vénák és hajszálerek által képviselt 
vérerek alkotják.  

a) Jellemezze az agyvérzést, meghatározva: két okot, két megnyilvánulási format és egy 
megelőzési lehetőséget;  

 b) Magyarázza a szerkezet – működés összefüggést a hajszálerek esetében;  
c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket:   
- a vér a szervezet tömegének 7% -a; 
 - a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
- az atléta testtömege 66 Kg.  

Írja le a feladat megoldásának minden lépését.      
 d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.   
 
B            12 pont 

Kereszteznek két körtefajtát. Egyikük termése nagy (M), pirosas – sárga színű (R), a másik 
körtefajta termése kicsi (m) és sárga színű (r). A körtefajták mindkét tulajdonságra nézve 
homozigóták. Az F1 nemzedékben hibrid növényeket nyernek. Az F1 nemzedék növényeinek a 
keresztezésével az F2 – ben a tulajdonságok 16 féle kombinációja alakul ki. Határozza meg a 
következőket: 

 a)  az F1 nemzedék egyedeinek fenotípusát; 
 b) az F1 nemzedék egyedei által termelt gamétatípusokat;  
c) az F2 azon kombinációinak számát, amelyek heterozigóták a termés méretére nézve; az 

F2 azon egyedeinek a genotípusát, amelyek termés mérete kicsi és színük pirosas-sárga.  
 d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 

felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá.   
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
. 

 
III Tétel (30 pont) 
 
1.            14 pont 

Az emlősökre a heterotróf táplálkozás jellemző. 
a) Nevezzen meg egy különbséget a heterotróf és autotróf táplálkozás között; 
b) Jellemezzen egy emésztőnedvet, meghatározva a következőket: az emésztőnedv nevét, a 

tápcsatorna azon szakaszát, ahol kifejti hatását, két példát emésztő enzimekre az 
emésztőnedv összetételéből;  

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet. Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  

- sejten belüli emésztés  
- heveny vírusos hepatitis  
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2.            16 pont 

Az eukarióták sejtes szerveződésűek.  
a) Állapítson meg egy hasonlóságot és egy különbséget a növényi és az állati sejt között;  
b) Írjon egy érvet az alábbi igaz kijelentés alátámasztására: „A prokarióta sejt egyszerűbb 

felépítésű, mint az eukarióta sejt”; 
c) Alkosson egy minieszét a következő címmel: „A sejtmag szerkezete, ultrastruktúrája”, 

felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. E célból tartsa be az alábbi lépéseket:  
-  soroljon fel a témának megfelelő hat kifejezést;  
- alkosson legtöbb három-négy mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat.  
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 14  
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I Tétel (30 pont) 
A            4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 
 

Az idegrendszer és a .................. az élő szervezetek ............... életműködésének 
megvalósításában vesz részt. 
 
B            6 pont 

Nevezzen meg két zárvatermő csoportot; mindkét csoporthoz írjon egy képviselő példát. 
 
C            10 pont 
 Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.   

1. A madarak: 
a) ízeltlábúak 
b) űrbelűek 
c) gerinchúrosok 
d) mételyférgek 

 
2.  A vitaminhiány, húsban gazdag táplálkozás okozhat: 

a) hörghurutot 
b) kandidózist 
c) vesekövet 
d) TBC-t 

 
3.  Egy 2n = 44 kromoszómával rendelkező anyasejt mejótikus osztódásából származó leánysejtek 
kromoszóma száma:  

a) 2n = 44 kromoszóma 
b) 2n = 22 kromoszóma 
c) n = 44 kromoszóma 
d) n = 22 kromoszóma 

 
4.  A méhlepényes emlősök:  

a) ízeltlábúak  
b) gerinchúrosok 
c) monérák 
d) protiszták 

 
5. A csésze a zárvatermők virágában a következő elemek összessége:  

a) termőlevelek 
b) sziromlevelek 
c) csészelevelek 
d) porzólevelek 
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D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 

kijelentés száma mellé I betűt. ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd 
módosítsa részben a kijelentést, úgy, hogy az igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos 
információkat használja. Tagadó kijelentés használata nem megengedett.  
 

1. A vesék a hasüregben találhatók.  
 

2. Az aerob légzés nem más, mint a szerves anyagok részleges oxidációja.  
 

3. A fényérzékeny sejtek az érhártya szerkezeti alkotó elemei. 
 

 
II Tétel (30 pont) 
 
A            18 pont 

Az emlősök keringési rendszerének alkotó elemei a szív és a vérerek, melyeket osztóerek, 
gyűjtőerek és hajszálerek képviselnek. 
.  

a) Jellemezze a szívizom-infarktust, meghatározva a következőket: két okot, két 
megnyilvánulási formát és egy megelőzési lehetőséget; 

b) Magyarázza a szívizom vastagságának változását a pitvarok és a kamrák falában; 
c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy gyermek esetében, tudva a következőket:   

- a vér a szervezet tömegének 7% -a;  
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
 - a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
- a gyermek testtömege 33 Kg.  

Írja le a feladat megoldásának minden lépését.      
    d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.   
 
B            12 pont 
 Kereszteznek egy magas szárú (T) és piros virágú (R) borsófajtát egy rövid szárú (t)  és 
fehér virágú fajtával. A borsónövény fajták mindkét tulajdonságukra nézve homozigóták.  Az F1 –
ben hibrid utódok keletkeznek. Az F1 egyedeinek keresztezésével az F2 -ben az örökletes 
tényezők 16 féle kombinációja alakul ki.  
Határozza meg:   
a) az F1 nemzedék növényeinek fenotípusát;  
b) az F1 egyedei által termelt gamétatípusokat;  
c) az F2-ben a mindkét jellegre heterozigóta kombinációk számát; az F2 azon egyedeinek 
genotípusát, amelyeknek a szára magas és a virága fehér;  
 d) Egészítse ki ezt a feladatot egy újabb, ön által megfogalmazott követelménnyel, amelyben 
sajátos, a biológiára jellemző tudományos információt használ; oldja meg a javasolt követelményt.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
 
 
 III Tétel (30 pont) 
 
1.            14 pont 

A sejtes szerveződés az élőviág egyik jellemzője.  
a) Határozzon meg egy hasonlóságot és egy különbséget a prokarióta és eukarióta sejt 
között;  
b) Magyarázza a szerkezet – működés összefüggést a mitokondrium esetében; 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja 

fel erre a célra a következő tartalmakat:  
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- Karioplazma - kromatin 
- Osztódási orsó  

 
 
2.            16 pont 

A heterotrófia az emlősökre is jellemző táplálozási mód. 
a) Határozzon meg egy különbséget a heterotróf  és autotróf táplálkozás között; 
b) Magyarázza az epe szerepét a vékonybélben történő emésztésben; 
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Az emlősök gyomra”, felhasználva a 

megfelelő tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket:  
-  soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és 

összefüggően használja a felsorolt fogalmakat.  
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 15  
 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. TÉTEL            (30 pont)  
  
A                       4 pont 

 
 Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 

A szemgolyó optikai rendszerének alkotói a …….. és a ……….. . 
B                       6 pont   
 Nevezzen meg két rendszertani csoportot a növények országából,majd mindkét csoporthoz 

társítsa annak egy-egy képviselőjét. 
 
C            10 pont 
 Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

 
1.  A zárvatermők virágának pártáját alkotják: 

a) termőlevelek 
b) sziromlevelek 
c) csészelevelek  
d) porzók 

 
2. Idetartoznak a tömlősgombák és a bazídiumos gombák: 

a) gombák 
b) monerák 
c) növények 
d) protiszták 

 
3.  Egy 2n=32 kromoszómájú anyasejt mitotikus osztódásából származó leánysejtek    
mindegyikének kromoszóma száma: 

a) 2n=32 kromoszóma  
b) 2n=16 kromoszóma  
c) n=32 kromoszóma  
d) n=16 kromoszóma  

 
4.  A hörgő asztma a következő rendszer betegsége: 

a) keringési  
b) emésztő  
c) kiválasztó   
d) légző  

 
5.  Egy tejben és növényekben gazdag étrend, a víz és ásványi sók anyagcseréjének zavara 
okozhat : 

a) hörgőasztmát  
b) vesekövet  
c) tüdőgyulladást  

      d) visszértágulatot  
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D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 
száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

 
1. A vese, a húgyvezetékek és a húgycső húgyutak. 

2. A páfrányok növények. 

3. A fülkagyló és a hallójárat a középfül részei. 

 
II. TÉTEL (30  pont) 
 
A            18 pont 

Az emlősöknél a vér zárt véredényrendszerben kering, éspedig osztóerekben, 
gyűjtőerekben és hajszálerekben. 
a) Hasonlítsa össze az üres gyűjtőereket és a tüdőgyűjtőereket, a következő kritériumok 

alapján: a szív üregei, amellyel kommunikálnak, a szállított vér típusa, a vér keringésének 
iránya ezekben a vérerekben. 

b) Írjon egy érvet annak alátámasztására, hogy: “ A vérnek számos funkciója van”.  
c)  Számítsa ki egy személy  vérplazmájának víztartalmát, tudva a következőket:  

 - a vér a szervezet tömegének 8%-a; 
 - a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
 - a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
 - a személy testtömege 105 Kg.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  

d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá. 
 

 
B            12 pont 

Kereszteznek egy növényt, amelynek levelei oválisak (O) és  szőrrel borítottak (P), és mindkét 
jellegre homozigóta, egy olyan növénnyel melynek levelei megnyúltak (o) és szőr nélküliek (p).  Az 
F1-ben hibrid szervezetek jönnek létre. Az F1 egyedeinek keresztezéséből az F2-ben az örökletes 
tényezők 16 kombinációja alakul ki. Határozza meg a következőket: 

a) az F1 növényeinek fenotípusát; 
b) az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusát; 
c) az F2 kétszeresen homozigóta kombinációinak számát; az F2 azon egyedeinek 

genotípusát, amelynek levelei megynyúltak és szőrrel borítottak;  
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 

új kérdéssel, majd válaszoljon rá.   
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

 
III. TÉTEL (30 pont) 
 
1.            14 pont 

 Az élővilágban két sejttípus létezik: prokarióta és eukarióta.  
a) Nevezzen még két közös sejtalkotót e két sejttípus esetében.   
b) Magyarázza meg a a meiózis során megvalósuló kölcsönös génkicserélődés szerepét  az  

élőlények változatosságában. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 

tudományos nyelvezetet használva.  
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  
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- Eltérések  a tulajdonságpárok szétválásának mendeli törvényeitől  
- A nemek kromoszomális meghatározottsága  

 
 
2.            16 pont 

Az élővilágban megfigyelhető  táplálkozási életműködések az autotróf és a heterotróf 
táplálkozás.  

a) Pontosítsa a fotoszintézis jelentőségét. 
b) Magyarázza meg a nyál szerepét a szájüregben történő emésztésben. 
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Emésztési típusok amelyekkel az állatoknál 

találkozhatunk”, felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat.  
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
 -  soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat.  
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 16  
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I TÉTEL (30 pont) 
A            4 pont 
 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentéseket, 
helyes állítást kapunk. 

 
A hasnyál ……..….. tartalmaz, amelynek szerepe van a(z) …………….. emésztésében. 

 
B            6 pont 
 Adjon két példát a puhatestűek csoportjaira; írjon mindegyik csoporthoz egy 

jellegzetes képviselőt. 
 
C            10 pont 
 Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz van.   
 
1.  A leánysejtek kromoszómaszáma, amelyek egy 2n = 52 kromoszómával rendelkező anyasejt 
meiózisa során keletkeznek:  

a) 2n = 52 kromoszóma 
b) 2n = 26 kromoszóma  
c) n = 52 kromoszóma 
d) n = 26 kromoszóma 

 
2.  A kevéssertéjűek (Oligochaeták) a következő törzshöz tartoznak : 

a) gyűrűsférgek 
b) fonálférgek 
c) laposférgek 
d) kehelyállatok 

 
3.  Az Anura rend (farkatlan kétéltűek) a következő osztályba tartozik: 

a) kétéltűek 
b) emlősök 
c) madarak 
d) hüllők 

 
4.  A kandidózis: 

a) nemi úton terjedő betegség 
b) kiegyensúlyozott táplálkozással megelőzhető 
c) a HIV vírus váltja ki 
d) a férfiakra jellemző 

 
5.  Az emlősök veséi: 

a) szerkezeti és működési egységük a vesekehely 
b) a kapcsolatteremtő életműködések megvalósításában vesznek részt 
c) rostos tok veszi őket körül 
d) a mellkasban találhatók 
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D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen az alábbi kijelentéseket. Ha úgy gondolja, hogy a kijelentés igaz, 

akkor írja a vizsgalapra a kijelentés megfelelő száma mellé az I betűt. Ha hamisnak gondolja a 
kijelentést, akkor írja a kijelentés megfelelő száma mellé a H betűt és módosítsa kis mértékben a 
kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. Használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket 
Egyszerű tagadás nem elfogadott. 
 
1. A csarnokvíz és az üvegtest az emlősök szemének fénytörő közegeihez tartozik.  
 
2. Fotoszintézis során a növények szervetlen anyagokat hoznak létre.  
 
3.  A szimbionta táplálkozás megvalósulhat szaprofita és parazita módon.  
 
 
II-es TÉTEL (30 pont) 
 
A            18 pont 

Az emlősöknél a vér zárt edényrendszerben kering.  
a) Jellemezzen egy véreret, amely a nagyvérkör része, meghatározva: a nevét, a szállított vér 

típusát, a vér áramlásának irányát az adott véredényben.   
b) Magyarázza meg a szerkezet-működés közötti kapcsolatot a vörös vértestek esetében.  
c) Számolja ki egy személy vérplazmájában levő vízmennyiséget, ismerve a következőket: 
- a vér képviseli a testtömeg 7%-át; 
- a vérplazma a vér térfogatának 55%-a; 
- a víz a vérplazma összetételének 90%-a;  
- a személy testtömege 87 kg. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
d) Egészítse ki a c) alpont feladatát egy ön általa megfogalmazott, tudományos szempontból 
helyes kérdéssel; válaszolja is meg a kérdést.  

 
B            12 pont 
 Nagyméretű és fehér színű virággal rendelkező petúnia fajtát kereszteznek kisméretű, 
rózsaszínű virággal rendelkező petúnia fajtával. A nagy virágméret (M) és a fehér szín (A) 
domináns tulajdonságok, míg a kis virágméret (m) és a rózsaszín virág (a) recesszív 
tulajdonságok. A szülői szervezetek homozigóták mindkét tulajdonságra nézve. Létrejön az F1 
nemzedék, melynek egyedeit tovább keresztezik. Az F2-ben 16 génkombináció jön létre. 
Határozza meg: 

a) a szülők genotípusát; 
b) az F1 egyedeinek fenotípusát;  
c) az F2 azon egyedeinek a számát, melyek heterozigóták a színre; az F2 azon egyedeinek 

genotípusát, amelyek kisméretű, fehér színű virággal rendelkeznek. 
d) Egészítse ki a ezt  feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; a kérdésben 
használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket; válaszolja meg az ön által 
megfogalmazott kérdést. Írja le a feladat megoldádának minden lépését. 
 
III-as TÉTEL (30 pont) 
1.            14 pont 

Az élővilágban két légzéstípus létezik: az aerob és az anaerob légzés.  
a) Írja fel az aerob légzés kémiai egyenletét.  
b) Magyarázza meg, hogy miért szükséges a víz azonnali lecsapolása abban az esetben ha 

egy megművelt mezőgazdasági területet árvíz sújt.   
c) Írjon két-két igaz kijelentést (összesen négy kijelentést), melyben használjon a biológia 

szaknyelvére jellemző kifejezéseket. A mondatok vonatkozzanak a  következő tartalmakra: 
- Ecetsavas erjedés 
- A növények légzése 
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2.            16 pont 
Szerkezeti szempontból a növényi- és állati sejt között léteznek hasonlóságok és 

különbségek. 
a) Soroljon fel három olyan sejtakjotót, amelyek mind a növényi-, mind az állati sejtekben 

megtalálhatók. 
b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A sejtszervecskék szerkezete összhangban van 

ezek szerepével.” 
c) Alkosson miniesszét a „Plasztiszok (színtestek)” címmel, melyben használjon a biológia 

szaknyelvére jellemző kifejezéseket.  
Tartsa szem előtt a következőket: 
- soroljon fel erre a témára jellemző hat fogalmat.  
- alkosson legtöbb három-négy összetett mondatból álló, összefüggő szöveget, melyben 
használja helyesen és összefüggéseiben ezeket a fogalmakat 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 17  
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I TÉTEL (30 pont) 
A            4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentéseket, 
helyes állítást kapunk. 
 

A tripszin a következő emésztőnedv alkotója: ....................... és szerepe van a  ................ vegyi 

emésztésében.  

 
B            6 pont 
 Adjon két példát a férgek csoportjaira; írjon mindegyik csoporthoz egy jellegzetes 

képviselőt. 
 
C            10 pont 
 Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz van.   
 
1.  A krónikus veseelégtelenség a következő szervrendszer betegsége: 

a) keringési 
b) emésztő 
c) kiválasztó 
d) légző 

 
2.  A Gerinchúrosok közé tartoznak: 

a) a lábasfejűek 
b) a fonálférgek 
c) a csontos halak 
d) a laposférgek 

 
3.  Az emlősök vékonybelére vonatkozó, iagaz állítás:  

a) az emésztőkészülék járulékos mirigye 
b) a hasüregben található  
c) a kapcsolatteremtő életműködések megvalósításában vesz részt 
d) kollagenáz tartalmú emésztőnedvet termel 

 
4.  A növények fotoszintézise: 

a) szerves anyag képzést eredményez 
b) heterotróf táplálkozási mód 
c) nem szükséges hozzá a klorofill  
d) fény hiányában valósul meg 

 
5.  A húgyutak részét képezi: 

a) nefron 
b) vesepiramis 
c) húgycső 
d) velőállomány 



Ministerul Educaţiei și Cercetării  
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație 

 

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală  Test 17 
Pagina 2 din 3 

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen az alábbi kijelentéseket. Ha úgy gondolja, hogy a kijelentés igaz, 
akkor írja a vizsgalapra a kijelentés megfelelő száma mellé az I betűt. Ha hamisnak gondolja a 
kijelentést, akkor írja a kijelentés megfelelő száma mellé a H betűt és módosítsa kis mértékben a 
kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. Használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket 
Egyszerű tagadás nem elfogadott. 
 
1. Az emlősök belégzése közben a bordaközti izmok és a rekeszizom elernyednek.  
 
2. Az öröklődés az élővilág sajátossága.  
 
3.  A tömlősgombák (Ascomycota) a növények országához tartoznak. 
 
II-es TÉTEL (30 pont) 
 
A            18 pont 

Az emlősök keringési rendszerének részei a szív és a vérerek. 
a) Jellemezzen egy keringési rendszert érintő betegséget az embrenél, meghatározva: a 

betegség nevét, egy lehetséges okát, egy tünetét,egy megelőzési módot.  
b) Határozzon meg egy hasonlóságot és egy különbséget a pitvar-kamrai szívbillentyűk és a 

félhold alakú billentyűk között.  
c) Számolja ki egy személy vérplazmájában levő vízmennyiséget, ismerve a következőket: 

- a vér képviseli a testtömeg 7%-át; 
- a vérplazma a vér térfogatának 55%-a; 
- a víz a vérplazma összetételének 90%-a;  
- a személy testtömege 77 kg. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését 

d) Egészítse ki a c) alpont feladatát egy ön általa megfogalmazott, tudományos szempontból 
helyes kérdéssel; válaszolja is meg a kérdést.  

 
B            12 pont 
 Egy nagyméretű (M) és sárga színű (r) terméssel rendelkező almafajtát, amely heterozigóta a 
termés méretére kereszteznek egy kisméretű (m) és piros színű (R) terméssel rendelkező 
almafajtával, amely  heterozigóta a termés színére.  
Határozza meg: 

a) a szülők genotípusát; 
b) a szülők által termelt gamétákat; 
c) az F1 azon egyedeinek genotípusát, amelyek nagyméretű, sárga színű terméssel 

rendelkeznek 
 d) Egészítse ki  ezt a feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; a kérdésben 

használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket; válaszolja meg az ön által 
megfogalmazott kérdést. Írja le a feladat megoldádának minden lépését. 
 
III-as TÉTEL (30 pont) 
 
1.            14 pont 

Az érzékszervek szerepet játszanak az emlősök kapcsolatteremtő életműködéseinek 
megvalósításásban. 

a) Magyarázza meg az emlősök érzékszervei és idegrendszere közötti kapcsolatot az 
érzékelés folyamatának megvalósításában. 

b) Hasonlítsa össze a szemet és a fület, meghatározva egy hasonlóságot és egy különbséget 
e két érzékszerv szerkezete között.  

c) Írjon két-két igaz kijelentést (összesen négy kijelentést), melyben használjon a biológia 
szaknyelvére jellemző kifejezéseket. A mondatok vonatkozzanak a  következő tartalmakra: 
- a bőr 
- bénulás (paralízis) - tünetek, kiváltó okok, megelőzés 
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2.            16 pont 

 
A klasszikus Sejtelmélet szerint  minden élőlény sejtes szerveződésű.. 

a) Jellemezze a növényi sejt egyik jellegzetes alkotóját, meghatározva: a sejtalkotó nevét, egy 
szerkezeti sajátosságát, a szerepét. 

b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A sejtek szüntelen anyagcserét folytatnak a 
környezetükkel”. 

c) Alkosson miniesszét a „A közvetett sejtosztódás” címmel, melyben használjon a biológia 
szaknyelvére jellemző kifejezéseket.  
Tartsa szem előtt a következőket: 
- soroljon fel erre a témára jellemző hat fogalmat.  
- alkosson legtöbb három-négy összetett mondatból álló, összefüggő szöveget, melyben 
használja helyesen és összefüggéseiben ezeket a fogalmakat 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 18  

 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
I Tétel (30 pont) 
A            4 pont 

            Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 

A növények fotoszintézis útján szintetizálják a………..anyagokat és kibocsájtják az  ............ . 

B            6 pont 

           Írjon két példát az emberek központi idegrendszerének betegségeiről; írjon egy-egy 
jellemzőt a betegségek mellé. 
C            10 pont 
 Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 
 
1.  Az ember emésztőrendszerének alkotóeleme: 

a) máj 
b) nyálmirigyek 
c) hasnyálmirigy 
d) gyomor 

 
2.  A fenyőfélék: 

a) moszatok 
b) nyitvatermők 
c) kétszikűek 
d) egyszikűek 

 
3.  A vesék: 

a) mikroszkopikus egységeket tartalmaznak, úgynevezett neuronokat 
b) részt veszek a kapcsolatteremtő életműködés megvalósításában 
c) O2 kapnak a vesegyűjtőereken keresztül  
d) a kiválasztó rendszer alkotóelemei 

 
4.  A gonorrhea: 

a) férfiakra jellemző betegség 
b) a kiválasztó rendszer betegsége 
c) megelőzhető a gombák fogyasztásának elkerülésével 
d) egy baktérium okozza 

 
5.  Az anaerob légzés: 

a) szerepet játszik az energiatermelésben 
b) szervetlen anyagok oxidációjá 
c) növény-specifikus folyamat 
d) O2 képződésével ér véget 
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D            10 pont 
         Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
 vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. ha hamisnak ítéli, a kijelentés 
 száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést, úgy, hogy az 
 igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információkat használja. Tagadó 
 kijelentés használata nem megengedett. 
 

1. Az emlősöket a farkos és a farok nélküli kétéltűek képviselik. 
2. Normális kilégzés során, az emlősöknél a rekeszizom és a bordaközti izmok 

összehúzódnak. 
3. A heterotróf táplálkozás lehet szaprofita és parazita. 

 
 
SUBIECTUL al II-lea  (30 pont) 
 
A            18 pont 

Az emlősöknél  a vér a keringési rendszerén keresztül kering, amely szívből és vérerekből 
áll. 

 
a) Jellemezze azt az véréret, amelyen keresztül oxigéntartalmú vér áramlik, megadva: az ér 

nevét, a szív azon részét, amellyel kommunikál, a vér áramlásának irányát ezen az eren 
keresztül. 

b) Magyarázd meg a pitvar-kamra közötti billentyűk szerepét.  
c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket: 

- a vér a szervezet tömegének 7% -a;  
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
 - a személy testtömege 46 Kg.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá. 
B            12 pont 
Kereszteznek egy kis gyümölcsökkel (m), sárga termésű(G) cseresznyefajtát, amely heterozigóta a 
"sárga" tulajdonságra nézve, egy nagy gyümölcsökkel (M) és piros termésű(g) cseresznyefajtával, 

amely heterozigóta a "nagy gyümölcs" tulajdonságra nézve. Határozza meg: 
a) A szülők genotípusát; 

b) A szülők által létrhozott gamétatípusokat; 
c) Az F1 leszármazottainak genotípusa, amelyek kicsi és sárga cseresznyefajtákkal 

rendelkeznek. 

d) Egészítse ki ezt a feladatot egy újabb, ön által megfogalmazott követelménnyel, amelyben 

sajátos, a biológiára jellemző tudományos információt használ; oldja meg a javasolt 

követelményt. Írja le a feladat megoldásának minden lépését.    

     

SUBIECTUL al III-lea (30 pont) 
 
1.            14 pont  

A szem, a fül, az orr, a nyelv érzékszervek, amelyek szerepet játszanak az emlősök 
érzékenységének megvalosításában. 

a) Sorolja fel az emlős szem optikai rendszerének összetevőit. 
b) Írjon egy érvet a következő állítás mellett: "A rövidlátást divergens lencsékkel javítják." 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, megfelelő tudományos nyelvezetet használva. 

Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  
- Ízlelőbimbók 
- A belső fül 
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2.            16 pont 
Az élővilág öt országának minden élő szervezete sejtekből áll. 
a) Nevezzen meg három, a növényi és az állati sejt számára közös sejtalkotót. 
b) Magyarázza meg a következő állítást: "Egysejtű organizmusok esetén a sejt elvégzi az 
élethez szükséges összes funkciót." 
c) A megfelelő tudományos információk felhasználásával alkosson egy mini-esszét a „A mitozis 
telofázisa” címmel.   

     E célból tartsa be a következő lépéseket: - soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; - 
alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és 
összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 19  
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.   

• A munkaidő három óra.  

 
I Tétel                                                                                                                                    (30 pont) 
A            4 pont 

  Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik.  

 
A garat az a szerv, amelynek szintjén kereszteződik a(z) .................... útja a(z) 

.......................... útjával. 
 

B            6 pont 
Adjon két példát a kétéltűek csoportjaira; írjon mindegyik kétéltű csoporthoz egy jellegzetes 
képviselőt. 
 

C            10 pont 
 Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz van. 
 
1.  Az élőlények táplálkozási életműködéseit megvalósító szervrendszerek:   

a) keringési rendszer, emésztőrendszer, kiválasztó rendszer 
b) emésztőrendszer, izomrendszer, csontrendszer  
c) kiválasztó rendszer, idegrendszer, izomrendszer  
d) légzőrendszer, csontrendszer, izomrendszer  

 
2.  Egy 2n = 28 kromoszómával rendelkező anyasejt mitótikus osztódásával létrejött leánysejtek 
kromoszómaszáma:    

a) 2n = 28 kromoszóma 
b) 2n = 14 kromoszóma 
c) n = 28 kromoszóma 
d) n = 14 kromoszóma                     

 
3.  A krónikus veseelégtelenség az alábbi rendszer betegsége: 

a) keringési 
b) emésztő 
c) kiválasztó 
d) légző 

 
4.  Az emlősök emésztőrendszerének járulékos mirigye: 

a) nyelőcső 
b) garat 
c) hasnyálmirigy 
d) gyomor 

 
5.  A növényeknél a fotoszintézisre jellemző: 

a) mitokondriumokban zajlik 
b) a klorofill pigmentek hiányában megy végbe 
c) a sötét szakaszban bontja a vizet 
d) kimutatható a termelt O2 alapján  
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D            10 pont 
   Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a  vizsgalapra a 
kijelentésnek megfelelő szám mellé I betűt. ha hamisnak ítéli, a kijelentés  száma mellé H betűt 
írjon, majd módosítsa részben a kijelentést, úgy, hogy az  igazzá váljon. E célból a megfelelő 
tudományos információkat használja. Tagadó  kijelentés használata nem megengedett.  

 
1. Az epilepszia az ember egyik emésztőszervi betegsége.  
 
2. Az emlősök hallás receptorai a belső fül hártyás félkörös ívjárataiban találhatók.  
 
3.  A szaruhártya, csarnokvíz, üvegtest és szemlencse az emlősök optikai rendszerének 

részei.  
 
II- s Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

 
Az emlősöknél az érrendszert artériák (osztóerek), vénák (gyűjtőerek) és kapillárisok 

(hajszálerek) alkotják. 
a) Hasonlítsa össze az aortát és a tüdőgyűjtőereket, a következő szempontok alapján: a 

szállított vér típusa, a vér keringésének iránya ezekben a vérerekben.  
b) Írjon egy érvet annak alátámasztására, hogy: „A limfocitáknak szerepük van a szervezet  

immunitásának biztosításában.”  
c) Számítsa ki egy fiatal személy  vérplazmájának víztartalmát, tudva a következőket: 

   - a vér a szervezet tömegének 7%-a;  
 - a vérplazma a vér tömegének 55%-a;   
 - a víz a vérplazma tömegének 90%-a;   
 - a személy testtömege 79 Kg.  
 Írja le a feladat megoldásának minden lépését.   

      d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá.  
 
B            12 pont 
 Kereszteznek egy nagy virágú és sárga színű tulipánfajtát egy kis virágú és fehér színű 
tulipánfajtával. A nagy virág (M) és sárga szín (G) domináns tulajdonságok, míg a kis virág (m) és 
fehér szín (g) recesszív tulajdonságok. A szülők mindkét jellegre homozigóták.   
 Az első - F1 – nemzedékben hibrid egyedeket nyernek. Az F1 egyedeinek keresztezéséből az F2-
ben az örökletes tényezők 16 kombinációja alakul ki. Határozza meg a következőket:  
a) a szülők genotípusát;  
b) az F1 egyedeinek fenotípusát; 
c) az F2 kétszeresen heterozigóta kombinációinak számát; az F2 azon egyedeinek genotípusát, 
amelyeknek virága kicsi és sárga színű;  
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó új 
kérdéssel, majd válaszoljon rá.   Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
  
III- s Tétel (30 pont) 
 
1.            14 pont  

Az élőlények lélegezhetnek aerob és/vagy anaerob módon.  
a) Írja fel az anaerob légzés kémiai reakcióját  
b) Magyarázza meg annak okát, amiért az aerob légzésből nyert energia mennyisége 

nagyobb az anaerob légzésből nyert energia mennyiségénél.  
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 

megfelelő tudományos nyelvezetet használva.  Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat: 
-  növények légzése – kimutatás 
- az ember légzőszervi betegségei 
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2.            16 pont 

Az élőlényeket öt országba sorolják: Monérák, Protiszták, Gombák, Növények és Állatok. 
a) Jellemezze a bazídiumos gombákat meghatározva az alábbiakat: az ország, amelybe 

tartoznak, élőhelyük, táplálkozási módjuk és egy képviselőjük; 
b) Írjon egy érvet a következő állítás alátámasztására: „A kagylók vagy lemezkopoltyúsok 

(Lamellibranchiata) puhatestűek”. 
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Baktériumok”, felhasználva a megfelelő 

tudományos tartalmakat.  E célból tartsa be a következő lépéseket:   
-  soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
 - alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat.   
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 

Test 20  

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 

Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra.   

 

 I TÉTEL (30 pont) 

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 

helyessé válik.  

Az emlősöknél ……………………. során a rekeszizom ……………………… és a mellüreg 

térfogata megnő 

B 6 pont 

Adjon két példát a gerincesek csoportjaira; írjon mindegyik gerinces csoporthoz egy 

jellegzetes képviselőt.  

C                                                                                                                                           10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz van.  

1. A fenyőfélék: 

a) moszatok 

b) kétszikűek 

c) nyitvatermők 

d) egyszikűek  

 

2. A mohák a következő országba tartoznak: 

a) Gombák 

b) Monérák 

c) Növények 

d) Protiszták 

3. A szerzett immunhiányos szindróma (AIDC): 

a) nemi úton terjedő betegség 

b) Candida albicans okozza 

c) Megelőzhető kiegyensúlyozott táplálkozással 

d) A női nemre jellemző  

4. A tápcsatorna része az embernél: 

a) nyelőcső 

b) máj 

c) nyálmirigyek 

d) hasnyálmirigy 
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5. Az emlősök veséjére jellemző: 

a) a vesekapu a vese konvex (domború) oldalán található 

b) a kapcsolatteremtő életműködésekben vesz részt  

c) külső felében található a velőállomány  

d) a hasüregben található  

 

D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 

vizsgalapra a kijelentésnek megfelelő szám mellé I betűt. ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma 

mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést, úgy, hogy az igazzá váljon. E célból 

a megfelelő tudományos információkat használja. Tagadó kijelentés használata nem 

megengedett.   

1. A tulajdonságpárok független hasadása egyike az öröklődés mendeli törvényeinek. 

2. A fotoszintézis az a folyamat, melynek során a zöld növények szerves anyagokat szervetlen 

anyagokká alakítanak át, miközben O2 – t szabadítanak fel.  

3. A fehérjék emésztésének végtermékei a monoszacharidok.  

 

 II TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

Az emlősök szíve, a keringési rendszer egyik alkotóeleme, a mellüregben helyezkedik el, a 

két tüdő között. Izmos szerv, melyet két pitvar és két kamra alkot.  

a) Jellemezze az érelmeszesedést, megnevezve: két okát, két megnyilvánulási módját, egy 

megelőzési módot. 

b) Magyarázza a szívizom esetében a szerkezet - funkció kapcsolatot.  

c) Számítsa ki egy személy vérplazmájának víztartalmát, tudva a következőket: 

 - a vér a szervezet tömegének 7%-a;  

- a vérplazma a vér tömegének 55%-a;    

- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;    

- a személy testtömege 88 Kg.  

     Írja le a feladat megoldásának minden lépését.   

d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 

felhasználva, majd válaszoljon rá.   

 

B 12 pont 

 

Kereszteznek egy nagy, ovális levelű cserjét (MMOO) egy kicsi, hosszúkás levelű cserjével 

(mmoo). Az első – F1 nemzedékben hibrid szervezetek jönnek létre. Az F1 hibridjeinek egymás 

közötti keresztezésével az F2-ben az örökletes tényezők 16 kombinációja alakul ki.  

Határozza meg a következőket: 

a) az F1 egyedeinek genotípusát;  

b) az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusát;  

c) az F2 kétszeresen homozigóta kombinációinak számát; az F2 kicsi és hosszúkás levelű 

egyedeinek genotípusát; 

d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó új 

kérdéssel, majd válaszoljon rá.   Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
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III TÉTEL (30 pont) 

1. 14 pont  

Az érzékenység megvalósításban szerepet játszó egyik érzékszerv az emlősöknél a fül. 

a) Nevezze meg a külső fül két alkotóelemét az emlősöknél  

b) Hasonlítsa össze az emlősök fülének szerkezetét egy másik érzékszerv 

szerkezetével (tetszőlegesen választott), meghatározva egy köztük lévő hasonlóságát és 

egy különbségét. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 

megfelelő tudományos nyelvezetet használva.  Használja fel erre a célra a következő 

tartalmakat: 

- Az orr 

- Távollátás (hipermetrópia) 

2. 16 pont 

Az állati eukarióta sejt szerkezetében számos alkotóelem található, mint például: sejthártya, 

citoplazma, sejtmag, riboszómák.  

a) a) Nevezze meg az állati sejt egy másik összetevőjét, megadva annak egy szerkezeti 

jellemzőjét és a betöltött szerepét  

b) Értelmezze a következő állítást: "A mitokondriumokat a sejt energiaközpontjának 

tekintik"  

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „A Golgi - készülék”, felhasználva a megfelelő 

tudományos tartalmakat.  E célból tartsa be a következő lépéseket:  

 -  soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;   

- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 

és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat.   



Ministerul Educaţiei și Cercetării  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală    
 1 din 80 

Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 1  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

Az emlősöknél a(z) hallás és helyzetérzés receptorai a belső fülben találhatóak. 
B               6 pont  
Nevezze meg a meiotikus sejtosztódás két szakaszát, és írjon mindegyik szakaszhoz egy-egy 
jellegzetességet. 
- redukciós szakasz (redukciós osztódás) – a kromoszómák száma felére csökken, a 
homológ kromoszómapárok között crossing-over megy végbe, és ezáltal növekedik a 
változatosság, az anafázisban a kromoszómák kétkromatidás formában vándorolnak a 
pólusok felé. 
- érési szakasz (számtartó szakasz) – olyan, mint egy mitózis, az anafázisban a 
kromoszómák egykromatidás formában haladnak a pólusok felé. 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1. Emlősökhöz tartoznak: 

a)  a farkatlan kétéltűek 
b)  a méhlepényesek 
c) a szívóférgek 
d) a farkos kétéltűek 
 

2. A pálcikasejtek: 
a) a látóideget alkotják 
b) az érhártyában találhatóak 

      c) a látás receptorai 
d) a vörös és zöld fényre érzékenyek 
 

3. Az emlősöknél a petefészkek: 
a) számos tüszőt tartalmaznak 
b) haploid sejtek 
c) hím nemi mirigyeket képviselik 

      d) a hímivarsejtek termékenyítik meg 
 
4. Az anaerob légzés: 

a) az emlősök sejtjeinek sajátossága 
b) légköri oxigén jelenléte szükséges 
c) nagy mennyiségű energiát eredményez 
d) a mikroorganizmusoknál fermentációnak is nevezik 
 

5. Az emlősök veséje: 
a) vese kapu alkotja, a domború oldalon 
b) a kiválasztó rendszer része 
c) a mellüregben helyezkedik el 
d) húgyutak elemeit képezi 
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D             10 pont  
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   
1. A tömlősgombák a Gombák országához tartoznak. IGAZ 
2. A krónikus veseelégtelenség és a hörghurut örökletes betegségek. HAMIS  
A krónikus veseelégtelenség a kiválasztó rendszer- és a hörghurut a légzőrendszer 
betegsége. 
A Down-kór és a Klinefelter-kór örökletes betegségek. 
3. Az epe zsírok emulziójában szerepet játszó enzimeket tartalmaz. HAMIS  
Az epe zsírok emulziójában szerepet játszó epesókat tartalmaz. 
 

II. TÉTEL                       (30 pont) 
  
A.                                                                                                                     18 pont 
A szív és a vérerek az emlősök keringési rendszerének alkotó elemei. 
a) Nevezze meg a szív négy üregét.  

A szív négy ürege: bal pitvar és bal kamra, illetve jobb pitvar és jobb kamra. 
b) Pontosítson két hasonlóságot a felső üres gyűjtőér és az alsó üres gyűjtőér között. 

Mindkét gyűjtőér szén-dioxidos vért szállít a szív jobb pitvarába, és mindkettő a 
nagy vérkör alkotóeleme. 

c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket:  
- a vér a szervezet tömegének 8% -a;  
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
- a személy testtömege 101 Kg.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
c)  - az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
101 x 8 : 100 = 8,08 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
8,08 x 55 : 100 = 4,444 kg vérplazma; 
- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
4,444 x 90 : 100 = 3,9996 kg víz; 
d) Egészítse ki a feladat c. alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.  
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét! 
Válasz: 8,08 x 45 : 100 = 3,636 kg alakos elem; 
 B.                                                                                                                   12 pont 
Két bab fajtát kereszteznek, az egyik széles és sárga hüvelyű (LLGG), a másik keskeny 
és zöld hüvelyű (llgg). Az első nemzedékben, F1-ben hibrid szervezeteket kapunk. Az F1 
hibridjeinek keresztezéséből az F2-ben az örökletes tényezők 16 kombinációját kapják. 
 Határozza meg a következőket: 
    a) az F1 szervezetek fenotípusát 
    b) az F1 egyedei által termelt gaméták típusait 
    c) F2-ben a kétszeresen homozigóta kombinációk számát és F2-ben széles és zöld 
hüvelyű egyedek genotípusát. Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
 
LLGG X llgg            szülői nemzedék 

 
LlGg  X LlGg     F1 nemzedék 
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LG Lg lG lg 

LG LLGG LLGg LlGG LlGg 

Lg LLGg LLGg LlGg Llgg 

lG LlGG LlGg LlGG llGg 

lg LgLg Llgg llGg llgg 

 
 
    a) az F1 szervezetek fenotípusát: széles és sárga hüvelyű bab 
    b) az F1 egyedei által termelt gaméták típusait: LG; Lg; lG; lg; 
    c) F2-ben a kétszeresen homozigóta kombinációk számát és F2-ben széles és zöld 
hüvelyű egyedek genotípusát. Homozigóta: 4 (4/16), genotípusok: LLgg; Llgg; 
    d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 
felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
Írja le az F2-ben a kétszeresen heterozigóta kombinációk genotípusát és számát!  
Válasz: Az F2 kétszeresen heterozigóta kombinációk száma 4/16, és genotípusa 
LlGg. 
 

III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

A gerincvelő és az agyvelő az emlősök központi idegrendszerének alkotó elemei. 
a) Jellemezze a gerincvelőt, pontosítva a következőket: két alkotó elemét, egy szerepét. 

A gerincvelőben két állomány található: szürkeállomány és fehérállomány. A 
szürkeállomány belül helyezkedik el, keresztmetszetben H betű vagy lepke 
alakú, szarvakra tagolódik és az idegsejtek sejttestjei alkotják. A fehérállomány 
kívül helyezkedik el, kötegekre tagolódik és az idegsejtek axonjai alkotják, 
szerepe az ingerületvezetés 
A gerincvelő szürkeállománya számos reflex központja, pl. térdín reflex, 
védekezési (hajlító) reflexek vagy vegetatív reflexek.  

b) Magyarázza meg miben áll a társító kérgi mezők szerepe.  
A társító mezők ingerlése nem kelt sem érzetet, sem tudatos mozgást. Nemcsak 
kapcsolattartó szerepet töltenek be, hanem az információk teljes értékű 
feldolgozását is. A társító mezők a primitív emlősöknél kis területet foglalnak el. 
Ezeknél az állatoknál az agyféltekék kisebb térfogatúak, nem borítják be teljesen 
az agyvelő többi részét és felszínük sima. A társító mezők a főemlősöknél és az 
embernél a legfejlettebbek.  

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat. 

- Az ember központi idegrendszerének betegségei 
- Az ember központi idegrendszerének egyik betegsége a Parkinson-kór, 
amelyet az extrapiramidális rendszer fokozatos elsatnyulása idéz elő. Okai nem 
ismertek, 50-60 éves korban jelenik meg, degeneratív betegség. 
Megnyilvánulási formái az izommerevség, kéz és lábreszketés (mintha a beteg 
pénzt számolna), merev, kis lépésű járás, előredőlő test. 
A Lemezes szklerózis – sclerosis multiplex – szintén az ember központi 
idegrendszerének betegsége, melynek oka ismeretlen, lemezes formájú 
sérülések és hegek jelennek meg a központi idegrendszer fehérállományban. 
Tünetei lehetnek a látászavarok (mivel a mielin degenerációja a látóideget is 
érinti), egyensúly- és mozgászavarok. 

- Az agytörzs 
- Az agytörzs a gerincvelő folytatásában helyezkedik el, és három része van: 
nyúltagy, Varol-híd és középagy. Az agytörzs szürkeállománya belül 
helyezkedik el, magvakra tagolódik.  a fehérállomány pedig kívül helyezkedik el, 
a magvak körül. Az agytörzs szürkeállománya a reflexműködést, míg a fehér 
állománya az ingerületvezetést biztosítja. Az agytörzsben záródnak a nyelés, 
köhögés, tüsszentés, pislogás, légzés, szívműködés, nyálelválasztási reflexek. 
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2.            16 pont 

Az élővilágban, a szénforrás függvényében, megkülönböztetnek autotróf 
táplálkozást és heterotróf táplálkozást. 
a) Pontosítsa az emlősök tápcsatornájának három elemét.                                    
Az emlősök tápcsatornájának elemei: szájüreg, nyelőcső, gyomor és bél.  
b) Írjon egy érvet az alábbi kijelentés alátámasztására „Az exokrin hasnyálmirigy 

szerepet játszik a táplálékok kémiai/vegyi emésztésében”.                                                         
A hasnyálmirigy külső elválasztású mirigysejtjeiben képződő hasnyál enzimekben 
rendkívül gazdag emésztőnedv. A keményítőt a hasnyál - amiláz, a fehérjéket 
például a tripszin, kimotripszin, karboxipeptidáz és elasztáz bontja, amelyek inaktív 
formában képződnek, hogy megakadályozzák az önemésztést. A zsírokat a hasnyál 
lipázok bontják, és bikarbonátokat is tartalmaz, amelyek a gyomorkimusz 
savasságát semlegesítik.  

 
c) Alkosson egy esszét „Az autotróf táplálkozás” címmel, felhasználva a megfelelő 
tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket:                        

- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 
helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat 

 
„Az autotróf táplálkozás” 

 
Fogalmak: zöld növények, szervetlen anyagok, szerves anyagok, termelők, 
ökoszisztéma, fotoszintézis, klororoplasztisz, tilakoid, asszimilációs pigmentek, 
napfényenergia, víz, szén-dioxid, ásványi anyagok, fényszakasz, sötét szakasz.  
Autotróf (önálló) táplálkozás során a zöld növények saját maguk állítanak elő 
szervetlen anyagokból szerves anyagokat. Ezért az autotróf élőlények, a zöld 
növények képezik a termelőket az ökoszisztémákban, és a többi élőlény számára 
szerves anyagot biztosítanak. Az autotróf táplálkozás a fotoszintézis révén valósul 
meg, és levelek klororoplasztiszaiban megy végbe. A kloroplasztiszok tilakoidjaiban 
asszimilációs pigmentek (fényelnyelő festékanyagok) vannak, amelyek a napfény 
energiáját kötik meg, és ennek segítségével egyszerű szervetlen anyagokból, vízből, 
szén-dioxidból és ásványi anyagokból szerves anyagokat hoznak létre. A 
fotoszintézis két szakaszban megy végbe: az első a fényszakasz és a második a 
sötétszakasz. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 2  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

A vesék a hasüregben találhatók és számos mikroszkopikus egységet tartalmaznak,  
melyeket nefronnak neveznek. 
       

B               6 pont  
Adjon két példát a puhatestűek csoportjára; mindkét csoporthoz rendelje annak 
egy-egy jellegzetességét. 
 

Csigák osztálya – a puha testet spirálisan csavarodott meszes váz védi, köpeny 
segítségével lélegeznek 
Fejlábúak osztálya - a meszes váz általában elcsökevényesedett (szépiacsont), 
kopoltyúval lélegeznek                                                                                          

C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1. A növényi sejt specifikus sejtalkotói:  

a. lizoszómák 
b. mitokondriumok 
c. plasztiszok 
d. riboszómák 

 
2. A bénulás a következő szervrendszer betegsége:  

a. keringési rendszer 
b. emésztőrendszer 
c. központi idegrendszer 
d. női szaporító rendszer 

 
3. Példa húsos termésre a zárvatermőknél:  

a. kaszattermés  
b. toktermés 
c. csonthéjas termés 
d. hüvelytermés 

 
4. A látóreceptorok:  

a. szinapszist képeznek a multipoláris neuronokkal 
b. hiányoznak a sárgafoltból 
c. kemoszenzitív sejtek 
d. a retinában helyezkednek el 

 
5. Emlősöknél, egy normális belégzés során:  

a. nő a tüdőben a levegő nyomása  
b. nő a mellkas térfogata 
c. kiáramlik a levegő a tüdőből 
d. elernyed a rekeszizom 

 



Ministerul Educaţiei și Cercetării  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală    
 6 din 80 

D             10 pont  
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   

c) Az aerob légzést erjedésnek is nevezik. HAMIS  
Az anaerob légzést erjedésnek is nevezik. 
 

d) A máj által termelt epe lipolitikus enzimeket tartalmaz, melyeknek szerepe van a zsírok 
emulgeálásában. HAMIS 
 A máj által termelt epe epesókat tartalmaz, melyeknek szerepe van a zsírok 
emulgálásában. 
  

e) A tulajdonságpárok független hasadása egyike az öröklődés mendeli törvényeinek. IGAZ  
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.                                                                                                                     18 pont 
Az ember keringési rendszerének egyik betegsége a szívinfarktus.  

a) Jellemezze a szívinfarktust, megnevezve: annak két okát, egy tünetét, megelőzésének 
két módját.           
Szívizom infarktus oka lehet a dohányzás, stresszes életmód, zsírban gazdag 
táplálkozás, túlzott fizikai munka, amely a koszorúerek szűkülését vagy teljes 
elzáródását okozza, és a tünetei közé tartozik a heves szívfájdalom bal oldalon, 
illetve a bal felső végtagba sugárzó fájdalom, amely a szív elégtelen vérellátása, 
illetve koszorúérgörcs (angina pectoris) miatt alakulhat ki.  Megelőzési lehetőségek 
közé tartozik a rendszerezett életvitel, illetve a drogok, a stressz, az ülő életmód, a 
túltáplálkozás, a zsíros ételek, az elhízás és a dohányzás kerülése.                                                                                              

b) Magyarázza meg annak az okát, hogy a tüdő léghólyagocskái körül gazdag hajszálér 
hálózat található.          
A léghólyagocskákat gazdag hajszálérhálózat veszi körül, és mind a 
léghólyagocskák, mind pedig a hajszálerek hámja egyrétegű laphámból épül fel, 
amely létrehozza a vékony áteresztő alveo-kapilláris hártyát, amelyen keresztül a 
gázcsere megvalósul. A vér a hajszálerekben lassan kering, és így elegendő idő 
van a gázok kicserélődésére, ami diffúzióval megy végbe.  

c) Számítsa ki egy személy vérplazmájának víztartalmát, tudva a következőket: 
- a vér a szervezet tömegének 8%-a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- a személy testtömege 99 Kg. 
- Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  

- az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
99 x 8 : 100 = 7,92 kg vér; 

- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
7,92 x 55 : 100 = 4,356  kg vérplazma; 

- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
4,356 x 90 : 100 = 3,9204 kg víz; 

d)  Egészítse ki a feladat c. alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.  

 Válasz: 7,92 x 45 : 100 = 3,564 kg alakos elem.                                                                                                               
 
B.                                                                                                                   12 pont 

Kereszteznek két fajta burgonyát, amelyek két tulajdonságpárban különböznek egymástól. 
Egyik burgonyafajta gumói gömbölyűek (R) és sárga színűek (G), míg a másik fajta gumói 
hosszúkásak (r) és piros színűek (g). A szülők mindkét jellegre homozigóták. Az F1-ben hibrid 
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szervezetek jönnek létre. Az F1 hibridjeinek keresztezéséből az F2-ben az örökletes tényezők 
16 kombinációja alakul ki. Határozza meg a következőket:                                         

a) a két burgonyafajta genotípusát; RRGG; rrgg  
b) három példát az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusára; RG,Rg,rG.  
c) az F2 azon kombinációinak számát, amelyek heterozigóták a gumók színére; az F2 azon 

egyedeinek genotípusát, melyek gumója gömbölyű és piros színű; 8 (8/16); RRgg; 
Rrgg;  

d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 
felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
 Írja le az F2-ben a kétszeresen heterozigóta kombinációk genotípusát és számát!  
 Válasz: Az F2 kétszeresen heterozigóta kombinációk száma 4/16 és genotípusa 
LlGg. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.                                                                         

 
 

III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

A profázis és a telofázis a mitotikus sejtosztódás fázisai.  
a)   Sorolja fel a mitotikus sejtosztódás másik két fázisát.  

  metafázis, anafázis  
b)   Hasonlítsa össze a profázist és a telofázist, megnevezve két különbséget közöttük. 

Profázisban a kromatinállomány tömörödik, kezdenek kialakulni a kromoszómák. 
A maghártya felbomlik, a sejtközpont-centroszóma osztódik és a két pólus felé 
vándorol, közöttük kialakul az osztódási orsó (magorsó). A kromatin elkezd 
felcsavarodni, és kromoszómákat hoz létre. Telofázisban pedig a sejthártya 
befűződik, osztódik a citoplazma, letekerednek a kromatidák. Kialakul a két 
sejtmag, a sejtmaghártya és a sejtmagvacska.  

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva.  
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

- A meiózis jelentősége 
A meiózis a szaporítószervekben megy végbe, szerepe a gaméták - ivarsejtek 
kialakulása. A gaméták kromoszómaszáma felére csökkent az anyasejthez képest, 
vagyis haploid sejtek keletkeznek (n), mivel megtermékenyítéskor a két gaméta 
összeolvadásával alakul ki a diploid zigóta, és ezáltal helyreáll a faja jellemző 
kromoszómaszám. A meiózis jelentősége tehát a fajra jellemző kromoszómaszám 
biztosítása. 

- Mutagén tényezők 
A mutagén tényezők károsítják a genetikai anyagot, és olyan elváltozásokat 
okoznak, amelyek nem a rekombináció eredményei. A mutagén tényezők 
lehetnek, fizikai tényezők (nem ionizáló és ionizáló sugarak), kémiai (vegyi) 
tényezők (kolchicin, vegyszerek, gyógyszerek, drogok stb.), biológiai tényezők 
(vírusok). Mutációt okozhatnak még a hőmérséklet ingadozások is, ezért magas 
hegyvidéken nagyon sok poliploid növény található. 

 
2.            16 pont 
 

Az élőlények táplálkozási életműködései az emésztés, légzés, vérkeringés és 
kiválasztás során valósulnak meg.  

a) Írja le az aerob légzés reakció egyenletét. 
Az aerob légzés állatokra, emberekre és a növényekre jellemző.  A szerves anyag 

lebontása O2 jelenlétében történik és az aerob légzés során szerves anyagok 
teljesen lebontódnak szervetlen anyagokká (CO2-ra és H2O-re). Az aerob légzés 
kémiai egyenlete: 

C6H12O6 + 6O2—> 6CO2 + 6H2O+ ENERGIA  
b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A levelek szívóereje hozzájárul a víz   

felemelkedéséhez a növények faedényeiben.” 
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A levelek szívóereje a szállítás passzív módja, és a párologtatás általi vízveszteség 
idézi elő. Ezáltal a levelek ozmózis révén vizet szívnak fel a faedényeken át.  

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Kiválasztás a növényeknél”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat.  
E célból tartsa be a következő lépéseket: 

- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 

helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

„Kiválasztás a növényeknél” 
 
Fogalmak: párologtatás, guttáció (könnyezés), levél kutikulája, zárósejt, 
kloroplasztiszok, légrés, ozmotikus mechanizmus, légmozgások, nyers tápoldat, 
túlhevülés. 
 
  A növényeknél a kiválasztás két folyamat során valósul meg: a párologtatás 
és a guttáció (könnyezés) révén.  A növény a fotoszintézis során a felvett víznek 
csak 1%-át hasznosítja, a többi eltávolítódik a párologtatás vagy a guttáció révén. 
Párologtatás: a víznek pára formájában való kibocsájtását párologtatásnak 
nevezzük, és történhet a levél kutikuláján (l/l 0-e távozik a kutikulán át) illetve a 
gázcserenyílásokon keresztül. 
A gázcserenyílás két babszem alakú zárósejtből (amelyek kloroplasztiszokat 
tartalmaznak) és egy légrésből áll. A gázcserenyílások önállóan, ozmotikus 
mechanizmusok révén szabályozzák a légrés méretét. A fotoszintézis során a 
zárósejtek szerves anyagokat termelnek, ennek következtében nő az anyagok 
töménysége, s így vizet vonnak el a környező sejtektől, és a légrés átmérője 
megnagyobbodik, sötétben pedig a légrés bezárul. A párologtatást serkenti a 
magas hőmérséklet, a levegő alacsony páratartalma és a légmozgások. 
A párologtatás szerepe: biztosítja a nyers tápoldat szállítását, és az ásványi sók 
feljutását a levelekbe, megakadályozza a növények túlhevülését, biztosítja a 
gázcserenyílások nyitvatartását, és ezáltal a fotoszintézishez és a légzéshez 
szükséges gázcserét. 
Guttáció: a víznek csepp formájában való kibocsájtását guttációnak nevezzük. A 
guttációt kiváltja a magas hőmérséklet, a levegő magas páratartama, a talaj magas 
víztartalma. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 
Biologie vegetală şi animală 

 Test 3  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

A szemgolyó optikai rendszerének alkotói a szaruhártya, csarnokvíz, szemlencse, és 
az üvegtest. 

B               6 pont  
Adjon két példát a gerincesek csoportjára; mindkét csoporthoz társítsa annak egy-egy 
jellegzetes képviselőjét. 

- halak: ponty, csuka, süllő, tonhal; 
- kétéltűek: kecskebéka, foltos szalamandra, tarajos gőte; 
- hüllők- keresztes vipera, fürge gyík, mocsári teknős, nílusi krokodil; 
- emlősök- kloakás emlősök - kacsacsőrű emlős; erszényes emlősök - kenguru; 

placentás emlősök (méhlepényesek) - kutya, ló, ember.  
 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

1. A puhatestűek:  
a. ízeltlábúak 
b. galandférgek 
c. fejlábúak 
d. hengerférgek 

 

2. Az élőlények táplálkozási életműködései a következő rendszerek által valósulnak meg:  
a. emésztő- és légző-  
b. kiválasztó- és ideg- 
c. izom- és keringési- 
d. légző- és ideg- 

 

3. A vesekő a következő rendszer betegsége:  
a. keringési- 
b. emésztő- 
c. kiválasztó- 
d. légző- 

 
4. Egy 2n = 10 kromoszómájú anyasejt meiotikus osztódása során létrejövő minden 

leánysejt kromoszóma száma:  
a. 2n = 10 kromoszóma 
b. 2n = 5 kromoszóma 
c. n = 10 kromoszóma 
d. n = 5 kromoszóma 

 
5. Nemi úton terjedő betegség az embernél:  

a. kandidózis 
b. epilepszia  
c. gyomorgyulladás 
d. tüdőgyulladás 
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D             10 pont  

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   
 

1. A gerincvelő a köztiagy része. HAMIS 
A hipotalamusz a köztiagy része. 

 
2. A hörgők két légcsőre ágaznak, amelyek a tüdőbe lépnek. HAMIS 

A légcső két hörgőre ágazik, amelyek a tüdőbe lépnek. 
 

3. A nyitvatermők növények. IGAZ 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.                                                                                                                     18 pont 

Az emlősök keringési rendszerét a szív és a vérerek alkotják.  
a) Hasonlítsa össze a fehérvérsejteket és a vérlemezkéket, megnevezve egy hasonlóságot 

és egy különbséget közöttük.  
 Mind a két típus, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék a vér alakos elemei közé 

tartoznak. A fehér vérsejtek rendelkeznek sejtmaggal, alakjuk változatos, a 
trombociták pedig sejttörmelékek, citoplazmából és sejthártyából állnak. A 
fehérvérsejteknek az immunitásban van szerepük, elpusztítják a mikrobákat és a 
más testidegen anyagokat, egyes fehér vérsejtek fagocitózissal bekebelezik a 
mikrobákat, a limfocitáknak nevezett fehér vérsejtek pedig antitesteket termelnek, 
amelyek az antigénekhez kapcsolódnak és elpusztítják azokat. A trombocitáknak 
pedig a véralvadásban van szerepük.  

b) Magyarázza meg a szív szerepét. 
A szív izomzatának ütemes összehúzódása és elernyedése tartja állandó 
mozgásban a vért. A szív befogadó üregekből áll (pitvarok), illetve pumpáló 
üregekből (kamrák), amelyek ütemesen vért pumpálnak az érrendszerbe. A két 
kamrából a vér a két vérkörbe jut, a nagyvérkör a szöveteknek szállítja az oxigént, a 
kisvérkör pedig a tüdőkbe, ahol gázcsere történik a szervezet és a környezet között.  

c) Számítsa ki egy fiatalember vérplazmájának víztartalmát, tudva a következőket: 
- a vér a szervezet tömegének 7%-a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- a fiatalember testtömege 53 Kg. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
- az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
53 x 7 : 100 = 3,71 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
3,71 x 55 : 100 = 2,0405 kg vérplazma; 
- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
2,0405 x 90 : 100 = 1,83645 kg víz; 

d) Egészítse ki a feladat c. alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.  
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét! 
Válasz: 3,71 x 45 : 100 =  1,6695 kg alakos elem; 
 
 B.                                                                                                                   12 pont 

Kereszteznek két cseresznyefajtát, amelyek két tulajdonságpárban különböznek egymástól: a 
termés színében és méretében. A termés színét meghatározó gének jelölése “R” – piros 
cseresznye, illetve „r” - sárga cseresznye, míg a termés méretét meghatározó gének jelölése “M” 
– nagy termés, “m” – kis termés. Egyik szülő termése piros és nagy, mindkét jellegre homozigóta, 
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míg a másik szülő termése sárga és kicsi. Az F1 egyedeinek keresztezéséből az F2-ben az 
örökletes tényezők 16 kombinációja alakul ki. Határozza meg a következőket:  

a) a szülők genotípusát; RRMM; rrmm;  
b) az F1 egyedeinek fenotípusát; piros és nagy termés  
c) az F2 azon kombinációinak számát, amelyek homozigóták a színre; az F2 azon 

egyedeinek genotípusát, melyek termése piros színű és kicsi. ; 8 (8/16)/ RRmm; 
Rrmm; 

    d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 
felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
Írja le az F2-ben a kétszeresen heterozigóta kombinációk genotípusát és 
számát!  
Válasz: Az F2 kétszeresen heterozigóta kombinációk száma 4/16, és genotípusa 
RrMm. 

 
III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

A sejtes szerveződés az élővilág sajátossága.  
e) Sorolja fel a mitózis fázisait. profázis, metafázis, anafázis és telofázis. 
f) Állapítson meg egy hasonlóságot a mitokondrium és a kloroplasztis között. 

Mindkét sejtalkotót kettős hártya borít, a belső hártyában betüremkedések vannak, 
az alapállományban pedig mindkét sejtalkotó esetében található genetikai anyag: 
DNS, RNS, valamint fehérjék és riboszómák, mindkettő végez fehérjeszintézist a 
sejtmagtól függetlenül, mindketten önosztódó sejtszervecsék, és szerepük van az 
extranukleáris öröklődésben.  

g) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 

tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

 A prokarióták sejtje 
A prokarióta sejt részei: sejtfal, a belső felén sejthártya, citoplazma és nukleoid. 
A sejtfal merev, biztosítja a sejt állandó alakját, védő funkciója van. Murein 
alkotja. A sejtfalon kívül gyakran előforduló nyálkás tok vagy glikokálix, amely 
ellenállást tanúsít a (gazda)szervezet védekező rendszerével szemben és véd a 
kiszáradástól. 
A sejthártya határolja a citoplazmát, ez lipoprotein.  Permeabilitása biztosítja a 
sejt és környezete közti cserét. 
A citoplazma tölti ki a sejt belsejét, belső membránok nem tagolják, 
riboszómákat, egyes baktériumoknál a légzésben résztvevő mezoszómát 
tartalmaz; 
A maganyagot maghártya nem borítja, egyetlen, kétszálú DNS molekula képezi, 
és egyes baktériumoknál létezhet plazmid vagy járulékos genetikai anyag, amely 
a nehézfémekkel, antibiotikumokkal szembeni rezisztencia génjeit tartalmazza, 
és szex-faktor szerepét is betöltheti. 

 Örökletes betegségek:  
Az örökletes betegségeket mutációk okozzák. Autoszómális genommutáció 
által kiváltot betegség a Down-kór. A 21. kromoszómából nem kettő, hanem 
három van, az ilyen egyedek kromoszómaszáma 2n=47. Tünetek: alacsony 
termet, szellemileg vissza maradottak, sajátos arcvonások jellemzik (széles arc, 
ferde állású szemek). E betegség előfordulásának oka nő a szülők életkorával. 
Kromoszóma mutáció által kiváltott betegség: cri du chat (macskanyávogás 
nevű betegség), amelyet az 5. kromoszóma rövid karjának deléciója okoz. Az 
újszülött hangja a macskanyávogásra hasonlít, szellemileg fogyatékosak, rövid 
életűek. 
Génmutációk által kiváltott betegségek lehetnek dominánsak vagy recesszívek, 
autoszomálisak vagy heteroszomálisak. Autoszomális domináns 
megbetegedések: polidaktilia (sokujjúság), szindaktilia (összeforrt-ujjúság); 
Autoszomális recesszív megbetegedések közé tartozik az albinizmus, amelynél 
hiányzik a hajból, bőrből, szemből a barna festékanyag. 
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2.            16 pont 

A heterotróf táplálkozás az élőlények egyik táplálkozási módja. 
d) Nevezzen meg egy különbséget a szaprofita és parazita táplálkozás között. 
 A szaprofita táplálkozású szervezetek az elhalt szervezetekből veszik fel a szerves 

anyagokat. A parazita táplálkozású élőlények az élő szervezetek anyagait 
használják fel, és megbetegítik a gazda szervezetet. Az élővilág minden országában 
előfordulnak.  

e) Írjon egy érvet a következő állítás alátámasztására: „A zöld növények autotróf módon 
táplálkoznak”. 

 Autotróf (önálló) táplálkozás során az a zöld növények saját maguk állítanak elő 
szervetlen anyagokból szerves anyagokat, és energiaforrásként a napfényenergiát 
használják. Ezért az autotróf élőlények, a zöld növények képezik a termelőket az 
ökoszisztémákban és a többi élőlény számára szerves anyagokat biztosítanak.  

f) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „A fotoszintézis jelentősége”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat.  
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
 soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
 alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 
helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat.  

 
„A fotoszintézis jelentősége” 

 
Fogalmak: szerves anyagok, szervetlen anyagok, víz, széndioxid, napfényenergia,  
oxigén, légkör állandó összetétele, anyagok természetbeni körforgása, szén, kőolaj, 
földgáz, biomassza.  

 
 Az élőlények számára táplálékforrást biztosít, szerves anyagokat állít elő 
egyszerű szervetlen anyagokból, vízből és széndioxidból, a napfényenergia 
felhasználásával, és oxigént biztosít a légzéshez az ökoszisztéma többi élőlénye 
részére. A széndioxid felhasználása és az oxigén kibocsájtása által biztosítja légkör 
állandó összetételét, biztosítja az anyagok természetbeni körforgását. A szén, 
kőolaj, földgáz is fotoszintézis során keletkezett biomasszából származnak. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 4  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

A szaruhártya, csarnokvíz, szemlencse és üvegtest az emlősök szemének optikai 
rendszerét képezi.  

B               6 pont  
Adjanak két példát az ember kiválasztó rendszerének betegségeire, írjanak minden 

betegség neve mellé egy-egy példát tünetre.  
 
1.Vesekőképződés: okai lehetnek a víz és ásványi só anyagcsere zavara, nem megfelelő 
étrend (túlzott tejfogyasztás-karbonát foszfát kicsapódás, húsban gazdag táplálék a 
húgysav kicsapódását okozza, édességek az oxalátok kicsapódását idézik elő, illetve kis 
mennyiségű folyadékfogyasztás is okozhatja, valamint, pajzsmirigy-túltengés és 
vitaminhiány). Tünetei: fájdalom a has felső részén vagy ágyéki tájékon, görcsök, 
émelygés, fájdalmas vizelés, hólyag teltségének az érzete, hányás, vérzések, láz, a vizelet 
sötét színűvé válhat. 

2.Veseelégtelenség: okai lehetnek mérgezések, sokk, cukorbajos kóma, hasmenés, 
vetélés, vérzés. Megnyilvánulásai: leáll a vese, nem képződik vizelet (anuria). 
 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  
 
Gerinchúrosok: 

a) fejlábúak 
b) űrbelűek 
c) spórások 
d) gerincesek 

 
2.  A kétszikűek: 

a) állatok 
b) gombák 
c) monerák 
d) növények 

 
3.  Egy 2n = 6 kromoszómaszámú anyasejt mitotikus osztódása révén keletkező leánysejteknek 
van: 

a) 2n = 6 kromoszómája 
b) 2n = 3 kromoszómája  
c) n = 6 kromoszómája 
d) n = 3 kromoszómája 

 
4.  Nemi úton terjedő betegségek: 

a) az asztigmatizmus és az epilepszia  
b) gyomorgyuladás és bénulás 
c) kancsalság és TBC 
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d) szifilisz és gonorrhea 
 
5.  A fotoszintézis: 

a) az asszimiláló pigmentek hiányában valósul meg  
b) egy heterotróf táplálkozási típus  
c) fényenergiát szabadít fel  
d) szerves anyagokat állít elő   

 
D             10 pont  

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   

 
1. A normál kilégzés alkalmával, a tüdőben levő levegő nyomása a légköri 

nyomásnál kisebb lesz. HAMIS 
A normál kilégzés alkalmával, a tüdőben levő levegő nyomása a légköri 
nyomásnál nagyobb lesz. 
 

2. Az aerob légzés során felszabaduló energiamennyiség nagyobb, mint az anaerob 
légzés során felszabaduló energiamennyiség.  IGAZ 
 

3. A hallóreceptorok a középfülben találhatók. HAMIS 
A hallóreceptorok a belső fülben találhatók. 

 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.                                                                                                                     18 pont 
Az állati zsiradékban gazdag táplálkozás az érelmeszesedés egyik oka. 

a) Pontosítsa az érelmeszesedés két másik okát, két tünetet és egy megelőzési módot.  
Az érelmeszesédés másik oka lehet a koleszterin- vagy néha Ca-sók lerakódása az 
erekben, az ülő életmód, a dohányzás. Tünetei közé tartozhatnak a vérerek 
rugalmasságának csökkenése, a magas vérnyomás, a vérerek beszűkülése. 
Megelőzési lehetőségei közé tartoznak a rendszerezett életvitel, a stressz, az 
ülőéletmód, a túltáplálkozás, a zsíros ételek, az elhízás, valamint a dohányzás 
kerülése. 

b) Mutassa ki a szív felépítése és szerepe közti kapcsolatot.  
A szív négy üregű, belsejében két kamra és két pitvar található. A szív jobb felében 
szén-dioxidos, bal felében oxigénes vér található. A két szívfélt egy sövény teljes 
mértékben elválasztja egymástól, ellenkező esetben a kétféle vér keveredne. A szív 
befogadó üregekből (pitvarok), illetve pumpáló üregekből (kamrákból) áll, amelyek 
ütemesen vért pumpálnak az érrendszerbe. A két kamrából a vér a két vérkörbe jut, 
a nagyvérkör a szöveteknek szállítja az oxigént, a kisvérkör pedig a tüdőkbe, ahol 
gázcsere történik a szervezet és a környezet között. A szív belsejében a vérkeringés 
irányát a billentyűk határozzák meg.  A pitvarok és kamrák között találhatók a 
pitvar-kamrai billentyűk. Ezek lehetővé teszik, hogy a vér mindig a kamrákba 
áramoljon. Az osztóerek tövénél találhatóak a félhold alakú billentyűk. Ezek 
lehetővé teszik, hogy a vér az osztóerekből ne térhessen vissza a kamrákba. A 
pitvarok fala vékony, mivel összehúzódáskor csak a kamráig pumpálják a vért, a 
kamrák fala, és leginkább a bal kamra fala nagyon vastag, mert onnan indul ki az 
aorta, amely oxigénes vért szállít az egész szervezetbe. 

c)  Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket:  
 - a vér a szervezet tömegének 7%-a; 
 - a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
- a személy testtömege 77 Kg.  
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Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
c)  - az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
77 x 7 : 100 = 5,39 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
5,39 x 55 : 100 = 2,9645 kg vérplazma; 
- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
2,9645 x 90 : 100 = 2,66805 kg víz; 
d) Egészítse ki a feladat c. alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.  
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét! 
Válasz: 5,39 x 45 : 100 = 5,4255 kg alakos elem; 

 
B.                                                                                                                   12 pont 

Kereszteznek két fajta babot, egyiknek fehér virága és sárga hüvelye (AAGG), a másiknak lila 
virága és zöld hüvelye van (aagg). Az F1-ben hibrid szervezetek jönnek létre. Az F1 hibridjeinek 
keresztezéséből az F2-ben az örökletes tényezők 16 kombinációja alakul ki. Határozza meg a 
következőket: 

a) az F1 szervezeteinek fenotípusát; fehér virágú és sárga hüvelyű növények.; 
b) Az F1 szervezetei által létrehozott gaméták típusát; AG; Ag; aG; ag;     
c) az F2 duplán heterozigóta kombinációinak számát; az F2 azon egyedeinek genotípusát, 

melyek lila virágúak és sárga hüvelyűek; 4 (4/16) /aaGG; aaGg; 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 

új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
Írja le az F2-ben a kétszeresen heterozigóta kombinációk genotípusát és számát!  
Válasz: Az F2 kétszeresen homozigóta kombinációk száma 4/16, és genotípusait: 
AAGG, AAgg, aaGG, aagg. 
 

III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 
A sejt a szervezetek szerkezeti és működési alapegysége. 
A sejtosztódás megvalósulhat közvetett módon, mitózis és meiózis révén. 

a) Sorolja fel a mitózis profázisának három jellegzetességét.  
Profázisban a kromatinállomány tömörödik, kezdenek kialakulni a kromoszómák. A 
maghártya kezd felbomlani, a sejtközpont vagy centroszóma osztódik és a két 
pólus fele vándorol, köztük kialakul az osztódási orsó (magorsó), a kromatin elkezd 
felcsavarodni, és kromoszómákat hoz létre. 

b) Magyarázza meg az okot, amelyért a gaméták/szaportósejtek meiózissal keletkeznek.  
A meiózis a szaporítószervekben megy végbe, szerepe a gaméták vagy ivarsejtek 
kialakulása, amelyek kromoszómaszáma az anyasejtéhez képest felére csökkent. 
Meióziskor azért csökken a kromoszómaszám a felére, mivel megtermékenyítéskor 
a két haploid gaméta összeolvadásával alakul ki a diploid zigóta, és ezáltal 
helyreáll  a faja jellemző kromoszómaszám. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat:  

- Prokarióta sejt  
A prokarióta sejt részei: sejtfal, a belső felén sejthártya, citoplazma és nukleoid. 
A sejtfal, merev, biztosítja a sejt állandó alakját, védő funkciója van. Murein 
alkotja. A sejtfalon kívül gyakran előforduló nyálkás tok vagy glikokálix, amely 
ellenállást tanúsít a (gazda)szervezet védekező rendszerével szemben és véd a 
kiszáradástól; 
A sejthártya határolja a citoplazmát, ez lipoprotein.  Permeabilitása biztosítja a 
sejt és környezete közti cserét. 
A citoplazma tölti ki a sejt belsejét, belső membránok nem tagolják, 
riboszómákat, egyes baktériumoknál a légzésben résztvevő mezoszómát 
tartalmaz; 
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A maganyagot maghártya nem borítja, egyetlen, kétszálú DNS molekula képezi, 
és egyes baktériumoknál létezhet plazmid vagy járulékos genetikai anyag is, 
amely a nehézfémekkel, antibiotikumokkal szembeni rezisztencia génjeit 
tartalmazza, és szex-faktor szerepét is betöltheti. 

      - Sejtmag 
A sejtmagok száma sejtenként változó, lehetnek egy sejtmagvú sejtek, ilyen a 
legtöbb sejt, többsejtmagvú sejtek, például a harántcsíkolt izomsejt, sejtmag 
nélküli sejtek (a vörös vértestek). 
Kettős sejtmaghártya borítja, helyenként pórusokkal. Belsejében található a 
karioplazma és a kromatin fonalak (DNS, RNS, fehérjék, ionok). A sejtmagban 
található a sejtmagvacska (RNS, fehérjék) és itt szintetizálódnak az rRNS 
molekulák. A magplazma a sejtmag belsejét tölti ki, nukleinsavakból, fehérjékből 
és vízben oldott ionokból áll. A kromatin a DNS és a fehérje egysége. A DNS a 
sejtre vonatkozó információkat tárolja és adja tovább az utódsejtekbe.  

 
2.            16 pont 

Az emlősök emésztőrendszere tápcsatornából és járulékos mirigyekből áll. 
a) Pontosítsa a fehérjék, szénhidrátok, zsírok emésztésének végtermékeit. 

A fehérjék lebomlásának végtermékei az aminosavak, a zsírok zsírsavakra és 
glicerinre bomlanak; a cukrok bomlástermékei a glükóz, fruktóz, galaktóz. 

b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „Az epe vegyi összetétele különbözik a hasnyál 
vegyi összetételétől”.  
Az epe vizet, nyákot, bikarbonátot, epefestékeket (megadja a vizelet színét),  
epesókat (aktiválja a lipáz nevű enzimet, emulgeálja a zsírokat, és elősegíti a 
szírsavak felszívódását), koleszterint, lecitint tartalmaz, és nem tartalmaz emésztő 
enzimeket. A hasnyál viszont nagyon gazdag enzimekben, a következő enzimeket 
tartalmazza: tripszin, kimotripszin, karboxipeptidáz, hasnyál-lipáz, hasnyál-amiláz. 

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Szájüregi emésztés”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat.  
 

„Szájüregi emésztés” 
 
Fogalmak: fogak, nyelv, felaprózás, rágás, oldódás, vegyi átalakulások, 
nyálmirigyek nyál, mucin, ásványi sók, lizozim, nyálamiláz, keményítő, maltóz. 

 
 

A szájüregben találhatók a fogak és a nyelv. A fogak a táplálék felaprózására 
szolgálnak. Méretük, formájuk, szerkezetük és számuk változatos, az állatok 
táplálkozási módjának megfelelően. A szájüregi emésztés mechanikai (rágás), 
fizikai (oldódás) és vegyi átalakulások sorozatából áll. A nyálmirigyek termelik a 
nyálat, amely tartalmaz vizet, mucint, ásványi sókat baktériumölő szert (lizozimot) 
és egy cukorbontó enzimet (nyálamiláz). A nyálamiláz a keményítőt maltózzá 
bontja. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 
Biologie vegetală şi animală 

 Test 5  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  
 

A tejsavas erjedés egy anaerob légzéstípus. 
B               6 pont  
Adjon két példát izomszövettípusokra; írjon mindenik szövettípus neve mellé egy-egy 
szerkezeti jellegzetességet.  
 

Harántcsíkolt izomszövet főleg a vázizmokban és kisebb mértékben egyes belső 
szervekben (nyelv, garat, gége, nyelőcső) található. Sejtjei hosszúak, több sejtmagvúak. 
Sima izomszövet - a belső szervek falában helyezkedik el. Az orsó alakú sejtekben egy 
sejtmag található. 
A szívizomszövet- harántcsíkolt izomsejtek alkotják egyetlen központi elhelyezkedésű 
sejtmaggal. 

C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  
1.  Puhatestűek: 

a) pókszabásúak 
b) galandférgek 
c) lemezeskopoltyúsok 
d) méhlepényesek 

 
2.  A zárvatermők egyik húsos termése a: 

e) kaszattermés 
f) toktermés 
g) bogyótermés 
h) makktermés 

 
3.  A páfrányok: 

a) Zárvatermők 
b) Mohák 
c) Toboztermők 
d) Harasztok 

 
4.  Petefészkek: 

a) tüszőkből állnak  
b) ivari vezeték 
c) haploid sejtek 
d) spermatozoidák termékenyítik meg 
 

5. A vesék: 
a) a kéregállományban vesepiramisok találhatók 
b) a húgyutak részei 
c) hasüregben találhatók 
d)  domború felén vesehílusok vannak  
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D             10 pont  

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   

1. Az aerob légzés köztes termékek és víz képződésével végződik.  HAMIS  
Az aerob légzés végtermékek, energia és víz képződésével végződik. 
 

2. Az epesóknak szerepe van a zsírok emulzionálásában. IGAZ 
 

3. A fotoszintézis sötét szakaszában egy olyan anyag keletkezik, amelyet ATP-nek 
neveznek, és vegyi energiát tárol.  HAMIS 
A fotoszintézis fény szakaszában egy olyan anyag keletkezik, amelyet ATP-nek 
neveznek és vegyi energiát tárol.   

 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
   

  Az emlősöknél a vér a keringési rendszeren keresztül kering, mely szívből és vérerekből 
áll.  

a) Nevezzen meg egy emberi keringési rendszeri betegséget, megállapítva: két tünetet, két 

okot egy megelőzési módot. 

Szívizom infarktus oka lehet a dohányzás, stressz, idegesség, izgalmak, zsírban 

gazdag táplálkozás, túlzott fizikai munka, amely a koszorúerek szűkülését vagy 

teljes elzáródását okozza, és a tünetei közé tartozik a heves szívfájdalom bal 

oldalon, illetve a bal felső végtagba sugárzó fájdalom, amely a szív elégtelen 

vérellátása, illetve koszorúérgörcs (angina pectoris) miatt alakulhat ki.  Megelőzési 

lehetőségei közé tartozik a rendszerezett életvitel, illetve a drogok, a stresszes 

életvitel, az ülő életmód, a túltáplálkozás, a zsíros ételek, az elhízás, a dohányzás 

kerülése. 

b) Magyarázza meg a következő kijelentést: A limfocitáknak szerepe van a szervezet 

immunitásának biztosításában.  

A fehér vérsejteknek szerepük van az immunitásban A fehér vérsejtek közé 

tartoznak a limfociták, amelyek antitesteket (ellenanyagokat) termelnek. Az 

antitestek hozzákapcsolódnak az antigénekhez, amelyek testidegen anyagok, és 

elpusztítják azokat. Minden antitest csak egyféle antigént képes elpusztítani, a 

kulcs-zár elve alapján, vagyis antigén-specifikusak. A fertőzés után az antitestek 

fennmaradnak, és immunitást biztosítanak hosszú ideig. 

c) Számítsátok ki egy fiatal plazmájának vízmennyiségét, tudva a következőket: 

      -a vértérfogat a testsúly 7%-át képezi 

      -a vérplazma a vértérfogat 55 %-át képezik 

     -a víz a plazma 90 %-át képezi 

     -a fiatal 67 kg-ot nyom 

       Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

                                                                                                             
c)  - az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
67 x 7 : 100 = 4,69 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
4,69 x 55 : 100 = 2,5795 kg vérplazma; 
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- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
2,5795 x 90 : 100 = 2,32155 kg víz; 
d) Egészítse ki a feladat c. alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.  
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét! 
Válasz: 4,69 x 45 : 100 = 2,1105 kg alakos elem; 

 
B.                                                                                                                   12 pont 
 

Kereszteznek két cseresznyefajtát, amelyek két tulajdonságpárban különböznek egymástól: a 
gyümölcsök méretében és színében. A nagy méret (M) és piros szín (R) domináns 
tulajdonságok, a kis méret (m) és fehér szín (r) recesszív tulajdonságok.  Az egyik szülőnek nagy 
és fehér gyümölcse van, homozigóta a gyümölcs méretére nézve, a másik szülő kis és piros 
gyümölcsű, heterozigóta a termések színére nézve.  Az F1-ben több örökletes tényező 
kombinációja jön létre. Határozza meg a következőket: 

e) a szülőegyedek genotípusát; MMrr; mmRr;        
f) a két szülő által létrehozott gaméták típusát; Mr; mR; mr;      
g) az F1 azon kombinációinak arányát, melyek nagy gyümölcsűek; az F1 azon egyedeinek 

genotípusát, melyek nagy és piros termésűek, valamint nagy és fehér termésűek. (100)/ 
MmRr; Mmrr;               

h) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 
új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
Írja le az F1 azon kombinációinak arányát, melyek gyümölcse piros színű!  
Válasz: 50% ban piros színűek. 

 
III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

 
Az érzékszervek az idegrendszerrel együtt megvalósítják az emlősök 

érzékenységét.  
a) Pontosítsa az emlősök szemgolyója optikai rendszerének három komponensét.  

Optikai rendszer elemei: szaruhártya, csarnokvíz, szemlencse és üvegtest. 
b) Írjon egy érvelést a következő kijelentésre: „Az emlősök középfülében a három 

hallócsontocskának, a kalapácsnak, üllőnek és a kengyelnek szerepe van a 
hanghullámoknak a hallóreceptorokhoz való eljuttatásában”.  
A dobhártya falára belülről egy hallócsontocska, a kalapács tapad, amihez 
kapcsolódik az üllő, amely a kengyelhez ízesül. A hallócsontocskák feladata a 
dobhártyán keletkező rezgések továbbítása a belső fül felé. A hallás 
tulajdonképpeni érzékszerve a belső fülben elhelyezkedő csiga. A csiga egy tengely 
körül tekeredik 2 és fél fordulattal, amelyet egy lemez két járatra oszt (csarnokjárat 
és dobüregi járat - ezeket perilimfa tölti ki), amelyek a csiga csúcsában közlekednek 
egymással, az ún. helikotrémán át. A két járat között van a csigajárat (belsejében 
egy másik folyadék, az endolimfa található), amelyben az úgynevezett Corti-szerv 
helyezkedik el. A kengyel a csarnokjárattal van közvetlen kapcsolatban, 
elmozdulása hullámot kelt, ami végigterjed a helikotrémán, a dobüregi járatba jut, 
és nyomást gyakorol a Corti-szerv sejtjeire. A Corti-szervben csillós hallósejtek 
vannak, ha az előbb említett hullámok terjednek, a csillószerű képződmények 
elmozdulnak, és egy ingerület keletkezik. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat:   
- A bőr.  

A bőrnek három rétege van: felhám, irha és bőralja. A bőr nyomásérző, 
hőérzékelő és fájdalomérző receptorokat tartalmaz. Ezek a receptorok lehetnek 
szabad idegvégződések vagy tokkal körülvett idegvégződések (Merkel-, 
Meissner-, Paccini-, Krause-, Ruffini testecskék). A receptorokban kialakult 
ingerületeket nagyszámú idegrost továbbítja a gerincvelőhöz és az agykéregbe, 
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a fali lebenybe – a hátsó központi tekervénybe - ahol kialakul a hő-, nyomás-, és 
fájdalomérzet. 

- Az ember központi idegrendszerének betegségei - veszélyességi tényezők. 
A központi idegrendszer betegségei közé tartozik a Parkinson-kór, amely az 
extrapiramidális rendszer fokozatos elsorvadását okozza. 
Okai nem ismertek, 50-60 éves korban jelenik meg, degeneratív betegség 
Tünetei közé tartozik az izommerevség, kéz- és lábreszketés (mintha pénzt 
számolna), merev, kis lépésű járás, előredőlő test. 
A központi idegrendszer egy másik betegsége a lemezes szklerózis – sklerosis 
multiplex: oka ismeretlen. Tünetei közé tartozhatnak a lemezes formájú 
sérülések és hegek megjelenése a fehérállományban, látászavarok (mivel érinti 
a látóideget is), alvászavarok, mozgászavarok, végül bénulás. 

2.            16 pont 
Az eukariótáknak sejtes szerveződése van. A sejtosztódás az eukariótáknál 

mitózissal vagy meiózissal valósul meg. 
d) Pontosítson egy hasonlóságot és egy különbséget a mitózis metafázisa és a meiózis I. 

metafázisa között.  
A mitózis metafázisában, akárcsak a meiózis metafázisában a kromoszómák a 
sejtközpontban helyezkednek el és a középlemezt alkotják, ez egy hasonlóság. A 
mitózis metafázisában azonban a centroméra osztódik, és a kétkromatidás 
kromoszómák egykromatidásra válnak szét. A meiózis I. metafázisában a 
középlemezen tetrádok figyelhetők meg, mert az anyai és apai kromoszómák 
párokat alkotnak, a fázis végén nem osztódik a centroméra és ezért egész 
kromoszómák fognak a pólusokra vándorolni - ez egy különbség. 

e) Magyarázza meg a centroszóma szerepét a sejtosztódás folyamatában. 
Centroszóma a sejtmag közelében helyezkedik el, két centriólumból áll, amelyek 
mikrotubulusokból épülnek fel. Sejtosztódás kezdetén osztódik, a két pólus felé 
vándorol, és sejtosztódás során létrehozza az osztódási orsót (magorsót), amely 
biztosítja a kromoszómáknak a pólusokra való jutását a fehérjefonalai révén. Mivel 
az idegsejt nem osztódik, nem tartalmaz centroszómát.  
 

f) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „A citoplazma – egy sejtalkotó”, 
felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat.  
 

„A citoplazma – egy sejtalkotó” 
 
Fogalmak: közös sejtalkotó, víz, fehérjék, cukrok, zsírok, ásványi anyagok, 
hialoplazma, granuloplazma, sejtszervecskék, élettani reakciók, gél állapot, szol 
állapot.   
 

A citoplazma minden sejtben megtalálható, ezért közös sejtalkotó. Tartalmaz 
vizet, fehérjéket, cukrokat és zsírokat, ásványi anyagokat. Két részből áll: 
hialoplazma vagy szerkezet nélküli rész, granuloplazma, szerkezettel rendelkező 
rész. A granuloplazmában találhatók a sejtszervecskék. A citoplazma a sejt 
működését szolgáló élettani reakciók székhelye. Két formában létezik: egy 
kocsonyásabb forma, amelyet gélnek nevezzük, és egy folyékonyabb forma, 
amelyet szol állapotnak nevezzük. A kémiai reakciók az utóbbi állapotban mennek 
végbe.  
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 
Biologie vegetală şi animală 

 Test 6 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

A hasnyál-lipáz hidrolizálja a zsírokat zsírsavakra és glicerinre. 
B               6 pont  

Adjon két példát a prokarióta sejt alkotóira; mindkét sejtalkotóhoz rendelje annak 
egy-egy szerepét.  

 
A sejtfal - merev, biztosítja a sejt állandó alakját, védő funkciója van, murein alkotja, és  a 
sejtfalon kívül gyakran előforduló nyálkás tok vagy glikokálix, amely ellenállást biztosít a 
(gazda)szervezet védekező rendszerével szemben, illetve védi a kiszáradástól; 
A sejthártya - határolja a citoplazmát; ez egy lipoprotein membrán, kettős foszfolipid réteg 
alkotja, merült fehérjemolekulákkal és permeabilitása biztosítja a sejt, illetve a környezete 
közti cserét; 
A maganyagot - maghártya nem borítja, egyetlen kétszálú, kör alakú DNS molekula képezi, 
az öröklődésben van szerepe, illetve egyes baktériumoknál létezhet plazmid vagy 
járulékos genetikai anyag, amely a nehézfémekkel, antibiotikumokkal szembeni 
rezisztencia génjeit tartalmazza, és szex-faktor szerepét is betöltheti.  
 
 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1. A nyitvatermők a következő országhoz tartoznak:  
 a) Gombák  
 b) Monerák  
 c) Növények  
 d) Protiszták 
  
2. A Parkinson-kór a következő rendszer betegsége:  
 a) keringési-  
 b) emésztő-  
 c) központi ideg-  
 d) férfi szaporító- 
 
3. Példa fel nem nyíló száraz termésre a zárvatermőknél:  
 a) toktermés  
 b) szemtermés  
 c) hüvelytermés  
 d) becőtermés  
 
4.  A csapsejtek: 

a) hiányoznak a sárgafoltból 
b) kemoszenzitív sejtek 
c) a látóideg alkotói 
d) a retinában találhatók 
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5. Növényeknél a fotoszintézis: 

a) az asszimiláló pigmentek hiányában valósul meg 
b) autotróf táplálkozási mód 
c) fényenergiát szabadít fel 
d) szervetlen anyagokat hoz létre 
 

D            10 pont  
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   

 

c) A vese kéregállományát a vesepiramisok alkotják.  HAMIS  

A vese velőállományát a vesepiramisok alkotják. 
 
d) Az AIDS nemi úton terjedő betegség, amely a nőkre jellemző. HAMIS  

Az AIDS nemi úton terjedő betegség, amely mindkét nemet egyaránt érinti.  
 
e) Az emlősök belső füle csillós hallósejteket tartalmaz. IGAZ 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
 Az emlősöknél a vér zárt véredényrendszerben kering, éspedig 

osztóerekben, gyűjtőerekben és hajszálerekben. 
a) Hasonlítsa össze az aortát és a tüdőgyűjtőereket, megnevezve két különbséget közöttük. 

Az aorta a nagyvérkör része, oxigénes vért szállít a szervezetbe, a tüdőgyűjtőerek a 
kisvérkör részei és oxigénes vért szállítanak a tüdőből a szívbe - 1. különbség. Az 
aorta a szív bal kamrájából lép ki, vagyis osztóér, a tüdőgyűjtőerek a szív bal 
pitvarába torkollnak, vagyis gyűjtőerek – 2. különbség. 

b) Magyarázza meg a vér szerepét a szervezet védekezésében.  
A vér védekező szerepét a fehérvérsejtek teszik lehetővé, ezek biztosítják az 
immunitást. A fehérvérsejtek rendelkeznek sejtmaggal, alakjuk változatos. Egyes 
fehérvérsejtek fagocitózissal bekebelezik a mikrobákat (antigéneket), a 
limfocitáknak nevezett fehér vérsejtek pedig antitesteket termelnek, amelyek az 
antigénekhez kapcsolódnak és elpusztítják azokat. Az antigének testidegen 
anyagok, mint például a mikrobák vagy a beültetett szervek.  

c) Számítsa ki egy felnőtt vérplazmájának víztartalmát, tudva a következőket: 
- a vér a szervezet tömegének 7%-a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- a felnőtt testtömege 73 Kg. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
- az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
73 x 7 : 100 = 5,11 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
5,11 x 55 : 100 = 2,8105 kg vérplazma; 
- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
2,8105 x 90 : 100 = 2,52945 kg víz; 
d) Egészítse ki a feladat c. alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.  
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét! 
Válasz: 5,11 x 45 : 100 = 2,2995 kg alakos elem; 

B 12 pont  
Kereszteznek két növényt, amelyek két tulajdonságpárban különböznek egymástól: a levelek 

alakjában és méretében. A kerek (R) és nagy (M) levelek domináns jellegűek, míg az ovális (r) és 
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kisméretű (g) levelek recesszív jellegűek. Az egyik növény levelei kerekek és nagyok, mindkét 
jellegre homozigóták, míg a másik növény levelei oválisak és kisméretűek. Az F1-ben hibrid 
szervezetek jönnek létre. Az F1 egyedeinek keresztezéséből, az F2-ben az örökletes tényezők 
16 kombinációja alakul ki. Határozza meg a következőket:  

d) a két növény genotípusát; RRMM; rrmm;  
e) három példát az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusára;RM; Rm; rM; rm  

 az F2 azon kombinációinak számát, amelyek homozigóták a levelek méretére; az F2 
azon egyedeinek genotípusát, melyek levelei kerekek és kicsik; 8 (8/16) / RRmm; Rrmm; 

    d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 
felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
Írja le az F2-ben a kétszeresen heterozigóta kombinációk számát és genotípusát!  
Válasz: Az F2 kétszeresen heterozigóta kombinációk száma 4/16, és genotípusa 
RrMm. 
 

III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

A légzés egyike az élőlények alapvető életműködéseinek.  
h) Helyettesítse az x és y betűket a megfelelő fogalmakkal az alábbi összefüggésben:  

A szerves anyag→ x + CO2 + y 
Az anaerob légzés egyenlete: A szerves anyag→ B szerves anyag (köztes 
termék) + CO2 + kevés energia.   

i) Fogalmazzon egy érvet az alábbi állítás alátámasztására: „A léghólyagocskák 
alkalmazkodtak a légzési gázok cseréjéhez.”  
A léghólyagocskákat gazdag hajszálérhálózat veszi körül, a léghólyagcskák és a 
hajszálerek hámja egyaránt egyrétegű laphámból épül fel, és létrehozza a vékony 
áteresztő alveo - kapilláris hártyát, amelyen keresztül a gázcsere megvalósul 
diffúzió által, a parciális nyomásviszonyoknak megfelelően.  

j) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat:  
 Alkoholos erjedés  

Az alkoholos erjedés az élesztőgombákra jellemző (sörélesztő, borélesztő – 
Saccharomyces sp.). Az alkoholos erjedés során a glükóz lebontódik etilalkoholra 
és szén-dioxidra, miközben kevés energia szabadul fel. A kenyér és szeszes italok 
gyártásában használják fel, oxigén mentes környezetben.  
Tüdőszellőzés  

Tüdőszellőzés (tüdőventilláció) két mozzanatból áll: 
belégzés: - aktív folyamat, bordaközti izmok és a rekeszizom összehúzódnak, 
ezáltal a mellkas és a tüdők térfogata növekszik, a tüdőn belüli nyomás kisebb 
lesz a légköri levegő nyomásánál, és a levegő beáramlik a tüdőkbe.  
kilégzés: - passzív folyamat, bordaközti izmok és a rekeszizom elernyednek, 
ezáltal a mellkas és a tüdők térfogata csökken, de a tüdőn belüli nyomás nagyobb 
lesz a légköri levegő nyomásánál, és a levegő kiáramlik a tüdőkől. 

 
2.            16 pont 

Az emlősök központi idegrendszerét az agyvelő és a gerincvelő alkotja.  
g) Nevezze meg az agytörzs három alkotóját. 
 Az agytörzs a gerincvelő folytatásában helyezkedik el, és három része van: 

nyúltagy, Varol-híd és középagy.  
h) Magyarázza meg a következő kifejezést: „A kisagy szintjén történő sérülések 

befolyásolhatják az test egyensúlyának megtartását.” 
A kisagy funkciói közé tartoznak az egyensúly, az izomtónus és a finom és pontos 
mozgások biztosítása. Ezért sérülésekor az egyensúly megtartása zavart szenved, 
asztázia lép fel (az illető nem tud két lábon megállni, ha nincs széles alátámasztási 
felülete), de mivel a nagyagy átveheti a kisagy szerepét, a zavarok egy idő után 
eltűnnek.  
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i) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „A gerincvelő szerepe”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat. 

„A gerincvelő szerepe” 
 
Fogalmak: reflexközpont, ingerületvezetési funkció, szürkeállomány, szomatikus, 
vegetatív, , monoszinaptikus reflexek, poliszinaptikus reflexek, szinapszis, térdín 
reflex, védekezési reflexek, vegetatív reflex, vizelési reflex, verejtékezési reflex, 
érszűkítő reflex, fehérállomány, felszálló pálya és leszálló pálya 
 
 A gerincvelőnek kétféle funkciója van: reflexközpont és ingerületvezetési 
funkció. 
A gerincvelőben számos reflex központja található.  A reflexműködés a gerincvelő 
szürkeállománya révén valósul meg. A gerincvelői reflexek lehetnek: 
szomatikusak és vegetatívak. A szomatikus reflexeknek két típusa van: 
monoszinaptikus és poliszinaptikus reflexek. A monoszinaptikus reflexek két 
neuronból állnak (egy érző neuron és egy mozgató neuron) és egy szinapszist 
képeznek. Az izom válaszreakciója az izom összehúzódása és nyújtási reflexnek is 
nevezzük. Ilyen pl. a térdín-reflex 
A poliszinaptikus reflexek ingere az erős nyomás vagy fájdalom (károsító inger). A 
receptor a bőrben van, legkevesebb három neuronból állnak (érző, társító és 
mozgató neuron), legkevesebb két szinapszist képez. Az izom válaszreakciója a 
végtag behajlítása, ilyen reflexek pl. a védekezési (hajlító) reflexek.  
 Vegetatív reflexek pl. a székelési, a vizelési, a verejtékezési, az érszűkítő 
reflexek stb. 
A gerincvelő ingerületvezető szerepe a fehérállomány idegrostjai révén valósul 
meg. Az idegrostok felszálló és leszálló pályákat képeznek. A felszálló pályák érző 
ingerületeket továbbítanak az agykéreg érző mezőjébe, a leszálló pályák az 
agykéregből mozgató ingerületeket továbbítanak a gerincvelőbe. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 
Biologie vegetală şi animală 

 Test 7  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

A légutak szervei a garat, a gége és a légcső. 
B               6 pont  

Adjon két példát a gombák csoportjára; mindkét csoporthoz rendelje annak egy-egy 
jellegzetes képviselőjét. 

 
Tömlősgombák - anyarozs, kucsmagomba; 
Bazidiumos gombák - gabonarozsda, kukoricaüszög, erdei csiperke, gyilkos galóca. 
 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1. A tüdőgyulladás a következő rendszer betegsége:  

a. keringési- 
b. emésztő- 
c. kiválasztó- 
d. légző- 

 
2. A baktériumok a következő országhoz tartoznak:  

a. Állatok  
b. Gombák 
c. Monerák 
d. Növények 

 
3. Egy 2n = 22 kromoszómaszámú anyasejt mitotikus osztódása révén keletkező 

leánysejtek mindegyikének van:  
a. 2n = 22 kromoszómája 
b. 2n = 11 kromoszómája 
c. n = 22 kromoszómája 
d. n = 11 kromoszómája 

 
4. A petesejt:  

a. számos tüszőt tartalmaz 
b. haploid sejt  
c. a női nemi mirigyet képviseli 
d. a méhben képződik 

 
5. Fényérzékeny sejtek:  

a. szinapszist képeznek a bipoláris neuronokkal 
b. hiányoznak a sárgafoltból  
c. az érhártyában találhatók 
d. nem tartalmaznak pigmenteket 
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D             10 pont  

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   

 

1. A gerincvelő, a szerkezetében található fehérállomány által megvalósítja a reflexfunkciót. 
HAMIS   
A gerincvelő, a szerkezetében található fehérállomány által megvalósítja az 
ingerületvezető funkciót. 

 
2. Emlősöknél, normális kilégzéskor a rekeszizom összehúzódik. HAMIS 

Emlősöknél, normális kilégzéskor a rekeszizom elernyed. 
 

3. Az egyszikűek zárvatermők. IGAZ 

 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.           18 pont 

Az emlősöknél a keringési rendszert a szív és a vérerek alkotják, 
éspedig osztóerek, gyűjtőerek és hajszálerek.  

a) Jellemezze az osztóeres magas vérnyomást, megnevezve: egy okát, megelőzésének 
két módját. 
Magas osztóeres vérnyomás okai lehetnek a: örökletes hajlam, érrendszer 
állapota, vese betegsége, elhízás, cukorbetegség, endokrin megbetegedések. 
Tünetei közé tartozik a: szédülés, fejfájás, fáradékonyság, rendszertelen 
szívdobogás, mellkasi fájdalom, látászavarok. Megelőzési lehetőségei közé 
tartoznak a rendszerezett életvitel, illetve a drogok, a stresszes életvitel, az ülő 
életmód, a túltáplálkozás, a zsíros ételek, az elhízás, a dohányzás kerülése.  

b) Magyarázza meg a szívizom szerepét.  
A szívben kétféle szövet található: a tulajdonképpeni szívizom, amely 
összehúzódásra képes, és a szív ritmusos működését biztosító szövet, amely 
bizonyos helyeken található, önálló ingerképző és ingervezető rendszer, a nodális 
szövet. Ez azt jelenti, hogy önmagában az ingerképzéshez és az ingervezetéshez 
nincs szüksége a szívnek külső idegi irányításra, de ennek ellenére külső 
beidegzése révén kapcsolatban áll a központi idegrendszerrel.  A nodális szövet 
részei a szinusz-pitvar csomó, pitvar-kamrai csomó, a His – nyaláb és a Purkinje – 
hálózat. 

           Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy súlyemelő esetében, tudva a következőket: 
- a vér a szervezet tömegének 8%-a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- a súlyemelő testtömege 99 Kg. 
- Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
99 x 8: 100 = 7,92 kg vér; 
a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
7,92 x 55: 100 = 4,356 kg vérplazma; 
a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
4,356 x 90: 100 = 3,9204 kg víz; 

d) Egészítse ki a feladat c. alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.  

c) Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek 
mennyiségét! 
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Válasz: 7,92  x 45 : 100 = 3,564 kg alakos elem; 
B 12 pont  

Kereszteznek egy krizantém fajtát, amelynek virága nagy (M) és szirmai pirosak (R), egy 
kisvirágú (m) és fehér szirmú (r) fajtával. A krizantém fajták mindkét jellegre homozigóták. Az F1 
egyedeinek keresztezéséből az F2-ben az örökletes tényezők 16 kombinációja alakul ki. 
Határozza meg a következőket:  

a) Az F1 növényeinek fenotípusát; nagy virágú és piros szirmú krizantém fajta.  
b) az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusát; MR; Mr; mR; mr;  
c) az F2 azon kombinációinak számát, amelyek homozigóták a virágok méretére; az F2 azon 

egyedeinek genotípusát, melyek virágai kicsik és piros szirmúak; 8 (8/16)/  mmRR; 
mmRr;  

d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 
új kérdéssel, majd válaszoljon rá. 

- Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
 Írja le az F2-ben a kétszeresen heterozigóta kombinációk számát és genotípusát!  
Válasz: Az F2 kétszeresen heterozigóta kombinációk száma 4/16, és genotípusa 
MmRr. 
 

III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

A sejt az élővilág szerkezeti és működési egysége. 
 

f) Nevezzen meg két sejtszervecskét az eukarióta sejt szerkezetéből, pontosítva mindkét 
sejtszervecske által betöltött szerepet. 
Endoplazmatikus retikulum: kétféle lehet, a sima felületű, S.E.R. felületéhez nem 
tapadnak riboszómák, és D.E.R., durva felületű, amikor a csatornácskákhoz 
riboszómák csatlakoznak, ilyenkor a fehérje színtézisben játszik szerepet.  A sima 
E.R. szerepet játszik a sejten belüli és kívüli anyagszállításban, biztosítja a 
citoplazma és sejtmag közötti kapcsolatot, Ca-ot raktároz. 
Lizoszómák: hidrolitikus enzimeket tartalmaznak, ezért szerepük van a sejten belüli 
emésztésben és a fehér vérsejtekben (leukocitákban) nagyszámban találhatók.  

g) Fogalmazzon egy érvet az következő állítás alátámasztására: „A mitotikus sejtosztódás 
és meiotikus sejtosztódás között léteznek hasonlóságok.” 
Mind a mitotikus, mind a meiotikus sejtosztódás kariokinetikus osztódás, csak az 
eukariótákra jellemző és az osztódási orsó biztosítja a genetikai anyag egyenlő 
mértékű elosztását a két leánysejt között. A meiotikus osztódás két szakaszban 
megy végbe, az első szakasz redukciós osztódás, a második szakasz az érési 
osztódás, úgy megy végbe, mint egy közönséges mitózis.  

h) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 

tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

A meiózis szakaszai. 
A meiotikus osztódás két szakaszban megy végbe, az első szakaszban egy diploid 
sejt (elsődleges spermatocita, vagy elsődleges ovocita) redukciós osztódáson 
megy át, a kromoszómák száma felére csökken, két haploid sejt keletkezik, majd 
következik a második szakasz, az érési osztódás, amelyik úgy megy végbe, mint 
egy közönséges mitózis, és négy haploid sejt keletkezését eredményezi.  
A prokarióta sejt   
A legősibb sejtes felépítést mutató szervezetek a prokarióták, például a kékeszöld 
moszatok és a baktériumok. Egy prokarióta sejt részei: sejtfal (anyaga a murein), a 
sejtfalon belül sejthártya, citoplazma és nukleoid, a sejtszervecskék hiányoznak a 
riboszómák kivételével. A nukleoidot maghártya nem borítja, egyetlen kétszálú, kör 
alakú DNS molekula képezi és egyes baktériumoknál létezhet plazmid vagy 
járulékos genetikai anyag, amely a nehézfémekkel, antibiotikumokkal szembeni 
rezisztencia génjeit tartalmazza. 
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2.            16 pont 

 
Az élővilágban kétféle táplálkozási mód létezik: autotróf és heterotróf.  

a) Írja le a fotoszintézis reakcióegyenletét. 
 

                                 fényenergia 
6CO2 + 6H2O                             C6H12O6 + 6O2 
                                  klorofíll           glükóz  

b) Állapítson meg egy hasonlóságot és egy különbséget az autotróf és heterotróf táplálkozás 
között. 
Autotróf és heterotróf táplálkozás az élővilágban előforduló leggyakoribb 
táplálkozási formák. Hasonlóság: mindkét táplálkozási forma az anyagok és az 
energia felvételét jelenti a környezetből.  
Különbség: autotróf (önálló) táplálkozás során az autotróf élőlények saját maguk 
állítanak elő szervetlen anyagokból szerves anyagokat, kétféle forrásból veszik fel 
az anyagokat és az energiát- egyszerű szervetlen anyagokat és napfényenergiát. 
Heterotróf táplálkozás során az élőlények kész szerves anyagokat hasznosítanak, 
és a felvett szerves anyagok tartalmazzák az anyagokat és az energiát is (vegyi 
energia kémiai kötések formájában.).  

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „A tápcsatorna járulékos mirigyei és azok 
szerepe”, felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. 
 

„A tápcsatorna járulékos mirigyei és azok szerepe” 
 
Fogalmak: nyálmirigy, máj, hasnyálmirigy, lizozim, nyálamiláz, epe, epefesték, 
epesók, zsírok emulgeálása, koleszterin, lecitin, bikarbonátok, tripszin, 
kimotripszin, karboxipeptidáz, lipáz, amiláz, emésztőnedv, proteolitikus enzimek, 
emulgeált zsírok, szénhidrátbontó enzimek, keményítő, glikogén, diszacharidok.   
 
 A tápcsatorna járulékos mirigyei a három pár nyálmirigy, máj és a 
hasnyálmirigy. A nyálmirigyek termelik a nyálat, amely tartalmaz vizet, mucint, 
ásványi sókat, baktériumölő szert (lizozim) és egy cukorbontó enzimet (nyálamiláz). 
A nyálamiláz a keményítőt maltózra bontja. 
A máj a rekeszizom alatt, a gyomortól jobbra helyezkedik el, és az epét termeli. Az 
epe tartalmaz vizet, nyákot, bikarbonátot, epefestékeket (megadja a vizelet színét), 
epesókat (aktiválja a lipáz nevű enzimet, emulgeálja zsírokat és elősegíti a 
szírsavak felszívódását), koleszterint, lecitint és nem tartalmaz enzimeket. 
A hasnyálmirigy a hasüregben, a gyomor alatt, a patkóbél görbületében helyezkedik 
el. Vegyes mirigy, külső elválasztású része hasnyálat, belső elválasztású része 
hormonokat termel. A hasnyál tartalmaz vizet, nyákot, bikarbonátot, enzimeket 
(tripszin, kimotripszin, karboxipeptidáz, hasnyál-lipáz, hasnyál-amiláz). A hasnyál 
enzimekben gazdag emésztőnedv. A hasnyálmirigy proteolitikus enzimjei inaktív 
formában képződnek, ez védelmet biztosít az önemésztés ellen, mivel csak akkor 
aktíválódnak, ha táplálék került a vékonybélbe. A hasnyál zsírbontó enzimjei az 
emulgeált zsírokra hatnak. A szénhidrátbontó enzimek a nyál által le nem bontott 
keményítőre és glikogénre hatnak, és diszacharidokra bontják ezeket. A hasnyálban 
levő bikarbonátok a gyomornedv savasságát semlegesítik. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 
Biologie vegetală şi animală 

 Test 8 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  
Az emlősök retinájának a szerkezetében megtalálható sejtek a pálcikasejtek és a csapsejtek. 

 
B               6 pont  

Adjon példát két növény csoportra, és írja mindegyik csoport mellé annak egy-egy 
jellegzetességét! 

 
- kétszikű zárvatermők - fás gyökér, 5 vagy 4-es típusú virág, a mag 2 sziklevelet 

tartalmaz;  
- egyszikű zárvatermők – bojtos gyökér, 3-as típusú virág, a mag 1 sziklevelet 

tartalmaz. 
 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

1. A szervezetek táplálkozási életműködése megvalósulhat a következő rendszerekkel:  
a. ideg- és emésztő- 
b. kiválasztó- és izom- 
c. csont- és izom- 
d. légző- és keringési- 

 
2. A lábasfejűek:  

a. gyűrűsférgek  
b. ízeltlábúak 
c. gerinchúrosok 
d. puhatestűek 

 
3. Egy 2n=18 kromoszómájú anyasejt meiotikus osztódása során keletkezett mindegyik leánysejt 

tartalmaz:  
a. 2n=18 kromoszómát 
b. 2n=9 kromoszómát  
c. n=18 kromoszómát 
d. n=9 kromoszómát 

 
4. A hörghurut a következő rendszer betegsége:  

a. keringési-  
b. emésztő- 
c. kiválasztó- 
d. légző- 

 
5. Az alkoholos erjedés:  

a. ecet készítésében alkalmazzák 
b. egysejtű gombák végzik 
c. az aerob légzés egyik típusa 
d. zárvatermőkre jellemző 
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D             10 pont  

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   

 
1. Az öröklődés és a változékonyság az élővilág tulajdonságai. IGAZ 

 
2. Az emlősöknél a húgyutakat képviselik a vesék, a húgyvezetékek és a húgyhólyag. 

HAMIS  
Az emlősöknél a húgyutakat képviselik a húgyvezetékek, a húgyhólyag és a húgycső. 
 

3. A garat az a szerv, melynek szintjén kereszteződik a keringés és emésztés útja. HAMIS  
A garat az a szerv, melynek szintjén kereszteződik a légzés és emésztés útja. 

 

 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
  A vér az emlősök belső környezetének alkotó eleme, a keringési rendszerben 
kering, amelyet a szív és a vérerek képviselnek.  

a) Nevezzen meg két véreret és a szív azon üregeit, amelyek ezen vérerekkel kapcsolatban 
vannak. 

- aorta – bal kamra  
- tüdőosztóér – jobb kamra  

b) Adjon meg két különbséget a vörösvértestek és fehérvérsejtek között. 
A vörös vértestek sejtmag nélküliek, kétszeresen homorú vagy lencse alakúak. A 
fehér vérsejtek rendelkeznek sejtmaggal, alakjuk változatos.   
A vörösvértestek a légzési gázokat szállítják (O2, CO2) a bennük található vas 
tartalmú hemoglobin segítségével. Á fehér vérsejteknek az immunitásban van 
szerepük (elpusztítják a mikrobákat és a más testidegen anyagokat). Egyes fehér 
vérsejtek fagocitózissal bekebelezik a mikrobákat (antigéneket), a limfocitáknak 
nevezett fehér vérsejtek pedig antitesteket (ellenanyagokat) termelnek, amelyek az 
antigénekhez kapcsolódnak, és elpusztítják azokat.  

c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket: 
- a vér a szervezet tömegének 7% -a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- a személy testtömege 77 Kg. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
- - az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
- 77 x 7 : 100 = 5,39 08 kg vér; 
- - a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
- 5,39 x 55 : 100 = 2,9645 kg vérplazma; 
- - a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
- 2,9645 x 90 : 100 = 2,66805 kg víz; 
d) d) Egészítse ki a feladat c. alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 

használva, majd válaszoljon rá.  
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét! 
Válasz: 5,39 x 45 : 100 = 2,4255 kg alakos elem; 

 

B 12 pont  
Vörös szirmú (R), kis levelű (m) rózsa fajtát kereszteznek fehér szirmú (r), nagy levelű 
(M) rózsa fajtával. A rózsa fajták homozigóták mindkét tulajdonságra.  
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Az F1 egyedeinek keresztezéséből az F2-ben az örökletes tényezők 16 kombinációját 
kapják.  

Határozza meg a következőket: 
a) a szülők genotípusát; RRmm; rrMM; 
b) az F1 egyedei által termelt gaméták típusait; RM; Rm; rM; rm;  
c) F2-ben a színre homozigóta kombinációk számát és F2-ben fehér szirmú és kis 

levelű egyedek genotípusát; 8 (8/16); rrmm;   
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 
felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
Írja le az F2-ben a kétszeresen heterozigóta kombinációk számát és genotípusát!  
Válasz: Az F2 kétszeresen heterozigóta kombinációk száma 4/16, és genotípusa 
RrMm. 

 
III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

A sejt a szervezetek szerkezeti és működési egysége, amely osztódásra képes. 
a) Nevezze meg a mitózis négy fázisát. profázis, metafázis, anafázis és telofázis  
b) Magyarázza meg a következő kijelentést „A prokarióta sejtből hiányzik a tipikus 

sejtmag”. A prokarióta sejt sejtmagját nukleoidnak nevezik (maganyag), mivel 
maghártya nem borítja, és egyetlen kétszálas, kör alakú DNS molekula képviseli, 
szabadon a citoplazmában. Egyes baktériumoknál létezhet plazmid vagy 
járulékos genetikai anyag, amely egy kör alakú DNS molekula, és a 
nehézfémekkel, antibiotikumokkal szembeni rezisztencia génjeit tartalmazza, és 
szex-faktor szerepét is betöltheti.  

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat.  

- A sejtmag  
Sejtmag elhelyezkedése szerint lehet központi vagy periferikus. A sejtmagok 
száma sejtenként változó: egy sejtmagvú sejtek (a legtöbb sejt), többsejtmagvú 
sejtek (harántcsíkolt izomsejt), sejtmag nélküli sejtek (a vörös vértestek). 
Az eukariótáknál a sejtmagot kettős sejtmaghártya borítja, helyenként 
pórusokkal. Belsejében található a karioplazma és a kromatin fonalak (DNS, RNS, 
fehérjék, ionok). A sejtmagban található a sejtmagvacska (RNS, fehérjék). A 
kromatin a DNS és a fehérje egysége. A DNS a sejtre vonatkozó információkat 
tárolja, és adja tovább az utódsejtekbe.  

- A genetikai rekombináció: 
Számfelező sejtosztódás ideje alatt a homológ kromoszómák érintkeznek, 
eltörhetnek és a kromatida darabok a homológ kromoszómák között 
kicserélődnek, így rekombinálódott (más géneket tartalmazó) kromoszómák és 
gaméták keletkeznek. Ez a folyamat a kölcsönös génkicserélődés, és a homológ 
kromoszómák között megy végbe (crossing-over). A crossing-over a meiózis I. 
profázisában zajlik, ezért ez a fázis hosszabb, és növeli az egyedek 
változatosságát a fajon belül, elősegíti az alkalmazkodást a környezet változó 
feltételeihez. 

 
2.            16 pont 
 

Az emlősök emésztő rendszerét a tápcsatorna és a járulékos mirigyek alkotják. 
j) Sorolja fel a tápcsatorna három elemét. nyelőcső, gyomor, vékonybél  
- Jellemezze a gyomor-patkóbél fekélyt, pontosítva: egy okot, egy megnyilvánulást és egy 
megelőzési módot.  

A gyomor – patkóbél fekély okai közé tartozik a Helicobacter pylori baktérium 
túlzott elszaporodása (legyek terjesztik), a stressz, a sósav maró hatása, egyes 
gyógyszerek.  Megnyilvánulása: fájdalom a gyomor tájékán, égő érzés, véres 
széklet, a gyomor ürességének érzete (éhségérzet), gyomor- és 
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patkóbélsérülések. Megelőzése: megfelelő higiéniai szabályok betartása, az 
élelmiszerek megfelelő tárolása, a legyek irtása, az élelmiszerek szakszerű 
elkészítése, megfelelő ivóvíz használata, kézmosás, a dohányzás, a mértéken 
felüli alkoholfogyasztás kerülése.  

- Alkosson egy esszét „Az exokrin hasnyálmirigy” címmel, felhasználva a megfelelő 
tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket:  

 soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
 alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 

helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat 
 

„Az exokrin hasnyálmirigy” 
 

Fogalmak: bikarbonátok, tripszin, kimotripszin, karboxipeptidáz, lipáz, amiláz, 
emésztőnedv, proteolitikus enzimek, emulgeált zsírokra, szénhidrátbontó enzimek, 
keményítő, glikogén, diszacharidok.   
 
 A hasnyálmirigy a hasüregben, a gyomor alatt a patkóbél görbületében 
helyezkedik el. Vegyes mirigy, külső elválasztású része hasnyálat és belső 
elválasztású része hormonokat termel. A hasnyál tartalmaz vizet, nyákot, 
bikarbonátot, enzimeket (tripszin, kimotripszin, karboxipeptidáz, hasnyál-lipáz, 
hasnyál-amiláz). A hasnyál enzimekben gazdag emésztőnedv. A hasnyálmirigy 
proteolitikus enzimjei inaktív formában képződnek, ez védelmet biztosít az 
önemésztés ellen, mivel csak akkor aktíválódnak, ha táplálék került a 
vékonynbélbe. A hasnyál zsírbontó enzimjei az emulgeált zsírokra hatnak. A 
szénhidrátbontó enzimek a nyál által le nem bontott keményítőre és glikogénre 
hatnak, és diszacharidokra bontják. A hasnyálban levő bikarbonátok a gyomornedv 
savasságát semlegesítik. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 9  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

A belső fül a hallás és helyzetérzés receptorainak a helye. 
B               6 pont  

Nevezzen meg két Protiszta csoportot, mindenik csoportnak megfelelően írja le egy 
– egy, a csoportot képviselő faj nevét! 

  
- Véglények – ostorosok – zöldostoros; 
- Véglények - spórások – malária plazmódium; 
- Véglények - csillósok – papucsállatka; 
- Véglények - gyökérlábúak- amőba. 

 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  
 

1. Az emberi alsó végtagváz csontja:  
a. szárkapocscsont 
b. felkarcsont 
c. orsócsont 
d. singcsont 

 
2. A kétéltűek:  

a. ízeltlábúak  
b. gerinchúrosok 
c. monerák 
d. méhlepényesek 

 
3. Egy 2n=32 kromoszómájú anyasejt mitotikus osztódása során keletkezett mindenik leánysejt 

tartalmaz:  
a. 2n=32 kromoszómát 
b. 2n=16 kromoszómát 
c. n=32 kromoszómát 
d. n=16 kromoszómát 

 

4. A Koch-bacillus okozza:  
a. a hörgők asztmáját  
b. a hörghurutot 
c. a légcsőhurutot 
d. a TBC-t 

 
5. A légzés:  

a. szerves anyagok szintézisét jelenti 
b. az állati szervezetekre jellemző folyamat 
c. igényli a fény jelenlétét 
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d. lehet aerob és anaerob 
 

D             10 pont  
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   

 
1. Az élőlények táplálkozási életműködése a keringési rendszer és izomrendszer révén 

valósul meg. HAMIS  
Az élőlények táplálkozási életműködése a keringési rendszer és a légzőrendszer 
révén valósul meg.  

2. Az emlősök esetében kilégzéskor a levegő a tüdőbe jut.  HAMIS.  
Az emlősök esetében belégzéskor a levegő a tüdőbe jut. 
 

3. A páfrányok növények. IGAZ 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
  A négyüregű szív, valamint a vérerek, a keringési rendszert alkotják.  

a) Jellemezzék a tüdőgyűjtőereket, figyelembe véve a következőket: annak a szívüregnek 
a neve, amellyel ezek a vérerek kapcsolatba kerülnek, a szállított vér milyensége, a vér 
keringésének iránya ezekben az erekben, egy hasonlóság a nagy osztóér-törzssel 
(aortával). 
A négy tüdőgyűjtőér oxigénes vért szállít a szívbe, a bal pitvarba nyílik, és a 
hasonlóság az aortával, hogy mindkettő oxigénes vért szállít.  

b) Magyarázza meg a félhold alakú billentyűk szerepét! 
A félhold alakú vagy fecskefészek alakú billentyűk az osztóerek tövénél találhatók. 
A kamra összehúzódása során a vér a nagy erekbe préselődik, a vér nyomása az 
érfalhoz nyomja a zsebeket, így az ér ürege megnyílik és a vér szabadon áramlik. A 
kamra elernyedésekor a kilökött vér visszaáramlani igyekszik, de a visszaáramlás 
következtében a billentyű tasakjai vérrel telítődnek és ezáltal elzárják a 
visszaáramlás útját. Félhold alakú vagy fecskefészek alakú billentyűk találhatók a 
szív alatt levő nagy gyűjtőerek és nyirokerek belsejében, a vér visszaáramlását 
akadályozzák meg. 

c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy gyerek esetében, tudva a következőket: 
- a vér a szervezet tömegének 7% -a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- a gyermek testtömege 41 Kg. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
- az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
41 x 7 : 100 = 2,87 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
2,87 x 55 : 100 = 1,5785 kg vérplazma; 
- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
1,5785 x 90 : 100 = 1,42065 kg víz; 
d) Egészítse ki a feladat c. alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.  
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét! 
Válasz: 2,87 x 45 : 100 = 1,2915 kg alakos elem; 
B.                                                                                                                   12 pont 
Két tulipánfajtát kereszteznek egymással: az egyik fajtánál a virágok nagyok és sárga 
színűek – mindkét tulajdonságra heterozigóta az egyed, a másik fajta virágai fehérek és 
kis méretűek. Tudva azt, hogy a sárga szín esetében „G”-vel jelöljük a génváltozatot, a 
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fehér színt pedig „g”-vel, illetve a nagy virágokat „M”-el, a kis virágú változatot „m”-el, 
határozzák meg a következőket:  

a) keresztezett fajták genotípusát; GgMm; ggmm; 
b) a heterozigóta egyed gaméta típusait mindkét tulajdonságot figyelembe véve; GM; Gm; 

gM; gm; 

c) az F1 azon leszármazottjainak genotípusát és fenotípusát, amelyek homozigóták a 
színre és heterozigóták a méretre. ggMm; nagy és fehér virágú növények;  

d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 
felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  

 Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
Írja le az F1-ben a kis és fehér virágú egyed genotípusát!  
Válasz: Az F1-ben a kis és fehér virágú egyed genotípusa ggmm! 
 

III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

A Golgi-készülék és az endoplazmatikus hálózat sejtszervecskék.  
- Nevezzen meg másik két sejtszervecskét, és írja le ezek szerepét! 

Mitokondrium: osztódásra képes sejtszervecske. Szerepe: a szerves anyagok 
oxidációja (égése) révén történő energiafelszabadítás. A mitokondrium 
oxidoredukciós enzimeket tartalmaz, és a felszabadult energia ATP formájában 
raktározódik el. Azoknak a sejteknek, amelyek intenzív működést végeznek sok 
energiára van szükségük, és ezért számos mitokondriumot tartalmaznak (pl. 
harántcsíkolt izomrostok és szívizom-sejtek). 
Riboszómák: megtalálhatók a citoplazmában, valamint a durva felületű 
endoplazmatikus retikulum felületéhez tapadva. Nem borítja hártya, csak RNS-
ből és fehérjékből épülnek fel. Szerepük a fehérjeszintézis. 

- Magyarázza meg a magorsó szerepét! 
A magorsót a centroszóma hozza létre. A magorsó vagy osztódási orsó a 
sejtosztódás során jön létre, és biztosítja a kromoszómák szállítását a sejt két 
pólusa felé, és ezáltal lehetővé teszi a kromoszómák, illetve a genetikai anyag 
egyenletes mértékű eloszlását a két leánysejt között. Azok a sejtek, amelyek nem 
osztódnak, nem rendelkeznek centroszómával (pl. idegsejt).  

- Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat.  

k) A meiózis fontossága / jelentősége 
A meiózis a szaporítószervekben megy végbe, és a gaméták - ivarsejtek 
kialakulásához vezet. Az ivarsejtek kromoszómaszáma az anyasejtéhez képest 
felére csökkent, mivel megtermékenyítéskor a 2 gaméta összeolvadásával alakul 
ki a diploid zigóta, és így helyreáll a faja jellemző kromoszómaszám. Tehát a 
meiózis és a megtermékenyítés két egymást kiegészítő folyamat, és a meiózis 
biztosítja a kromoszómaszám állandóságát. 
l) A sejtciklus 
Sejtciklus két szakaszból áll: 
1. interfázis szakasza 

- G1 szakasz: nyugalmi szakasz–> mRNS és fehérjeszintézis 
- S szakasz: DNS megkettőződése 
- G2 szakasz: mRNS és fehérjeképződés 

2. Osztódás szakasza: amely 4 fázisra van felosztva: profázis, metafázis, anafázis, 
telofázis. 

 
2.            16 pont 

Az autotrófia az élővilágban előforduló táplálkozási mód.  
d) Nevezze meg a fotoszintézis két szakaszát, és említsen meg egy jellegzetességet az 

egyik szakasszal kapcsolatban. 
A fényszakaszban a fényenergia átalakítása során elektronszállítás, a víz 
fotolízise megy végbe, miközben molekuláris oxigén keletkezik. 
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A sötétszakaszban (ami egy redukciós ciklus) a légköri CO2 megkötése és 
beépítése, glükóz kialakítása megy végbe, ami keményítő kialakítását 
eredményezi.   

- Magyarázza meg a klorofill jelenlétének a szükségességét a fotoszintézis 
folyamatában. 
A különböző típusú klorofill pigmentekre jellemző a fényelnyelő képesség, és a 
megkötött fényenergiát képesek kémiai energiává alakítani. Tehát a 
fotoszintézis folyamatában a napfényenergia megkötése csak klorofill 
jelenlétében megy végbe. A kloroplasztiszok tilakoidjaiban találhatók az 
asszimilációs pigmentek. Asszimilációs pigmentek: a klorofillok és a 
karotenoidok. A klorofillok többfélék lehetnek: klorofill a, klorofill b, klorofill c.   

- Alkosson egy esszét „A fotoszintézis kimutatása” címmel, felhasználva a megfelelő 
tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket:  

- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat  
 

„A fotoszintézis kimutatása” 
 

Fogalmak: vízinövény (hínár), gázbuborékok, CO2 felhasználása, oxigén 
keletkezése, nátrium-karbonát, keményítő, zöld növény, fény, alkohol, kálium-
jodidos oldat.   

 
 Az O2 termelésen alapuló eljárás lényege: egy vízinövény (hínár) ágacskát 
az elmetszett felülettel felfelé vízzel telt, átlátszó edényben fényre helyezünk.  
Két három perc múlva gázbuborékok szabadulnak fel. Ahhoz, hogy 
bebizonyítsuk, hogy a keletkezett gáz oxigén, a vízinövény-ágat borító 
kémcsövet fel kell emelnünk, és bele kell tenni egy gyufaszálat, amely lángra 
lobban. A fényerősség csökkentésével a gázbuborék képződés is csökken. 
 A CO2 felhasználásán alapuló eljárás lényege: helyettesítjük az előző 
kísérlethez használt vizet forralt és lehűtött vízzel. A növény erős fényben sem 
bocsájt ki gázbuborékot, mivel a forralás során a CO2 kiküszöbölődött a vízből. 
Majd a felforralt és a lehűtött vízbe egy kis mennyiségű nátrium-karbonátot 
teszünk, amely hatására elkezdődik ismét a gázbuborék képződés, mert a víz 
újra tartalmaz CO2-t. 
 A képződött szerves anyagok (keményítő) kimutatásán alapuló eljárás 
lényege: a fotoszintézis során keletkező keményítő kimutatására egy zöld 
növény levelének egy részét lefedjük papírral vagy sztaniollal, majd fényre 
helyezzük néhány óráig. Eltávolítjuk a papírt a levélről, a levelet 1-2 percre fövő 
vízbe tesszük, majd alkoholban főzzük, addig amíg el nem színtelenedik (mert a 
festékanyagok kioldódnak belőle). Ezután a levelet kálium-jódidos oldatba 
helyezzük. A jód a keményítőt kékre színezi. A letakart levélrész nem kékül 
meg, míg a szabadon maradt levélrész megkékül, mert keményítő képződött a 
fotoszintézis során.  
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 10  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

Az ínhártya és az érhártya a szem védőburkai közé tartoznak. 
B               6 pont  

Nevezze meg a zárvatermők virágának két alkotóját, és társítson mindegyik 
megnevezett alkotóelemhez egy-egy szerkezeti jellemzőt. 

 
- A porzók a virág hím jellegű részeit képezik. Két része van: a porzószál és a portok 

(pollenszemcséket  tartalmazza); 
- A termő a virág női jellegű része, a termőtájat hozzák létre, három részből áll: bibe, 

bibeszál, magház. A magházban egy vagy több magkezdemény található.   
 
 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1. Ha egy 2n= 28 kromoszómát tartalmazó anyasejt meiózissal osztódik, akkor mindegyik 

utódsejt tartalmaz: 
a. 2n= 28 kromoszómát 
b. 2n= 14 kromoszómát 
c. n= 28 kromoszómát 
d. n= 14 kromoszómát 

 
2. Érzékszervi rendellenesség az embernél:  

a. kandidózis  
b. epilepszia 
c. gégegyulladás 
d. rövidlátás 

 
3. A kapcsolatteremtő életműködéseket megvalósító szervrendszerek:  

a. emésztő- és keringési- 
b. kiválasztó- és izom- 
c. izom- és légző- 
d. csont- és izom- 

 
4. Állati sejtekből hiányzó, de növényi sejtekre jellemző sejtalkotó:  

a. Golgi- készülék  
b. endoplazmatikus retikulum 
c. riboszóma 
d. sejtfal 

 
5. A hipotalamusz:  

a. az agytörzs része 
b. a gerincvelőhöz képest ventrális (hasi) elhelyezkedésű 
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c. egy pár kocsánnyal kapcsolódik a hídhoz 
d. szabályozza a szervezet vízháztartását 

D             10 pont  
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   

 
1. A kanyarulatos csatorna a nefron egyik alkotóeleme. IGAZ 
 
2. Az Urodela (farkos kétéltűek) rend a hüllők osztályába tartozik. HAMIS  

Az Urodela (farkos kétéltűek) rend a kétéltűek osztályába tartozik. 
 
3. A növényeknél, a fotoszintézis kimutatható a kibocsájtott CO2 alapján. HAMIS 

A növényeknél, a fotoszintézis kimutatható a kibocsájtott O2 alapján. 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
A szív és a vérerek az emlősök keringési rendszerének alkotó elemei. Az 
érkatasztrófák a keringési rendszer gyakori megbetegedései az embernél. Ennek 
egyik oka az érszűkület lehet. 

 

a) Határozza meg az érkatasztrófák egy másik okát, két megnyilvánulási módját és két 
megelőzési lehetőségét. 
Okai: túlzottan zsíros ételek fogyasztása, ülő életmód, dohányzás, magas 
osztóeres vérnyomás, érelmeszesedés. 
Megnyilvánulások: bénulások, érzékelési zavarok, beszédzavarok, 
memóriazavarok, tudatvesztés 
Megelőzés: rendszerezett életvitel, drogok, dohányzás kerülése, feszült élet, 
stressz, ülő életmód kerülése, túltáplálkozás, zsíros ételek, elhízás kerülése. 

b) Magyarázza meg a pitvar- kamrai billentyűk szerepét.  
A vitorlás billentyűk működése: (2 vitorlás billentyű a bal oldalon, 3 vitorlás 
billentyű a jobb oldalon) a pitvarok összehúzódásakor a nyomás megnyitja a 
vitorlákat és a vér a kamrákba áramlik. A kamrák összehúzódásakor a billentyűk 
vitorlái összecsapódnak, elzárva ezzel a visszafolyást a pitvarba, így a vér a 
kamrákból csak a nagy erekbe (aorta és tüdőosztóér) tud távozni; 

c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket: 
- a vér a szervezet tömegének 7% -a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- a személy testtömege 55 Kg. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
55 x 7 : 100 = 3,85 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
3,85 x 55 : 100 = 2,1175 kg vérplazma; 
- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
2,1175 x 90 : 100 = 1,90575 kg víz; 
d) Egészítse ki a feladat c. alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá.  
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét! 
Válasz: 3,85 x 45 : 100 = 1,7325 kg alakos elem; 
 
B.                                                                                                                   12 pont 
Két olyan barack fajtát kereszteznek, amelyek két tulajdonságpárban különböznek 
egymástól: virágok mérete és a gyümölcsök színe. A nagy virágok (M) és fehér 
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gyümölcs (A) domináns tulajdonságok, míg a virágok kis mérete (m) és a gyümölcs 
sárga színe (a) recesszív jellemzők. Az egyik szülő nagy virágú és fehér gyümölcsű, míg 
a másik kis virágú és sárga gyümölcsű. A szülők mindkét tulajdonságra nézve 
homozigóták. Az első nemzedékben, F1-ben hibrid szervezeteket kapunk. Az F1 
hibridjeinek keresztezéséből az F2-ben az örökletes tényezők 16 kombinációját kapják. 
Határozza meg a következőket: 

 

i) a szülők genotípusát; MMAA; mmaa; 
j) három példát az F1 egyedei által termelt gaméták típusaiból; MA; Ma; mA; ma; 
k) F2-ben a virág méretére nézve homozigóta kombinációk számát, és F2-ben a kis virágú 

és fehér gyümölcsű egyedek genotípusát; 8(8/16) / mmAA; mmAa; 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

d)  Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 
új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
Írja le az F2-ben a kétszeresen heterozigóta kombinációk számát és genotípusát!  
Válasz: Az F2 kétszeresen heterozigóta kombinációk száma 4/16, és genotípusa 
MmAa. 
 

III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 
 Az élővilág sejtes szerveződésű. 

k) Határozza meg a sejtmag két alkotóját. 
 A sejtmagot kettős maghártya borítja, ami elválasztja a sejtplazmától, két 

membránrétegből áll (a külső kapcsolatban áll az endoplazmatikus membránnal, 
sok riboszómája van). Az anyagforgalom a pórusokon keresztül játszódik le. 
Tartalmaz sejtmagvacskát, amelyben rRNS, illetve a riboszómákat alkotó fehérjék 
szintetizálódnak. A magplazma a sejtmag belsejét tölti ki, nukleinsavakból, 
fehérjékből és vízben oldott ionokból áll. A kromatin a DNS és a fehérjék egysége.  
l) Állapítson meg egy hasonlóságot és egy különbséget a mitokondrium és a 

kloroplasztisz között. 

Mindkettő kettős hártyával rendelkezik, a belső hártya betüremkedésekkel 

rendelkezik, és a belsejében alapanyag található, amely saját genetikai anyagot 

tartalmaz, tehát DNS-t, RNS-t, fehérjéket, és ezért önosztódó sejtszervecskék. 

Szerepük van az extranukleáris öröklődésben is – ezek hasonlóságok.  

A mitokondriumok belső membránjain oxidoredukciós enzimek vannak, amelyek 

az energiafelszabadítás folyamatában vesznek részt az oxigén segítségével, a 

kloroplasztiszok pedig a belső membránokon gránum korongokat és klorofill 

szemcséket tartalmaznak, amelyek szerepe a napfényenergia megkötése és a víz 

fotolízise. A sztrómában a CO2 redukciója megy végbe és a szerves anyag 

(szőlőcukor) képződése, vagyis szerepe a fotoszintézis – ezek különbségek.   
m) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 

megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 

tartalmakat:  
 A környezet hatása az öröklődésre 
Az öröklődés és a változékonyság az élőlények tulajdonsága. Az öröklődés az 
élőlényeknek az a képessége, hogy tulajdonságaikat átadják az utódaiknak. 
A változékonyság egy faj egyedeinek az a tulajdonsága, hogy különböznek 
egymástól. A környezet hatását az öröklődésre egypetéjű ikreken lehet a legjobban 
megfigyelni.   
 A mitózis profázisa  

Profázisban a kromatinállomány tömörödik, kezdenek kialakulni a kromoszómák. A 
maghártya kezd felbomlani, a sejtközpont-centroszóma osztódik, és a két pólus felé 
vándorol, közöttük kialakul az osztódási orsó (magorsó), a kromatin elkezd 
felcsavarodni, és kromoszómákat hoz létre. 
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2.            16 pont 
Az élővilágban több táplálkozási módot tartunk számon.  

m) Nevezzen meg két táplálkozási módot és határozzon meg egy különbséget köztük. 
Autotróf és heterotróf táplálkozási forma. Hasonlóság: mindkét táplálkozási 
forma az anyagok és az energia felvételét jelenti a környezetből.  
Különbség: az autotróf (önálló) táplálkozás során az autotróf élőlények saját 
maguk állítanak elő szervetlen anyagokból szerves anyagokat, kétféle forrásból 
veszik fel az anyagokat és az energiát: egyszerű szervetlen anyagok és 
napfényenergia. Heterotróf táplálkozás során viszont az élőlények kész szerves 
anyagokat hasznosítanak, és a felvett szerves anyagok tartalmazzák az 
anyagokat és az energiát is (vegyi energia kémiai kötések formájában.).  

- Magyarázza el a fotoszintézis és a mezőgazdasági termelés kapcsolatát. 
A fotoszintézis folyamatában szerves anyagok képződnek, és ez a szerves anyag 
a többi élőlények számára táplálékforrás. Minél intenzívebb a fotoszintézis, annál 
nagyobb a mezőgazdaságban a termés. Ezért a mezőgazdaságban arra 
törekednek, hogy minél jobb feltételeket hozzanak létre a növényeknek, ezáltal 
növelve a termelést.  

- Alkosson egy mini esszét „A bélnedv szerepe az emésztésben” címmel, felhasználva 

a megfelelő tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket:  
 soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
 alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 

helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

„A bélnedv szerepe az emésztésben” 
 
Fogalmak: enzimek, diszacharidázok, monoszacharidok, maltáz, glükóz, laktáz, 

laktóz, galaktóz, szacharáz, fruktóz, oligopeptidázok, oligopeptidek, 

aminosavak  

  
 A vékonybél falában számos mirigysejt található, amelyek együttesen 

hozzák létre a bélnedvet. Enzimei sokféle tápanyag hidrolízisére képesek. A 

bélnedv tartalmaz vizet, nyákot, bikarbonátot, enzimeket (lipáz, 

diszacharidázok, oligopeptidázok). A diszacharidázok a diszacharidokat 

bontják monoszacharidokra. Ilyen a maltáz enzim, amely a maltózt bontja két 

glükóz molekulára. A laktáz enzim a laktózt bontja egy glükóz és egy galaktóz 

molekulára. A szacharáz enzim a szacharózt bontja glükózra és fruktózra. Az 

oligopeptidázok az oligopeptideket bontják aminosavakra. A béllipáz a zsírok 

bontását fejezi be zsírsavakra és glicerinre.                                             
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 11  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

A lemezes szklerósis betegség az idegrendszer rendellenessége. 
B               6 pont  

Nevezze meg a meiotikus sejtosztódás két szakaszát és írjon mindegyik szakaszhoz 
egy-egy jellegzetességet. 

 
A meiozisnak két főszakasza van: Az első I. szakasz redukciós szakasz, amelyben a 
kromoszómák száma felére csökken, két haploid sejt keletkezik, a második II.főszakasz 
egy érési osztódás, úgy megy végbe, mint egy közönséges mitózis és a végén 4 sejt alakul 
ki. Így képződnek a spermiumok, egy elsődleges spermatocitából két egymásutánni 
osztódás során 4 spermium jön létre. 
 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1. Példa fel nem nyíló száraz termésre a zárvatermőknél: 

 a) kaszattemés 
 b) toktermés 
 c) hüvelytermés 
 d) becőtermés 

 
2. A farkos kétéltűek: 

 a) kétéltűek 
   b) emlősök 
 c) madarak 
 d) hüllők 

 
3. Az egyszikűek az alábbi országba tartoznak: 

 a) gombák 
 b) monerák (prokarióták) 
 c) növények 
 d) protiszták 

 
4.  A retina tartalmaz: 

a) kemoreceptorokat 
b) fotoreceptorokat 
c) mechanoreceptorokat 
d) vérereket 

 
5. Az emlősök veséje: 

a) több millió vesekehelyből áll 
b) húgyút 
c) páros szerv 
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d) a mellüregben helyezkedik el 
 

D             10 pont  
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   

 
f) Az emlősök petefészkei számos tüszőt tartalmaznak. IGAZ 
 
g) A kandiózis elsősorban a nőket érintő nemi úton terjedő betegség. HAMIS 

A kandiózis mindkét nemet érintő, nemi úton terjedő betegség.  
 

 
h) Az emlősök középfüle csillós hallósejteket tartalmaz. HAMIS 

Az emlősök belső füle csillós hallósejteket tartalmaz 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.                       18 pont 

Az emlősöknél a vér egy zárt érrendszerben kering, amelyet az osztóerek, a gyűjtőerek 
és a hajszálerek alkotnak.  

a) Hasonlítsa össze a tüdőgyűjtőereket az aortával: találjon egy hasonlóságot és egy 
különbséget közöttük. 
Az aorta (főosztóér) a bal kamrából ered, elágazásai révén oxigént szállít a 
szövetekbe. A négy tüdőgyűjtőér oxigénes vért szállít a tüdőből a szívbe, a 
bal pitvarba.  

b) Magyarázza a vérlemezkék szerepét. 
 A trombociták sejttörmelékek, citoplazmából és sejthártyából épülnek fel. A 
véralvadásban van szerepük. 

c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy felnőtt személy esetében, tudva a 
következőket: 

- a vér a szervezet tömegének 7% -a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- a személy testtömege 83 Kg. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
- az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
- 83 x 7 : 100 = 5,81 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
- 5,81 x 55 : 100 = 3,1955 kg vérplazma; 
- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
- 3,1955 x 90 : 100 = kg víz; 

d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá. 

Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek 
mennyiségét 
Válasz: 5.81 x 45 : 100 = 2,614 kg alakos elem; 

  
B             12 pont  
Két olyan növényt kereszteznek, amelyek két tulajdonságban, a termés színében és  
méretében különböznek egymástól. A termés sárga színe (G) és a nagy termés (M) domináns 
tulajdonságok, míg a termés vörös színe (g) és az apró termés (m) recesszív tulajdonságok. Az 
egyik növény sárga színű, nagy termésekkel rendelkezik, és mindkét tulajdonságra nézve 
homozigóta, míg a másik növénynek vörös színű, apró termései vannak. Az F1 -ben hibrid 
leszármazottakat nyernek. Ha az F1 egyedeit egymás között keresztezik, az F2 -ben az örökletes 
tényezők 16 féle kombinációját nyerik. Határozza meg a következőket:  
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l) a két növény genotípusát; GGMM; ggmm;  
m) három példát az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusára; GM,Gm,gM 

n) az F2 azon kombinációinak számát, amelyek homozigóták a termés színére; az F2 azon 
egyedeinek genotípusát, melyek termése vörös és nagy. 8 (8/16) /  rrMM; rrMm;  

d). Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 
felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

Az F2-ben hány kétszeresen heterozigóta kombináció keletkezik? Ezek genotípusa?  
Válasz: 4/16, GgMm.                                                                                                        

 
III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

 
n) Helyettesítse az A és B betűket az alábbi összefüggésben a megfelelő fogalmakkal: 

A + O2 → CO2 + B + energia 
 szerves anyag + O2 → CO2 + víz + energia  
o) Fogalmazzon egy érvet az alábbi állítás alátámasztására: „Az ecetsavas erjedés nem 

tipikus erjedés”. 
Ecetsavas erjedés: egyes baktériumokra (Mycoderma aceti) jellemző. Az ecetsavas 
erjedés során az etil-alkohol ecetsavra bontódik le, az ecetgyártásban használják. 
Igazi értelemben nem erjedés, mert az etil-alkohol oxigén jelenlétében alakul át 
ecetsavra.  

p) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat:  
 Az adenozin-trifoszfát (ATP) 

Légzés során szerves anyagok bomlanak le, miközben energia szabadul fel. Az 
energia egy része hő formájában elvész, a másik része ATP (adenozin-trifoszfát) 
formájában raktározódik. Az ATP energiaraktározó vegyület, amely tartalmaz 
adenint, ribózt és három foszfátcsoportot, amelyek között két makroergikus kötés 
található. Amikor a sejt felhasználja az energiát ADP keletkezik, amely a 
mitokondriumban feltöltődik energiával, akárcsak egy feltölthető elem. 

 A légutak  
A légutak közé tartozik az orrüreg, a garat, a gége, a légcső, a hörgők. Orrüreg: 
orrnyálkahártya béleli, szerepe a levegő felmelegítése, nedvesítése, tisztítása, 
valamint a szaglás. A garatban kereszteződik a levegő és táplálék útja.  
A gége porcos elemekből épül fel, a gége belsejében hangszalagok találhatók, 
amelyeknek a hangok képzésében van szerepük. 
A légcső a nyelőcső előtt helyezkedik el, porcokból épül fel, amelyek állandóan 
nyitva tartják a légcsövet.  
A főhörgők porcokból épülnek fel, ezek másodlagos hörgőkre, majd hörgőcskékre 
oszlanak, amelyek léghólyagjáratokban végződnek. 

 
 

2. 16 pont  
Az emlősök központi idegrendszerét a gerincvelő és az agyvelő alkotja. 

a) Nevezzen meg hármat a hipotalamusz szerepei közül. 
A köztiagy egyik része a hipotalamusz. A hipotalamusznak szerepe van a 
testhőmérséklet, a vízháztartás, a belső szervek működésének, valamint az érzelmi 
és szexuális viselkedések szabályozásában.  

b) Magyarázza meg a következő kifejezést: “A gerincvelő ingervezető szerepét az 
alkotásában részt vevő fehérállomány biztosítja”. 
A gerincvelő ingerületvezető szerepe a fehérállomány idegrostjai révén valósul 
meg. Az idegrostok felszálló- és leszállópályákat képeznek. A felszálló pályák érző 
információkat továbbítanak az agykéreg érző mezőjébe, a leszálló pályák az 
agykéregből mozgató ingerületeket továbbítanak a gerincvelőbe.  

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Az agytörzs”, felhasználva a megfelelő 
tudományos tartalmakat. 
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- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 

helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

„Az agytörzs” 
 

Fogalmak: nyúltagy, híd és középagy, agyideg, szürkeállomány, fehérállomány, 
reflexműködés, ingerületvezetés, nyelés, köhögés, tüsszentés, pislogás, légzés, 
szívműködés, nyálelválasztási reflexek 
 

Az agytörzs a gerincvelő folytatásában helyezkedik el. Három része van: 
nyúltagy, híd és középagy. Az agytörzsből 12 pár agyideg lép ki. Az agytörzs is két 
állományból áll, szürkeállományból és fehérállományból. A szürkeállomány belül 
helyezkedik el, de nem alkot összefüggő tömeget, hanem magvakra tagolódik.  A 
fehérállomány kívül helyezkedik el, illetve a szürkeállományi magvak körül. A 
magvak lehetnek: érző, mozgató és vegetatív. Az érző magvakba futnak be az 
érzékszervektől érkező információk. A mozgató magvak parancsokat küldenek az 
arc, nyelv, garat izmaihoz. A vegetatív magvak a belső szervek sima izmaihoz 
küldenek parancsot. Az agytörzsnek, akárcsak a gerincvelőnek a reflexműködésben 
és az ingerületvezetésben van szerepe. Az agytörzs szürkeállománya biztosítja a 
reflexműködést, míg a fehérállománya az ingerületvezetést biztosítja. Az 
agytörzsben záródnak a nyelés, köhögés, tüsszentés, pislogás, légzés, 
szívműködés, nyálelválasztási reflexek. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 12  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

A baktériumoknál az anaerob légzést még erjedésnek is nevezik. 
B               6 pont  

Adjon két példát az ember kiválasztó készülékének megbetegedésére; mindkét 
megbetegedés mellé írjon egy-egy lehetséges kiváltó okot. 
1.Vesekőképződés: okai közé tartozhatnak a víz és ásványi sók anyagcserezavara, a nem 
megfelelő étrend (túlzott tejfogyasztás-karbonát foszfát kicsapódás, húsban gazdag 
táplálék - húgysav kicsapódáshoz vezet, édességek fogyasztása - oxalátok kicsapódását 
okozza, illetve kis mennyiségű folyadékfogyasztás vagy pajzsmirigy- túltengés is 
okozhatja; tünetei közé tartozhatnak a fájdalom az ágyéki tájékon, görcsök, émelygés, 
fájdalmas vizelés, hólyag teltségének az érzete, hányás, vérzések, láz, illetve a vizelet sötét 
színűvé válása. 
2.Veseelégtelenség okai lehetnek: mérgezés, sokk, cukorbajos kóma, hasmenés, vetélés, 
vérzés. Ha leáll a vese, nem képződik vizelet (anuria). 
 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1. A gégehurut az alábbi készülék megbetegedése: 
 a) keringési- 
 b) emésztő- 
 c) kiválasztó- 
 d) légző- 
 
2. A spórások az alábbi országba tartoznak: 
 a) Állatok 
 b) Gombák 
 c) Monerák 
 d) Protiszták 
 
3. A csapsejtek: 
 a) az érhártya alkotói 
 b) az ínhártyában helyezkednek el 
 c) vegyi receptorok 
 d) felelősek a színlátásért 
 
4. Példa felnyíló száraz termésre a zárvatermőknél: 
 a) bogyótermés 
 b) egyszerű csonthéjas termés 
 c) makktermés 
 d) hüvelytermés 
 
5. Űrbelűek a: 
 a) galandférgek 
 b) fonalférgek 
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 c) kevéssörtéjűek 
 d) kehelyállatok 
 

D             10 pont  
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   
 

1. A gaméták tisztaságának törvénye a mendeli öröklődés törvényeinek egyike. IGAZ 
 
2. A halló receptorsejtek a külső fülben találhatók. HAMIS   

A halló receptorsejtek a belső fülben találhatók 
 

3. Normális kilégzés ideje alatt az emlősöknél a mellkas térfogata megnő. HAMIS 
Normális kilégzés ideje alatt az emlősöknél a mellkas térfogata csökken. 

 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
Az emlősök keringési készülékét a szív és a vérerek alkotják.  

a) Jellemezze a visszértágulatot, meghatározva: egy okát, két megnyilvánulását és 
megelőzésének két módját. 
Gyűjtőértágulat (visszértágulat): hosszantartó lábon állás (pincérek, fodrászok, 
szakácsok esetében) miatt az alsó végtagok gyűjtőerei kitágulnak, lábszárfekély, 
ödéma, alakul ki. Megelőzési módszerekhez tartozik a rendszerezett életvitel,  
feszült élet, stressz, ülő életmód, hosszas lábon állás, túltáplálkozás, zsíros ételek, 
elhízás kerülése, megfelelő ruházat, lábbeli viselése.  

b) Magyarázza a szív falában levő ingerületkeltő és ingerületvezető speciális izomszövet 
szerepét.  
A szív ritmusos működését a szívizomban található önálló ingerképző- és 
ingervezető rendszer biztosítja, ami azt jelenti, hogy önmagában az 
ingerképzéshez és az ingervezetéshez nincs szüksége a szívnek külső idegi 
irányításra, ennek ellenére külső beidegzése révén kapcsolatban áll a központi 
idegrendszerrel. Részei: Szinusz-pitvar csomó, amely az elsődleges ingerképző 
központ a szívben, a jobb pitvar falában helyezkedik el, valamint a pitvar-kamrai 
csomó, a His - nyaláb és a Purkinje – hálózat.  

c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket: 
 a vér a szervezet tömegének 7% -a; 
 a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
 a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
 a személy testtömege 69 Kg. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
- az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
69 x 7 : 100 = 4,83 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
4,83 x 55 : 100 = 2,6565 kg vérplazma; 
- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
2,6565 x 90 : 100 = 2,39085 kg víz; 

d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá. 
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét 
Válasz: 4.83 x 45 : 100 = 2,173 kg alakos elem; 

 
B.                                                                                                                   12 pont 
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Kereszteznek egy kis virágú (m) és vörös színű sziromlevelekkel rendelkező (a) 
dohányvirágot egy nagy virágú (M) és fehér színű sziromlevelekkel rendelkező (A) 
dohányvirággal. A dohányvirágok mindkét tulajdonságra nézve homozigóták. Ha az F1 egyedeit 
egymás között keresztezik, az F2 -ben az örökletes tényezők 16 féle kombinációját nyerik. 
Határozza meg a következőket:  

a) A növények fenotípusát az F1 -ben; nagy virágú és fehér színű sziromlevelekkel   
rendelkező növények  

b) Az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusát; MA; Ma; mA; ma;  
c) Az F2 azon kombinációinak számát, amelyek homozigóták a virág méretére; az F2 azon 

egyedeinek genotípusát, melyek virága kicsi és fehér színű. 8 (8/16); mmAA; mmAa;  
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 

felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá. 
Az F2 ben hány kétszeresen heterozigóta kombináció keletkezik? Ezek genotípusa?  
Válasz :4/16, MmAa. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

 
III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

A metafázis és az anafázis a mitotikus sejtosztódás fázisai. 
a) Írja le a mitózis másik két fázisát. 

Profázis: a kromatinállomány tömörödik, kezdenek kialakulni a kromoszómák. A 
maghártya kezd felbomlani, a sejtközpont (centroszóma) osztódik, és a két pólus 
felé vándorol, közöttük kialakul az osztódási orsó (magorsó), a kromatin elkezd 
felcsavarodni és kromoszómákat hoz létre. 
Telofázis: a sejthártya befűződik, osztódik a citoplazma, letekerednek a kromatidák. 
Kialakul a két sejtmag, a sejtmaghártya és a sejtmagvacska.  

b) Hasonlítsa össze a metafázist és az anafázist, meghatározva két különbséget közöttük. 
A metafázisban a kromoszómák kétkromatidásak, a sejt középvonalában 
helyezkednek el, és a középlemezt alkotják. Anafázisban a kromoszómák 
osztódnak, egykromatidásakká válnak, és elkezdenek a pólusok felé vándorolni. 
Anafázisban az egyenlító és a pólusok közti távolság feléhez érnek el.  

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat:  
- a meiózis szakaszai 

A meiózisnak két főszakasza van: az első I. szakasz a redukciós szakasz, 
amelyben a kromoszómák száma felére csökken, két haploid sejt keletkezik, a 
második II. főszakasz pedig egy érési osztódás, úgy megy végbe, mint egy 
közönséges mitózis, és a végén 4 haploid sejt alakul ki. Így képződnek a 
spermiumok: egy elsődleges spermatocitából két egymásutáni osztódás során 
4 spermium jön létre. 

- A mutációk- osztályozás  
A mutáció a genetikai anyag változása, ami nem a rekombináció eredménye, és 
osztályozásuk történhet eredet szerint: lehetnek természetes és mesterséges 
mutációk, az érintett sejt típusa szerint: ivari mutációk (ezek örökletesek) és 
testi vagy szomatikus (nem öröklődnek) mutációk, illetve a mutációban részt 
vevő genetikai anyag mennyisége szerint: genommutáció, kromoszómamutáció 
és génmutáció lehet. 
Genommutáció során a kromoszómák száma változik. Két típusa van: 
poliploidia és aneuploidia. Poliploidia során a teljes genom mennyisége 
megváltozik, többszöröződik (3n, 4n, 5n stb.), aneuploidia során a 
kromoszómaszám nem többszöröződik meg, hanem néhány kromoszómával 
több vagy kevesebb lesz pl. 2n-l monoszómia, 2n-2 nuliszómia, 2n+l triszómia. 
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2.            16 pont 
Az élővilágban két alapvető táplálkozási mód létezik: az autortóf és a heterotróf mód. 

o) Fogalmazzon egy érvet az alábbi állítás alátámasztására: „A legtöbb növény autotróf 
módon táplálkozik.”  
Autotróf (önálló) táplálkozás során az a zöld növények saját maguk állítanak elő 
szervetlen anyagokból szerves anyagokat (fotoszintézis). Ezért az autotróf 
élőlények, a zöld növények képezik a termelőket az ökoszisztémákban és a többi 
élőlény számára szerves anyagot és oxigént biztosítanak. Mindössze néhány 
növény nem tartalmaz klorofillt, nem képes fotoszintézisre, ezek parazita 
növények (aranka, szádorgó, kónya-vicsorgó stb.).  

p) Találjon egy hasonlóságot és egy különbséget a szaprofita és parazita táplálkozási mód 
között.  
Heterotróf táplálkozás során az élőlények kész szerves anyagokat hasznosítanak, 
Típusai: a szaprofitizizmus, a parazitizmus.  
Hasonlóság, hogy minkettő heterotróf módon táplálkozik. 
Különbség: a szaprofiták az elhalt szervezetek szerves anyagait használják 
táplálékforrásként, és előidézik az erjedést, korhadást, rothadást, a parazita 
táplálkozású élőlények viszont az élő szervezetek anyagait használják fel, és 
megbetegítik a gazdaszervezetet: pl. az aranka, orsóféreg, pióca.  

q) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „A szimbionta táplálkozás”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat.  
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 
helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

„A szimbionta táplálkozás” 
 

Fogalmak: zuzmók, egysejtű zöldmoszat, gomba, gombafonalak, szerves anyagok, 
mikorrhiza, fák gyökere, fenyő, nitrogénkötő baktérium, hüvelyes növény. 

 
A szimbiózis (együttélés) kölcsönösen előnyös kapcsolat két faj között. 

Szimbiózis jellemző a zuzmókra, amelyek egy egysejtű zöldmoszat és egy gomba 
szimbiózisából létrejött szervezetek. A gombafonalak a moszatnak vizet és 
ásványi sókat adnak, míg a moszat fotoszintézis révén szerves anyagokkal látja el 
a gombát, így a zuzmók olyan helyen is meg tudnak élni, ahol külön-külön nem 
élnének meg. A mikorrhiza a gombafonalak és a fák gyökere között alakul ki, 
szintén előnyös mindkét résztvevő számára. A nitrogénkötő baktériumok a 
hüvelyes növények gyökerén élnek, szintén szimbionta kapcsolatban. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 13 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

Az emésztőrendszer és a légzőrendszer az élő szervezetek anyagforgalmi 
életműködéseinek megvalósításában vesznek részt.  

 
B               6 pont  

Adjon két példát a növényi szövetek típusaira; társítsa mindkét szövettípust egy rá 
jellemző jellegzetességgel. 

 
Alapszövetek: ide tartozik az asszimiláló szövet, amely nagyon sok kloroplasztiszt 
tartalmaz, és szerves anyagokat szintetizál. Főleg a levélben fordul elő. 
Raktározó szövet, amely szerves anyagokat és vizet (kaktuszok esetében) raktároz.  
A szállító szövetek: A faedények - xilem (tracheák és tracheidák) - a nyers táplálékot 
szállítják és a háncsedények - floem (rostacsövek) - pedig a kész (fotoszintézis során 
képződött) táplálékot. 
 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

1. A csigák: 
a. ízeltlábúak 
b. űrbelűek 
c. gerinchúrosok 
d. puhatestűek 

 
2. A gombákhoz tartoznak:  

a. tömlősgombák 
b. mohák 
c. harasztok 
d. egyszikűek 

 

3. Nemi úton terjedő betegség a: 
a. hörgő-asztma 
b. vesekő 
c. szifilisz 
d. kancsalság 

 
4. Zárvatermőkre jellemző száraz, felnyíló terméstípus a:  

a. kaszattermés 
b. szemtermés 
c. csonthéjas termés 
d. becőtermés 

 
5. Egy 2n = 8 kromoszómával rendelkező anyasejt mitotikus osztódásából létrejövő 

leánysejtek kromoszómaszáma:  
a. 2n = 8 kromoszóma  
b. 2n = 4 kromoszóma 
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c. n = 8 kromoszóma 
d. n = 4 kromoszóma 

 
D             10 pont  

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   

d) A tüdőgyulladás egy örökletes betegség. HAMIS  
 A tüdőgyulladás a légzőrendszer betegsége/fertőző betegség.  

 
e) A fényérzékeny sejtek az érhártyában találhatók. HAMIS 

A fényérzékeny sejtek a retinábn találhatók. 
 

f) A gerincvelő a központi idegrendszer része. IGAZ 
 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
Az emlősök keringési rendszerét a szív, artériák, vénák és hajszálerek által 

képviselt vérerek alkotják.  
a) Jellemezze az agyvérzést, meghatározva: két okot, két megnyilvánulási formát és egy 

megelőzési lehetőséget; 
Okai: túlzottan zsíros ételek fogyasztása, ülő életmód, dohányzás, magas 
osztóeres vérnyomás, érelmeszesedés. 
Megnyilvánulások: bénulások, érzékelési zavarok, beszédzavarok, 
memóriazavarok, tudatvesztés. 
Megelőzés: rendszerezett életvitel, drogok, dohányzás kerülése, feszült élet, 
stressz, ülő életmód kerülése, túltáplálkozás, zsíros ételek, elhízás, kerülése.  

b) Magyarázza a szerkezet – működés összefüggést a hajszálerek esetében; 
A hajszálerek fala nagyon vékony, egyetlen sejtrétegből épül fel, és a vér 
keringése nagyon lassú. Ezek a sajátosságok lehetővé teszik a vér és a szövetek 
közti gázcserét. A kicserélődés lehetővé teszi az oxigén és a tápanyagok felvételét 
a sejtek részére, illetve a szén-dioxid és a salakanyagok leadását a szövetek által.   

c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket: - 
a vér a szervezet tömegének 7% -a;  

- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
- az atléta testtömege 66 Kg. 

- az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
66 x 7 : 100 = 4,62 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
4,62 x 55 : 100 = 2,541 kg vérplazma; 
- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
2,541 x 90 : 100 = 2,2869 kg víz; 

d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá. 
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét 
Válasz: 4.62 x 45 : 100 = 2,079 kg alakos elem; 

                                                                                                                
B.                                                                                                                   12 pont 

Kereszteznek két körtefajtát. Egyikük termése nagy (M), pirosas – sárga színű (R), a 
másik körtefajta termése kicsi (m) és sárga színű (r). A körtefajták mindkét tulajdonságra 
nézve homozigóták. Az F1 nemzedékben hibrid növényeket nyernek. Az F1 nemzedék 
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növényeinek a keresztezésével az F2 – ben a tulajdonságok 16 féle kombinációja alakul 
ki. Határozza meg a következőket:  
  az F1 nemzedék egyedeinek fenotípusát; termése nagy, pirosas – sárga színű  
   az F1 nemzedék egyedei által termelt gamétatípusokat; MR; Mr; mR; mr; 
 az F2 azon kombinációinak számát, amelyek heterozigóták a termés méretére nézve; 

az F2 azon egyedeinek a genotípusát, amelyek termés mérete kicsi és színük 
pirosas-sárga. 8 (8/16)/ mmRR; mmRr; 

 Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 
felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá. 
Az F2 ben hány kétszeresen heterozigóta kombináció keletkezik? Ezek 
genotípusa?  Válasz :4/16, MmRr. 

 
III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

Az emlősökre a heterotróf táplálkozás jellemző. 
n) Nevezzen meg egy különbséget a heterotróf és autotróf táplálkozás között; 

Hasonlóság: mindkét táplálkozási forma az anyagok és az energia felvételét jelenti 
a környezetből.  
Különbség: autotróf (önálló) táplálkozás során az autotróf élőlények saját maguk 
állítanak elő szervetlen anyagokból szerves anyagokat, kétféle forrásból veszik fel 
az anyagokat és az energiát - egyszerű szervetlen anyagok és napfényenergia. 
Heterotróf táplálkozás során viszont az élőlények kész szerves anyagokat 
hasznosítanak, és a felvett szerves anyagok tartalmazzák az anyagokat és az 
energiát is (vegyi energia kémiai kötések formájában).  

o) Jellemezzen egy emésztőnedvet, meghatározva a következőket: az emésztőnedv nevét, 
a tápcsatorna azon szakaszát, ahol kifejti hatását, két példát emésztő enzimekre az 
emésztőnedv összetételéből; 

- Hasnyál: a vékonybélben fejti ki hatását, és enzimjei közül megemlíthető a tripszin, 
kimotripszin, karboxipeptidáz, hasnyál-lipáz, hasnyál-amiláz. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
helyesen használva a tudományos nyelvezetet. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat:  
- sejten belüli emésztés 

Az emésztés sejten belül történik az emésztő vakuólában levő enzimek 
segítségével. A sejten belüli emésztés történhet fagocitózissal (szilárd anyagok 
bekebelezése) illetve pinocitózíssal (folyékony anyagok bekebelezése). 
Megtalálható pl. egysejtűek, szivacsok, űrbelűek esetében. 

- heveny vírusos hepatitis  
  Hepatitisz vírusok okozzák, és tünetei a fáradékonyság, sárgaság, hányinger, 

hányás, láz, sötét színű vizelet és színtelen széklet. Mivel a vírusokat a beteg 
ember a székletével terjeszti, a betegség megelőzhető az élelmiszerek megfelelő 
tárolásával, az élelmiszerek szakszerű elkészítésével, megfelelő ivóvíz 
használatával, ugyanakkor fontos a kézmosás és a megfelelő higiéniai szabályok 
betartása. 

 
2.            16 pont 

Az eukarióták sejtes szerveződésűek. 
e) Állapítson meg egy hasonlóságot és egy különbséget a növényi és az állati sejt között; 

Mind a növényi, mind az állati sejt eukarióta sejt, tartalmaz valódi sejtmagot, 
amelyet sejtmaghártya határol, és közös sejtszervecskéket – hasonlóság. A 
növényi sejt specifikus sejtalkotókat is tartalmaz, mint például a sejtfal, plasztiszok 
és a vakuólumok. Az állati sejtben is vannak specifikus sejtalkotók, mint a 
miofibrillumok az izomrostokban, valamint a Nissl testek és neurofibrillumok az 
idegsejtben -  különbség.  

f) Írjon egy érvet az alábbi igaz kijelentés alátámasztására: „A prokarióta sejt egyszerűbb 
felépítésű, mint az eukarióta sejt”; 
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A prokarióta sejt a legősibb sejt, felépítése egyszerűbb, mint az eukarióta sejté. Egy 
prokarióta sejt részei: sejtfal (mureint tartalmaz), a sejtfalon belül sejthártya, 
citoplazma és nukleoid. A nukleoid nem igazi sejtmag, mivel nem határolja 
sejtmaghártya. A prokarióta sejt nem tartalmaz sejtszervecskéket sem, csak 
riboszómákat. Az eukarióta sejt viszont igazi, valódi sejtmagot tartalmaz, amelyet 
sejtmaghártya határol, tartalmaz közös- és specifikus sejtalkotó részecskéket, 
sejtmembránt és citoplazmát. A közös sejtalkotó részecskék a mitokondriumok, ER, 
riboszómák, Golgi készülék, lizoszómák, centroszóma. A specifikus sejtalkotók 
pedig a növényi sejtben a sejtfal, a plasztiszok és a vakuólumok, az állati sejt 
specifikus sejtalkotói pedig a miofibrillumok az izomrostokban, valamint a Nissl 
testek és neurofibrillumok az idegsejtben. 
   

g) Alkosson egy minieszét a következő címmel: „A sejtmag szerkezete, ultrastruktúrája”, 
felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. E célból tartsa be az alábbi lépéseket:  
- soroljon fel a témának megfelelő hat kifejezést; 
- alkosson legtöbb három-négy mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 

és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat.  
 

 
„A sejtmag szerkezete, ultrastruktúrája” 

 
Fogalmak: kettős sejtmaghártya, pórusok, karioplazma, kromatin fonalak, DNS, 
RNS, sejtmagvacska, kromatin 

 
 
  A sejtmagot kettős sejtmaghártya borítja, helyenként pórusokkal. Két 
membránrétegből áll (a külső kapcsolatban áll az endoplazmatikus membránnal, 
sok riboszómája van). Az anyagforgalom a pórusokon keresztül játszódik le. 
Belsejében található a karioplazma és a kromatin fonalak (DNS, RNS, fehérjék, 
ionok). A sejtmagban található a sejtmagvacska (RNS, fehérjék). A magvacskában 
szintetizálódnak az rRNS molekulák, amelyek a riboszómákat hozzák létre.  
Magplazma: a sejtmag belsejét tölti ki; nukleinsavakból, fehérjékből és vízben 
oldott ionokból áll. A kromatin a DNS és a fehérje egysége. A sejtosztódás idején a 
kromatin felcsavarodik, és kromoszómákat alkot. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 
Biologie vegetală şi animală 

 Test 14  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

Az idegrendszer és a helyváltoztató készülék az élő szervezetek 
kapcsolatteremtő életműködésének megvalósításában vesz részt. 

 
B               6 pont  
Nevezze meg a meiotikus sejtosztódás két szakaszát, és írjon mindegyik szakaszhoz egy-egy 
jellegzetességet. 

- kétszikűek - murok, borsó, rózsa, káposzta; 
- egyszikűek - búza, tulipán. 

 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

1. A madarak: 
a. ízeltlábúak 
b. űrbelűek 
c. gerinchúrosok 
d. mételyférgek 

 
2. A vitaminhiány, húsban gazdag táplálkozás okozhat:  

a. hörghurutot 
b. kandidózist 
c. vesekövet 
d. TBC-t 

 
3. Egy 2n = 44 kromoszómával rendelkező anyasejt meiotikus osztódásából származó 

leánysejtek kromoszómaszáma:  
a. 2n = 44 kromoszóma 
b. 2n = 22 kromoszóma 
c. n = 44 kromoszóma 
d. n = 22 kromoszóma 

 
4. A méhlepényes emlősök: 

a. ízeltlábúak 
b. gerinchúrosok 
c. monerák 
d. protiszták 

 
5. A csésze a zárvatermők virágában a következő elemek összessége:  

a. termőlevelek 
b. sziromlevelek 
c. csészelevelek  
d. porzólevelek 
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D             10 pont  

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   

1. A vesék a hasüregben találhatók. IGAZ 
 

2. Az aerob légzés nem más, mint a szerves anyagok részleges oxidációja. HAMIS 
Az anaerob légzés nem más, mint a szerves anyagok részleges oxidációja. 
 

3. A fényérzékeny sejtek az érhártya szerkezeti alkotó elemei. HAMIS 
4. A fényérzékeny sejtek a retina szerkezeti alkotó elemei. 

 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
   Az emlősök keringési rendszerének alkotó elemei a szív és a vérerek, melyeket 

osztóerek, gyűjtőerek és hajszálerek képviselnek. 
.  

a) Jellemezze a szívizom-infarktust, meghatározva a következőket: két okot, két 
megnyilvánulási formát és egy megelőzési lehetőséget; 

Szívizom infarktus okai: dohányzás, stressz, idegesség, izgalmak, túlzott fizikai 
munka; megnyilvánulási forma: a koszorúerek szűkülése vagy teljes elzáródása, 
szív elégtelen vérellátása, koszorúérgörcs (angina pectoris) Megelőzése: 
rendszerezett életvitel, drogok, dohányzás kerülése, stressz kerülése, ülő életmód 
kerülése, túltáplálkozás, zsíros ételek kerülése, elhízás kerülése.  

b) Magyarázza a szívizom vastagságának változását a pitvarok és a kamrák falában; 
A szívizom (miocardium) a pitvarok falában a legvékonyabb, mivel a vér 80%a a 
gravitáció miatt a kamrákba jut, így a pitvarok összehúzódása nem olyan erőteljes. 
A kamrák gravitáció ellenében pumpálják a vért, ezért falukban a szívizom 
vastagabb. A legvastagabb a bal kamra izomzata, mivel ez az aortába pumpálja a 
vért, amely (elágazásai révén) a teljes szervezetet ellátja oxigénes vérrel. A jobb 
kamra a vért a kisvérkör részét képező tüdőosztóérbe pumpálja, ami nem igényel 
akkora izomerőt, mivel a tüdők a szív mellett helyezkednek el, így a vért nem kell 
nagy távolságra juttatni.  

c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy gyermek esetében, tudva a következőket: 
▪ a vér a szervezet tömegének 7% -a; 
▪ a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
▪ a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 

 A gyermek testtömege 33 Kg. 
- az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
33 x 7 : 100 = 2,31 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
2,31 x 55 : 100 = 1,2705 kg vérplazma; 
- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
1,2075 x 90 : 100 = 1,14345 kg víz;  

d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá. 

Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét 
Válasz: 2.31 x 45 : 100 = 1.039 kg alakos elem; 
                                                                                                                 18 pont 
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B.                                                                                                                   12 pont 

Kereszteznek egy magas szárú (T) és piros virágú (R) borsófajtát egy rövid szárú (t) és  
fehér virágú fajtával. A borsónövény fajták mindkét tulajdonságukra nézve homozigóták. Az 
F1 – ben hibrid utódok keletkeznek. Az F1 egyedeinek keresztezésével az F2 -ben az 
örökletes tényezők 16 féle kombinációja alakul ki. Határozza meg: 

a) az F1 nemzedék növényeinek fenotípusát; magas szárú és piros virágú növények 
b) az F1 egyedei által termelt gamétatípusokat; TR; Tr; tR; tr;  
c) az F2-ben a mindkét jellegre heterozigóta kombinációk számát; az F2 azon egyedeinek 

genotípusát, amelyeknek a szára magas és a virága fehér; 4 (4/16); TTrr; Ttrr 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy újabb, ön által megfogalmazott követelménnyel, 

amelyben sajátos, a biológiára jellemző tudományos információt használ; oldja meg a 
javasolt követelményt. Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

 Az F2-ben a mindkét jellegre heterozigóta kombinációk száma és ezek genotípusa? 4 

(4/16); TTRR, TTrr, ttRR,ttrr. 

 
III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

A sejtes szerveződés az élővilág egyik jellemzője. 
 

a) Határozzon meg egy hasonlóságot és egy különbséget a prokarióta és eukarióta sejt 
között; 
Mindkettő sejtes szerveződéssel rendelkezik, sejtmembrán határolja, a sejt 
belsejében citoplazma található. – hasonlóság.  
A prokarióta sejt belsejében nincs igazi sejtmag, mert hiányzik a sejtmaghártya, a 
genetikai anyag szabadon a citoplazmában található, és egyetlen kör alakú 
bakteriális kromoszóma alkotja. Az eukarióta sejtmagot kettős sejtmaghártya 
borítja, a belsejében karioplazma és kromatinfonal található. A kromatinfonal 
sejtosztódás idején kromoszómákat alkot, amelyek száma fajra jellemző és állandó. 
A kromoszómák száma a testi sejtekben 2n (diploid kromoszómaszám), a 
gamétákban n (haploid kromoszómaszám). - különbségek. 

b) Magyarázza a szerkezet – működés összefüggést a mitokondrium esetében; 
Szerkezete: kettős hártya határolja, a belső hártya betüremkedesei a kriszták, az 
alapanyag a mátrix. Önosztódásra képes sejtszervecske. DNS-t RNS-t és 
riboszómákat tartalmaz. Szerepe: szerves anyagok oxidációja (égése) révén történő 
energiatermelés / oxido - redukciós enzimeket tartalmaz - a felszabadult energia 
ATP formájában raktározódik el. A belső hártya betüremkedései mentén találhatók 
azok az enzimek, amelyek biztosítják az oxidációt, hozzákapcsolják a protonokat és 
az elektronokat az oxigénhez, miközben víz képződik, valamint ATP nagy 
mennyiségben. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, megfelelő tudományos nyelvezetet használva. 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

- Karioplazma – kromatin 
Magplazma - karioplazma: a sejtmag belsejét tölti ki; nukleinsavakból, fehérjékből 
és vízben oldott ionokból áll. A kromatin a DNS és a fehérje egysége. A DNS a 
sejtre vonatkozó információkat tárolja, és adja tovább az utódsejteknek. 

- Osztódási orsó  
A sejtosztódás során kialakul az osztódási orsó vagy magorsó, amelynek az a 
szerepe, hogy biztosítja a kromoszómák szállítását a sejt pólusaihoz és 
egyenletes, pontos eloszlását a két leánysejt között.  Az osztódási orsót a 
centroszóma hozza létre, fehérjékből épül fel. Az osztódási orsó fonalai kétfélék, 
kinetokorális és poláris rostok. Az osztódási orsó az osztódás profázisában 
jelenik meg, és telofázisában bomlik le. 

 
2.            16 pont 
 

A heterotrófia az emlősökre is jellemző táplálkozási mód. 
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p) Határozzon meg egy különbséget a heterotróf és autotróf táplálkozás között; 
Hasonlóság: mindkét táplálkozási forma az anyagok és az energia felvételét jelenti 
a környezetből. 
Különbség: autotróf (önálló) táplálkozás során az autotróf élőlények saját maguk 
állítanak elő szervetlen anyagokból szerves anyagokat, kétféle forrásból veszik fel 
az anyagokat és az energiát: egyszerű szervetlen anyagok és napfényenergia. 
Heterotróf táplálkozás során viszont az élőlények kész szervesanyagokat 
hasznosítanak, és a felvett szerves anyagok tartalmazzák az anyagokat és az 
energiát is (vegyi energia kémiai kötések formájában). 

q) Magyarázza az epe szerepét a vékonybélben történő emésztésben; 
Az epét a máj termeli. Az epe tartalmaz vizet, nyákot, bikarbonátot, epefestékeket 
(megadja a vizelet színét) és epesókat, amelyek aktíválják a lipáz nevű enzimet, 
emulgeálják zsírokat és elősegítik a zsírsavak felszívódását. A felsorolt 
alkotóelemeken kívül az epe még tartalmaz koleszterint, lecitint, de nem tartalmaz 
emésztőenzimeket. Az epe hiányában a zsírok nem tudnak megemésztődni, mert a 
hasnyál zsírbontó enzimjei csak az emulgeált, cseppekre bontott zsírsavakra 
hatnak.  

r) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Az emlősök gyomra”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket:  

- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 

és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

„Az emlősök gyomra” 
 
Fogalmak: tápcsatorna, gyomormirigyek, gyomornedv, pepszin, labferment, lipáz,  
sósav, albuminok, peptonok, egyszerű gyomor, kérődzők, négyüregű, összetett 
gyomor, bendő, recésgyomor, levelesgyomor,  oltógyomor, cellulózbontás 
 
  A gyomor a hasüreg felső felében, közvetlenül a rekeszizom alatt 
helyezkedik el. A tápcsatorna legtágabb szakasza. A táplálék raktározásában és 
megemésztésében van szerepe. A gyomor nyálkahártyájában elhelyezkedő 
gyomormirigyek gyomornedvet termelnek, amelynek az emésztésben van szerepe. A 
gyomornedv vizet, nyákot, ásványi ionokat, sósavat és enzimeket (pepszin, 
labferment, lipáz) tartalmaz. A pepszin inaktív formában képződik, a sósav aktiválja, 
ugyancsak a HCl megakadályozza a kórokozók fejlődését. A pepszin a fehérjéket 
albuminokká és peptonokká bontja. A labferment a tej alvadását biztosítja az 
emlősök kicsinyeinél, és ezért a tej lassabban halad végig a tápcsatornán.  A 
gyomor-lipáz zsírsavakká és glicerinné bontja a tejben és a tojásban található 
zsírokat. A nyák védi a gyomor nyálkahártyáját a sósav és az enzimek károsító 
hatásától.  
  Az emlősök többségének egyszerű, a kérődzőknek azonban négyüregű, 
összetett gyomruk van. A kérődzőknél a durván megrágott táplálék először a 
bendőbe, majd a recésgyomorba jut, ahol részben lebomlik. Később az állat 
gombócok formájában visszaöklendezi a szájába, majd ismét megrágja. Ez a 
kérődzés folyamata. A táplálék később innen jut a leveles- és az oltógyomorba. A 
kérődzők bendőjében olyan baktériumok élnek, amelyek a nehezen emészthető 
növényi rostokat, a cellulózt kisebb részekre bontják. A gyomor a hasüreg 
felsőfelében, közvetlenül a rekeszizom alatt helyezkedik el.  
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 15  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

A szemgolyó optikai rendszerének alkotói a szaruhártya és a szemlencse. 
B               6 pont  

Nevezzen meg két rendszertani csoportot a növények országából, majd mindkét 
csoporthoz társítsa annak egy-egy képviselőjét. 

- zárvatermők – vadrózsa; 
- nyitvatermők – lucfenyő. 

 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1. A zárvatermők virágának pártáját alkotják:  

a. termőlevelek 
b. sziromlevelek 
c. csészelevelek 
d. porzók 

 
2. Idetartoznak a tömlősgombák és a bazídiumos gombák:  

a. gombák  
b. monerák 
c. növények 
d. protiszták 

 
3. Egy 2n=32 kromoszómájú anyasejt mitotikus osztódásából származó leánysejtek 

mindegyikének kromoszóma száma:  
a. 2n=32 kromoszóma 
b. 2n=16 kromoszóma 
c. n=32 kromoszóma 
d. n=16 kromoszóma 

 
4. A hörgőasztma a következő rendszer betegsége:  

a. keringési 
b. emésztő 
c. kiválasztó 
d. légző 

 
5. Egy tejben és növényekben gazdag étrend, a víz és ásványi sók anyagcseréjének 

zavara okozhat:  
a. hörgőasztmát  
b. vesekövet 
c. tüdőgyulladást 
d. visszértágulatot 
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D             10 pont  
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   
 

i) A vese, a húgyvezetékek és a húgycső húgyutak. HAMIS   
A húgyhólyag, a húgyvezetékek és a húgycső húgyutak. 
 

j) A páfrányok növények. IGAZ 
 

k) A fülkagyló és a hallójárat a középfül részei. HAMIS  
A fülkagyló és a hallójárat a külső fül részei.  

 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
Az emlősöknél a vér zárt véredényrendszerben kering, éspedig 

osztóerekben, gyűjtőerekben és hajszálerekben.  
a) Hasonlítsa össze az üres gyűjtőereket és a tüdőgyűjtőereket, a következő kritériumok 

alapján: a szív üregei, amellyel kommunikálnak, a szállított vér típusa, a vér 
keringésének iránya ezekben a vérerekben. 

A felső és alsó üres gyűjtőér a jobb pitvarba torkollanak, és széndioxidos vért 
szállítanak, a négy tüdőgyűjtőér oxigénes vért szállít a szívbe, a bal pitvarba.  

b) Írjon egy érvet annak alátámasztására, hogy: “A vérnek számos funkciója van”. 
A vér szerepe: szállítja a tápanyagokat, a légzési gázokat, a sejtek működéséből 
származó anyagokat, hormonokat, kémiai hírvivőket, szerepe van a szervezet 
immunitásában, a hőmérséklet szabályozásában a szervezet fizikai-kémiai 
egyensúlyának biztosításban stb. 
Számítsa ki egy személy vérplazmájának víztartalmát, tudva a következőket: 

- a vér a szervezet tömegének 8%-a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 

 a személy testtömege 105 Kg. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
- az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
105 x 8: 100 = 8,4 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
8,4 x 55: 100 = 4,62 kg vérplazma; 
- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
4,62 x 90: 100 = 4,158 kg víz; 

d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá. 
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét 
Válasz: 8.4 x 45: 100 = 3.78 kg alakos elem; 
 
B.                                                                                                                   12 pont 

Kereszteznek egy növényt, amelynek levelei oválisak (O) és szőrrel borítottak (P), és mindkét 
jellegre homozigóta, egy olyan növénnyel melynek levelei megnyúltak (o) és szőr nélküliek (p). 
Az F1-ben hibrid szervezetek jönnek létre. Az F1 egyedeinek keresztezéséből az F2-ben az 
örökletes tényezők 16 kombinációja alakul ki. Határozza meg a következőket:  

a) az F1 növényeinek fenotípusát; levelei oválisak és szőrrel borítottak  
b) az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusát; OP; Op; oP; op; 
c) az F2 kétszeresen homozigóta kombinációinak számát; az F2 azon egyedeinek 

genotípusát, amelynek levelei megynyúltak és szőrrel borítottak; 4 (4/16) / ooPP; ooPp;  
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a)    Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhaszn 
új kérdéssel, majd válaszoljon rá. Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
Az F2 kétszeresen heterozigóta kombinációinak száma és ezek genotípusa? 
Válasz: 4 (4/16), OoPp. 

 
III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

 
Az élővilágban két sejttípus létezik: prokarióta és eukarióta.  

a) Nevezzen még két közös sejtalkotót e két sejttípus esetében. 
Sejthártya: foszfolipidekből és fehérjékből épül fel (folyékony mozaik modell). 
Szerepe: körülhatárolja a sejtet, meghatározza a sejt alakját, elhatárolja a sejtet a 
környezettől, szelektív permeabilitással (áteresztő képességgel) rendelkezik: csak 
bizonyos anyagokat enged ki a sejtből a környezetbe, és csak bizonyos anyagokat 
enged be a sejtbe. 

b) Citoplazma: vizet, fehérjéket, cukrokat és zsírokat, ásványi anyagokat tartalmaz. 
Magyarázza meg a a meiózis során megvalósuló kölcsönös génkicserélődés szerepét az 
élőlények változatosságában.   
A kölcsönös génkicserélődés a homológ kromoszómák között megy végbe, és 
crossing-overnek is nevezik. 
Számfelező sejtosztódás ideje alatt a homológ kromoszómák érintkeznek, 
eltörhetnek, és a kromatida darabok a homológ kromoszómák között kicserélődnek, 
így rekombinálódott (más géneket tartalmazó) kromoszómák és gaméták 
keletkeznek. Így új génkombinációk jönnek létre, ezáltal növekedik a változatosság.  

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat: 
- Eltérések a tulajdonságpárok szétválásának mendeli törvényeitől  
Nem minden esetre jellemző a gének közötti domináns – recesszív viszony. 
Együttes dominancia (kodominancia): két gén nem tud egymás felett dominálni, ezért 
egy új fenotípust határoznak meg.  Például a vércsoportok esetében a LA és LB 
domináns gének nem tudnak egymás felett dominálni, ezért egy új fenotípust 
határoznak meg, az AB es vércsoport.  

- A nemek kromoszomális meghatározottsága  
A nemet egy pár kromoszóma határozza meg. A nemek kromoszómális 
meghatározottságának két típusa van: a Drosophila típus (emberre és ecetmuslicára, 
spenótra jellemző): a nemi kromoszómák az XX a nősténynél , az XY a hímnél; 
Abraxas típus (kétéltűekre, hüllőkre, madarakra jellemző): a nemi kromoszómák az 
XY a nősténynél és XX a hímnél. 

2.            16 pont 
 

Az élővilágban megfigyelhető táplálkozási életműködések az autotróf és a 
heterotróf táplálkozás. 

h) Pontosítsa a fotoszintézis jelentőségét. 
A fotoszintézis jelentősége:  
Az élőlények számára táplálékforrást biztosít, szerves anyagokat állít elő, oxigénforrás 
a légzéshez, biztosítja légkör állandó összetételét, lehetővé teszi az  anyagok 
természetbeni körforgását, a szén, kőolaj, földgáz is fotoszintézis során keletkezett 
biomasszából    származnak.  

i) Magyarázza meg a nyál szerepét a szájüregben történő emésztésben.  
A nyálmirigyek termelik a nyálat, amely vizet, mucint, ásványi sókat baktériumölő 
szert (lizozim) és egy cukorbontó enzimet (nyálamiláz) tartalmaz. A nyálamiláz a 
keményítőt maltózzá bontja.  

j) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Emésztési típusok, amelyekkel az állatoknál 
találkozhatunk”, felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
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- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 
helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 

 
„Emésztési típusok, amelyekkel az állatoknál találkozhatunk” 

 
Fogalmak: sejten belüli emésztés (intracelluláris), emésztő vakuóla fagocitózis, 
pinocitózís, egysejtűek, szivacsok, űrbelűek, sejten kívüli emésztés (extracelluláris), 
emésztőrendszer, járulékos mirigyek  
 
 Az emésztésnek 2 típusa van: sejten belüli emésztés (intracelluláris emésztés) 
során az emésztés sejten belül történik az emésztő vakuólában levő enzimek 
segítségével. A sejten belüli emésztés történhet fagocitózissal (szilárd anyagok 
bekebelezése) illetve pinocitózíssal (folyékony anyagok bekebelezése). Megtalálható 
pl. egysejtűek, szivacsok, űrbelűek esetében. 
 Sejten kívüli emésztés (extracelluláris emésztés) során a táplálék a tápcsatorna 
üregében emésztődik meg az emésztő enzimek hatására. Az emésztő enzimek az 
emésztőnedvekben találhatóak, amelyeket az emésztő mirigyek termelnek. Egyes 
mirigyek mikroszkopikusak (gyomormirigyek, bélmirigyek), mások járulékos mirigyek 
(nyálmirigyek, máj, hasnyálmirigy). A sejten kívüli emésztés a magasabb rendű 
élőlényekre jellemző, amelyeknek emésztő rendszerük van, de megmarad az 
intracelluláris emésztés is, amely a fehérvérsejtekre jellemző, és az idegen anyagok 
bekebelezését biztosítja, és fagocitózis révén valósul meg. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 
Biologie vegetală şi animală 

 Test 16  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

A hasnyál hasnyál - amilázt tartalmaz, amelynek szerepe van a(z) keményítő, 
glikogén emésztésében. 

 
B               6 pont  

Adjon két példát a puhatestűek csoportjaira; írjon mindegyik csoporthoz egy 
jellegzetes képviselőt. 

 
- csigák (Gasteropoda)  – éti csiga; 
- fejlábúak/lábasfejűek (Cephalopoda) - tintahal, polip. 

 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

1. A leánysejtek kromoszómaszáma, amelyek egy 2n = 52 kromoszómával rendelkező anyasejt 
meiózisa során keletkeznek:  

a. 2n = 52 kromoszóma 
b. 2n = 26 kromoszóma 
c. n = 52 kromoszóma 
d. n = 26 kromoszóma 

 
2. A kevéssertéjűek (Oligochaeták) a következő törzshöz tartoznak:  

a. gyűrűsférgek 
b. fonálférgek 
c. laposférgek 
d. kehelyállatok 

 
3. Az Anura rend (farkatlan kétéltűek) a következő osztályba tartozik: 

a. kétéltűek 
b. emlősök 
c. madarak 
d. hüllők 

 

4. A kandidózis:  
a. nemi úton terjedő betegség 
b. kiegyensúlyozott táplálkozással megelőzhető 
c. a HIV vírus váltja ki 
d. a férfiakra jellemző 

 
5. Az emlősök veséi: 

a. szerkezeti és működési egységük a vesekehely 
b. a kapcsolatteremtő életműködések megvalósításában vesznek részt  
c. rostos tok veszi körül őket 
d. a mellkasban találhatók 
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D             10 pont  

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   
 
1. A csarnokvíz és az üvegtest az emlősök szemének fénytörő közegeihez tartozik. 

IGAZ 
 
2. Fotoszintézis során a növények szervetlen anyagokat hoznak létre. HAMIS 

Fotoszintézis során a növények szerves anyagokat hoznak létre. 
 
3. A szimbionta táplálkozás megvalósulhat szaprofita és parazita módon. HAMIS 
4. A heterotróf táplálkozás megvalósulhat szaprofita és parazita módon. 

 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
 Az emlősöknél a vér zárt edényrendszerben kering.  

a) Jellemezzen egy véreret, amely a nagyvérkör része, meghatározva: a nevét, a szállított 
vér típusát, a vér áramlásának irányát az adott véredényben.  
Aorta: oxigénes vért szállít a bal kamrából a szervezet irányába.  

b) Magyarázza meg a szerkezet-működés közötti kapcsolatot a vörös vértestek esetében. 
A vörös vértestek az emlősöknél nem tartalmaznak sejtmagot, hogy minél több 
hemoglobint tudjanak felhalmozni, valójában hemoglobinnal telt zsákok és homorú 
korong alakúak, mert ez az alak nagyobb felületet biztosít és ezért jobban, 
hatékonyabban kötik meg a légzési gázokat. 

c) Számolja ki egy személy vérplazmájában levő vízmennyiséget, ismerve a következőket: 
- a vér képviseli a testtömeg 7%-át;  
- a vérplazma a vér térfogatának 55%-a; 
- a víz a vérplazma összetételének 90%-a; 
- a személy testtömege 87 kg. 

- az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
87 x 7 : 100 = 6,09 kg vér; 

- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
6,09 x 55 : 100 = 3,3495 kg vérplazma; 

- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
 3,3495 x 90 : 100 = 3,01455 kg víz 

 Írja le a feladat megoldásának minden lépését.  
d) Egészítse ki a c) alpont feladatát egy ön általa megfogalmazott, tudományos 

szempontból helyes kérdéssel; válaszolja is meg a kérdést. 
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét? 

      Válasz: 6,09 x 45 : 100 = 2.740 kg alakos elem; 
 

B.                                                                                                                   12 pont 
Nagyméretű és fehér színű virággal rendelkező petúnia fajtát kereszteznek kisméretű, 

rózsaszínű virággal rendelkező petúnia fajtával. A nagy virágméret (M) és a fehér szín (A) 
domináns tulajdonságok, míg a kis virágméret (m) és a rózsaszín virág (a) recesszív 
tulajdonságok. A szülői szervezetek homozigóták mindkét tulajdonságra nézve. Létrejön az F1 
nemzedék, melynek egyedeit tovább keresztezik. Az F2-ben 16 génkombináció jön létre. 
Határozza meg:  

r) a szülők genotípusát; MMAA; mmaa; 
s) az F1 egyedeinek fenotípusát; Nagyméretű és fehér színű virággal rendelkező petúnia  
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t) az F2 azon egyedeinek a számát, melyek heterozigóták a színre; 8 (8/16); az F2 azon 
egyedeinek genotípusát, amelyek kisméretű, fehér színű virággal rendelkeznek. mmAA; 
mmAa;  

u) Egészítse ki ezt feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; a kérdésben használjon 
a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket; válaszolja meg az ön által megfogalmazott 
kérdést. Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
Az F2 ben hány kétszeresen heterozigóta kombináció keletkezik? Ezek genotípusa?  
Válasz :4/16, MmAa. 

 
 

III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

Az élővilágban két légzéstípus létezik: az aerob és az anaerob légzés. 
q) Írja fel az aerob légzés kémiai egyenletét. 

Aerob légzés az állatokra, emberekre és a növényekre jellemző.  A szerves anyag 
lebontása O2 jelenlétében történik. Az aerob légzés során szerves anyagok 
teljesen lebontódnak szervetlen anyagokká (CO2-ra és H2O-re), az aerob légzés a 
mitokondriumokban megy végbe. Az aerob légzés kémiai egyenlete: 
C6H12O6 + 6O2—> 6CO2 + 6H2O+ E. 

r) Magyarázza meg, hogy miért szükséges a víz azonnali lecsapolása abban az esetben, 
ha egy megművelt mezőgazdasági területet árvíz sújt. 
Azért szükséges a víz lecsapolása a mezőgazdasági területről, mert ellenkező 
esetben a növények gyökerei nem jutnak oxigénhez, és erjedés megy végbe, ami a 
növények pusztulását okozhatja. 

s) Írjon két-két igaz kijelentést (összesen négy kijelentést), melyben használjon a biológia 
szaknyelvére jellemző kifejezéseket. A mondatok vonatkozzanak a következő 
tartalmakra: 
- Ecetsavas erjedés 
Egyes baktériumokra, pl. Mycoderma aceti-ra jellemző ecetsavas erjedés során az 
etil-alkohol ecetsavra bontódik le, az ecetgyártásban használják. Igazi értelemben 
nem erjedés, mert az etil-alkohol oxigén jelenlétében alakul át ecetsavvá. 
 A növények légzése  

A növények a légzéshez szükséges oxigént a gázcserenyílásokon veszik fel, 
amelyek elsősorban az alsó epidermiszen helyezkednek el. Az aerob légzés a 
növényi sejtek mitokondriumaiban megy végbe A szerves anyagok teljes égése 
megy végbe CO2, H2O és nagy mennyiségű energia keletkezik. 
A légzés során felszabaduló energiát a növények felhasználják különböző 
életfolyamataikhoz (szerves anyagok szintézise, szállítása, növekedés, virágzás 
stb.) 

 
2.                         16 pont 
 

Szerkezeti szempontból a növényi- és állati sejt között léteznek hasonlóságok és 
különbségek. 

s) Soroljon fel három olyan sejtalkotót, amelyek mind a növényi-, mind az állati sejtekben 
megtalálhatók.  

- endoplazmatikus retikulum  
- riboszómák 
- mitokondriumok 

t) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A sejtszervecskék szerkezete összhangban 
van ezek szerepével.” 
A sejtszervecskék szerkezete lehetővé teszi ezek hatékony működését és szerepük 
betöltését. A mitokondriumok belső, betüremkedett krisztái mentén enzimek 
vannak, amelyek az oxidoredukciós folyamatokat biztosítják, és lehetővé teszik az 
ATP képződését. Az endoplazmatikus retikulum csatornái lehetővé teszik a 
szállítást a sejtmembrán és a sejtmag között, illetve a raktározást.  
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u) Alkosson miniesszét a címmel, melyben használjon a biológia szaknyelvére jellemző 
kifejezéseket. 
Tartsa szem előtt a következőket: 
- soroljon fel erre a témára jellemző hat fogalmat. 
- alkosson legtöbb három-négy összetett mondatból álló, összefüggő szöveget, melyben 

használja helyesen és összefüggéseiben ezeket a fogalmakat, 
 

 
„Plasztiszok (színtestek)” 

 
Fogalmak: sepcifikus sejtszervecskék, kettős membrán, sztróma, tilakoidok, 
gránum korongok, DNS,  riboszómák, önosztódás, fotoszintézis.   

 

 
A színtestek specifikus sejtszervecskék, a növényi sejtekben fordulnak elő, 

kettős membrán határolja, a belsejükben sztróma és tilakoidoknak nevezett 
membránrendszer található. A tilakoidokon gránum korongok találhatók. A 
kloroplasztiszok sztrómája saját genetikai anyagot tartalmaz, DNS-t RNS-t, 
riboszómákat, fehérjéket, keményítő szemcséket stb. Önosztódásra képesek. A 
levelek klororoplasztiszaiban megy végbe a fotoszintézis. A fotoszintézis két 
szakaszban megy végbe: a fényszakasz, valamint a sötétszakasz. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 17  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

A tripszin a következő emésztőnedv alkotója: hasnyál és szerepe van a fehérjék vegyi 
emésztésében.  . 
 
B               6 pont  

Adjon két példát a férgek csoportjaira; írjon mindegyik csoporthoz egy jellegzetes 
képviselőt. 

- laposférgek – májmétely; 
- gyűrűsférgek – földigiliszta.   

 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  
 

1. A krónikus veseelégtelenség a következő szervrendszer betegsége:  
a. keringési 
b. emésztő 
c. kiválasztó 
d. légző 

 
2. A Gerinchúrosok közé tartoznak: 

a. a lábasfejűek 
b. a fonálférgek 
c. a csontos halak 
d. a laposférgek 

 
3. Az emlősök vékonybelére vonatkozó, igaz állítás: 

a. az emésztőkészülék járulékos mirigye 
b. a hasüregben található 
c. a kapcsolatteremtő életműködések megvalósításában vesz részt 
d. kollagenáz tartalmú emésztőnedvet termel 

 
4. A növények fotoszintézise:  

a. szerves anyag képzést eredményez 
b. heterotróf táplálkozási mód 
c. nem szükséges hozzá a klorofill 
d. fény hiányában valósul meg 

 
5. A húgyutak részét képezi: 

a. nefron 
b. vesepiramis 
c. húgycső 
d. velőállomány 
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D             10 pont  
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   

1. Az emlősök belégzése közben a bordaközti izmok és a rekeszizom elernyednek. 
HAMIS 
Az emlősök belégzése közben a bordaközti izmok és a rekeszizom összehúzódik. 

 

2. Az öröklődés az élővilág sajátossága. IGAZ 
 

3. A tömlősgombák (Ascomycota) a növények országához tartoznak.  HAMIS 
A tömlősgombák (Ascomycota) a gombák országához tartoznak. 

 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
  Az emlősök keringési rendszerének részei a szív és a vérerek.  

a) Jellemezzen egy keringési rendszert érintő betegséget az embernél, meghatározva: a 
betegség nevét, egy lehetséges okát, egy tünetét, egy megelőzési módot. 
Magas osztóeres vérnyomás, okai lehetnek: örökletes hajlam, érrendszer állapota, 
elhízás, cukorbetegség, endokrin megbetegedések Tünetei: szédülés, fejfájás, 
fáradékonyság, rendszertelen szívdobogás, mellkasi fájdalom, látászavarok 
Szívizom infarktus, okai lehetnek: dohányzás, stressz, idegesség, túlzott fizikai 
munka. Tünetei: a koszorúerek szűkülése vagy teljes elzáródása, szív elégtelen 
vérellátása, koszorúérgörcs (angina pectoris). 
Megelőzése: rendszerezett életvitel, drogok, dohányzás kerülése, feszült élet, 
stressz kerülése, ülő életmód kerülése, túltáplálkozás, zsíros ételek, elhízás 
kerülése.  

b) Határozzon meg egy hasonlóságot és egy különbséget a pitvar-kamrai szívbillentyűk és 
a félhold alakú billentyűk között. 

Mindkét féle billentyű a vér egyirányú keringését biztosítja a szív belsejében a 
következő irányba: gyűjtőerek, pitvarok, kamrák, osztóerek (hasonlóság). 
A vitorlás billentyűk a pitvarok és a kamrák között helyezkednek el (2 vitorlás a bal 
oldalon, 3 vitorlás a jobb oldalon). A pitvarok összehúzódásakor a nyomás 
megnyitja a vitorlákat és a vér a kamrákba áramlik. A kamrák összehúzódásakor a 
billentyűk vitorlái összecsapódnak, elzárva ezzel a visszafolyást a pitvarba; 
A félhold alakú vagy fecskefészek alakú billentyűk: a kamra összehúzódása során 
a vér a nagy erekbe préselődik, a vér nyomása az érfalhoz nyomja a zsebeket, így 
az ér ürege megnyílik és a vér szabadon áramlik. A kamra elernyedésekor a 
kilökött vér visszaáramlani igyekszik, de a visszaáramlás következtében a billentyű 
tasakjai vérrel telítődnek és ezáltal elzárják a visszaáramlás útját. (különbség).  

c) Számolja ki egy személy vérplazmájában levő vízmennyiséget, ismerve a következőket: 
- a vér képviseli a testtömeg 7%-át; 
- a vérplazma a vér térfogatának 55%-a; 
- a víz a vérplazma összetételének 90%-a; 
- a személy testtömege 77 kg. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését  
- az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
77 x 7 : 100 = 5,39 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
5,39 x 55 : 100 = 2,9645 kg vérplazma; 
- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
2,9645 x 90 : 100 = 2,66805 kg víz;  

d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá. 
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Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét 
Válasz: 5,39 x 45 : 100 = 2,425 kg alakos elem; 

B.                                                                                                                   12 pont 
Egy nagyméretű (M) és sárga színű (r) terméssel rendelkező almafajtát, amely heterozigóta 

a termés méretére kereszteznek egy kisméretű (m) és piros színű (R) terméssel rendelkező 
almafajtával, amely heterozigóta a termés színére. Határozza meg: 

a) a szülők genotípusát; Mmrr; mmRr;  
b) a szülők által termelt gamétákat; Mr; mr; mR; mr;   
c) az F1 azon egyedeinek genotípusát, amelyek nagyméretű, sárga színű terméssel 

rendelkeznek Mmrr;  
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; a kérdésben 

használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket; válaszolja meg az ön által 
megfogalmazott kérdést. Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
Írja fel a kisméretű és sárga színű egyedek genotípusát? Válasz: mmrr. 
 

 
III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 
 

Az érzékszervek szerepet játszanak az emlősök kapcsolatteremtő 
életműködéseinek megvalósításában.  

a) Magyarázza meg az emlősök érzékszervei és idegrendszere közötti kapcsolatot az 
érzékelés folyamatának megvalósításában. 
 Az érzékszervek – analizátorok 3 szakaszt foglalnak magukba: 

- receptorok  
- ingerületvezető szakasz 
- központi szakasz az agykéregben 

Receptor (felfogja az ingert), átalakítja, és idegingerületet hoz létre, amely az 
idegpályákon eljut az idegközpontban, és ott kialakul az érzet.  

b) Hasonlítsa össze a szemet és a fület, meghatározva egy hasonlóságot és egy 
különbséget e két érzékszerv szerkezete között. 
A szem és a fül az érzékszerv receptor szakaszát foglalja magába (hasonlóság) a 
szemben a receptorok a retinában helyezkednek el és csap- valamint pálcikasejtek, 
amelyek fényérzékeny pigmenteket tartalmaznak, vagyis fotoreceptorok. A fül 
esetében a belső fül tartalmazza a hallás- és helyzetérzés receptorait, amelyek 
felfogják a hanghullámokat (mechanoreceptorok), vagy a fej és a test mozgásait - 
proprioreceptorok (különbség).  

c) Írjon két-két igaz kijelentést (összesen négy kijelentést), melyben használjon a biológia 
szaknyelvére jellemző kifejezéseket. A mondatok vonatkozzanak a következő 
tartalmakra:  
- a bőr 
A bőrnek három rétege van: felhám, irha, bőralja. A bőr nyomásérző, hőérzékelő 
és fájdalomérző receptorokat tartalmaz. E receptorok lehetnek szabad 
idegvégződések vagy tokkal körülvett idegvégződések (Merkel-, Meissner-, 
Paccini-, Krause-, Ruffini testecskék). A receptorokban kialakult ingerületeket 
nagyszámú idegrost továbbítja a gerincvelőhöz és az agykéregbe, fali lebenybe, 
ahol kialakul a hő-, nyomás-, és fájdalomérzet.  
 bénulás (paralízis) - tünetek, kiváltó okok, megelőzés 
A bénulás okai lehetnek az idegek gyulladása vagy sérülése, kiválthatja fertőzés, 
vérér sérülés vagy elzáródás, daganatok, ütések. Tünetei lehetnek az ideg 
elpusztulása, monoplegia – egy végtag bénulása, hemiplegia – felső vagy alsó 
testfél bénulása, tetraplegia – minden végtag bénulása. 
 

2.            16 pont 
 klasszikus Sejtelmélet szerint minden élőlény sejtes szerveződésű.  

a) Jellemezze a növényi sejt egyik jellegzetes alkotóját, meghatározva: a sejtalkotó nevét, 
egy szerkezeti sajátosságát, a szerepét. 
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A kloroplasztiszt kettős membrán határolja, belsejében sztróma és tilakoidoknak 
nevezett membránrendszer található. A tilakoidok gránumokba tömörülnek. A 
kloroplasztiszok tartalmaznak DNS-t RNS-t, riboszómákat, fehérjéket, keményítő 
szemcséket stb. Önosztódásra képesek. A kloroplasztisz szerepe: a fotoszintézis 
székhelye, és biztosítja a szerves anyagok képződését szervetlen anyagokból.  

b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A sejtek szüntelen anyagcserét folytatnak a 
környezetükkel”.  
Az élő szervezet fennmaradása csak úgy lehetséges, ha a környezetből anyagot és 
energiát vesz fel, és azokat az anyagokat, amelyekre nincs szüksége vagy amelyek 
károsak, kibocsájtja a környezetbe. Az autotróf szervezetek egyszerű anyagokból 
szerves anyagokat állítanak elő, a heterotróf szervezetek kész szerves anyagokat 
vesznek fel. A szerves anyagokban elraktározott vegyi energiát az oxigén 
segítségével szabadítják fel, amelyet a környezetből vesznek fel. A szén-dioxidot és 
az anyagcsere más káros termékeit az élő szervezetek kiküszöbölik a környezetbe. 
  

c) Alkosson miniesszét a „A közvetett sejtosztódás” címmel, melyben használjon a biológia 
szaknyelvére jellemző kifejezéseket.  
Tartsa szem előtt a következőket: 
-  soroljon fel erre a témára jellemző hat fogalmat.  
-  alkosson legtöbb három-négy összetett mondatból álló, összefüggő szöveget, melyben 

használja helyesen és összefüggéseiben ezeket a fogalmakat 
 

„A közvetett sejtosztódás” 
 
Fogalmak: kariokinézis, eukarióta sejtek, mitózis, meiózis, kromoszómák, testi 
sejtek, növekedés, regenerálás, profázis, metafázis, anafázis, telofázis, számfelező 
osztódás, szaporítószervek, ivarsejtek. 
 

 
A közvetett (indirekt) sejtosztódás vagy kariokinézis az eukarióta sejtekre 

jellemző, és kétféleképpen történhetk: mitózis és meiózis révén.  
A mitózis még nevezhető számtartó osztódásnak is. A kromoszómák száma 

a leánysejtekben ugyanannyi, mint az anyasejtben volt. A testi sejtekben megy 
végbe, szerepe a növekedés és az elpusztult sejtek regenerálása. Négy fázisra van 
felosztva: profázis, metafázis, anafázis, telofázis.  

A meiotikus osztódást számfelező osztódásnak is nevezik, mivel a 
kromoszómák száma az anyasejt kromoszómaszámához képest felére csökken. A 
meiózis a szaporítószervekben megy végbe, és az ivarsejtek képződését biztosítja. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 18  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

A növények fotoszintézis útján szintetizálják a szerves anyagokat és kibocsájtják az oxigént. 

 
B               6 pont  

Írjon két példát az emberek központi idegrendszerének betegségeiről; írjon egy-

egy jellemzőt a betegségek mellé. 
 

- Parkinson kór: az extrapiramidális rendszer fokozatos elsatnyulása. Okai nem 
ismertek, 50-60 éves korban jelenik meg, degeneratív betegség. Jellemzői közé 
tartozhat az izommerevség, kéz- és lábreszketés (mintha pénzt számolna), merev 
kis lépésű járás, előre dőlő test. 

- Lemezes szklerózis – sclerosis multiplex. Oka ismeretlen, jellemzői közé tartozhat a 
lemezes formájú sérülések és hegek megjelenése a központi idegrendszer 
fehérállományban és a látóidegben, ezért mozgászavarok, látászavarok jellemzik. 

 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  
 

1. Az ember tápcsatornájának alkotóeleme:   
a. máj  
b. nyálmirigyek  
c. hasnyálmirigy  
d. gyomor 

 
2. A fenyőfélék:  

a. moszatok 
b. nyitvatermők  
c. kétszikűek  
d. egyszikűek 

 
3. A vesék:  

a. mikroszkopikus egységeket tartalmaznak, úgynevezett neuronokat  
b. részt veszek a kapcsolatteremtő életműködés megvalósításában 

c. O2-t kapnak a vesegyűjtőereken keresztül 
d. a kiválasztó rendszer alkotóelemei 

 
4. A gonorrhea:  

a. férfiakra jellemző betegség  
b. a kiválasztó rendszer betegsége 
c. megelőzhető a gombák fogyasztásának elkerülésével  
d. egy baktérium okozza 

 
5. Az anaerob légzés:  

a. szerepet játszik az energiatermelésben  
b. szervetlen anyagok oxidációját jelenti  
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c. növény-specifikus folyamat 

d. O2 képződésével ér véget 
 

D             10 pont  
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   
 

1. Az emlősöket a farkos és a farok nélküli kétéltűek képviselik. HAMIS  
      A kétéltűeket a farkos és a farok nélküli kétéltűek képviselik. 
  
2. Normális kilégzés során, az emlősöknél a rekeszizom és a bordaközti izmok     

összehúzódnak.  HAMIS  
 Normális kilégzés során, az emlősöknél a rekeszizom, bordaközti izmok elernyednek.  
  
3. A heterotróf táplálkozás lehet szaprofita és parazita. IGAZ 

 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
  Az emlősöknél a vér a keringési rendszerén keresztül kering, amely 
szívből és vérerekből áll.    

a) Jellemezze azt az véréret, amelyen keresztül oxigéntartalmú vér áramlik, megadva: az ér 
nevét, a szív azon részét, amellyel kommunikál, a vér áramlásának irányát ezen az éren 
keresztül. 
A nagy vérkör a bal kamrából indul. Az aorta (főosztóér) elágazásai révén oxigént 
szállít a szövetekbe. Az osztóerek egyre kisebb osztórekre ágaznak, majd 
hajszálerekben folytatódnak. A hajszálerek falán keresztül megvalósul a gázcsere a 
vér és a sejtek között.  
A négy tüdőgyűjtőér oxigénes vért szállít a tüdőből szívbe, a bal pitvarba. 

b) Magyarázd meg a pitvar-kamra közötti billentyűk szerepét. 
A vitorlás billentyűk működése (2 vitorlás a bal oldalon, 3 vitorlás billentyű a jobb 
oldalon): a pitvarok összehúzódásakor a nyomás megnyitja a vitorlákat, és a vér a 
kamrába áramlik. A kamrák összehúzódásakor a billentyűk vitorlái 
összecsapódnak, elzárva ezzel a visszafolyást a pitvarba;  

c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket:  
- a vér a szervezet tömegének 7% -a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a;  
- a személy testtömege 46 Kg. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
a személy vérmennyiségének a kiszámítása; 
46 x 7 : 100 = 3,22 kg; 
a személy vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
3,22 x 55 : 100 = 1,771 kg; 
a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
1,771 x 90 : 100 = 1,5939 kg;  

d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá. 
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét 
Válasz: 3.22 x 45 : 100 = 1,449 kg vér alakos elem; 

 
 
B.                                                                                                                   12 pont 
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Kereszteznek egy kis gyümölcsökkel (m), sárga termésű(G) cseresznyefajtát, amely 
heterozigóta a "sárga" tulajdonságra nézve, egy nagy gyümölcsökkel (M) és piros 
termésű(g) cseresznyefajtával, amely heterozigóta a "nagy gyümölcs" tulajdonságra 
nézve. Határozza meg: 

a) a szülők genotípusa: mmGg; Mmgg; 
b) A szülők által létrhozott gamétatípusokat; mG; mg; Mg; mg; 
c) Az F1 leszármazottainak genotípusa, amelyek kicsi és sárga cseresznyefajtákkal 

rendelkeznek: mmGg; 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy újabb, ön által megfogalmazott követelménnyel, 

amelyben sajátos, a biológiára jellemző tudományos információt használ; oldja meg a 
javasolt követelményt. Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
Határozza meg a kis és piros termésű gyümölccsel rendelkező egyedek 
genotípusa: Válasz: mmgg. 

 
III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

A szem, a fül, az orr, a nyelv érzékszervek, amelyek szerepet játszanak az emlősök 
érzékenységének megvalosításában.  
d) Sorolja fel az emlős szem optikai rendszerének összetevőit. 

- szaruhártya, csarnokvíz, szemlencse és üvegtest  
e) Írjon egy érvet a következő állítás mellett: "A rövidlátást divergens lencsékkel javítják." 

Túl hosszú szemtengely, vagy túl erős törőrendszer miatt a kép a retina síkja előtt 
keletkezik. Ezt a fénytörési hibát nevezik rövidlátásnak (myopia). A párhuzamos 
fénysugarak a retina előtt találkoznak, ebben az esetben konkáv- homorú-, szóró- 
lencsével korrigálható a látási hiba. 

f) Alkosson négy kijelentő mondatot, megfelelő tudományos nyelvezetet használva.  
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  
- Ízlelőbimbók  
Az ízlelés receptorai a nyelven, a szájüreg többi részén és a garatban találhatók. 
Az ízlelés receptorai ízlelőbimbókba tömörülnek, minden ízlelőbimbó tartalmaz a 
receptorsejteken kívül támasztósejteket is. A receptorsejtek csúcsi részén csillók 
találhatók, míg az alapi részük idegsejttel van kapcsolatba. A nyelv 
nyálkahártyáján az ízlelőbimbók ízlelőszemölcsökbe tömörülnek. 

 - A belső fül  
A belső fül részei: csontos labirintus, amelyben a perilimfa nevű folyadék 
található. A csontos labirintus részei: csontos csarnok, csontos félkörös ívjáratok 
és csontos csiga. A csontos labirintusban található a hártyás labirintus, amelyben 
az endolimfa nevű folyadék található. A hártyás labirintus részei: hártyás csarnok 
(tömlőcske és zsákocska), hártyás félkörös ívjáratok, hártyás csiga, 
A hártyás csigában találhatók a hallás receptorai (a Corti-féle szerv), míg a 
helyzetérzékelés receptorai a hártyás csarnokban – tömlőcskében és 
zsákocskában –otolitikus aparátus és az ampulláris tarajok.  

 
2.            16 pont 

Az élővilág öt országának minden élő szervezete sejtekből áll.  
a) Nevezzen meg három, a növényi és az állati sejt számára közös sejtalkotót. 

- endoplazmatikus retikulum, Golgi készülék, mitokondriumok  
b) Magyarázza meg a következő állítást: "Egysejtű organizmusok esetén a sejt elvégzi az  

élethez szükséges összes funkciót." 
Az élő szervezetek 3 alapvető életműködést képesek elvégezni: kapcsolatteremtő 
életműködéseket az - érzékszervek, idegrendszer, csont és izomrendszer, endokrin 
mirigyek által, anyagforgalomi életműködéseket az - emésztő, légző, keringési, 
kiválasztórendszer által, illetve szaporodási életműködéseket a - szaporítórendszer 
által. Egy egysejtű szervezet esetében mind a három féle életműködést ugyanaz a 
sejt végzi.  
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c) A megfelelő tudományos információk felhasználásával alkosson egy mini-esszét a „A 
mitózis telofázisa” címmel, felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. E célból 
tartsa be a következő lépéseket:                         

- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben   
helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 

 
„A mitozis telofázisa” 

 
Fogalmak: számtartó osztódás, osztódási orsó, sejtmaghártya, sejthártya, 
befűződés, citoplazma, kromatidák, magvacska 

 
 A mitotikus sejtosztódást még számtartó osztódásnak is nevezzük, és a 
telofázis az utolsó fázisa. Ebben a fázisban felbomlik az osztódási orsó, kialakul a 
sejtmaghártya. A sejthártya befűződik, osztódik a citoplazma, letekerednek a 
kromatidák. Kialakul a két sejtmag, a sejtmaghártya és a magvacska. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 Test 19  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

A garat az a szerv, amelynek szintjén kereszteződik a(z) levegő útja a táplálék 
útjával. 

 
B               6 pont  

Adjon két példát a kétéltűek csoportjaira; írjon mindegyik kétéltű csoporthoz egy 
jellegzetes képviselőt. 

- farkos kétéltűek - szalamandra, gőte; 
- farkatlan kétéltűek / békák.  

 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  
 

1. Az élőlények táplálkozási életműködéseit megvalósító szervrendszerek: 
a. keringési rendszer, emésztőrendszer, kiválasztórendszer 
b. emésztőrendszer, izomrendszer, csontrendszer 
c. kiválasztó rendszer, idegrendszer, izomrendszer 
d. légzőrendszer, csontrendszer, izomrendszer 

 
2. Egy 2n = 28 kromoszómával rendelkező anyasejt mitotikus osztódásával létrejött 

leánysejtek kromoszómaszáma:  
a. 2n = 28 kromoszóma 
b. 2n = 14 kromoszóma 
c. n = 28 kromoszóma 
d. n = 14 kromoszóma 

 
3. A krónikus veseelégtelenség az alábbi rendszer betegsége: 

a. keringési 
b. emésztő 
c. kiválasztó 
d. légző 

 
4. Az emlősök emésztőrendszerének járulékos mirigye:  

a. nyelőcső 
b. garat 
c. hasnyálmirigy 
d. gyomor 

 
5. A növényeknél a fotoszintézisre jellemző: 

a. mitokondriumokban zajlik 
b. a klorofill pigmentek hiányában megy végbe 
c. a sötét szakaszban bontja a vizet 
d. kimutatható a termelt O2 alapján 
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D             10 pont  
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   
1. Az epilepszia az ember egyik emésztőszervi betegsége. HAMIS  

Az epilepszia az ember egyik idegrendszeri betegsége. 
 
2. Az emlősök hallás receptorai a belső fül hártyás félkörös ívjárataiban találhatók. 

HAMIS 
Az emlősök helyzetérző receptorai a belső fül hártyás félkörös ívjárataiban 
találhatók. 

 
3. A szaruhártya, csarnokvíz, üvegtest és szemlencse az emlősök optikai rendszerének 

részei. IGAZ  
 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
   Az emlősöknél az érrendszert artériák (osztóerek), vénák (gyűjtőerek) és 
kapillárisok (hajszálerek) alkotják.  

a) Hasonlítsa össze az aortát és a tüdőgyűjtőereket, a következő szempontok alapján: a 
szállított vér típusa, a vér keringésének iránya ezekben a vérerekben. 
Az aorta (főosztóér) elágazásai révén oxigént szállít a szövetekbe, a bal kamrából 
indul ki, és a szövetek irányába halad.  
A négy tüdőgyűjtőér oxigénes vért szállít a tüdőből a szívbe, a bal pitvarba.  

b) Írjon egy érvet annak alátámasztására, hogy: „A limfocitáknak szerepük van a szervezet 
immunitásának biztosításában.” 
 A limfocitáknak nevezett fehér vérsejtek pedig antitesteket (ellenanyagokat) 
termelnek, amelyek az antigénekhez kapcsolódnak, és elpusztítják azokat. Az 
antigének testidegen anyagok (mikrobák, beültetett szervek stb).  

c) Számítsa ki egy fiatal személy vérplazmájának víztartalmát, tudva a következőket: 
- a vér a szervezet tömegének 7%-a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- a személy testtömege 79 Kg. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
- az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
79 x 7 : 100 = 5,53 kg vér; 
- a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
5,53 x 55 : 100 = 3,0415 kg vérplazma; 
- a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
3,0415 x 90 : 100 = 2,73735 kg víz;  

e) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá. 
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét 
Válasz: 5,53 x 45 : 100 = 2,488 kg alakos elem; 

                                                                                                                 
B.                                                                                                                   12 pont 

Kereszteznek egy nagy virágú és sárga színű tulipánfajtát egy kis virágú és fehér színű 
tulipánfajtával. A nagy virág (M) és sárga szín (G) domináns tulajdonságok, míg a kis virág 
(m) és fehér szín (g) recesszív tulajdonságok. A szülők mindkét jellegre homozigóták.  
Az első - F1 – nemzedékben hibrid egyedeket nyernek. Az F1 egyedeinek keresztezéséből 
az F2-ben az örökletes tényezők 16 kombinációja alakul ki. Határozza meg a következőket: 

a)  szülők genotípusa: MMGG; mmgg;  
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b)  F1 egyedeinek fenotípusa: nagy és sárga virágú tulipán;  
c)  az F2 kétszeresen heterozigóta kombinációinak számát; 4 (4/16);  

 - az F2 azon egyedeinek genotípusát, amelyeknek virága kicsi és sárga színű: 
mmGG; mmGg;   

d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 
felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá. Írja le a feladat megoldásának minden 
lépését. 

 Az F2-ben hány kétszeresen homozigóta kombináció keletkezik?  
 Válasz :4/16 

 
III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

Az élőlények lélegezhetnek aerob és/vagy anaerob módon. 
t) Írja fel az anaerob légzés kémiai reakcióját 

Baktériumokra, gombákra, egyes növényekre és egyes állatokra jellemző. A szerves 
anyag lebontása O2 hiányában történik. Anaerob légzés során a szerves anyagok 
részben bontódnak le köztes (szerves) termékké (szerves savak, alkoholok) és CO2 
is felszabadul (H2O nem képződik). Anaerob légzés során kevés energia képződik, 
és a folyamat a citoplazmában zajlik. Az anaerob légzés kémiai egyenlete: 
C6H12O6                    köztes termék + CO2 + ENERGIA (kevés)  
Az anaerob légzést erjedésnek (fermentáció) is nevezzük.  

u) Magyarázza meg annak okát, amiért az aerob légzésből nyert energia 
mennyisége nagyobb az anaerob légzésből nyert energia mennyiségénél. 
Aerob légzés esetén a szerves anyag teljes mértékben elég, a terminális 
oxidációban végtermék keletkezik, CO2 és H2O, miközben nagy mennyiségű 
energia szabadul fel, míg anaerob légzés esetén köztes termék keletkezik (etil- 
alkohol, tejsav stb.), amely még energiát tartalmaz, és ezért anaerob légzés esetén 
nem keletkezik víz.  

v) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 
tartalmakat:  
 növények légzése – kimutatás 

A növények légzésének kimutatása az alábbi eljárásokkal mutatható ki: az O2 
felhasználásán alapuló eljárások, a szerves anyag fogyasztásán alapuló 
eljárások, a keletkezett CO2 kimutatásán alapuló eljárások. 
Az oxigén felhasználáson alapuló eljárás: egy edénybe növényi anyagokat 
(csírázó magvak, levelek) teszünk, lefedjük, majd sötét helyre tesszük. Néhány 
óra múlva az edénybe egy égő gyertyát helyezünk. A láng kialszik, mert légzés 
során CO2 képződött, és O2 használódott el. 
A keletkezett CO2 kimutatásán alapuló eljárások: Egy ledugaszolt üvegbe csírázó 
magvakat teszünk, majd a levegőt ebből üvegből mészvízzel (Ca(OH)2) telt 
üvegbe vezetjük. A CO2-tól a mészvíz zavarossá válik, mert a mészvíz elnyeli a 
CO2-t. 
A szerves anyagok fogyasztásán alapuló eljárás: egy bizonyos mennyiségű 
búzaszemet megmérünk és csíráztató edénybe helyezünk. Majd megszárítjuk a 
magvakat, és ismét megmérjük. Súlykülönbséget fogunk tapasztalni, mert a 
légzés során szerves anyag fogyasztás történik. 

 az ember légzőszervi betegségei 
Tüdőgyulladás: oka a tüdők bakteriális vagy vírusok általi gyulladása, megfázás, 
nedves idő, kimerültség. Tünetei: hidegrázás, magas láz, szúró fájdalom, száraz, 
kínzó, köhögés. 
TBC (tuberkulózis) : Koch bacilus általi fertőzés, tünetei: láz, köhögés, tüdővérzés, 
véres köpet, éjjeli izzadás, rossz közérzet, étvágytalanság, fáradtságérzet, 
szervezet legyengülése, a tüdő szövetének súlyos károsodása. 
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2.            16 pont 
Az élőlényeket öt országba sorolják: Monérák, Protiszták, Gombák, Növények és Állatok. 
d) Jellemezze a bazídiumos gombákat, meghatározva az alábbiakat: az ország, amelybe 

tartoznak, élőhelyük, táplálkozási módjuk és egy képviselőjük; 
 Bazídiumos gombák a gombák országába tartoznak, képviselőjük pl. a gabonarozsda, 

kukoricaüszög, kalapos gombák, jellegzetességeik, hogy a hifák fonaltelepet 
(micéliumot) alkotnak, táplálkozásuk heterotróf, ezért szerves anyagokban gazdag 
talajon élnek, sejtfaluk kitint tartalmaz.  

e) Írjon egy érvet a következő állítás alátámasztására: „A kagylók vagy lemezkopoltyúsok 
 (Lamellibranchiata) puhatestűek”. 
 A kagylók a puhatestűek közé tartoznak, mivel a testük puha és két kagylóhéjból álló 

meszes váz védi.  
f) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Baktériumok”, felhasználva a megfelelő 

tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 

 
„Baktériumok” 

 
Fogalmak: prokarióták országa, egysejtű, nukleoid, plazmidok, gömb alak, vessző 
alak, pálca alak, dugóhúzó alak aerob, anaerob, heterotróf, kemoszintetizáló, nitrifikáló 
baktérium, amitózis. 
 
 A baktériumok a monerák vagy prokarióták országába tartoznak. Egysejtű 
szervezetek, alakjuk változatos, lehetnek gömb, vessző, pálca, dugóhúzó alakúak, 
csillósak vagy csilló nélküliek. Életterük lehet a víz, talaj, levegő vagy más szervezetek 
teste.  
 A baktériumoknak prokarióta sejtszerkezetük van, amelynek részei a sejtfal, 
sejthártya, citoplazma, mezozomok, nukleoid, plazmidok, riboszómák, zárványok. 
Hiányzik a sejtmaghártya, ezért az egyetlen kromoszóma szabadon található a 
citoplazmában. A plazmid járulékos genetikai anyag, amely az antibiotikumokkal 
szembeni rezisztenciát biztosítja. Életmód szerint lehetnek aerobok vagy anaerobok. 
Táplálkozás szerint lehetnek heterotrófok (parazita, szaprofita), kemoszintetizáló vagy 
nitrifikáló baktériumok. Amitózissal szaporodnak. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 
Biologie vegetală şi animală 

 Test 20  
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Valamennyi tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár.  

• A munkaidő három óra. 
I. TÉTEL                     (30 pont)  

A                4 pont  
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé 
válik.  

  Az emlősöknél belégzés során a rekeszizom összehúzódik és a mellüreg térfogata 
megnő. 

B               6 pont  
Adjon két példát a gerincesek csoportjaira; írjon mindegyik gerinces csoporthoz 

egy jellegzetes képviselőt. 
 

- halak – cápák, ráják (porcos halak), viza, kecsege (porcos-vértes halak), csuka, 
pisztráng, lazac (csontos halak) 

- kétéltűek – gőték, szalamandrák (farkos kétéltűek), békák (farkatlan kétéltűek) 
- hüllők- gyíkok, kígyók, teknősök, krokodilok 
- madarak – gólya, harkály, bagoly, keselyű, rigó 
- emlősök – kacsacsőrű emlős (kloákás emlős), kenguru (erszényes emlős), ló, 

kutya, csimpánz, ember (méhlepényes emlősök) 
 
C              10 pont  
Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  

 
1. A fenyőfélék: 

a) moszatok 
b) kétszikűek 
c) nyitvatermők 
d) egyszikűek 

 
2. A mohák a következő országba tartoznak: 

a) Gombák 
b) Monérák 
c) Növények 
d) Protiszták 

 
3. A szerzett immunhiányos szindróma (AIDS): 

a) nemi úton terjedő betegség 
b) Candida albicans okozza 
c) megelőzhető kiegyensúlyozott táplálkozással 
d) a női nemre jellemző 

 
4. A tápcsatorna része az embernél: 

a) nyelőcső 
b) máj 
c) nyálmirigyek 
d) hasnyálmirigy 

 
5. Az emlősök veséjére jellemző: 

a) a vesekapu a vese konvex (domború) oldalán található 
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b) a kapcsolatteremtő életműködésekben vesz részt 
c) külső felében található a velőállomány 
d) a hasüregben található 

 
D             10 pont  

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra 
a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma 
mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E 
célból a megfelelő tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem 
fogadható el.   
 

1. A tulajdonságpárok független hasadása egyike az öröklődés mendeli törvényeinek. IGAZ  

 

2. A fotoszintézis az a folyamat, amelynek során a zöld növények szerves anyagokat 
szervetlen anyagokká alakítanak át, miközben O2 – t szabadítanak fel. HAMIS 
A fotoszintézis az a folyamat, melynek során a zöld növények szervetlen anyagokat 
szerves anyagokká alakítanak át, miközben O2 – t szabadítanak fel. 
 

3. A fehérjék emésztésének végtermékei a monoszacharidok.  HAMIS 
A fehérjék emésztésének végtermékei az aminosavak. 

 
 
II. TÉTEL                       (30 pont) 

  
A.            18 pont 
Az emlősök szíve, a keringési rendszer egyik alkotóeleme, a mellüregben 

helyezkedik el, a két tüdő között. Izmos szerv, melyet két pitvar és két kamra alkot.  
a) Jellemezze az érelmeszesedést, megnevezve: két okát, két megnyilvánulási módját, egy 

megelőzési módot.  
Oka: zsírlemezkék, koleszterin, néha Ca-sók lerakódása az erekben, túlzottan zsíros 

ételek fogyasztása, ülő életmód, dohányzás. Tünetei, megnyilvánulásai közé 
tartozhatnak a vérerek rugalmasságának csökkenése, magas vérnyomás, vérerek 

beszűkülése. Megelőzési lehetőségek: rendszerezett életvitel, drogok, dohányzás, 

feszült élet, stressz kerülés, ülő életmód, túltáplálkozás, zsíros ételek, elhízás 
kerülése.  

b) Magyarázza a szívizom esetében a szerkezet - funkció kapcsolatot. 
A pitvarok fala vékony, mivel a vért csak a kamrákig pumpálják, a kamrák fala 
vastag, mivel a vért az érrendszerbe pumpálják, nagyobb távolságra. Legvastagabb 
a bal kamra fala, mivel innen lép ki a nagy vérkör, az aorta, amely az egész 
szervezetbe pumpálja az oxigénes vért. A jobb kamra fala nem annyira vastag, 
mivel innen lép ki a tüdőosztóér és a vért csak a tüdőkig pumpálja. 
A pitvarok és kamrák között találhatók a pitvar-kamrai billentyűk. Ezek lehetővé 
teszik, hogy a vér mindig a kamrákba áramoljon. Az osztóerek tövénél találhatók a 
félhold alakú billentyűk. Ezek lehetővé teszik, hogy a vér az osztóerekből ne térjen 
vissza a szívbe. Ezek a billentyűk a vér keringésének irányát határozzák meg a 
szíven belül.  

c) Számítsa ki egy személy vérplazmájának víztartalmát, tudva a következőket:  
▪ a vér a szervezet tömegének 7%-a;  
▪ a vérplazma a vér tömegének 55%-a;  
▪ a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
▪ a személy testtömege 88 Kg.  

Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
- az egyén szervezetében a víz tömegének a kiszámítása; 
88 x 7 : 100 = 6,16 kg vér; 
a személy vérében levő vérplazma mennyiségének a kiszámítása; 
6,16 x 55 : 100 = 3,388 kg vérplazma; 
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a személy vérplazmájában levő víz mennyiségének a kiszámítása; 
3,388 x 90 : 100 = 3,0492 kg víz;  

d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá. 
Számítsa ki a c) pontban jelölt személy vérében levő alakos elemek mennyiségét 
Válasz: 6,16 x 45 : 100 = 2,772 kg vér alakos elem; 

 
B.                                                                                                                   12 pont 

Kereszteznek egy nagy, ovális levelű cserjét (MMOO) egy kicsi, hosszúkás levelű cserjével 

(mmoo). Az első – F1 nemzedékben hibrid szervezetek jönnek létre. Az F1 hibridjeinek egymás 

közötti keresztezésével az F2-ben az örökletes tényezők 16 kombinációja alakul ki.  
Határozza meg a következőket:  
a) az F1 egyedeinek genotípusát; MmOo  
b) az F1 egyedei által létrehozott gaméták típusát; MO Mo mO mo  
c) az F2 kétszeresen homozigóta kombinációinak számát; az F2 kicsi és hosszúkás levelű 

egyedeinek genotípusát; 4/16, mmoo  
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 

új kérdéssel, majd válaszoljon rá. Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
Mennyi a kétszeresen heterozigóta egyedek száma és ez genotípusa az F2 ben? 
Válasz: 4/16 és a genotípusuk MmOo 
 

    MMOO                   X                     mmoo            P 
 
MO      MO                                 mo   mo            G 
    
 
MmOo            X       MmOo                                  F1 
 
 

 MO Mo mO mo 

MO MMOO MMOo MmOO MmOo 

Mo MMOo MMoo MmOo Mmoo 

mO MmOO MmOo mmOO mmOo 

mo MmOo Mmoo mmOo mmoo 

 
 

III. TÉTEL                             (30 pont)  
1.            14 pont 

 
Az érzékenység megvalósításban szerepet játszó egyik érzékszerv az emlősöknél a 
fül.  

a) Nevezze meg a külső fül két alkotóelemét az emlősöknél 
- fülkagyló és külső hallójárat  

b) Hasonlítsa össze az emlősök fülének szerkezetét egy másik érzékszerv szerkezetével 

(tetszőlegesen választott), meghatározva egy köztük lévő hasonlóságot és egy 

különbségét. 

A fülben a belső fül a hallás és helyzetérzés analizátorának receptor szakaszát, a 

szem pedig a látás analizátorának periférikus szakaszát tartalmazza. Mindkét 

receptor a felfogott ingert ingerületté alakítja (hasonlóság).  

A fülben, a hártyás csigában találhatók a hallás receptorai (a Corti-féle szerv), míg a 

helyzetérzékelés receptorai a hártyás csarnokban – tömlőcskében és zsákocskában 

–otolitikus apparátus(az egyenes vonalú gyorsulás változásait érzékelik) és a 

hártyás félkörös ívjáratokban – ampulláris tarajok (a forgó mozgásokat érzékelik). 

A szemben a retina, a legbelső hártya, fényérzékeny sejteket-receptorokat tartalmaz 

(csapsejteket, pálcika sejteket), amelyek fényérzékeny pigmenteket tartalmaznak (a 
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csapsejtek jodopszint, a pálcikák rodopszint), a csapsejtek a színes látásra 

szolgálnak, a pálcika sejtek pedig a szürkületi látásra (különbség), a fülben nincsen 

pigment.  
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 

megfelelő tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő 

tartalmakat:  
- Az orr 
Az orrban található a szaglóhám. A szaglóhám a felső orrkagylóban helyezkedik el, 
amely tartalmazza a támasztósejteket és a receptor sejteket. A szaglás receptorai 
idegsejtek (bipoláris neuronok), amelyeknek dentritjei felfogják a szaganyagokat, 
míg az axonjaik a szaglógumóban szinapszist képeznek egy másik idegsejttel. Ez 
utóbbiak axonjai alkotják a szaglóhuzalt. A szaglás lehetővé teszi a különböző 
anyagok felismerését, amelyek jelentősek a táplálkozás, a védekezés 
szempontjából.  

- Távollátás (hipermetrópia) 
Távollátás esetén a túl rövid, kicsi szemtengely vagy gyenge fénytörőképesség 
miatt a kép a retina síkja mögött keletkezik. Távollátás (hypermetropia) esetén 
konvex – domború, gyűjtő lencséjű üveggel lehet javítani a beteg látásán. 

 
2. 16 pont  

Az állati eukarióta sejt szerkezetében számos alkotóelem található, mint 
például: sejthártya, citoplazma, sejtmag, riboszómák.  

a) a) Nevezze meg az állati sejt egy másik összetevőjét, megadva annak egy szerkezeti 
jellemzőjét és a betöltött szerepét 
Endoplazmatikus retikulum: egyszerű hártya által körülhatárolt üregek rendszere, 
amely behálózza az egész sejtet. Típusai: S.E.R.: sima felületű, felületéhez nem 
tapadnak riboszómák és a D.E.R. vagy durva felületű, amikor a csatornácskákhoz 
riboszómák csatlakoznak. Ez esetben a fehérjeszintézisben játszik szerepet. A sima 
ER részt vesz a sejten belüli és kívüli anyagszállításban, biztosítja a citoplazma és 
sejtmag közötti kapcsolatot, és kálciumot raktároz az izomrostokban.  

b) Értelmezze a következő állítást: "A mitokondriumokat a sejt energiaközpontjának 

tekintik". 

A mitokondriumok szerepe a szerves anyagok oxidációja (égése) révén történő 

energiafelszabadítás. Oxidoredukciós enzimeket tartalmaz, a felszabadult energia 

ATP formájában raktározódik el. Azokban a sejtekben, amelyek intenzív működést 

végeznek sok energiára van szükségük és ezért sok mitokondriumot tartalmaznak: 

pl. a harántcsíkolt izom és a szívizom.  
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel felhasználva a megfelelő tudományos 

tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket:  
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;  
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

„A Golgi - készülék” 
Fogalmak: diktioszómák, egyetlen hártya, ciszternák, hólyagokból, szintézis, 
szállítás, kiválasztó sejtek, mirigyek. 

 
  A Golgi-féle készüléket (amelyet a sejt diktioszómáinak összessége alkot) 
egyetlen hártya borítja. Lapos tágulatokból, ciszternákból és az ezekhez 
kapcsolódó hólyagokból áll. Szerepe: a sejt egyes anyagainak szintézise és 
szállítása. A kiválasztó sejtekben, mirigyekben nagyobb számban vannak jelen, de 
minden sejtben megtalálható, ezért a Golgi-készülék egy közös sejtalkotó elem. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 
 

Biologie vegetală şi animală 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 1 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 etape ale diviziunii celulare meiotice;        2 x 1p. = 2 puncte 
- câte o caracteristică pentru fiecare  etapă a diviziunii celulare meiotice.  2 x 2p. = 4 puncte 
C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2c; 3a; 4d; 5b.           5 x 2p. = 10 puncte 

D            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.    3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 

a) numirea celor patru compartimente ale inimii;     4 x 1p. = 4 puncte 
b) precizarea a două asemănări între vena cavă superioară şi vena cavă inferioară;   

 2 x 2p. = 4 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui persoanei;                2 puncte 
 101 x 8 : 100 = 8,08 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 8,08 x 55 : 100 = 4,444 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 4,444 x 90 : 100 = 3,9996 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) fenotipul organismelor din F1: păstăi late şi galbene;         1 punct 
b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1: LG; Lg; lG; lg;     4 x 1p. = 4 puncte
     
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote 4 (4/16);         1 punct  
-  genotipul organismelor din F2 care au păstăi late şi verzi: LLgg; Llgg;    2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) caracterizarea măduvei spinării precizând: două componente structurale, un rol; 
                    3 x 1p. = 3 puncte 
b) explicarea corectă;                  3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea a trei componente ale tubului digestiv al mamiferelor;  3 x 1p. =3 puncte 
b) scrierea unui argument;           3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;  6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 
 

Biologie vegetală şi animală 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 2 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 moluște;         2 x 1p. = 2 puncte 
- câte o caracteristică pentru fiecare  grupă de moluște.     2 x 2p. = 4 puncte 
C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3c; 4d; 5b.           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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 

a) caracterizarea infarctului miocardic, precizând:  
- două cauze;          2 x 1p. = 2 puncte 
- o manifestare;             1 punct 
- două măsuri de prevenire;        2 x 1p. = 2 puncte 

b) explicarea corectă;            3 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui persoanei;                2 puncte 
 99 x 8 : 100 = 7,92 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 7,92 x 55 : 100 = 4,356 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 4,356 x 90 : 100 = 3,9204 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B            12 puncte 
a) genotipurile celor două soiuri de cartofi:  RRGG; rrgg;      2 x 1p. = 2 puncte 
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1;     3 x 1p. = 3 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2, heterozigote pentru culoarea tuberculilor 8 (8/16);     1 punct  
-  genotipul indivizilor din F2 cu tuberculi rotunzi şi de culoare roșie: RRgg; Rrgg;  2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) enumerarea altor două faze ale diviziunii celulare mitotice;    2 x 1p. = 2 puncte 
b) două deosebiri dintre profază și telofază;         2 x 2p. = 4 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) ecuația generală a respirației aerobe;         3 puncte 
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;  6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 

 



Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală  Test 3 
Barem de evaluare şi de notare 

Pagina 1 din 2 

 
Examenul de bacalaureat naţional 2020 

 
Proba E. d) 

 
Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 3 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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.        2 x 2p. = 4 puncte 
C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2a; 3c; 4d; 5a.           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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 

a) o asemănare și o deosebire dintre leucocite și trombocite:    2 x 2p. = 4 puncte 
b) explicarea corectă;            4 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui tânărului;                2 puncte 
 53 x 7 : 100 = 3,71 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 3,71 x 55 : 100 = 2,0405 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 2,0405 x 90 : 100 = 1,83645 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) genotipurile părinţilor:  RRMM; rrmm;        2 x 1p. = 2 puncte 
b) fenotipul indivizilor din F1: fructe roșii și mari;           1 punct 
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru culoare; 8 (8/16);          1 punct  
-  genotipul indivizilor din F2 cu fructe roşii şi mici: RRmm; Rrmm;      2 x 2p. = 4 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) fazele mitozei;           4 x 1p. = 4 puncte 
b) o asemănare între mitocondrie şi cloroplast;            2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea unei deosebiri dintre nutriția saprofită și nutriția parazită;                3 puncte 
b) scrierea unui argument;            3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;  6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

 
Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 4 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 boli ale sistemului excretor la om;     2 x 1p. = 2 puncte 
- câte un exemplu de manifestare a fiecărei boli.    2 x 2p. = 4 puncte 
C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2d; 3a; 4d; 5d.           5 x 2p. = 10 puncte 

D            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.    3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 

a) alte două cauze ale aterosclerozei, două manifestări şi o măsură de prevenire;   
           5 x 1p. = 5 puncte 

b) evidențierea relației dintre structura inimii și rolul său;         3 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui tânărului;                2 puncte 
 77 x 7 : 100 = 5,39 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 5,39 x 55 : 100 = 2,9645 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 2,9645 x 90 : 100 = 2,66805 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) fenotipul organismelor din F1: flori albe şi păstăi galbene;        1 punct 
b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1: AG; Ag; aG; ag;    4 x 1p. = 4 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu heterozigote; 4 (4/16);           1 punct  
-  genotipurile organismelor din F2 care au flori violete şi păstăi galbene: aaGG; aaGg;    

 2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) enumerarea a trei caracteristici ale profazei mitozei;       3 x 1p. = 3 puncte 
b) explicarea corectă;                   3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea produşilor finali ai digestiei proteinelor, glucidelor, lipidelor;   3 x 1p. = 3 puncte 
b) scrierea unui argument;             3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;  6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 5 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 țesuturi musculare;          2 x 1p. = 2 puncte 
- câte o caracteristică structurală pentru fiecare tip de țesut muscular dat exemplu.   

 2 x 2p. = 4 puncte 
C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3d; 4a; 5c.           5 x 2p. = 10 puncte 

D            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.    3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 

a) numirea unei boli a sistemului circulator la om;           1 punct 
 precizarea: 
- a două manifestări ale bolii;         2 x 1p. = 2 puncte 
- unei cauze a bolii;               1 punct 
- unei măsuri de prevenire a bolii.              1 punct 
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui tânărului;                2 puncte 
 67 x 7 : 100 = 4,69 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 4,69 x 55 : 100 = 2,5795 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 2,5795 x 90 : 100 = 2,32155 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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 B            12 puncte 
a) genotipurile părinților: MMrr; mmRr;       2 x 1p. = 2 puncte 
b) tipurile de gameţi produşi de cei doi părinți: Mr; mR; mr;     3 x 1p. = 3 puncte 
c) procentul combinațiilor din F1 cu fructe mari (100%);         1 punct 
- genotipul indivizilor din F1 cu fructe mari şi roșii şi al celor cu fructe mari şi albe: MmRr; Mmrr; 

             2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) precizarea a trei componente ale sistemului optic al globului ocular al mamiferelor; 
                    3 x 1p. = 3 puncte 
b) scrierea unui argument;             3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea unei asemănări şi a unei deosebiri între metafaza mitozei și metafaza I a meiozei. 
              2 x 2p. = 4 puncte 
b) explicarea corectă;              2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;  6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.       4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

 
Proba E. d) 

 
Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 6 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 componente ale celulei procariote;     2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte un rol pentru fiecare component celular.      2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3b; 4d; 5b.           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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) două deosebiri dintre artera aortă și venele pulmonare:    2 x 2p. = 4 puncte 
b) explicarea corectă;             4 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui adultului;                2 puncte 
 73 x 7 : 100 = 5,11 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 5,11 x 55 : 100 = 2,8105 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 2,8105 x 90 : 100 = 2,52945 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) genotipurile celor două plante:  RRMM; rrmm;       2 x 1p. = 2 puncte 
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1;     3 x 1p. = 3 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru dimensiunea frunzelor; 8 (8/16);     1 punct  
-  genotipul indivizilor din F2 cu frunze rotunde şi mici: RRmm; Rrmm;    2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) înlocuirea literelor x şi y cu noţiunile corespunzătoare;       2 x 2p. = 4 puncte 
b) formularea unui argument;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea celor trei componente ale trunchiului cerebral;              3 x 1p. = 3 puncte 
b) explicarea corectă;                3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;  6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
 

Biologie vegetală şi animală 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 7 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 fungi;       2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte un exemplu reprezentativ.        2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2c; 3a; 4b; 5a.           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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) caracterizarea hipertensiunii arteriale, precizând:  
- o cauză a hipertensiunii arteriale;            1 punct 
- două măsuri de prevenire a hipertensiunii arteriale;                2 x 2p. = 4 puncte 
b) explicarea corectă;             3 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui halterofilului;           2 puncte 
 99 x 8 : 100 = 7,92 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 7,92 x 55 : 100 = 4,356 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 4,356 x 90 : 100 = 3,9204 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) fenotipul plantelor din F1: crizanteme cu flori mari şi petale roşii;        1 punct 
b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1: MR; Mr; mR; mr;     4 x 1p. = 4 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru dimensiunea crizantemelor; 8 (8/16);   1 punct  
-  genotipul indivizilor din F2 cu flori mici și petale roşii: mmRR; mmRr;     2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) două organite din structura celulei eucariote;      2 x 1p. = 2 puncte 
 - rolul îndeplinit de fiecare dintre cele două organite celulare;    2 x 1p. = 2 puncte 
b) formularea unui argument;             2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) ecuaţia chimică a fotosintezei;                      2 puncte 
b) o asemănare şi o deosebire între nutriţia autotrofă şi nutriţia heterotrofă; 2 x 2p. = 4 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;   6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

 
Proba E. d) 

 
Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 8 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 plante;       2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte o caracteristică pentru fiecare grupă de plante.     2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2d; 3d; 4d; 5b.           5 x 2p. = 10 puncte 

D            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.    3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) numirea a două vase de sânge;       2 x 1p. = 2 puncte 
   - numirea celor două compartimente ale inimii cu care comunică aceste vase de sânge;  

2 x 1p. = 2 puncte 
b) două deosebiri dintre hematii şi leucocite;      2 x 2p. = 4 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui persoanei;                2 puncte 
 77 x 7 : 100 = 5,39 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 5,39 x 55 : 100 = 2,9645 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 2,9645 x 90 : 100 = 2,66805 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) genotipurile părinților: RRmm; rrMM;       2 x 1p. = 2 puncte 
b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1: RM; Rm; rM; rm;     4 x 1p. = 4 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru culoare; 8 (8/16);          1 punct  
-  genotipul indivizilor din F2 cu petale albe și frunze mici: rrmm;          1 punct 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) numirea celor patru faze ale mitozei;       4 x 1p. = 4 puncte 
b) explicarea corectă;                 2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) enumerarea celor trei componente ale tubului digestiv;    3 x 1p. = 3 puncte 
b) caracterizarea ulcerului gastro-duodenal, precizând:  
- o cauză a ulcerului gastro-duodenal;           1 punct 
- o manifestare a ulcerului gastro-duodenal;           1 punct 
- o măsură de prevenire a ulcerului gastro-duodenal;          1 punct 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;   6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

 
Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 9  

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 grupe de protiste;         2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte un exemplu reprezentativ.        2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2b; 3a; 4d; 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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) caracterizarea venelor pulmonare, având în vedere următoarele:  
- cavitatea inimii cu care comunică;              1 punct 
- tipul de sânge transportat;              1 punct 
- sensul circulaţiei sângelui prin venele pulmonare;          1 punct 
- o asemănare a venelor pulmonare cu artera aortă;         2 puncte 
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui copilului;                2 puncte 
 41 x 7 : 100 = 2,87 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 2,87 x 55 : 100 = 1,5785 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 1,5785 x 90 : 100 = 1,42065 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 

 



Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală  Test 9 
Barem de evaluare şi de notare 

Pagina 2 din 2 

B             12 puncte 
a) genotipurile celor două soiuri de lalele:  GgMm; ggmm;     2 x 1p. = 2 puncte 
b) tipurile de gameţi formaţi de genitorul heterozigot pentru ambele caractere:  
GM; Gm; gM; gm;         4 x 1p. = 4 puncte 
c) genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1, homozigoţi pentru culoare şi heterozigoţi pentru  
mărimea florii: ggMm; flori albe și mari;              2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) numirea altor două organite celulare;       2 x 1p. = 2 puncte 
- rolul îndeplinit de cele două organite celulare;      2 x 1p. = 2 puncte 
b) explicarea corectă;                  2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) denumirea celor două etape/faze ale fotosintezei;    2 x 1p. = 2 puncte 
- o caracteristică pentru una dintre cele două etape/faze ale fotosintezei;      1 punct 
b) explicarea corectă;             3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;   6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 
 

Biologie vegetală şi animală 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 10 

  

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 componente ale florii angiospermelor;    2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte o caracteristică structurală.       2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2d; 3d; 4d; 5d.           5 x 2p. = 10 puncte 

D            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.    3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) o altă cauză a accidentului vascular;            1 punct 
- două manifestări ale accidentului vascular;       2 x 1p. = 2 puncte 
- două măsuri de prevenire a accidentului vascular;     2 x 1p. = 2 puncte 
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui persoanei;                2 puncte 
 55 x 7 : 100 = 3,85 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 3,85 x 55 : 100 = 2,1175 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 2,1175 x 90 : 100 = 1,90575 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) genotipul organismelor parentale:  MMAA; mmaa;      2 x 1p. = 2 puncte 
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1;     3 x 1p. = 3 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru dimensiunea florilor: 8(8/16);     1 punct 
- genotipul indivizilor din F2  cu flori mici şi culoarea albă a pulpei fructului : mmAA; mmAa; 

  2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) precizarea a două componente ale nucleului;      2 x 1p. = 2 puncte 
b) o asemănare şi o deosebire între mitocondrie şi cloroplast;   2 x 2p. = 4 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.       4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea a două moduri de nutriţie;       2 x 1p. = 2 puncte 
- o deosebire dintre cele două moduri de nutriție;         2 puncte 
b) explicarea corectă;             2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;   6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

 
Proba E. d) 

 
Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 11 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.    2 x 2p. = 4 puncte 

B            6 puncte 

- cele două etape ale diviziunii celulare meiotice;     2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte o caracteristică pentru fiecare etapă.      2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2a; 3c; 4b; 5c.           5 x 2p. = 10 puncte 

D            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.    3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) o asemănare și o deosebire dintre artera aortă și venele pulmonare:    2 x 2p. = 4 puncte 
b) explicarea corectă;             4 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui adultului;                2 puncte 
 83 x 7 : 100 = 5,81 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 5,81 x 55 : 100 = 3,1955 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 3,1955 x 90 : 100 = 2,87595 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) genotipurile celor două plante:  GGMM; ggmm;        2 x 1p. = 2 puncte 
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1;     3 x 1p. = 3 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru culoarea fructelor; 8 (8/16);         1 punct  
-  genotipul indivizilor din F2 cu fructe roșii şi mari: rrMM; rrMm;      2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) înlocuirea literelor A şi B cu noţiunile corespunzătoare;       2 x 2p. = 4 puncte 
b) formularea unui argument;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea a trei funcții ale hipotalamusului;                 3 x 1p. = 3 puncte 
b) explicarea corectă;                3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;  6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Proba E. d) 

 
Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 12 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 boli ale sistemului excretor la om;     2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte o cauză pentru fiecare boală.       2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2d; 3d; 4d; 5d.           5 x 2p. = 10 puncte 

D            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.    3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) caracterizarea varicelor, precizând: 
- o cauză a varicelor;             1 punct 
- două manifestări ale varicelor;       2 x 1p. = 2 puncte 
- două măsuri de prevenire a varicelor;        2 x 1p. = 2 puncte 
b) explicarea corectă;            3 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui persoanei;               2 puncte 
 69 x 7 : 100 = 4,83 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;           2 puncte 
 4,83 x 55 : 100 = 2,6565 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;          2 puncte 
 2,6565 x 90 : 100 = 2,39085 kg; 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 

Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) fenotipul plantelor din F1: flori mari şi petale albe;         1 punct 
b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1: MA; Ma; mA; ma;     4 x 1p. = 4 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru dimensiunea florilor; 8 (8/16);     1 punct  
-  genotipul indivizilor din F2 cu flori mici și petale albe: mmAA; mmAa;    2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) alte două faze ale diviziunii celulare mitotice;         2 x 1p. = 2 puncte 
b) două deosebiri dintre metafază și anafază;       2 x 2p. = 4 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) scrierea unui argument;                        2 puncte 
b) o asemănare şi o deosebire între nutriţia saprofită şi nutriţia parazită;    2 x 2p. = 4 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;  6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

 
Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 13 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 țesuturi vegetale;       2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte o caracteristică pentru fiecare țesut vegetal.     2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2a; 3c; 4d; 5a.           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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) caracterizarea accidentului vascular cerebral, precizând: 
- două cauze ale accidentului vascular cerebral;     2 x 1p. = 2 puncte 
- două manifestări ale accidentului vascular cerebral;    2 x 1p. = 2 puncte 
- o măsură de prevenire a accidentului vascular cerebral;        1 punct 
b) explicarea corectă;            3 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui persoanei;               2 puncte 
 66 x 7 : 100 = 4,62 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;           2 puncte 
 4,62 x 55 : 100 = 2,541 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;          2 puncte 
 2,541 x 90 : 100 = 2,2869 kg; 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 

Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) fenotipul descendenților din F1: fructe mari de culoare roșu-gălbui;       1 punct 
b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1: MR; Mr; mR; mr;     4 x 1p. = 4 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2, heterozigote pentru dimensiunea fructelor; 8 (8/16);     1 punct  
-  genotipul indivizilor din F2 cu fructe mici și de culoare roșu-gălbui: mmRR; mmRr; 

 2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) o deosebire dintre nutriția heterotrofă și nutriția autotrofă;         2 puncte 
b) caracterizarea unui suc digestiv precizând: 
- numele sucului digestiv;             1 punct 
- segmentul tubului digestiv unde acționează;           1 punct 
- două exemple de enzime din compoziția acestui suc digestiv;     2 x 1p. = 2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) o asemănare şi o deosebire între celula vegetală şi celula animală;   2 x 2p. = 4 puncte 
b) scrierea unui argument;              2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;  6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

 
Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 14 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 angiosperme;      2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte un exemplu de reprezentant.       2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3d; 4b; 5c.           5 x 2p. = 10 puncte 

D            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.    3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) caracterizarea infarctului miocardic, precizând: 
- două cauze ale infarctului miocardic;      2 x 1p. = 2 puncte 
- două manifestări ale infarctului miocardic;      2 x 1p. = 2 puncte 
- o măsură de prevenire a infarctului miocardic;            1 punct 
b) explicarea corectă;            3 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui copilului;               2 puncte 
 33 x 7 : 100 = 2,31 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;           2 puncte 
 2,31 x 55 : 100 = 1,2705 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;          2 puncte 
 1,2075 x 90 : 100 = 1,14345 kg; 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 

Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) fenotipul plantelor din F1: mazăre cu tulpina înaltă și flori roșii;        1 punct 
b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1: TR; Tr; tR; tr;     4 x 1p. = 4 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2, dublu heterozigote; 4 (4/16);           1 punct  
-  genotipul indivizilor din F2 cu tulpina înaltă și flori albe: TTrr; Ttrr;   2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) o asemănare și o deosebire între celula procariotă și celula eucariotă;     2 x 2p. = 4 puncte 
b) explicarea corectă;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) o deosebire dintre nutriția heterotrofă și nutriția autotrofă;        3 puncte 
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;  6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

 
Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 15 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 grupe sistematice diferite din regnul vegetal;     2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte un exemplu de reprezentant pentru fiecare grupă sistematică.   2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2a; 3a; 4d; 5b.           5 x 2p. = 10 puncte 

D            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.    3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) compararea venelor cave cu venele pulmonare, având în vedere următoarele criterii: 
- cavităţile inimii cu care comunică;        2 x 1p. = 2 puncte 
- tipul de sânge transportat;         2 x 1p. = 2 puncte 
- sensul circulaţiei sângelui prin aceste vase de sânge;     2 x 1p. = 2 puncte 
b) scrierea unui argument;             2 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui persoanei;                2 puncte 
 105 x 8 : 100 = 8,4 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 8,4 x 55 : 100 = 4,62 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 4,62 x 90 : 100 = 4,158 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 

Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) fenotipul plantelor din F1: plante cu frunze ovale, cu peri;        1 punct 
b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1: OP; Op; oP; op;     4 x 1p. = 4 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2, dublu homozigote; 4 (4/16);           1 punct  
-  genotipul indivizilor din F2 cu frunze alungite, cu peri: ooPP; ooPp;   2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) două componente comune celulei procariote și celulei eucariote;     2 x 2p. = 4 puncte 
b) explicarea corectă;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) importanța fotosintezei;                 3 puncte 
b) explicarea corectă;               3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;   6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

 
Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 16 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 grupe de moluște;         2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte un exemplu de reprezentant.       2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2a; 3a; 4a; 5c.           5 x 2p. = 10 puncte 

D            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.    3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) prezentarea unui vas de sânge care participă la realizarea circulaţiei mari a sângelui, 

precizând: 
- denumirea vasului de sânge;             1 punct 
- tipul de sânge transportat;              2 puncte 
- sensul circulaţiei sângelui prin vasul respectiv;          2 puncte 
b) scrierea unui argument;             3 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui persoanei;                2 puncte 
 87 x 7 : 100 = 6,09 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 6,09 x 55 : 100 = 3,3495 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 3,3495 x 90 : 100 = 3,01455 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 

Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 

 



Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație 

 

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală  Test 16 
Barem de evaluare şi de notare 

Pagina 2 din 2 

B             12 puncte 
a) genotipul părinţilor: MMAA; mmaa;       2 x 1p. = 2 puncte 
b) fenotipul organismelor din F1: petunie cu flori mari, de culoare albă;       2 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2 heterozigote pentru culoare; 8 (8/16);          2 puncte  
-  genotipul organismelor din F2 cu flori mici, de culoare albă: mmAA; mmAa;  2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe;             3 puncte 
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) trei componente comune celulei vegetale şi celulei animale;      3 x 1p. = 3 puncte 
b) formularea unui argument;              3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;   6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

 
Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 17 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 viermi;       2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte un exemplu reprezentativ.        2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3b; 4a; 5c.           5 x 2p. = 10 puncte 

D            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.    3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) caracterizarea unei boli a sistemului circulator la om, precizând: 
- denumirea bolii;                  1 punct 
- o cauză a bolii;                  1 punct 
- o manifestare a bolii;             1 punct 
- o măsură de prevenire a bolii;               1 punct 
b) o asemănare şi o deosebire între valvulele atrio-ventriculare şi valvulele semilunare; 

           2 x 2p. = 4 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui adultului;                2 puncte 
 77 x 7 : 100 = 5,39 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 5,39 x 55 : 100 = 2,9645 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 2,9645 x 90 : 100 = 2,66805 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
Notă 

Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) genotipul părinţilor: Mmrr; mmRr;         2 x 1p. = 2 puncte 
b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi: Mr; mr; mR; mr;   4 x 1p. = 4 puncte 
c) genotipul descendenţilor din F1 care au mere mari şi de culoare galbenă: Mmrr;    2 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) relaţia dintre organele de simţ şi sistemul nervos în asigurarea sensibilităţii la mamifere; 2 puncte 
b) o asemănare şi o deosebire între structurile ochiului și urechii;     2 x 2p. = 4 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) caracterizarea unei componente specifice celulei vegetale, precizând: 
- denumirea acesteia;              1 punct 
- o particularitate structurală;             1 punct 
- rolul îndeplinit;               1 punct  
b) explicarea corectă;                   3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;   6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

 
Biologie vegetală şi animală 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 18 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 boli ale sistemului nervos central la om;    2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte o caracteristică pentru fiecare boală.      2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2b; 3d; 4d; 5a.           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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii 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 precizând: 
- numele vasului de sânge;                  2 puncte 
- compartimentul inimii cu care comunică;            1 punct 
- sensul circulației sângelui prin acest vas de sânge;         2 puncte 
b) explicarea corectă;             3 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui persoanei;                2 puncte 
 46 x 7 : 100 = 3,22 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 3,22 x 55 : 100 = 1,771 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 1,771 x 90 : 100 = 1,5939 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
Notă 

Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 

 
 
 



Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație 

 

Probă scrisă la biologie vegetală şi animală  Test 18 
Barem de evaluare şi de notare 

Pagina 2 din 2 

 
B             12 puncte 
a) genotipul părinţilor: mmGg; Mmgg;       2 x 1p. = 2 puncte 
b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi: mG; mg; Mg; mg;   4 x 1p. = 4 puncte 
c) genotipul descendenţilor din F1 care au cireşe mici şi de culoare galbenă: mmGg;    2 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) enumerarea componentelor sistemului optic al ochiului mamiferelor;    4 x 1p. = 4 puncte 
b) scrierea unui argument;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea a trei componente celulare comune celulei vegetale şi celulei animale;  
               3 x 1p. = 3 puncte  
b) explicarea corectă;                   3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;   6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
 

Biologie vegetală şi animală 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 19 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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 amfibieni;       2 x 1p. = 2 puncte 
     - câte un exemplu reprezentativ.        2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2a; 3c; 4c; 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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) compararea arterei aorte cu venele pulmonare, având în vedere următoarele criterii: 
- tipul de sânge transportat;          2 x 1p. = 2 puncte 
- sensul circulației sângelui prin aceste vase de sânge;     2 x 1p. = 2 puncte  
b) formularea unui argument;            4 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui tânărului;                2 puncte 
 79 x 7 : 100 = 5,53 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 5,53 x 55 : 100 = 3,0415 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 3,0415 x 90 : 100 = 2,73735 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 

Notă 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) genotipul părinţilor: MMGG; mmgg;       2 x 1p. = 2 puncte 
b) fenotipul organismelor din F1: lalea cu flori mari, de culoare galbenă;       2 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu heterozigote; 4 (4/16);              2 puncte  
-  genotipul organismelor din F2 cu flori mici, de culoare galbenă: mmGG; mmGg;  

 2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;            2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe;             3 puncte 
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) caracterizarea Bazidiomicetelor precizând:  
- regnul din care fac parte;               1 punct 
- mediul lor de viață;                 1 punct 
- tipul de nutriție;               1 punct 
- un exemplu de reprezentant;              1 punct 
b) scrierea unui argument;                    2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;   6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
 

Biologie vegetală şi animală 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 20 

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

  

• Se punctează oricare altă modalitate 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

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.        2 x 2p. = 4 puncte 

C            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3a; 4a; 5d.           5 x 2p. = 10 puncte 

D            10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.    3 x 2p. = 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p. = 4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
A            18 puncte 
a) caracterizarea aterosclerozei, precizând: 
- două cauze;            2 x 1p. = 2 puncte  
- două manifestări;          2 x 1p. = 2 puncte  
- o măsură de prevenire a bolii;               1 punct 
b) evidențierea relației structură-funcție, în cazul miocardului;       3 puncte 
c)  - calcularea masei sângelui persoanei;               2 puncte 
 88 x 7 : 100 = 6,16 kg; 

  - calcularea masei plasmei sangvine;            2 puncte 
 6,16 x 55 : 100 = 3,388 kg; 

  - calcularea masei apei din plasma sangvină;           2 puncte 
 3,388 x 90 : 100 = 3,0492 kg; 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

- rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
Notă 

Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei. 
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat 
rezolvării problemei. 
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B             12 puncte 
a) genotipul organismelor din F1: MmOo;            1 punct 
b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1: MO; Mo; mO; mo;   4 x 1p. = 4 puncte 
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote: 4 (4/16);            1 punct 
- genotipul organismelor din F2 cu frunze mici şi ovale: mmOO; mmOo;       2 x 1p. = 2 puncte 
d) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) două componente ale urechii externe a mamiferelor;    2 x 1p. = 2 puncte 
b) o asemănare şi o deosebire între structura urechii și structura unui alt organ de simţ (la alegere 
organul de simţ);           2 x 2p. = 4 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii 
referitoare la conţinuturile indicate.        4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea unui alt component al celulei animale;           1 punct 
- o particularitate structurală a componentului celular numit;        1 punct 
- rolul îndeplinit de componentul celular respectiv;          1 punct 
b) explicarea corectă;                   3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;   6 x 1p.= 6 puncte 
 - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este 
 folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 

 Test 1 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I-ES TÉTEL (30 pont) 
 
A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyeket a következő kijelentés üres helyeire 
beírva azt helyessé teszik.            
     

Topográfiai szempontból az idegrendszer felosztható   ……….............. és  ................................ 
idegrendszerre . 

B                  6 pont 
Nevezzen meg két izomrendszert érintő betegséget. Társítsa mindegyik betegséget egy-egy 

rá jellemző tünettel.   
 
C                 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasznak megfelelő betűt. Egyetlen helyes válasz van.  
 
1. A femur a következő testrész vázához tartozik: 

a)  fej 
b)  alsó végtag 
c)  felső végtag 
d)  törzs 

 
2. A petefészkek: 

a) nemi utak 
b) járulékos mirigyek 
c) gaméták 
d) gonádok (nemi mirigyek) 

 
3. A májtól eltérően a gyomor: 

a) szerepet játszik a tápanyagokban található zsírsavak emulgeálásában 
b) a hasüregben található 
c) a tápanyagok bélben történő emésztésében vesz részt 
d) enzimeket tartalmazó emésztőnedvet termel 

 
4. Az oxigénes vér a tüdőtől a bal pitvarba a következő vérér közvetítésével jut el: 

a) aorta 
b) tüdőosztóér 
c) üres gyűjtőerek 
d) tüdőgyűjtőerek 

 
5. A fényérzékeny receptorok (fotoreceptorok): 

a) a látás analizátorának közvetítő szakaszát képviselik 
b) a látási érzet kialakulásának helyét képviselik 
c) csapsejtek és pálcikasejtek 
d) nem tartalmaznak fényérzékeny pigmenteket 
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D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen az alábbi kijelentéseket. Ha úgy gondolja, hogy a kijelentés igaz, 

akkor írja a vizsgalapra a kijelentés megfelelő száma mellé az I betűt. Ha hamisnak gondolja a 
kijelentést, akkor írja a kijelentés megfelelő száma mellé a H betűt és módosítsa a kijelentést úgy, 
hogy az igazzá váljon..  

 
1. A vizelet a húgycsőből a húgyvezetékbe jut. 
 
2.  A ficam és a rándulás a csontrendszer károsodásai. 
 
3. A hallás analizátorának periferikus szakasza a középfülben van. 
 
II-es TÉTEL (30 pont) 
 
A            18 pont 
 Az eukarióta sejtek  DNS-t  és többféle RNS-t tartalmaznak.   

a) Határozzon meg egy hasonlóságot és egy különbséget a DNS és egy RNS típus között 
(válasszon ki egy tetszőleges RNS típust). 

b) Az egyik plazmafehérje szintézise egy kétszálas DNS szakasz által valósul meg. Ez a DNS 
szakasz 216 nukleotidból áll. Ebből 27 nukleotid adenint tartalmaz. Határozza meg: 

- a citozin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS darabban (írjátok le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
- a kétszálas DNS-szakaszban található kettős- és hármaskörtések számát; 
- a DNS 5`-3` láncának nukletidsorrendjét, tudva, hogy az ezzel komplementáris  3`-5` lánc 
nukleotidsorrendje a következő: TTCGAC. 

c) Egészítse ki a b) alpont feladatát egy általatok megfogalmazott, tudományos szempontból 
helyes kérdéssel; válaszoljátok is meg a kérdést.  
 

B            12 pont 
 Egy B és Rh pozitív vércsoportú személyen sebészeti beavatkozást hajtanak végre. 
Szükséges egy kis mennyiségű vérrel történő vérátömlesztés. A kórházban a következő 
vértartalékok állnak rendelkezésre: B és Rh negatív, AB és Rh pozitív, O és Rh negatív. Határozza 
meg:  

a) a kórház vértartalékaiból melyik vércsoportot használhatják fel az orvosok 
vérátömlesztéskor; indokoljátok meg a választ; 

b) az Rh faktor szempontjából inkompatibilis donortól származó vérrel történő vérátömlesztés 
következményét; 

c) sorolja fel a B vércsoportra jellemző agglutinint (antitestet); 
d) Egészítse ki a ezt  feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; válaszolja meg az ön 

által megfogalmazott kérdést. 
 

III-as TÉTEL (30 pont) 
 
1.            14 pont 

A tüdőszellőzés kilégzésből és belégzésből áll. E folyamatok során megmérhetők a légzési 
térfogatok és légzési kapacitások. 

a) Helyettesítse be a következő vázlatban szereplő betűket a megfelelő fogalmakkal: 
Vitálkapacitás = A + B + C 

b) Magyarázza meg a következő állítást: „A vitálkapacitás értékét befolyásolhatják különböző 
tényezők”. 

c) Írjon két-két igaz kijelentést (összesen négy kijelentést), melyben használja a biológia 
szaknyelvére jellemző kifejezéseket. A mondatok vonatkozzanak a  következő tartalmakra: 
 - A vér szerepe a légzési gázok szállításában  

- A szövetek szintjén megvalósuló gázcsere 
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2.             16 pont 

Az endokrin mirgyek hormonokat termelnek. Az agyalapi mirígy is az endokrin mirigyek 
közé tartozik.. 

a) Nevezzen meg két másik endokrin mirigyet és határozza meg az egyik mirigy helyzetét is.. 
b) Magyarázza meg a következő állítást: "A hipofízis ellenőrzi más endokrin mirigyek 

működését”. 
c) Alkosson miniesszét „Az adenohipofízis hormonjai” címmel, melyben használjon a biológia 

szaknyelvére jellemző kifejezéseket. 
Tartsa szem előtt a következőket: 
- soroljon fel erre a témára jellemző hat fogalmat.  
- alkosson legtöbb három-négy összetett mondatból álló, összefüggő szöveget, melyben 

használja helyesen és összefüggéseiben ezeket a fogalmakat 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 2 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I-es TÉTEL (30 pont) 
 
A 4 pont   

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyeket a következő kijelentés üres helyeire 
beírva azt helyessé teszik.   
 
 A ............ kapacitás értékét a következő térfogatok összege adja meg:  ............ térfogat, 
kiegészítő térfogat és tartalék térfogat. 
 
B            6 puncte  

Nevezze meg a retinában található két fotoreceptor sejttípust; határozzátok meg e két 
sejttípus szerepét is. 
 
C            10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasznak megfelelő betűt. Egyetlen helyes válasz van. 
 

1.  A kéztőcsontok és kézközépcsontok a következő testrész vázához tartoznak: 
a) fej 
b) alsó végtag 
c) felső végtag 
d) törzs 

 
2.  A cisztitisz (húgyhólyaggyulladás) a következő szervrendszer megbetegedése: 

a) keringési készülék 
b) kiválasztó készülék 
c) idegrendszer 
d) szaporító készülék 

 
3.  A felső végtag izma: 

a) szabóizom 
b) ferde hasizmok 
c) trapézizom 
d) tricepsz 

 
4.  A kilégzéstől eltérően, egy normál belégzés során:  

a) a rekeszizom elernyed 
b) csökken a tüdőben a levegő nyomása 
c) csökken a tüdők térfogata  
d) csökken a mellkas térfogata  

 
5.  A tüdőgyűjtőerek:  

a) a nagy vérkörhöz tartoznak 
b) a tüdőtől felvett szén-dioxidos vért szállítják 
c) a szív bal kamrájába nyílnak 
d) O2 -dús vért szállítanak a tüdőktől a szívhez 
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D            10 puncte 
Olvassa el figyelmesen az alábbi kijelentéseket. Ha úgy gondolja, hogy a kijelentés igaz, 

akkor írja a vizsgalapra a kijelentés megfelelő száma mellé az I betűt. Ha hamisnak gondolja a 
kijelentést, akkor írja a kijelentés megfelelő száma mellé a H betűt és módosítsa a kijelentést úgy, 
hogy az igazzá váljon. 
 
1. A vizeletürítés során a vizelet a húgyvezetékekből a húgyhólyagba jut.  
 
2.  A gerincvelő-nyúltagyi nyaláb a durva tapintás impulzusait vezeti. 
 
3. A hallózanalizátor központi szakaszát a belső fül képviseli. 
 
 
II-es TÉTEL (30 pont) 
 
A            18 puncte 

A DNS és az RNS nukleotidokból épül fel.  
a) Nevezzen meg két különbséget egy DNS-nukleotid és egy RNS-nukleotid között.  
b) Egy fehérjemolekula szintéziséhez szükséges információt tároló kétszálas DNS szakasz 

466 nukleotidból áll, melyből 108 timint tartalmaz. Határozza meg: 
- a DNS 5`-3` láncának nukletidsorrendjét, tudva, hogy az ezzel komplementáris  3`-5` lánc 
nukleotidsorrendje a következő: ATTCGT; 
- a guanin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS darabban (írjátok le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
- a kétszálas DNS-szakaszban található kettős- és hármaskörtések számát. 
c) Egészítse ki a b) alpont feladatát egy általatok megfogalmazott, tudományos szempontból 
helyes kérdéssel; válaszoljátok is meg a kérdést. 
 

B            12 pont 
Egy személyen sebészeti beavatkozást hajtanak végre. Emiatt szükséges egy kis 

mennyiségű vérrel történő vérátömlesztés. A kórházban többen is jelentkeztek véradásra. Tudva, 
hogy a beteg személy A vércsoportú, határozza meg a következőket: 
    a) a beteg vércsoportjára jellemző agglutinogént/antigént és agglutinint/antitestet; 
    b) adjatok példát két lehetséges vércsoportra, melyektől a beteg személy vért kaphat; 
indokoljátok meg  a választ; 
    c) az ABO rendszer szempontjából inkompatibilis donortól származó vérrel történő 
vérátömlesztés következményét. 
    d) Egészítse ki a ezt  feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; válaszolja meg az ön 
által megfogalmazott kérdést. 
 
 
 
III-as TÉTEL (30 pont) 
 
1.            14 pont 

A belső elválasztású mirigyek összessége alkotja az endokrin rendszert. 
a) Jellemezze a pjzsmirigyet, megadva a következőket: helyzetét; egy hormon nevét melyet 

termel; ennek a hormonnak egy hatását. 
b) Magyarázza meg a következő állítást: „A pajzsmirigy működését befolyásolja az agyalapi 

mirigy működése”. 
c) Írjon két-két  igaz kijelentést (összesen négy kijelentést), melyben használja a biológia 
szaknyelvére jellemző kifejezéseket. A mondatok vonatkozzanak a  következő tartalmakra: 

- Akromegália 
- A petefészek endokrin működése 
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2.             16 pont 
Az emésztés az emberi szervezet anyagforgalmi életműködései közé tartozik.  

a) Nevezzen meg három, az emésztőrendszerrel kapcsolatos betegséget. 
b) Magyarázza el, hogy mit jelent a felszívódás a bélben. 
c) Alkosson miniesszét „Az emésztőnedvek és ezek szerepe a bélben történő emésztésben” 

címmel, melyben használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket. 
Tartsa szem előtt a következőket: 
- soroljon fel erre a témára jellemző hat fogalmat.  
- alkosson legtöbb három-négy összetett mondatból álló, összefüggő szöveget, melyben 

használja helyesen és összefüggéseiben ezeket a fogalmakat 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 3 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, 
helyes állítást kapunk. 
 

Az ujjperc csontok, ......................... és ........................ az alsó végtag csontjai. 
 
 
B            6 pont  

Nevezzen meg két hasüregi szervet; társítsa mindkettőt a szimpatikus ingerlés 
hatásaival. 
 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
1.  A bicepsz a következő testrész izma: 

a) has 
b) fej 
c) nyak 
d) felső végtag 

 
2.  Az méhföggelék gyulladás és a dűlmirigy adenóma a következő szervrendszer betegsége: 

a) keringési 
b) kiválasztó 
c) izom 
d) szaporító 

 
3.  A gyomor: 

a) a zsírok emulgeálásához szükséges sókat tartalmaz 
b)  szerepe van a keményítő lebontásában 
c) a fehérje emésztés utolsó szakasza megy végbe benne   
d) enzim tartalmú emésztőnedvet termel 

 
4. Az oxigénes vért a szív bal kamrájából elszállítja a:  

a) tüdőosztóér 
b) aorta 
c) üres gyűjtőerek 
d) tüdőgyűjtőerek 

 
5. A csapsejtek a következőkben különböznek a pálcikasejtektől: 

a) a látóideg részei 
b) hiányoznak a festékanyagok 
c) a retinában találhatóak 
d) a színeslátás sejtjei 
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D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

 
1. A halló receptorok a középfülben helyezkednek el. 
 
2.  A vizelet a húgyhólyagból a húgyvezetéken keresztül távozik a külvilágba. 
 
3. A méh a női szaporítórendszer része. 
 
II. Tétel (30 pont) 

A            18 pont 

A nukleinsavak nukleotidokból épülnek fel.  

a) Jelöljön meg két különbséget a DNS és a szállító RNS között. 

b) Egy emésztőenzim szintézise egy 336 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján 

történik, amelyből 58 nukleotid citozint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 

- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ 

irányú szakasz nukleotidsorrendje a következő: GGCTTA; 

 - a timin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát. 

 c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt! 

 

B            12 pont 

Egy kórház páciense sebészeti beavatkozáson esik át. Szüksége lesz egy kis 

mennyiségű vérátömlesztésre. Az orvosok a következő vércsoportú vértartalékokkal 

rendelkeznek: A és Rh negatív, O és Rh negatív, AB és Rh pozitív. 

Tudván, hogy hogy a sebészeti beavatkozásra váró beteg B és Rh negatív, állapítsa meg:     

    a)  a B vércsoportra jellemző agglutinin (antitest) típust; 

    b) az orvosok által a vérátömlesztéshez felhasználható vércsoportot/vércsoportokat a 

vértartalékokból; indokolja meg a választ; 

    c) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami Rh szempontból 

összeférhetetlen személytől származik  

    d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 

információkat használva és válaszolja meg azt! 

 

III. Tétel (30 pont) 

1.            14 pont 

Az endokrin mirigyek elválasztó tevékenysége eltérhet a normálistól, ez endokrin 

betegségekhez vezethet.  

a) Mutassa be a diabétesz inszipidusz okát és két jellegzetességét. 

b) Írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében: „A pajzsmirigy 

hormonok koncentrációja a vérben a hipofízis tevékenységétől függ”. 

  c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra voantkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet! 

Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  

- Hipofízis hormonok 

 - Endokrin hasnyálmirigy 
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2.             16 pont 

A légzés a szervezet égyik alapvető életfunkciója, amelyet a légzőrendszer valósít 

meg.  

 

a) Mutassa be a belégzés három jellegzetességét. 

b) Magyarázza meg annak az okát, hogy egy atléta légzési ritmusa a normál ritmus fölé 

emelkedik szaladás közben.  

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A légzési gázok cseréje”, felhasználva a 

megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 

- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 

- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 4 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, 
helyes állítást kapunk. 
 

Az üres gyűjtőerek a szív  ......................... nyílnak és ..................... vért szállítanak. 
 
B            6 pont  

 
Nevezzen meg két pajzsmirigy rendellenességet és társítsa mindkettőt annak okával.  
 

 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes 
 

1.  A vizelet képződésének helye:  
a) vesekelyhek 
b) nefronok 
c) húgyvezeték 
d) húgyhólyag 
 

2.  A pálcikasejtek: 
a) biztosítják a színeslátást 
b) festékanyagok tartalmaznak 
c) az érhártyában találhatóak 
d) kémiai anyagok ingerlik 

 
3.  Az influenza a következő szervrendszer megbetegedése: 

a) emésztő 
b) kiválasztó 
c) izom 
d) légző 

 
4. A felső végtag csontjai:  

a) csípőcsontok 
b) kézközépcsontok 
c) lábközépcsontok 
d) lábtőcsontok 

 
5. A (teljes) tüdőkapacitás a következő térfogatok összege:  

a) vitálkapacitás és légzési térfogat 
b) légzési térfogat és kiegészítő térfogat 
c) légzési térfogat és tartalék térfogat 
d) maradék térfogat és vitálkapacitás 
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D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

 
1. A halló analizátor központi szakasza tartalmazza a halló receptorokat. 
 
2.  Az idegrendszer működési osztályozása szerint lehet szomatikus és vegetatív. 
 
3. Egy normál belégzés során a tüdőkben nő a levegő légköri nyomása. 
 

II. Tétel (30 pont) 

A            18 pont 

Eukariotáknál a fehérjék bioszintézise a DNS és különböző típusú RNS-ek 

részvételével történik: hírvivő, szállító és riboszomális.  

a) Mutasson be két különbséget a DNS és a riboszomális RNS között. 

b) Egy emésztőenzim szintézise egy 778 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján 

történik, amelyből 52 nukleotid adenint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 

- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ irányú 

szakasz nukleotidsorrendje a következő: AATCCG; 

- a guanin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát. 

c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt. 

 

B            12 pont 

Egy kórház intenzív terápiás osztályán fekszik egy beteg, akinek kis mennyiségű vér 

átömlesztésére van szüksége. Tudván, hogy a vörösvértestek felszínéről hiányoznak az 

agglutinogének/antigének, állapítsák meg:  

a) a beteg vércsoportját;  

b) egy lehetséges donor vércsoportját ezen beteg számára, indokolja meg válaszát; 

c) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszerben  

összeférhetetlen személytől származik. 

d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 

információkat használva és válaszolja meg azt!. 

 

III. Tétel (30 pont) 

1.            14 pont 

Az emésztés az emberi szervezet egyik szerepe. 

a) Jellemezzen egy emésztőnedvet, amely szerepel a táplálékok kémiai átalakításában, 

megjelölve az emésztőnedv nevét, annak egy enzimét és a kémiai anyagot, amelynek 

lebontásában ez az enzim szerepel.  

b) Írjon egy érvet az emésztéssel kapcsolatos alapvető higiéniai és patológiai alapfogalmak 

ismerete mellett.  

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra voantkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet! 

Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

 - a vastagbél működése 

 - bélnyálkahártya gyulladás (enterokolitisz) 
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2.             16 pont 

 

A szervezet alapvető életműködései a kapcsolatteremtő, az anyagforgalmi és a 

szaporodási életműködések. 

a) Sorolja fel egy analizátor részeit. 

b) Mutassa be a családtervezés fontosságát a szaporodás egészségtanában.  

a) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „Vázizom csoportok”, felhasználva a 

megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 

- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 

- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 5 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, 
helyes állítást kapunk. 
 
 A halló analizátor ....................... szakaszát  ............................. képviseli. 
 
B            6 pont  
 Nevezzen meg két felszállópályát a gerincvelő fehérállományából és társítsa azokat a 
szerepükkel. 
 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
1.  Az alsó végtag csontjai a követkzők: 

a) kéztőcsontok 
b) bordák 
c) kézközépcsontok 
d) lábtőcsontok 

 
2.  A fejbiccentő izom a következő testrész izma: 

a) has 
b) fej 
c) nyak 
d) végtagok 

 
3.  A következő emésztőnedvből hiányoznak az enzimek:  

a) epe 
b) nyál 
c) gyomornedv 
d) hasnyál 

 
4.  A tüdőgyűjtőerek:  

a) a nagyvérkör részei 
b) a széndioxidos vért szállítják a tüdők felől 
c) a szív bal pitvarába nyílnak 
d) széndioxidos vért szállítanak a szívhez 

 
5.  A fotoreceptrorok: 

a) a látó analizátor ingerületvezető szakaszát alkotják 
b) csap és pálcika sejtek képviselik 
c) az ínhártyában találhatóak 
d) hiányoznak a festékanyagok 
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D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 

vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 
 
1. A szomatikus idegrendszernek szimpatikus és paraszimpatikus részei vannak. 
 
2.  A fehérjék emésztésének végtermékei az aminosavak. 
 
3. A vizeletürítés során a vizelet a húgycsőből a húgyhólyagba jut. 
 
II. Tétel (30 pont) 

A            18 pont 

 A dezoxiribonukleinsav és a ribonukleinsav nukleotidokból épül fel. 

a) Jelöljön meg egy hasonlóságot és egy különbséget egy DNS és egy RNS nukleotid között. 

b) Egy fehérje szintézise egy 168 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján 

történik, amelyből 32 nukleotid adenint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket:  

- a citozin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 

- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ irányú 

szakasz nukleotidsorrendje a következő: CTGGAA. 

c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt. 

 

B            12 pont 

 Egy kórház sűrgösségi osztályára három beteget hoztak, akiknek kis mennyiségű 

vérátömlesztésre van szükségük. Egyikük O- s vércsoportú, a másik kettő pedig B-s. A 

kórházban jelentkeztek véradásra a betegek rokonai. Ezek vércsoportjai a következők: O, A, 

AB. Állapítsa meg: 

a) a három páciens számára közös véradó vércsoportját, indokolja meg a válaszát; 

b) a B vércsoportú betegek vérplazmájában található agglutinin/antitest típust; 

c) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami Rh szempontból 

összeférhetetlen személytől származik. 

d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 

információkat használva és válaszolja meg azt! 

 

III. Tétel (30 pont) 

 

1.            14 pont 

 A szervezet egyik alapvető életműködése a légzés, amely a légzőrendszer által 

valósul meg. A higiéniai szabályok be nem tartása megbetegedésekhez vezethet. 

a) Soroljon fel három légzőszervi megbetegedést. 

b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A totálkapacitás a vitálkapacitásnal nagyobb 

értékű térfogat”. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra voantkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet! 

Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

 - kilégzés – légzőmozgás 

- légzési gázok cseréjének tüdőszakasza 
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2.             16 pont 

Az endokrin mirigyek hormonokat termelnek. Az agyalapi mirigy egy endokrin mirigy. 

a) Jelölje meg az agyalapi mirigy helyét és nevezzen meg két, az agyalapi mirigy hátsó 

lebenyében tárolt hormont. 

b) Írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében: „Az agyalapi mirigy 

és a nemi mirigyek között funkcionális kapcsolat van”.  

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A pajzsmirigy”, felhasználva a megfelelő 

tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 

- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 

- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 6 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I-ES TÉTEL (30 pont) 
 
A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyeket a következő kijelentés üres helyeire 
beírva azt helyessé teszik.            
   

A ............... kapacitás a következő három légzési térfogat összegéből számítható ki: 
................ térfogat, kiegészítő térfogat, tartalék térfogat.  
 
B  

Nevezzen meg két endokrin betegséget. Társítsa mindegyik betegséget a hormontermelési 
zavar azon típusával, amely kiváltotta azt.   
 
C                 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasznak megfelelő betűt. Egyetlen helyes válasz van.  
 
1.  A felső végtag csontjai a következők: 

a) kéztőcsontok 
b) bordák 
c) lábközépcsontok 
d) lábtőcsontok 

 
2.  A bicepsz a következő testrész izma:  

a) has 
b) fej 
c) felső végtag 
d) törzs 

 
3.  A szervezet anyagforgalmi életműködései a következő szervrendszerek részvételével 
valósulnak meg:  

a) emésztőrendszer és idegrendszer 
b) kiválasztórendszer és emésztőrendszer 
c) idegrendszer és izomrendszer 
d) légzőrendszer és izomrendszer 

 
4.  A glomerulonefritisz a következő szervrendszer betegsége: 

a) keringési rendszer 
b) emésztőrendszer 
c) kiválasztó rendszer 
d) légzőrendszer 

 
5.  A belégzéstől eltérő módon, egy normális kilégzés során: 

a) a rekeszizom összehúzódik 
b) nő a tüdők térfogata 
c) nő a tüdőkben a levegő nyomása 
d) nő a mellkas térfogata 
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D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen az alábbi kijelentéseket. Ha úgy gondolja, hogy a kijelentés igaz, 
akkor írja a vizsgalapra a kijelentés megfelelő száma mellé az I betűt. Ha hamisnak gondolja a 
kijelentést, akkor írja a kijelentés megfelelő száma mellé a H betűt és módosítsa kis mértékben a 
kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. Egyszerű tagadás nem elfogadott. 
 
1. A cukrok és fehérjék emésztésének végtermékei a gyomorban keletkeznek. 
 
2.  A tüdőgyűjtőerek a kisvérkör részét képezik.  
 
3. A vesztibuláris (egyensúlyérző) analizátor receptorai a középfülben találhatók.   
 
II-es TÉTEL (30 pont) 
 
A            18 pont 

 A genetika (örökléstan) a biológia egyik ága.  
a) Nevezzétek meg a bakteriális kromoszóma két jellemzőjét. 
b) Az egyik enzim szintézise egy kétszálas DNS szakasz által valósul meg. Ez a DNS 

szakasz 112 nukleotidból áll. Ebből 26 nukleotid guanint tartalmaz. Határozza meg: 
- a timin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS darabban (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
- a kétszálas DNS-szakaszban található kettős- és hármaskörtések számát; 
- a DNS 5`-3` láncának nukletidsorrendjét, tudva, hogy az ezzel komplementáris  3`-5` lánc 
nukleotidsorrendje a következő: TGACTT. 

c) Egészítse ki a b) alpont feladatát egy ön általa megfogalmazott, tudományos 
szempontból helyes kérdéssel; válaszolja is meg a kérdést.  
 

B            12 pont 
 Egy férfin sebészeti beavatkozást hajtottak végre, amely során kis mennyiségű vért 
veszített. Ezért a betegnek vérátömlesztésre van szüksége. A férfi B és Rh pozitív vércsoportú. A 
kórházban véradásra jelentkeznek  a férfi rokonai, akik a következő vércsoportokkal rendelkeznek:  
A és Rh negatív, B és Rh negatív, AB és Rh negatív, O és Rh pozitív. Határozza meg:  

a) a lehetséges véradók vércsoportjait; 
b) a O vércsoportú személyek vérplazmájában jelenlevő agglutinineket (antitesteteket); 
c) az Rh faktor szempontjából inkompatibilis donortól származó vérrel történő vérátömlesztés 

következményét; 
d) Egészítse ki a ezt  feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; a kérdésben 

használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket; válaszolja meg az ön által 
megfogalmazott kérdést. 

 
  
III-as TÉTEL (30 pont) 
 
1.            14 pont 

Az érzékszervek folyamatosan téjékoztatják az idegrendszert a környezeti feltételek 
változásairól.  
a) Osztályozza  az idegrendszert topográfiai szempontból.  
b)  Jellemezze a fotoreceptorokat, meghatározva a nevüket és szerepeiket.  
c) Írjon két-két igaz kijelentést (összesen négy kijelentést), melyben használjon a biológia 
szaknyelvére jellemző kifejezéseket. A mondatok vonatkozzanak a  következő tartalmakra: 
 - A szimpatikus ingerlés hatásai 

- A szomatikus idegrendszer: reflexműködés - reflexfolyamat 
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2.             16 pont 
A női szaporító készülék és a hím szaporító készülék a szaporodási életműködéseket 

valósítják meg. 
a) Sorolja fel a női szaporító készülék és a hím szaporító készülék két-két alkotóelemét.  
b) Magyarázza meg a következő állítást: „A hipofízis befolyásolja a női- és a hím szaporító 

készülék működését.”  
c) Alkosson miniesszét a „Fogamzás és fogamzásgátlás” címmel, melyben használjon a 

biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket.  
Tartsa szem előtt a következőket: 
- soroljon fel erre a témára jellemző hat fogalmat.  
- alkosson legtöbb három-négy összetett mondatból álló, összefüggő szöveget, melyben 
használja helyesen és összefüggéseiben ezeket a fogalmakat 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

 
Proba E. d) 

 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 Test 7 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I-ES TÉTEL (30 pont) 
 
A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyeket a következő kijelentés üres helyeire 
beírva azt helyessé teszik.    
  

A lábtőcsontok, ............,  ............  az alsó végtag csontjai. 

 
B              6 pont  

 
Nevezzen meg két pályát, melyek a gerincvelő ingerületvezető működését valósítják meg. 
Társítsa  mindkét pályát a szerepével.  

 
C                 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasznak megfelelő betűt. Egyetlen helyes válasz van.  
 
1.  A széndioxidos vér a szív jobb kamrájából a következő vérérbe jut:   

a) aorta 
b) tüdőosztóér 
c) üres gyűjtőerek 
d) tüdőgyűjtőerek 

 
2.  A pajzsmirigy hormontermelő tevékenységének zavara kiválthatja:  

a) az akromegáliát 
b) a diabetes insipidust 
c) a cukorbetegséget 
d) a mixödémát 

 
3.   A szervezet kapcsolatteremtő  életműködései a következő szervrendszerek részvételével 
valósulnak meg: 

a) idegrendszer és izomrendszer  
b) kiválasztó rendszer és emésztőrendszer 
c) izomrendszer és keringési rendszer 
d) légzőrendszer és csontrendszer 

 
4.  A váll izmaihoz tartozik:  

a) szabóizom 
b) deltaizom 
c) ferde hasizom 
d) trapézizom 
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5.  A pálcikasejtek: 
a) pigmenteket tartalmaznak 
b) a sárga foltból hiányoznak 
c) az érhártyában találhatók 
d) kemoreceptorok 

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen az alábbi kijelentéseket. Ha úgy gondolja, hogy a kijelentés igaz, 
akkor írja a vizsgalapra a kijelentés megfelelő száma mellé az I betűt. Ha hamisnak gondolja a 
kijelentést, akkor írja a kijelentés megfelelő száma mellé a H betűt és módosítsa kis mértékben a 
kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. Egyszerű tagadás nem elfogadott. 
 
1. A vizelet a nefron szintjén képződik. 
 
2.  Az enterocolitis (bélgyulladás) a légző rendszer betegsége.  
 
3. A hallóanalizátor központi szakasza tartalmazza a hallóreceptorokat.  
 
II-es TÉTEL (30 pont) 
 
A            18 pont 

 Az eukarióta sejtben többféle RNS molekula található.  
a) Nevezzen meg két RNS típust és határozza meg mindegyik egy-egy jellemzőjét. 
b) Az egyik enzim szintézise egy kétszálas DNS szakasz által valósul meg. Ez a DNS 

szakasz 366 nukleotidból áll. Ebből 44 nukleotid adenint tartalmaz. Határozza meg: 
- a DNS 5`-3` láncának nukletidsorrendjét, tudva, hogy az ezzel komplementáris  3`-5` lánc 
nukleotidsorrendje a következő: GGCGAT 
- a guanin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS darabban (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
- a kétszálas DNS-szakaszban található kettős- és hármaskörtések számát; 

c) Egészítse ki a b) alpont feladatát egy ön általa megfogalmazott, tudományos 
szempontból helyes kérdéssel; válaszolja is meg a kérdést.  

 
B            12 puncte 

Egy személynek kis mennyiségű vérrel történő vérátömlesztésre van szüksége. A személy 
vérének vizsgálata során a  vörös vértestek felületén kizárólag az A antigént/agglutinogént 
mutatták  ki. Határozza meg: 

a) a személy vércsoportját és a vérplazmájában jelenlevő agglutinint/antitestet;  
b) két olyan vércsoportot, melyektől ez a személy vért kaphat; 
c) az Rh faktor szempontjából inkompatibilis donortól származó vérrel történő vérátömlesztés 

következményét; 
d) Egészítse ki a ezt  feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; a kérdésben 

használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket; válaszolja meg az ön által 
megfogalmazott kérdést.  

 
III-as TÉTEL (30 pont) 
 
1.            14 pont 

A légzés biztosítja az életműködések fenntartásához szükséges energiát. A légzési gázokat 
a vér szállítja. 
a) Nevezze meg a légzési gázok vérben történő szállításának két módját. 
b) Magyarázza meg az izmok tüdőszellőzésben betöltött szerepét. 
c) Írjon két-két igaz kijelentést (összesen négy kijelentést), melyben használjon a biológia 
szaknyelvére jellemző kifejezéseket. A mondatok vonatkozzanak a  következő tartalmakra: 
 - Tüdőtágulat (emfizéma) 
 - Légzési térfogatok és kapacitások 
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2.             16 puncte 
 

A női szaporító készülék és a hím szaporító készülék a faj fennmaradását biztosítják. 
a) Határozza meg a gonádok/nemi mirigyek helyzetét valamint  a férfi- és női gaméták 

(csírasejtek) nevét.  
b) Magyarázza meg  a következő állítást: „A hipofízis működési zavara befolyásolhatja  a 

nemi mirigyek működését”.  
c) Alkosson miniesszét a „A szaporodás egészségtana” címmel, melyben használjon a 

biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket.  
Tartsa szem előtt a következőket: 

- soroljon fel erre a témára jellemző hat fogalmat.  
- alkosson legtöbb három-négy összetett mondatból álló, összefüggő szöveget, melyben 

használja helyesen és összefüggéseiben ezeket a fogalmakat 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Test 8 

 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I.Tétel 30 pont 
 
A 4 pont 

 
ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 

állítást kapunk. 
 
A szimpatikus és a ............................a...............................idegrendszer részei. 
 
B            6 pont  
Nevezzen meg két hipofizis hormont.  Társítsa mindkettőt egy-egy, nekik megfelelő sajátos 
hatással. 
 
C                     10 pont 
ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
1.  A hasizmokhoz tartoznak:           

a) rágóizmok           
b) ferde izmok           
c) mellizmok        
d) fejbiccentő  izmok 
 

2.  A férfi szaporitórendszerhez tartozik : 
a) a végbélmyilás   anusul 
b) a petefészek ovarul 
c) a prosztata prostata 
d) a méh uterul 

 
3.  A szervezet táplálkozási életmüködése a következő szervrendszer segitségével valósul meg: 

a) kiválasztó  
b) izomrendszer  
c) idegrendszer  
d) csontrendszer  

 
4.  a combcsont és a sípcsont a következő csontvázrészben vannak: 

a) fej   
b) alsó  végtag  
c) felső  végtag  
d) törzs   

 
5.   a csapsejtek: 

a) fényérzékeny pigmentet tartalmaznak  
b) hiányoznak a sárgafoltból   
c) az inhártyában vannak  
d) kemoreceptorok      
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D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, 
majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés nem 
fogadható el.. 

 
1. A petesejt a női nemi mirigy. 
 
2.  A diabetes insipidus, az akrómegália és az endémikus gólyva endokrin betegségek. 
 
3. A hasnyál vegyi összetételében pepszin van.  
 

II. Tétel (30 pont) 
 
A           18 pont 

Az eukarióták fehérjeszintézisében több RNS tipus vesz részt.  
a) Nevezzen meg két RNS tipust amelyek részt vesznek a transzláció/dekodifikálás 
folyamatában.és adja meg a két RNS tipus egy – egy jellemzőjét. 

 
b) Egy fehérjemolekula szintézise egy 766 nukleitidból álló kétszálú DNS infotrmációja alapján 
történik, amelyből 106 timint tartalmaz.  Állapitsa meg a következóket:: 

- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ irányú 
szakasz nukleotidsorrendje a következő: GTTAAC.  
- a guanin  tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését);   
- a kettős és hármas kötések számát a kétszálas DNS szakaszból. 

c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, a specifikus tudományos biólogiai 
információkat használva és válaszolja meg azt!. 
 
B           12 pont 

Egy betegnek kis mennyiségű vérre van szüksége. A beteg vöros vértestjein csak B antigént/ 
agglutinogént mutattak ki 

Állapitsa meg a követkézőket:  
A beteg vércsoportját és a rá jellemző agglutinint/antitestet.  
a) Két lehetséges donor vércsoportját 
b) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszer  

szempontból összeférhetetlen személytől származik; 
c) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a specifikus  tudományos biológiai 

információkat használva és válaszolja meg  

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de pont) 
 
1.                  14 pont 

Légzéskor a levegő áramlása két ellentétes irányú mozgással valósul meg a ezek a 
belégzés és a kilégzés.. 

a) Irja le a belégzés és a kilégzés folyamatának egy – egy jellemzőjét.  
b) Indokolja meg a következő kijelentést:” A tüdő totálkapacitása nagyobb mint a 

vitálkapacitás.”  
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindegyik tartalomra vonatkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  
- A légzés- alapvető egészségügyi és kórélettani fogalmak 
- A vér szerepe az O2 szállitásában. 
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2.             16 pont 
 

Az emberi szervezet alapvető életműködései a kapcsolatteremtő, táplálkozási és 
szaporodási életműködések.  

   a)  Fogalmazzon meg két példát a táplálék gyomorban lejátszódó vegyi átalakulási folyamataira. 
   b)  Magyarázza meg a következő állitást: „ a vázizmok a a mozgás aktiv szervei” 
   c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A csontok növekedése”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat. 
        E célból tartsa be a következő lépéseket: 
        -  soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 
        - alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 
amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

Test 9 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
I. Tétel                                                                                                                   (30 pont) 
 
A                                                                                                                       4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, 
helyes állítást kapunk. 
 

                 A glomeruláris ultraszűrés, …………………………és ………  …………………….a 
vizeletképződés folyamatai 
B           6 pont  

Nevezzen meg két izomösszehúzódás tipust. Társítsa ezeket az összehúzódás 
tipusokat  egy-egy jellemzőjével. 

 
C           10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 

 
1. A felfázás a következő szervrendszerre jellemző betegség :  

a) keringési  
b) idegrendszeri  
c) csontrendszeri  
d) szaporitó rendszeri  

 
2. A táplákozási életmüködéseket biztositó szervrendszerek : 
      a) keringés, idegrendszer, emésztőrendszer, izomrendszer  

b) emésztőrendszer, izomrendszer, idegrendszer, légzőrendszer 
c) kiválasztórendszer, emésztőrendszer, idegrendszer,i zomrendszer  

     d) légzőrendszer, kiválasztórendszer, emésztőrendszer, keringési rendszer 
 
3.  Az egyik analizátor betegsége a zsürkehályog. 
      a)  hallás 

b)  bőr  
c)  egyensúlyérzés  
d)  látás  

 
4.  A vese :  

a) szerkezeti és müködési alapegysége a nefron  
b) egy húgyut  
c) páratlan szerv  
d) a mellkasban van  

 
5.  A hallás analizátor receptorainak lokalizációja  : 

a) középfül  
b) belső fül  
c) külső fül  
d) az analizátor központi szakasza  
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D           10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 

vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 
 

 
1. A csapsejtek a nappali látást biztosítják mig a pálcikasejtek a színes látást. 
 
2.  A gerincvelő szerepe a reflexműködés és az ingerületvezetés.  
 
3. A tarsus és a carpus az alsó végtag csontjai. 
. 
II. Tétel                                                                                                            (30 pont) 
 

A           18 pont 
 Az eukariota sejtek DNS-t és különböző típusú RNS-t tartalmaznak.:hirvivő RNS, 
riboszomiális RNS,szállitó RNS, mikronukleáris RNS. 
a) Jelöljön meg egy hasonlóságot és egy különbséget két, tetszőlegesen választott RNS 

tipus között.a felsoroltak közül. 
b) Egy fehérje szintézise egy 206 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján 
történik, amelyből 94 nukleotid adenint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 
- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ 
irányú szakasz nukleotidsorrendje a következő: TTTCGA 

      - a citozin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 

      - a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
  c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt!. 

 
B           12 pont 
 Egy  A és Rh negativ személynek egy kis mennyiségű vérre van szüksége.   
Állapítsa meg a következőket: 
a) az A vércsoportra jellemző agglutinin/antitest típust;  
b) vérátömlesztéshez felhasználható két vércsoportot az ABO rendszernek megfelelően; 
c) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami Rh szempontból 
összeférhetetlen személytől származik; 
d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 
információkat használva és válaszolja meg azt! 
 
III.Tétel                                                                                                                      (30 pont) 
1.           14 pont 

A szervezet és külső környezet közötti gázcserét a légzőrendszer valósitja meg.. 
a) Jellemezze a belégzést a következő szempontok alapján:- melyik a belégzési gáz, 

amely bekerül a tüdőbe, példa egy, a belégzést biztositó izomra, hogyan módosul a  
mellkas térfogata és a levegő nyomásértéke a tüdőben. 

b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A belégzés egy aktív folyamat” 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot mindkét tartalomra kettőt - kettőt, felhasználva a 

megfelelő tudományos nyelvezetet.  
Használja fel erre a célra a következő a következő tartalmakra vonatkozó 
információkat: 

 - a teljes tüdőkapacitás  
 - A vér szerepe a  CO2  szállitásában 
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2.            16 pont 
 

A belső elválasztású mirigyek hormonokat termelnek. A normális szinthez viszonyitott 
túltermelés és alúltermelés endokrin betegségek kialakulásához vezethet.  

a) Nevezze meg  a Brasedow – Graves kór két jellemzőjét.  
b) Magyarázza meg a kovetkező kijelentés: ” Az agyalapi mirigy befolyásolja a 

pajzsmirigy hormonok koncentrációját a vérben” 
c)   Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A hasnyálmirigy endokrin része”, 
felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 
• soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 
• alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő 

szöveget, amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 Test 10 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

I. Tétel                                                                                                                        (30 pont) 
 
A                                                                                                                                    4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 

 A szabóizom és a ……………………………a törzs izmaihoz tartoznak 
 
B            6 pont  

Nevezzen meg két  belső szervet és társitsa ezeket a rájuk jellemző paraszimpatikus 
serkentő hatással..  
 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
1.  A bal kamrából az oxigénes vér átjut :  

a) az aortába   
b) a tüdőosztóérbe   
c) az üres vénákba  
d) a tüdőgyűjtőerekbe    

 
2.  A szervezet kapcsolatteremtő életműködéseiben részt vesz a következő rendszer : 

a) emésztő  
b) kiválasztó  
c) idegr  
d) szaporodási    

 
3.  az agyalapi mirigy termeli:  

a) adrenalin 
b) inzulin 
c) prolaktin  
d) tiroxin  

 
4.  A zöld hályog a következő analizátor betegsége: 

a) halló  
b) bőr  
c) egyensúlyozó  
d) látás  

 
5.  A csapsejtek és a pálcikasejtek a következő tulajdonságban hasonlitanak:: 

a) biztositják a szines látást   
b) fényérzékeny pigmenteket  tartalmaznak  
c) a látás analizátorának központi szakaszai 
d) a kép keletkezési  helyei   
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D 
                   10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd 
módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés nem fogadható el. 
 
 
1. A máj által termelt epe a vékonybélbe ömlik  
 
2.  A hallásérzet kialakulása a hallás analizátorának közvetitő szakaszában történik.  
 
3. A combcsont a felső végtag csontja. 

 
II. Tétel                                                                                                                     (30 pont) 

 
A            18 pont 
 Az eukariota sejtek DNS-t és  RNS-t tartalmaznak. 
a)  Jelöljön meg négy közös vegyi alkotót  DNS és a hirvivő RNS felépitésében.. 
b)  Egy vérplazma fehérje szintézise egy 2210 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján 
történik, amelyből 56 nukleotid citozint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket:: 
- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ irányú 
szakasz nukleotidsorrendje a következő: AAATGC. 

    - az adenin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 

   - a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
      c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt!. 
. 
 
B            12 pont 
 Egy személynek kisebb mennyiségű vérre van szüksége. A véranalizis alapján 
megállapitották, hogy vérplazmájából hiányoznak az agglutininek/antitestek.  
Állapítsa meg a következőket: 
a. a személy vércsoportját; 
b. két  lehetséges donor vércsoportját.  
c. annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszer 
szempontjából összeférhetetlen személytől származik; 
d. Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 
információkat használva és válaszolja meg azt! 
 
 
III. Tétel                                                                                                                      (30 pont) 

 
1.            14 pont 
A légzőkészülék biztosítja a szervezet és környezet közötti gázcserét. 
a. Jellemezze a kilégzés folyamatát a következő szempontok alapján: - a kilélegzett levegőben 
található légzési gáz, a rekeszizom állapota, a mellkas térfogatának módosulása, a tüdőben 
található levegő nyomásváltozása 
b. Magyarázza meg az összefüggést az intenzív fizikai tevékenység és a légzés frekvenciájának 
növekedése között 

c)  Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra voantkozóan, helyesen használva a 
tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

- a vitálkapacitás 
- a hűlés  
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2.                     16 pont 
 

A szaporodás az élőlények alapvető sajútossága, amely végsősoron biztosítja a faj 
fennmaradását.. 

 
a) Jelőlje meg a nemi hormonok két szerepét. 
b) Magyarázza meg a miért fontos a szaporodási rendszerrel és a szaporodással kapcsolatos 

alapvető egészségügyi és patológiai fogalmak ismerete. 
 

      c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „ A női és a férfi szaporitórendszer felépitése” 
felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 
-  soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 
amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 11 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, 
helyes állítást kapunk. 
 
 Az  ........................... hasnyálmirigy rendellenes működése ……………............ –t okoz. 
 
B            6 pont  

Nevezze meg a férfi szaporítószerv két részét és társítsa mindkettőt egy-egy 
jellegzetességével.  
 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
1.  Húgyút a következő: 

a) nefron 
b) vese 
c) méh 
d) húgyvezeték 

 
2.  Endokrin mirigy a következő: 

a) hipofízis 
b) dűlmirigy 
c) vese 
d) gyomor 
 

3.  A kéztőcsontok a következő testrész csontjai:  
a) fej 
b) also végtag 
c) felső végtag 
d) törzs 

 
4.  A petefészek egy:  

a) szaporítósejt 
b) járulékos mirigy 
c) női nemi mirigy 
d) vérellátás nélküli szerv 

 
5.  Az aorta: 

a) a kisvérkör része 
b) a job kamrából szállítja el a vért 
c) a szívtől a szervezet irányába szállítja a vért 
d) széndioxidos vért szállít 

 
D            10 pont 
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Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 
 
1. A fejbiccentő izom a fej izma. 
 
2.  A máj enzimekben gazdag emésztőnedvet termel, melynek a zsírok emésztésében van 

szerepe. 
 
3. A méhfüggelék gyulladás és a dűlmirigy adenoma a szaporító rendszer betegségei. 
 
 
II. Tétel (30 pont) 
 

A            18 pont 

 A nukleinsavak nukleotidokból épülnek fel. 

a) Jelöljön meg egy hasonlóságot és egy különbséget egy  RNS nukleotid és egy DNS 

nukleotid között, ami a nitrogénbázisaikat illeti. 

b) Egy vérplazma fehérje szintézise egy 186 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja 

alapján történik, amelyből 40 nukleotid guanint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 

- a timin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 

- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ irányú 

szakasz nukleotidsorrendje a következő: CCCGTA. 

c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt!. 

 

B            12 pont 

 Egy páciens vérének analízise során, kiderült, hogy a vörösvértestjei felszínén csak 

egyetlen típusú agglutinogén/antigen található, az A agglutinogén/antigén. 

Állapítsa meg a következőket: 

a) a vérátömlesztésre váró páciens vércsoportját; 

b) egy példát a vérátömlesztéshez felhasználható vércsoportra, indokloja meg a választ; 

c) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszerben  

összeférhetetlen személytől származik; 

d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 

információkat használva és válaszolja meg azt! 

 

 

III. Tétel (30 pont) 

 

1.            14 pont 

A szervezet légzés által nyeri a működéshez szökséges energiát. 

a) Jelöljön egy hasonlóságot és egy különbséget a belégzés és a kilégzés között 

b) Magyarázza a légzési gázcsere tüdőszakaszát. 

c)  Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra voantkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

 - Kiegészítő térfogat 

- Tüdőfibrózis 
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2.             16 pont 

Az analizátorok informálják az idegrendszert a környezet változásairól. 

a) Nevezze meg a hallló analizátor egy szakaszát és jelölje annak szerepét. 

b) Írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében: „A retina sérülései 

vaksághoz vezethetnek”. 

a) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A gerincvelő reflexfunkciója”, 

felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 

- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 

- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 

. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 12 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, 
helyes állítást kapunk. 
 
 Embernél  a/az ........................... a/az ……………............ szintjén alakul ki. 
 
B            6 pont  

Nevezze meg az idegrendszer két betegségét és társítsa mindkettőt egy-egy 
jellegzetességével.  
 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
1.  Húgyút a következő: 

a) nefron 
b) vese 
c) húgyvezeték 
d) méh 

 
2.  A bicepsz egy vázizom, amely a következő testrész izma: 

a) fej 
b) nyak 
c) felső végtag 
d) törzs 
 

3.  A gyomor emésztőnedve:  
a) szerepe van azsírok emulgeálásában 
b) étkezések között a gyomorban tárolódik 
c) a vékonybélben történő emésztésben van szerepe 
d) az epétől az enzimtartalmában különbözik 

 
4.  A szívnek az az ürege, amelybe a tüdőből oxigénes vér jut a:  

a) jobb pitvar 
b) bal pitvar 
c) jobb kamra 
d) bal kamra 

 
5.  A hólyaghurut (cisztitisz) a következő szervrendszer betegsége: 

a) emésztő 
b) kiválasztó 
c) szaporító 
d) légző 
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D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 

vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 
 
1. A szimpatikus és a paraszimpatikus a szomatikus idegrendszer részei. 
 
2.  A csapsejtek a látó analizátor központi szakaszát képviselik. 
 
3. A kéztő- és a kézközép csontok a felső végtak vázának részei. 
 
 
II. Tétel (30 pont) 
 

A            18 pont 

 Az eukariota sejtek több típusú RNS-t tartalmaznak. 

a) Jelöljön meg egy hasonlóságot és egy különbséget a szállító  RNS és a riboszomális RNS  

között. 

b) Egy vázizom fehérje szintézise egy 344 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja 

alapján történik, amelyből 100 nukleotid adenint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 

- a citozin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 

- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ irányú 

szakasz nukleotidsorrendje a következő: ATATCG. 

c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt!. 

 

B            12 pont 

 Egy kórház sűrgösségi osztályára egy beteget hoztak, aki sebészeti beavatkozáson 

esik át és akinek kis mennyiségű vérátömlesztésre van szüksége. Tudva hogy a páciens 

lehetséges donorjai a O-s és az A-s vércsoport, állapítsa meg a következőket: 

a) a vérátömlesztésre váró páciens vércsoportját, indokolja a válaszát; 

b) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszerben  

összeférhetetlen személytől származik; 

c) az A vércsoportú donorra jellemző agglutinin/antitest típust; 

d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 

információkat használva és válaszolja meg azt! 

 

III. Tétel (30 pont) 

1.            14 pont 

A hipofízis, a pajzsmirigy és a mellékvesék belső elválasztású mirigyek, amelyek 

hormonokat termelnek. 

a) Jellemezze a pajzsmirigyet, bemutatva az elhelyezkedését, egy hormonját és a hormon egy 

szerepét 

b) Magyarázza a következő kijelentést: „A pajzsmirigy és a hipofízis között funkcionális 

kapcsolat van”. 

c)  Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra voantkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

 - Adrenalin 

- Óriásnővés 
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2.             16 pont 

A szaporodás az a működése a szervezetnek, amely biztosítja a faj fennmaradását. 

a) Sorolja fel a női szaporítórendszer három alkotórészét. 

b) Írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében: „A szaporítósejtek 

haploid sejtek”. 

a) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „Szaporítórendszer”, felhasználva a 

megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 

- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 

- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 

. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 13 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, 
helyes állítást kapunk. 
 
 ........................... szempontból a ………………………. idegrendszer felosztható szimpatikus és 

paraszimpatikus alkotórészekre. 
 
B            6 pont  

Nevezze meg a retina két típusú fényérzékeny sejtjét és társítsa mindeniket a 
szerepével.  
 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
1.  A látás analizátorának betegsége a/az: 

a) akromegália 
b) kötőhártya gyulladás 
c) mixödéma 
d) otitisz 

 
2.  A spermiumsejtek: 

a) diploid sejtek 
b) szaporítószervek 
c) herék termelik 
d) az endokrin funkció termékei 
 

3.  A felső végtag izma:  
a) szabó izom 
b) ferdeizom 
c) trapéz izom 
d) tricepsz 

 
4.  Az üres gyűjtőerek:  

a) a kis vérkör részei 
b) a tüdőtől szállítják az oxigénes vért 
c) a szív jobb pitvarába nyílnak 
d) oxigénes vért szállítanak a tüdőktől a szív felé 

 
5.  A szív bal kamrájából az oxigénes vért a következő vérérbe pumpálódik: 

a) aorta 
b) tüdőosztóér 
c) üres gyűjtőér 
d) tüdő gyűjtőér 
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D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 

vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 
 
1. A sípcsont és a lábtőcsontok az alsó végtag vázának részei. 
 
2.  A gyomor egy enzim nélküli emésztőnedvet termel. 
 
3. A belső fül a hallás érzetének a kialakulásának a helye. 
 
 
II. Tétel (30 pont) 
 

A            18 pont 

 Az eukariota sejtek nukleinsavai a DNS és az RNS. 

a) Jelölje meg a DNS két jellegzetességét. 

b) Egy fehérje szintézise egy 634 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján 

történik, amelyből 104 nukleotid citozint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 

- a timin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 

- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudva, hogy a 3’-5’ irányú 

szakasz nukleotidsorrendje a következő: GCGTGA. 

c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt!. 

 

B            12 pont 

 Egy kórház műtőjében egy páciens sebészeti beavatkozáson esik át. Szüksége lesz 

egy kis mennyiségű vérátömlesztésre. Tudva, hogy a beteg vérplazmájában β agglutinin/ 

antitest található, állapítsa meg a következőket: 

a) a páciens vércsoportját; 

b) két példát lehetséges donor vércsoportra ezen beteg számára; 

c) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszerben  

összeférhetetlen személytől származik; 

d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 

információkat használva és válaszolja meg azt! 

 

III. Tétel (30 pont) 

 

1.            14 pont 

Az endokrin rendszer a belső elválasztású mirigyek összességéből épül fel. 

a) Jelöljön egy hasonlóságot és egy különbséget a hasnyálmirigy és a nemi mirigyek között. 

b) Írjo egy érvelés a következő kijelentés alátámasztása érdekében: „A mellékvesék belső 

elválasztású mirigyek”. 

c)  Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra voantkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

 - Endokrin mirigyek – topográfia  

- Hipofizér nanizmus 
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2.             16 pont 

A szervezet táplálkozási életműködéseit az emésztő-, légző-, keringési- és kiválasztó 

rendszer valósítja meg. 

a) Nevezzen meg három emésztőrendszeri betegséget. 

b) Magyarázza meg a keringési rendszer és a kiválasztórendszer kapcsolatát a táplálkozási 

életműködések megvalósításában 

a) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A vizelet kialakulása”, felhasználva a 

megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 

- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 

- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 

. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 14 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 
                                                                                                                                     

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes  

állítást kapunk.  
 

A  húgyhólyaggyulladás és ......................... a  ....................... rendszer betegsége.  
 

B                 6 pont 
 

Nevezzen meg két vázizmot. Társítsa mindkét izmot azzal az izomcsoporttal, amelybe 
tartozik.             
 
C                10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes.  

  

1.  A hallás analizátorának betegsége: 
a) kötőhártya-gyulladás 
b) glaukóma 
c) mixödéma 
d) otitisz 

 
2.  A petesejtek:  

a) diploid sejtek  
b) nemi mirigyek 
b) glande reproducătoare 
c) petefészkek termelik 
d) endokrin funkció eredménye 

 
3.  A mellizmok az alábbi testrész izmai: 

a) fej 
b) törzs 
c) alsó végtag 
d) felső végtag 

 
4.  A felkarcsont az alábbi testrész csontja: 

a) fej 
b) alsó végtag 
c) felső végtag 
d) törzs 

 
5. A máj:   

a) A lipáz révén hozzájárul a zsírok emésztéséhez  
b) a tápcsatorna részét képezi  
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c) résztvesz a táplálék bélben történő emésztésében  
d) enzimekben gazdag emésztőnedvet termel  

 
 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd 
módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés nem fogadható el. 

 
1. A szív bal kamrájából az oxigénes vér a tüdőosztóérbe lökődik ki.  
 
2.  A hallás receptorai a belső fülben találhatók. 
 
3. A retina pálcikasejtjei a színes látásért felelnek. 
 
 
II Tétel (30 pont) 
 
A              18 pont 

           Az eukariota sejtek DNS-t és különböző típusú RNS-t tartalmaznak.: 
a) Nevezzen meg két RNS tipust.  
b) Egy fehérje szintézise egy 206 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján 

történik, amelyből 18 nukleotid guanint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 
 - az adenin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését);        
- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát;    
- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ 

irányú szakasz nukleotidsorrendje a következő: ATTGGCGGT       
c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt! 
 

B              12 pont 
            

    Egy korház két páciense sebészeti beavatkozáson esett át. Mindkét esetben kis mennyiségű 
vérrel történő vérátömlesztésre van szükség. A korházba véradók jelentkeztek a következő 
vércsoportokkal: 0, A, AB.  

Tudva, hogy az egyik beteg AB, a másik beteg pedig 0 vércsoporttal rendelkezik, állapitsa 
meg a követkézőket:  

a)  a két páciens számára közös véradó/véradók vércsoportját, indokolja meg a válaszát;  
b) az A vércsoportra jellemző agglutinin/antitest típust  
c) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszer  

szempontjából összeférhetetlen személytől származik; 
 d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a specifikus  tudományos biológiai 

információkat használva és válaszolja meg   
  
  
 III Tétel (30 pont) 
 
1.                           14 pont 

A tüdőszellőzés két légzőmozgást feltételez: belégzés és kilégzés. 
a) Nevezze a belégzés három jellegzetességét. 
b) Írjon egy érvet az alábbi igaz kijelentés alátámasztására: „A normál kilégzés  egy passzív 

folyamat.”. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra voantkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- maradék térfogat 
- gázcsere a tüdő szintjén 
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2.               16 pont 

A szaporodás biztosítja a faj fennmaradását.  
a) Nevezze meg a női szaporító szervrendszer három alkotó elemét; 
b) Magyarázza meg a petefészek és a hipofízis közti funkcionális kapcsolatot.  
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A here – vegyes mirigy”, felhasználva a 

megfelelő tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket: 
 - soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést;  
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 
amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 15 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést,  

helyes állítást kapunk.  

 
Az izomrendszer, ............ şi ............  a kapcsolatteremtő életműködések megvalósításában 

vesznek részt.  
 

B               6 pont 
 Nevezzen meg egy nagy vérkörhöz tartozó artériát és egy vénát. Társítsa mindkét értípust 
az általa szállított vértípussal.  
 
C               10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes.  

 
1.  A bicepsz a következő izomcsoport része:  

a) fej 
b) nyak 
c) törzs  
d) felső végtag 

 
2.  A szervezet anyagforgalmi életműködöseinek megvalósításában részt vevő rendszer:  

a) endokrin rendszer 
b) idegrendszer 
c) csontrendszer 
d) légzőrendszer 

 
3.  A felső végtag csontjai:  

a) bordák 
b) kézközépcsontok 
c) lábközépcsontok 
d) lábtőcsontok 

 
4.  A csapsejtekre jellemző:  

a) a látóideg részei 
b) hiányoznak belőlük a fényérzékeny pigmentek 
c) az inhártyában találhatók 
d) a színes látás receptorai 

 
5.  A normál kilégzés egyik jellemzője:  

a) a rekeszizom összehúzódása  
b) a levegő nyomásának növekedése a tüdőben  
c) a mellkas térfogatának növekedése 
d) a tüdő térfogatának növekedése  
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D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 

vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 

betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 

nem fogadható el.  

 
1. A vesztibuláris analizátor receptorai képviselik ennek az analizátornak a közvetító 

szakaszát.  
 

2.  A petefészekgyulladás és a glomerulonefritisz a szaporító rendszer betegsége. 
 

3.  A gyomor egy enzim tartalmú emésztőnedvet termel.  
 
 II Tétel (30 pont) 
 
A            18 pont 

A nukleinsavak a vírusok, baktériumok és az eukarióták genetikai anyaga.   

a) Jelöljön meg két különbséget a prokarióták és az eukarióták genetikai anyagának 

szerveződését illetően; 

b) Egy enzim szintézise egy 778 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján 

történik, amelyből 116 nukleotid citozint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket:  

- a timin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését);  

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát;  

- 5’ az -3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudva, hogy a 3’-5’ irányú 

szakasz nukleotidsorrendje a következő: GGGTCA  

  c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt! 

 

B                      12 pont  

  Egy személyen sebészeti beavatkozást hajtanak végre, amely során kis mennyiségű vért 
veszít. Ezért vérátömlesztésre van szüksége. A beteg B és Rh negatív vércsoportú. A kórházban 

véradásra jelentkeznek a férfi ismerősei, akik a következő vércsoportokkal rendelkeznek: O és Rh 

negatív, B és Rh pozitív, A és RH negatív. 
 Határozza meg:   

a) a lehetséges véradó/véradók vércsoportjait;  

b) a O vércsoportú személyek vérplazmájában jelenlevő agglutinineket (antitesteteket);  

c) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO 

rendszer  szempontjából összeférhetetlen személytől származik; 

d) Egészítse ki ezt a feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; a kérdésben 

használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket; válaszolja meg az ön által 

megfogalmazott kérdést.  

 

  
III Tétel (30 pont) 
 
1.            14 pont 

Az endokrin mirigyek által termelt hormonok a mirigytől távoli szerveken fejtik ki hatásukat, ez a 
hatás jellegzetes, sajátos.  

a) Nevezzen meg három endokrin rendellenességet; 
b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A hipofízis működésének változása 

befolyásolhatja a petefészkek tevékenységét”  
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c) Alkosson négy kijelentő mondatot mindkét tartalomra kettőt - kettőt, felhasználva a 
megfelelő tudományos nyelvezetet.  Használja fel erre a célra a következő tartalmakra 
vonatkozó információkat: 

 - hipofízis hormonok  
 - pajzsmirigy 

 
 
2.             16 pont 

Az érzékszervek révén az idegrendszer információkat kap a környezet változásairól. 
a) Osztályozza az idegrendszert topográfiai és működési szempontból.  
b) Írjon egy érvet a következő igaz kijelentés alátámasztására: „A látás érzékenységet 

befolyásolhatja a látás analizátorának közvetítő szakaszát ért sérülések”.  
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „Idegrendszer – alapvető higiéniai és 

kórélettani fogalmak”, felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. E célból tartsa be 
a következő lépéseket:  

- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést;  
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 
amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat!  
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 Test 16 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
A 4 puncte 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 

 

Az emberi csontváz fő részei: a fej váza, a ...................... váza és a .......................... váza. 

B               6 puncte  
 
Nevezze meg az emberi test két vázizmát és társítsa ezeket azokkal a szomatikus 
izomcsoportokkal, amelyekhez tartoznak. 

C             10 puncte 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 
 
1. A mellüregben helyezkedik el a: 

a) máj  
b) szív  
c) hasnyálmirigy  
d) méh  

 
2.  A tüdőgyűjtőerek:  

a) a kis vérkörhöz tartoznak   
b) a szív jobb pitvarával állnak kapcsolatban    
c) oxigénszegény vért szállítanak    
d) a vért a szívből a tüdőkhöz szállítják  

 
3.  A herpesz az alábbi analizátornál megnyilvánuló betegség: 

a) halló   
b) bőr    
c) egyensúlyérzés   
d) látó  

 
4.  A vese    

a) szerkezeti egysége a neuron 
b) egy húgyút  
c) páros szerv  
d) a mellüregben helyezkedik el  

 
5.  A helyzetérző receptorok megtalálhatók a: 

a) középfülben   
b) belső fülben   
c) külső fülben   
d) az analizátor központi szakaszában  
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D            10 puncte 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket! Ha helyesnek ítéli írjon a kijelentés 

száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 
 
1. A pálcikasejtek a nappali és színes látás receptorai. 

 
2.  A fehérjék emésztéséből származó végtermékek a vékonybélben alakulnak ki. 

 
3. A prosztata a női szaporító készülék járulékos mirigye. 
 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 

Az eukarióta sejtek több típusú RNS-t tartalmaznak: hírvivő, riboszómális, szállító és kis 
sejtmagi RNS-t. 

a) Nevezzen meg egy hasonlóságot és egy különbséget a hírvivő RNS és a szállító RNS 
között. 

b) A gyomornedv egyik enzimének szintézise egy olyan kétszálas DNS információja alapján 
történik, amelyet 78 nukleotid alkot és ebből 12  tartalmaz adenint.  
Állapítsák meg a következőket: 

- a komplementáris 5’-3’ DNS szál nukleotid sorrendjét, tudva, hogy a 3’-5’ szál nukleotid 
sorrendje: ATTAGC; 
- a kétszálas DNS citozin tartalmú nukleotidjainak számát (írja le a feladat megoldásának 
minden lépését) 
- a kettős és hármas kötések számát a kétszálas DNS makromolekula szakaszból. 
c) Egészítse ki a feladat b) pontját egy, a biológiára jellemző tudományos információt 

felhasználó új kérdéssel, majd válaszolja meg azt. 
B            12 puncte 

Egy AB vércsoportú személynek kis mennyiségű vérrel történő átömlesztésre van szüksége. 
Határozza meg a következőket: 
a) az AB vércsoportra jellemző agglutinogéneket/antigéneket;  
b) három példát a lehetséges donorok vércsoportjaira az ABO rendszerből; 
c) annak a következményeit, ha az Rh rendszer alapján összeférhetetlen véradó vérével 

történik az átömlesztés.  
d) Egészítse ki a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt fe lhasználó új 

kérdéssel, majd válaszolja meg azt. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1.            14 puncte 

A légzés a szervezet egyik létfontosságú életműködése. 
a) Jellemezzen egy légzőrendszeri betegséget, meghatározva: a betegség nevét, egy okát és 

egy megnyilvánulását. 
b) Magyarázza meg az alábbi állítást: „A tüdőben levő levegő nyomása más értékű 

belégzéskor, mint kilégzéskor.” 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 

használva  a megfelelő tudományos nyelvezetet. 

           Használja fel erre a célra a következő tartalmakra vonatkozó információkat: 
           -  Szöveti szinten történő gázcsere 

     - Tüdőkapacitás (teljes) 
 
2.             16 puncte 

Az endokrin működési zavarok betegségeket okozhatnak. 
a) Jellemezze a Basedow-Graves-féle kórt, megnevezve: a betegség okát és két jellemzőjét. 
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b) Magyarázza meg az alábbi kijelentést: „Az agyalapi mirigy és a pajzsmirigy között 
funkcionális kapcsolatok vannak”. 

c) Alkosson egy rövid esszét „A mellékvesék- belső elválasztású mirigyek” címmel, 
felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be az alábbi lépéseket: 
-  soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 

 -  alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
           és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020  

Proba E. d)  

  

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană  

  Test 17  
Filiera teoretică – profilul real;  
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 

Filiera vocaţională – profilul militar.  

  

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.  

  

SUBIECTUL I  (30 de puncte)  

A  4 puncte  

ĺrja a  vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 

állítást kapunk.  

  

Az ………………………… életműködést az emésztő,………….…………… légző és a kiválasztó 

készűlék biztosítja. 

B                           6 puncte   

Nevezzen  meg két, oxigénes vért szállító vérér típust;  minden  megnevezett vérérhez társítsa a 

vele kapcsolatban álló szívüreget. 

C                         10 puncte  

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 

1. A légzésben szerepet játszó szerv:   

a) nyelőcső 

b) szív 

c) tüdő 

d) vese 

 

2. Az orsócsont a következő testrészt vázának a része:   

a) fej 

b) alsó végtag 

c) felső végtag 

d) törzs 

  

3. A zöldhályog (glaukóma) és a szürkehályog (katarakta) a következő analizátor betegségei:   

a) hallás 

b) bőr 

c) egyensúlyérzés   

d) látás 

  

4.  A máj:   

a) a tápcsatorna része 

b) a mellkasban található 

c) az epe termelése által részt vesz az emésztésben  

d) enzimekben gazdag emésztőnedvet termel 
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5. Az alsó végtag izma:  

a) bicepsz (kétfejű karizom) 

b) külső ferde hasizom 

c) szabóizom 

d) mellizom  

  

D                        10 puncte  

Olvassa el figyelmesen az alábbi kijelentéseket. Ha úgy gondolja, hogy a kijelentés igaz, 
akkor írja a vizsgalapra a kijelentés megfelelő száma mellé az I betűt. Ha hamisnak gondolja a 
kijelentést, akkor írja a kijelentés megfelelő száma mellé a H betűt és módosítsa kis mértékben a 
kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. Használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket 
Egyszerű tagadás nem elfogadott. 
 

1. A széhidrátok emésztésének végtermékei  a gyomorban keletkeznek. 

 

2. A pálcikasejtek a nappali látásért felelős receptorok.  

 

 3. A  tüdő totálkapacitása (teljes tüdőtérfogata) a vitálkapacitás és a maradéktérfogat összege.  

 

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  

  

A                        18 puncte 

A riboszómális RNS és a szállító RNS a fehérjék bioszintézisében vesznek részt  az eukarióta sejtek 

esetében. 

a) Nevezzen meg egy hasonlóságot és egy  különbséget a szállító RNS és a riboszómális RNS 

között. 

b) A zsírok emésztésében részt vevő enzim szintézise egy kétszálas DNS szakasz által kódolt 

információ alapján valósul meg. Ez a DNS szakasz 172 nukleotidból áll. Ebből 24 nukleotid 

adenint tartalmaz. 

Határozza meg a következőket:   

-a DNS 5`-3` láncának nukletidsorrendjét, tudva, hogy az ezzel komplementáris  3`-5` lánc 

nukleotidsorrendje a következő: GCGATG 

- a guanin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszban (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését);  

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős  és hármas kötések számát;  

c) Egészítse ki a b) alpont feladatát egy ön általa megfogalmazott, tudományos 

szempontból helyes kérdéssel; válaszolja is meg a kérdést. 

 

B                        12 puncte  

Egy O,Rh negatív vércsoporttal rendelkező betegnek kis mennyiségű vérrel történő 

átömlesztésre van szüksége. A korházban rendelkezésre állnak a következő vérkészletek 

(vértartalékok): O, Rh negatív, O, Rh pozitív, AB, Rh negatív  

Határozza meg a következőket:    

a) az orvosok által vérátömlesztésre használható vércsoportot/ vércsoportokat a korház 

vértartalékaiból; indokolja meg a válaszát  

b) az AB vércsoportra jellemző  agglutinogéneket (antigéneket);  

c) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, amely ABO 

vércsoportredszer szempontjából összeférhetetlen személytől származik.  

d) Egészítse ki a ezt  feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; a kérdésben 

használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket; válaszolja meg az ön által 

megfogalmazott kérdést. 

.  
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SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte)  

  

1.                        14 puncte  

 

Az idegerndszer az endokrin rendszerrel együtt szabályozza a szervezetben végbemenő 

életműködések többségét. 

a) Nevezzen meg három adenohipofízis által termelt hormont  

b)  Magyarázza meg a következő kijelentést: „ Az idegrendszer és az endokrin rendszer között 

szoros kölcsönhatás létezik.” 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra voantkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet!   

Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  

-   Reflexfolyamat 

- Cukorbetegség 

  

2.                         16 puncte  

  

A szaporodási életműködés a fajfentartást biztosítja.  

a) Nevezzen meg két jellemzőt a méhfüggelék gyulladás esetében. 

b) Írjon egy érvet a következő igaz kijelentés alátámasztására : „A petefészek egy vegyes 

elválasztású mirigy” 

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A férfi szaporító készűlék részei”, 

felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat.   

E célból tartsa be a következő lépéseket:   

soroljon fel a; a témára jellemző hat fogalmat alkosson egy maximum három-négy összetett 

mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és összefüggően használja a 

felsorolt fogalmakat!  
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Examenul de bacalaureat naţional 2020  

Proba E. d)  

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană  

 Test 18  
Filiera teoretică – profilul real;  
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 

Filiera vocaţională – profilul militar.  

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.  

SUBIECTUL I  (30 de puncte)  

A  4 puncte  

Írja a  vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 

állítást kapunk.  

Az anyagforgalmi életműködés megvalósításában a következő készülékek vesznek részt: 

emésztő, …………..és..................... . 

B                           6 puncte   

Nevezzen meg két, szén-dioxidos vért szállító vérér típust; minden megnevezett vérérhez társítson 

egy vele kapcsolatban álló szívüreget. 

 

C                         10 puncte  

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét. Egyetlen helyes válasz van 

1. Endokrin betegség:   

a) fogszuvasodás 

b) epekőképződés 

c) diabetes insipidus 

d) tüdőfibrózis   

 

2. A fehérjék emésztésének végtermékei :   

a) zsírsavak 

b) aminosavak  

c) glicerin 

d) monoszacharidok   

 

3. A vitálkapacitás és a maradéktérfogat összege egyenlő a :   

a) teljes tüdőtérfogattal ( totálkapacitással) 

b) légzési térfogattal 

c)  kiegészítő térfogattal 

d) tartaléktérfogattal 

 

4. A felső végtag vázához tartoznak:   

a) medencecsontok 

b) kézközépcsontok  

c) lábközépcsontok 

d) lábujjpercek   

 

5. A légzésben van szerepe:   

a) tüdőhólyagocska (tüdőalveolus)  

b) nyelőcső 

c) bél 

d) vese 
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D                        10 puncte  

Olvassa el figyelmesen az alábbi kijelentéseket. Ha úgy gondolja, hogy a kijelentés igaz, 

akkor írja a vizsgalapra a kijelentés megfelelő száma mellé az I betűt. Ha hamisnak gondolja a 

kijelentést, akkor írja a kijelentés megfelelő száma mellé a H betűt és módosítsa kis mértékben a 

kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. Használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket 

Egyszerű tagadás nem elfogadott. 

 

1. Az epét az epehólyag termeli.  

 

2. A vizelet a húgyhólyagból a külvilágba a húgycsövön keresztül távozik. 

 

3. A hasnyálat a hasnyálmirigy belső elválasztású (endokrin) része termeli.   

 

  

 

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)  

  

A                        18 puncte  

 

Az eukarióta sejtek esetében a fehérjék bioszintézisében több típusú RNS vesz részt.  

a) Nevezzen meg, az eukarióta sejtek esetében egy RNS típust, amely részt vesz a fehérjék 

bioszintézisében, majd sorolja fel két jellegzetességét.  

b) Egy fehérje bioszintézise egy 442 nukleotidból álló kétszálas DNS szakasz által kódolt 

információ alapján valósul meg.  Ebből 52 nukleotid timint tartalmaz.  

Határozza meg a következőket: 

- a DNS 5`-3` láncának nukletidsorrendjét, tudva, hogy az ezzel komplementáris  3`-5` lánc 

nukleotidsorrendje a következő:TTTGCA 

- a kétszálas DNS szakaszban található guanin tartalmú nukleotidok számát (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését);  

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős és hármas kötések számát;  

c) Egészítse ki a b) alpont feladatát egy ön által megfogalmazott, tudományos szempontból helyes 

kérdéssel; válaszolja is meg a kérdést. 

 

 

 

B                        12 puncte  

 

Egy korház két betege, kis mennyiségű vérrel történő átömlesztésre szorúl.  Az egyik beteg AB 

Rh pozitív, a másik pedig A Rh pozitív vérrel rendelkezik. A korházban rendelkezésre állnak a 

következő vérkészletek: A Rh negatív, O Rh negatív, O Rh pozitív . 

 Határozza meg a következőket:    

a) az orvosok által vérátömlesztés során felhasználható vércsoportokat a korház 

vértartalékaiból; indokolja meg a válaszát  

b) az A vércsoportra jellemző  agglutinogént (antigént);  

c) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, amely Rh rendszer 

szempontjából összeférhetetlen személytől származik.  

d) Egészítse ki a ezt  feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; a kérdésben 

használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket; válaszolja meg az ön által 

megfogalmazott kérdést. 
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SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte)  

  

1.                        14 puncte  

Az emberi szervezet egyik alapvető életműködése a szaporodás.  

a) Hasonlítsa össze élettani szempontból a férfi és a női szaporító készüléket, megnevezve egy 

köztük lévő hasonlóságot és egy különbséget. 

b) Magyarázza meg annak az okát, hogy a hipofízis sérülése miért befolyásolhatja a 

szaporodási életműködést.   

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet!   

Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  

- Fogamzásgátlás 

- Dülmirigy jóindulatú daganata 

 

2.                         16 puncte  

  

Az analizátorok által, az idegrendszer információkat kap a szervezet külső környezetéről.   

a) Nevezze meg a halló analizátor három szakaszából az egyiket; majd sorolja fel a 

megnevezett szakasz két jellegzetességét.   

b) Indokolja a következő kijelentést: „ A fényérzékeny  receptoroktól  a látómező irányába tartó 

információáramlás megszakadása, befolyásolja a látás érzet kialakulását”.  

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A szimpatikus ingerlés hatásai”, 

felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat.   

E célból tartsa be a következő lépéseket:   

- soroljon fel a; a témára jellemző hat fogalmat 

-  alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat!  
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 19 

 

Filiera teoretică – profilul real; 

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 

Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

I. TÉTEL (30 pont) 

A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, 

helyes állítást kapunk. 

 

A csapsejtek a ………….…......látás receptorai, a pálcikasejtek pedig a ..…….................. látásé. 

 

B               6 pont  
Nevezzen meg két véreret és társítsa mindkettőt a szállított vér típusával. 

 

C             10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 

 

1.  A táplálkozási életműködések megvalósításában a következő szervrendszer vesz részt: 

a) keringési rendszer 

b) idegrendszer 

c) csontrendszer 

d) szaporító rendszer 

 

2.  Az alsó végtag izma:  

a) szabóizom 

b) delta izom 

c) felső ferde izom 

d) trapéz izom 

 

3.  A szénhidrátok emésztésének végtermékei a:  

a) zsírsavak 

b) aminosavak 

c) glicerin 

d) monozaharidok 

 

4.  Az emésztőrendszer betegsége: 

a) méhfüggelék gyulladás 

b) emfizéma 

c) herpesz 

d) szájnyálkahártya gyulladás (sztomatitisz) 

 

5.  A vitálkapacitás a következő térfogatértékek összege:  

a) Légzési és kiegészítő térfogat 

b) légzési, maradék és teljes tüdőkapacitás 

c) légzési, kiegészítő és tartalék térfogat 

d) teljes tüdőkapacitás, légzési és tartalék térfogat 
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D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 

vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 

betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés nem 

fogadható el. 

 

1. Az epe és a hasnyál a vékonybélben hat a táplálék összetevőire.  

 

2. Az ujjperccsontok, a lábtőcsontok és a kéztőcsontok az alsó végtag csontjai.  

 

3.   A halló analizátor központi szakaszát a csillós receptor sejtek képviselik. 

 

 

II. TÉTEL (30 pont) 

 

A            18 pont 

A mRNS és a tRNS részt vesz az eukarioták fehérjeszintézisében.  

a) Jellemezze a mRNS-t és a tRNS-t, mindkettő esetében megjelölve egy szerkezeti 

jellegzetességet és a betöltött szerepüket. 

b) Egy fehérje szintézise egy 72 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján történik, 

amelyből 14 nukleotid timint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 

- a guanin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 

- a transzkripció során keletkezett mRNS kodonjainak számát 

c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt!; 

 

B            12 pont 

Egy ismeretlen vércsoportú személynek kismennyiségű vérrel történő vérátömlesztésre 

van szüksége. A laboratóriumi analízis kimutatja az A és B agglutinogének jelenlétét a vörös 

vértestek felszínén.   

Állapítsa meg: 

a) A személy vércsoportját; 

b) Két példát a lehetséges donorok vércsoportjára; 

c) Annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszerben 

összeférhetetlen személytől származik. 

    d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 

információkat használva és válaszolja meg azt!. 

 

III. TÉTEL (30 pont) 

 

1.            14 pont 

A kiválasztás során eltávolítódnak a szervezetből az endogén vegyületek (anyagcsere 

termékek) és az exogén vegyületek (gyógyszerek és fölösleges elektrolitok). 

a) Jellemezzen egy kiválasztószervi betegséget, bemutatva a betegség nevét, egy okát és egy 

jellegzetes tünetét.  

b) Magyarázza a következő kijelentést: „A vizelet a nefron szintjén termelődik”. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra voantkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

 - Vizelet kiválasztásának szakaszai 

 - Vizeletürítés 
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2.             16 pont 

Az idegrendszer, együtt az endokrin rendszerrel, részt vesz a szervezet 

alklmazkodásában a környezetéhez.  

a) Jellemezze a mellékveséket, megjelölve az elhelyezkedésüket, egy példát az általuk 

kiválasztott hormonra és ezen hormon egy hatását.  

b) Írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében: „A szervek zöme 

kettős vegetatív beidegzéssel rendelkezik.” 

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „Cukorbaj”, felhasználva a megfelelő 

tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 

- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 

- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
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Proba E. d) 

 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană                              Test 20 

 
Filiera teoretică – profilul real; 

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 

Filiera vocaţională – profilul militar. 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

I. TÉTEL                                                                                                                           (30 pont)  

A                                                                                                                                            4 pont 

 ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes állítást 

kapunk. 

A szimpatikus és a...............................................a..............................................idegrendszer részei. 

B                                                                                                                                             6 pont   

Nevezzen meg két vázizom csoportot és tásitsa mindkettőt egy- egy hozzátartozó izommal. 

C                                                                                                                                            10 pont  

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 

1.  A vállöv csontjaihoz tartozik :               

a          kulcscsont 
b         combcsont 

c         felkarcsont 

d         sipcsont 

 
2.   Melyik rendszer betegsége a hasnyálmigy gyulladás  

a.  keringési 

b.  emésztő 
c.  kiválasztó 

d.  Endokrin 

 
3.  A táplákozási életműködéseket megvalósitó remdszerek a./ az: 

a. emésztő - és keringési rendszer 

b. kiválasztó -  és idegrendszer 

c. izom - és endokrin rendszer         
d. légző - és idegrendszer 

e.  

4.  A  tüdőgyűjtőerek: 
a. a nagy vérkörhöz tartoznak 

b. a jobb kamrából szállitják az oxigénes vért 

c. a sziv bal pitvarába nyilnak 
d. oxigénmentes vért szállitanak a tüdőkbe 

 

5.  A gyomornedv: 

a. enzimeket tartalmaz 
b. a hasnyál emésztési folyamatát folytatja 

c.  részt vesz az élelmiszerek bélben való emésztésében 

d. az epéhez hasonlóan  lipázt tartalmaz  



D           10 pont 
. 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 

vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, 

majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés nem fogadható el. 
 

         1.      A fotoreceptorok pigmenteket tartalmaznak 

 
         2.     A központi idegrendszert idegdúcok és idegek alkotják. 

 

         3.      A végleges vizelet a glomeruláris szűrés eredménye 
 

 II-TÉTEL (30 de pont) 

 

A           18 pont 
 A DNS -ben a genetikai információ kódolva van  

a. Nevezzen meg a DNS szerkezetében található négy vegyi alkotót 

b. Egy enzim szintézise egy 126 nukleotidból álló kétszálú DNS információja alapján történik  
amelyből 28 nukleotid adenint tartalmaz. Állapitsa meg a következőket: 

 - a citozin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 
 - a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 

- a transzkripció során keletkezett mRNS kodonjainak számát 

c)        Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt!; 

B           12 pont 

 
Egy ismeretlen vércsoportú személynek kismennyiségű vérrel történő vérátömlesztésre van 

szüksége. A laboratóriumi analízis kimutatja az α és β agglutininek /antitestek jelenlétét a vérben. 

Állapitsa meg a következőket: 
a        A személy vércsoportját; 

b        Két példát a lehetséges donorok vércsoportjára és indokolja meg azt 

c     Annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszerben 

összeférhetetlen személytől származik. 
d         Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 

információkat használva és válaszolja meg azt!. 

 
 

 III. TÉTEL (30 de puncte) 

 

1.                                                                                                                                                                14 pont 
            A tüdőventilációt a belégzés és kilégzés ritmikus váltakozása valósítja meg. 

a)     Nevezze meg a vitálkapacitást alkotó három légzési térfogatot 

b)     Magyarázza meg a rekeszizom szerepét a tüdőszellőzés folyamatába 
c)    Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

                                  -       a tüdőkapacitás 
                                  -      a tüdőfibrózis 

 

2.            16 pont 

             A szaporodás az emberi szervezet alapvető funkciója, amely két, különböző nemű egyed 
szaporodási rendszerével valósul meg. 

a.  Nevezze meg a  női és a férfi gamétákat és  egy közöttük levő hasonlóságot. 

b. Magyarázza meg az adenohipofizis hatását a női és a férfi szaporiodási rendszer működésére. 



c. Alkosson egy miniesszét a következő cimmel: “ A nemi hormonok” felhasználva a megfelelő 
tudományos  tartalmakat  

            E célból tartsa be a következő lépéseket: 

               - soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 

              - alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 
   amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 1 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două afecţiuni ale sistemului muscular;     2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei afecțiuni numite cu câte o caracteristică a acesteia;  2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2d; 3d; 4d; 5c.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare și o deosebire între ADN și un tip de ARN (la alegere tipul de ARN);   

2 x 2p.= 4 puncte 
b) - numărul de nucleotide cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele 
rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (27);              1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (54);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (162);        1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (81);         1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (27);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (81);        2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: AAGCTG.       2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale 
spitalului (B şi Rh negativ; O şi Rh negativ);       2 x 1p.= 2 puncte 
- motivarea răspunsului dat;                 2 puncte 
b) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului Rh;                2 puncte 
c) tipul de aglutinină (anticorp) caracteristică grupei sanguine B;       2 puncte 
d)   formularea cerinţei;            2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  înlocuirea cu noţiunile corespunzătoare a celor trei litere (A, B, C) din relaţia dată; 
            3 x 1p.= 3 puncte 
b)  explicarea corectă;             3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea:  
- denumirii altor două glande endocrine;       2 x 1p.= 2 puncte 
- localizării uneia dintre cele două glande endocrine;          1 punct 
b) scrierea unui argument;                 3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
 



Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană  Test 2 
Barem de evaluare şi de notare 

Pagina 1 din 2 

Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 2 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea celor două tipuri de celule fotoreceptoare din retină;   2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui tip de celulă fotoreceptoare cu rolul său;   2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2b; 3d; 4b; 5d.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două deosebiri dintre o nucleotidă ADN şi o nucleotidă ARN;    2 x 2p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TAAGCA;         2 puncte 
numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (108);        1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (216);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (250);        1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (125);         1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (108);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (125);       2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) aglutinogenul/antigenul şi aglutinina/anticorpul caracteristice grupei sanguine a pacientului; 

 2 x 1p.= 2 puncte 
b) două exemple de grupe sanguine pe care ar trebui să le aibă donatorii, în vederea donării de 
sânge necesar transfuziei;          2 x 1p.= 2 puncte 
- motivarea corectă;              2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             2 puncte 
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  caracterizarea tiroidei precizând: 
- localizarea;                1 punct 
- un exemplu de hormon secretat de tiroidă;          1 punct 
- un exemplu de efect al hormonului respectiv;          1 punct 
b)  scrierea unui argument;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea a trei afecțiuni digestive;        3 x 1p.= 3 puncte 
b) explicarea corectă;                      3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 3 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două organe din cavitatea abdominală;    2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui organ numit cu efectul stimulării simpaticului asupra organului respectiv; 
           2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2d; 3d; 4b; 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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două deosebiri dintre ADN și ARN-ul de transport;     2 x 2p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CCGAAT;         2 puncte 
numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (58);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (116);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (220);        1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (110);         1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (110);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (58);            2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) tipul de aglutinină (anticorp) caracteristică grupei sanguine B;        2 puncte 
b) grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de   
    sânge ale spitalului; (O şi Rh negativ);             2 puncte 
- motivarea corectă;              2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul     
   de vedere al sistemului Rh, în acest caz.           2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  precizarea: 
-  cauzei diabetului insipid;             1 punct 
- a două caracteristici ale diabetului insipid;       2 x 1p.= 2 puncte 
b)  scrierea unui argument;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) enumerarea a trei caracteristici ale inspiraţiei;      3 x 1p.= 3 puncte 
b) explicarea corectă;                      3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Test 4 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două disfuncții ale tiroidei;      2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei disfuncții tiroidiene cu o cauză a ei;    2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2b; 3d; 4b; 5d.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două deosebiri dintre ADN şi ARN-ul ribozomal;       2 x 2p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TTAGGC;        2 puncte 
numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (52);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (104);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (674);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (337);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (52);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (337);       2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
B            12 puncte 
a) grupa sanguină a pacientului (O);            2 puncte 
b) grupa sanguină pe care ar trebui să o aibă un potenţial donator pentru acest pacient (O); 

    2 puncte 
- motivarea corectă;              2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO.                 2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  caracterizarea unui suc digestiv care participă la transformările chimice ale alimentelor în 
intestinul subţire precizând:  
- numele sucului digestiv;             1 punct 
- un exemplu de enzimă din compoziţia acestui suc digestiv;         1 punct 
- un exemplu de substanţe asupra cărora acţionează enzima respectivă;       1 punct 
b)  scrierea unui argument;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) enumerarea celor trei segmente ale unui analizator;    3 x 1p.= 3 puncte 
b) explicarea corectă;                      3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 5 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două căi ascendente cu rol în realizarea funcției de conducere a măduvei spinării; 
              2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei căi de conducere numită cu rolul său;      2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2c; 3a; 4c; 5b.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare și o deosebire între o nucleotidă ADN și o nucleotidă ARN;  2 x 2p.= 4 puncte 
b) - numărul de nucleotide cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele 
rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (32);              1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (64);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (122);        1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (61);         1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (32);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (61);        2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: GACCTT.       2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa de sânge a donatorului comun pentru cei trei pacienți (O);      2 puncte 
- motivarea răspunsului dat;                 2 puncte 
b) anticorpul/aglutinina din plasma sângelui pacienților cu grupa de sânge B;      2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 

vedere al sistemului Rh;            2 puncte 
d)   formularea cerinţei;            2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  precizarea a trei afecțiuni respiratorii;            3 x 1p.= 3 puncte 
b)  explicarea corectă;             3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea: 
- localizării hipofizei;              1 punct 
- numelui a doi hormoni depozitați în lobul posterior hipofizar;    2 x 1p.= 2 puncte 
b) scrierea unui argument;                 3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 6 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două boli endocrine;       2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei boli endocrine numite cu dereglarea hormonală care a provocat-o;   

 2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2c; 3b; 4c; 5c.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două caracteristici ale cromozomului bacterian;     2 x 2p.= 4 puncte 
b) - numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (26);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (52);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (60);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (30);              1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (30);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (26);        2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: ACTGAA.       2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
B            12 puncte 
a) grupele de sânge ale posibililor donatori (B şi Rh negativ; O şi Rh pozitiv);  2 x 2p.= 4 puncte 
b) anticorpii/aglutininele din plasma sângelui persoanelor care au grupa de sânge O;   
             2 x 1p.= 2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului Rh;            2 puncte 
d)   formularea cerinţei;            2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic;    2 x 1p.= 2 puncte 
b) caracterizarea fotoreceptorilor precizând: 
- denumirea fotoreceptorilor;          2 x 1p.= 2 puncte 
- rolul fotoreceptorilor;          2 x 1p.= 2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) enumerarea a:  
- două componente ale sistemului reproducător feminin;      2 x 1p.= 2 puncte 
- două componente ale sistemului reproducător masculin;     2 x 1p.= 2 puncte 
b) scrierea unui argument;                2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 7 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două căi cu rol în realizarea funcţiei de conducere a măduvei spinării;  
           2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei căi de conducere cu rolul său;     2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2d; 3a; 4b; 5a.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două tipuri de ARN;         2 x 1p.= 2 puncte 
- câte o caracteristică pentru fiecare tip de ARN numit;      2 x 1p.= 2 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CCGCTA;         2 puncte 
numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (44);                 1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (88);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (278);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (139);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (44);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (139);       2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa sanguină a persoanei (A);           2 puncte 
- aglutinina/anticorpul din plasma sangvină a acestei persoane;       1 punct 
b) două exemple de grupe sangvine ale unor potenţiali donatori (A, O);    2 x 1p.= 2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului Rh;             3 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  două modalităţi de transport al gazelor respiratorii prin intermediul sângelui;  2 x 2p.= 4 puncte 
b)  explicarea corectă;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea: 
- localizării gonadelor/glandelor reproducătoare;        2 x 1p.= 2 puncte 
- denumirilor gameţilor bărbăteşti şi femeieşti;       2 x 1p.= 2 puncte 
b) explicarea corectă;                      2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 8 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a doi hormoni hipofizari;       2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui hormon hipofizar numit cu câte un efect specific acestuia; 2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2c; 3a; 4b; 5a.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două tipuri de ARN implicate în procesul de translație/traducere;   2 x 1p.= 2 puncte 
- câte o caracteristică pentru fiecare tip de ARN numit;      2 x 1p.= 2 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CAATTG;        2 puncte 
numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (106);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (212);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (554);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (277);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (106);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (277);       2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa sanguină a persoanei (B);           2 puncte 
- aglutinina/anticorpul din plasma sangvină a acestei persoane;       1 punct 
b) două exemple de grupe sangvine ale unor potenţiali donatori (B; O);    2 x 1p.= 2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             3 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  o caracteristică a inspiraţiei şi o caracteristică a expiraţiei;     2 x 2p.= 4 puncte 
b)  scrierea unui argument;             2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) două exemple de transformări chimice ale alimentelor în timpul digestiei gastrice;   
             2 x 2p.= 4 puncte 
b) explicarea corectă;                      2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Test 9 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două tipuri de contracţii musculare;     2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui tip de contracţie musculară cu câte o caracteristică a acesteia;  
           2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2d; 3d; 4a; 5b.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.    3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.   2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare şi o deosebire între două dintre tipurile de ARN din enunț; 2 x 2p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: AAAGCT;        2 puncte 
numărul de nucleotide cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (94);                 1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (188);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (18);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (9);             1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (94);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (9);           2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) aglutinogenul/antigenul şi aglutinina/anticorpul caracteristice grupei sanguine A;  
            2 x 1p.= 2 puncte 
b) două exemple de grupe sanguine, din sistemul ABO, ale unor potenţiali donatori (A; O); 
             2 x 2p.= 4 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului Rh.             2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  caracterizarea inspiraţiei precizând:  
- gazul respirator introdus în plămâni;           1 punct 
- un exemplu de muşchi implicat în inspirație;           1 punct 
- ce se întâmplă cu volumul cutiei toracice;            1 punct  
- ce se întâmplă cu presiunea aerului din plămâni;          1 punct 
b)  explicarea corectă;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea a două caracteristici ale bolii Basedow-Graves;     2 x 2p.= 4 puncte 
b) explicarea corectă;                      2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 10 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două organe abdominale;      2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui organ numit cu efectul stimulării parasimpaticului asupra organului respectiv;
           2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2c; 3c; 4d; 5b.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) patru componente chimice comune ale structurii ARN-ului mesager și a ADN-ului;  
           4 x 1p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TTTACG;        2 puncte 
numărul de nucleotide cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (56);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (112);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (2098);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (1049);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (1049);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (56);           2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu adenină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa sanguină a persoanei (AB);          1 punct 
b) două exemple de grupe sangvine ale unor potenţiali donatori;    2 x 2p.= 4 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             3 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  caracterizarea expirației precizând:  
- gazul respirator eliminat din plămâni;           1 punct 
- starea diafragmei;               1 punct 
- ce se întâmplă cu volumul cutiei toracice;            1 punct  
- ce se întâmplă cu presiunea aerului din plămâni;          1 punct 
b)  explicarea corectă;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea a două roluri ale hormonilor sexuali;      2 x 2p.= 4 puncte 
b) explicarea corectă;                      2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 11 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
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 componente ale sistemului reproducător masculin;    2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei componente cu o caracteristică;    2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2a; 3c; 4c; 5c.  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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare şi o deosebire între o nucleotidă ARN şi o nucleotidă ADN, în ceea ce priveşte 
bazele azotate din compoziţia chimică a acestora;      2 x 2p.= 4 puncte 
b) numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (40);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (80);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (106);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (53);             1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (53);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (40);            2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: GGGCAT;      2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie; (A);        2 puncte 
b) un exemplu de grupă de sânge a unui potenţial donator;          2 puncte 
- motivarea răspunsului dat;             2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  precizarea unei asemănări și a unei deosebiri între inspiraţie și expirație;   2 x 2p.= 4 puncte 
b)  explicarea corectă;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea unui segment al analizatorului auditiv;           1 punct 
- rolul îndeplinit de segmentul numit;            2 puncte 
b) scrierea unui argument;                 3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 12 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două afecţiuni ale sistemului nervos;     2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei afecțiuni numite cu o caracteristică a acesteia;  2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3d; 4b; 5b.  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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare și o deosebire între ARN-ul de transfer/transport și ARN-ul ribozomal;  

2 x 2p.= 4 puncte 
b) - numărul de nucleotide cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele 
rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (100);              1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (200);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (144);        1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (72);         1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (100);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (72);        2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TATAGC.       2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa de sânge a persoanei (A);            2 puncte 
-  motivarea răspunsului dat;                 2 puncte 
b) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul 
    de vedere al sistemului ABO;           2 puncte 
c) tipul de aglutinină (anticorp) caracteristică donatorului cu grupa sanguină A;     2 puncte 
d)   formularea cerinţei;            2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  caracterizarea tiroidei precizând: 
- localizarea tiroidei;               1 punct 
- numele unui hormon tiroidian;             1 punct 
- un efect al hormonului tiroidian numit;            1 punct 
b)  explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea a trei componente ale sistemului reproducător feminin;    3 x 1p.= 3 puncte 
b) scrierea unui argument;                 3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 13 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- cele două tipuri de celule fotoreceptoare din retină;    2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui tip de celulă fotoreceptoare cu rolul său;   2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2c; 3d; 4c; 5a.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două caracteristici ale ADN-ului;        2 x 2p.= 4 puncte 
b) numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (104);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (208);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (426);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (213);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (213);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (104);       2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CGCACT;      2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B             12 puncte 
a) grupa de sânge a pacientului (A);               2 puncte 
b) două exemple de grupe sanguine pe care ar trebui să le aibă donatorii, în vederea donării de    
    sânge necesar transfuziei (A; O);           2 x 2p.= 4 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul 
    de vedere al sistemului ABO;            2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.                2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  precizarea unei asemănări și a unei deosebiri între pancreas și gonade;   2 x 2p.= 4 puncte 
b)  scrierea unui argument;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea a trei afecţiuni ale sistemului digestiv;          3 x 1p.= 3 puncte  
b) explicarea corectă;                      3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 14 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- doi muşchi scheletici;        2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui muşchi numit cu grupa de muşchi scheletici din care face parte;  
           2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2c; 3b; 4c; 5c.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două tipuri de ARN;        2 x 2p.= 4 puncte 
b) numărul de nucleotide cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (18);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (36);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (170);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (85);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (85);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (18);            2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TAACCGCCA;     2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu adenină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa/grupele sanguine ale donatorilor comuni pentru cei doi pacienţi; (O);      2 puncte 
- motivarea răspunsului dat;                2 puncte 
b) aglutinina/anticorpul din sângele unei persoane cu grupa A;         2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;                2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.                2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  precizarea a trei caracteristici ale inspirației;        3 x 1p.= 3 puncte 
b)  scrierea unui argument;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea a trei componente ale sistemului reproducător feminin;     3 x 1p.= 3 puncte  
b) explicarea corectă;                      3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 15 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea unei artere şi a unei vene care aparţin circulaţiei mari a sângelui;  2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui vas de sânge numit cu tipul de sânge transportat;   2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2d; 3b; 4d; 5b.  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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două deosebiri dintre procariote şi eucariote, privind organizarea materialului genetic al 
acestora;           2 x 2p.= 4 puncte 
b) - numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (116);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (232);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (546);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (273);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (273);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (116);       2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CCCAGT.       2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
B            12 puncte 
a) grupa/grupele de sânge ale posibililor donatori (O şi Rh negativ);       2 puncte 
b) anticorpii/aglutininele din plasma sângelui persoanelor care au grupa de sânge O;   
             2 x 2p.= 4 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;            2 puncte 
d)   formularea cerinţei;            2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  precizarea a trei disfuncții endocrine;       3 x 1p.= 3 puncte 
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) clasificarea sistemului nervos din punct de vedere: 
- topografic;             2 x 1p.= 2 puncte 
- funcțional;            2 x 1p.= 2 puncte 
b) scrierea unui argument;                 2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 16 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a doi muşchi scheletici ai corpului uman;     2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui muşchi cu grupa de muşchi scheletici căreia îi aparţine; 2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2a; 3b; 4c; 5b.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare şi o deosebire între ARN-ul mesager și ARN-ul de transfer;  2 x 2p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TAATCG;         2 puncte 
numărul de nucleotide cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (12);                 1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (24);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (54);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (27);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (12);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (27);            2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
B            12 puncte 
a) aglutinogenele/antigenele caracteristice grupei sanguine AB (A, B);   2 x 1p.= 2 puncte 
b) trei exemple de grupe sanguine, din sistemul ABO, ale unor potenţiali donatori; 

 3 x 1p.= 3 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului Rh;             3 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  caracterizarea unei boli a sistemului respirator precizând: 
- numele bolii;               1 punct 
- o cauză a bolii;              1 punct 
- o manifestare a bolii;             1 punct 
b)  explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) caracterizarea bolii Basedow-Graves precizând: 
- cauza bolii;              2 puncte 
- două caracteristici ale bolii;         2 x 1p.= 2 puncte 
b) explicarea corectă;              2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 17 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două vase de sânge prin care circulă sânge oxigenat;  2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui vas de sânge numit cu compartimentul inimii cu care comunică;  

2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3d; 4c; 5c.  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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare şi o deosebire între ARN-ul de transfer și ARN-ul ribozomal;  2 x 2p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CGCTAC;         2 puncte 
numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (24);                 1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (48);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (124);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (62);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (24);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (62);            2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
B            12 puncte 
a) grupa/grupele de sânge care pot fi alese de medici pentru transfuzie, din rezervele aflate la 
dispoziţie; (O și Rh negativ);             1 punct 
- motivarea răspunsului dat;                  2 puncte 
b) aglutinogenele/antigenele caracteristice grupei de sânge AB (A și B);      2 x 1p.= 2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             3 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) numirea a trei hormoni adenohipofizari;        3 x 1p.= 3 puncte 
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea a două caracteristici ale anexitei;      2 x 2p.= 4 puncte 
b) formularea argumentului;             2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Test 18 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
 
B            6 puncte 
- numirea a două vase de sânge prin care circulă sânge neoxigenat;  2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui vas de sânge numit cu compartimentul inimii cu care comunică;  

2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2b; 3a; 4b; 5a.  5 x 2p.= 10 puncte 
 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 
a) un tip de ARN care participă la realizarea procesului de sinteză a proteinelor la eucariote;  

   2 puncte 
- două caracteristici ale tipului de ARN numit;       2 x 1p.= 2 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: AAACGT;         2 puncte 
numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (52);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (104);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (338);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (169);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (52);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (169);       2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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B            12 puncte 
a) grupele de sânge care pot fi alese de medici pentru transfuzie, din rezervele aflate la dispoziţie; 
(A și Rh negativ, O și Rh negativ, O și Rh pozitiv);       3 x 1p.= 3 puncte 
- motivarea răspunsului dat;                  2 puncte 
b) aglutinogenul/antigenul caracteristic grupei sanguine A (A);        1 punct 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului Rh;             2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) o asemănare şi o deosebire, din punct de vedere fiziologic, între sistemul reproducător  
masculin și sistemul reproducător feminin;        2 x 2p.= 4 puncte 
b) explicarea corectă;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea unuia dintre cele trei segmente ale analizatorului auditiv;       1 punct 
- două caracteristici ale segmentului numit;        2 x 1p.= 2 puncte 
b) formularea argumentului;             3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Test 19 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
 
B            6 puncte 
- numirea a două vase de sânge;       2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui vas de sânge numit cu tipul de sânge transportat;  2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2a; 3d; 4d; 5c.  5 x 2p.= 10 puncte 
 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 
a) o caracteristică structurală și funcția îndeplinită de ARNm;      2 x 1p.= 2 puncte 
- o caracteristică structurală și funcția îndeplinită de ARNt;    2 x 1p.= 2 puncte 
b) numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (14);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (28);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (44);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (22);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (14);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (22);            2 puncte 
- numărul codonilor din ARN-ul mesager format prin procesul de transcripţie (12).     2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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B            12 puncte 
a) grupa de sânge a persoanei (AB);            2 puncte 
b) două exemple de grupe de sânge ale unor potențiali donatori;     2 x 2p.= 4 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) caracterizarea unei afecţiuni a sistemului excretor precizând: 
- denumirea afecţiunii;              1 punct 
- o cauză a afecțiunii;               1 punct 
- o caracteristică a afecțiunii;             1 punct  
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) caracterizarea suprarenalelor precizând:  
- localizarea suprarenalelor;               1 punct 
- un exemplu de hormon secretat;             1 punct 
- un efect al hormonului respectiv;              1 punct 
b) formularea argumentului;             3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

 
Proba E. d) 

 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 20 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
 
B            6 puncte 
- numirea a două grupe de mușchi scheletici;     2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei grupe de mușchi scheletici cu câte un exemplu de mușchi încadrat în grupele 
respective;          2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2b; 3a; 4c; 5a.  5 x 2p.= 10 puncte 
 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 
a) precizarea a patru componente chimice ale structurii ADN-ului;    4 x 1p.= 4 puncte 
b) numărul de nucleotide cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (28);                 1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (56);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (70);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (35);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (28);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (35);            2 puncte 
- numărul codonilor din ARN-ul mesager format prin procesul de transcripţie (21).     2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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B            12 puncte 
a) grupa de sânge a acestei persoane (O);            2 puncte 
b) un exemplu de grupă de sânge a unui potențial donator (O);        2 puncte 
- motivarea răspunsului dat;            2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) numirea celor trei volume respiratorii componente ale capacităţii vitale;   3 x 1p.= 3 puncte  
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea numelui gameților feminini și al gameților masculini;     2 x 1p.= 2 puncte 
- precizarea unei asemănări între cele două tipuri de gameți;        2 puncte 
b) explicarea corectă;                  2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
 



Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 1 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 
 Topográfiai szempontból az idegrendszer felosztható központi és környéki idegrendszerre. 
 
B            6 pont  

Nevezzen meg két izomrendszert érintő betegséget, és társítsa mindkettőt egy-egy 
jellegzetességével.  

 
izomszakadás: az izomrostok túlerőltetés miatt megnyúlnak és elszakadnak, fájdalom, 

dagadás, kipirosodás 
izomláz: túlzott igénybevétel esetén az izmokban tejsav halmozódik fel, ez fájdalmas 

feszülő érzésben nyilvánul meg 
 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
1.  A combcsont a következő testrész csontja: 

a) fej 
b) alsó végtag 
c) felső végtag 
d) törzs 

 
2.  A petefészkek: 

a) a nemi utak részei 
b) járulékos mirigyek 
c) ivarsejtek 
d) nemi mirigyek 
 

3.  A májtól eltérően, a gyomor:  
a) szerepe van az élelmiszerekben található zsírsavak emulgeálásában   
b) a hasüregben található 
c) a táplálékok vékonybélben történő emésztésében vesz részt 
d) enzimtartalmú emésztőnedvet termel 

 
4.  Az oxigénes vér a tüdőkből a szív bal pitvarába jut a következő vérér által:  

a) aorta 
b) tüdőosztóér  
c) üres gyűjtőerek 
d) tüdőgyűjtőerek 

 
5.  A fotoreceptorok: 

a) a látóanalizátor ingerületvezető szakaszát alkotják 



b) a látás érzetének kialakulási helyét képviselik 
c) csap- és pálcika sejtek 
d) hiányoznak belőlük a fényérzékeny festékanyagok 

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

 
1. A vizeletürítés során a vizelet a húgycsőből a húgyvezetékekbe jut. HAMIS 

              A vizeletürítés során a vizelet a húgycsőből a külvilágba jut.  
 

2. A rándulás és a ficam a csontrendszer megbetegedései. IGAZ 
 
3. A hallóanalizátor környéki szakasza a középfülben található. HAMIS  
     A hallóanalizátor környéki szakasza a belső fülben (a Corti féle szervben) található. 

 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

 Az eukarióta sejtek DNS-t és különböző típusú RNS-t tartalmaznak. 
a) Jelöljön meg egy hasonlóságot és egy különbséget a DNS és egy tetszőlegesen választott 

RNS között. 
Hasonlóságok: a DNS és az mRNS is polinukleotid, mindkettő nukleinsav, mindkettő 
nukleotidokból áll, mindkettő nukleotidjai tartalmaznak egy foszfátgyököt, egy pentózt és 
négy féle nitrogénbázist  
Különbségek: míg a DNS kétszálas szerkezetű, az mRNS egyszálas, míg a DNS 
nukleotidjaiban a pentózt a dezoxiribóz képviseli, az mRNS-ben a ribóz. Míg a DNS 
nitrogénbázisai: C,T,A,G, addig az mRNS-é C,U,G,A. 

b) Egy vérplazma fehérje szintézise egy 216 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja 
alapján történik, amelyből 27 nukleotid adenint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 

- a citozin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
216 nukleotid, ebből 27 A, akkor mivel A=T, azért T is 27 van. 
A+T= 27+27=54 
216-54=162 G+C 
Mivel G=C, ezért 162/2=81 C és 81 G van.  
Tehát: 81 citozin tartalmú nukleotid van.  
- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
A=T, tehát 27 kettős kötés van.  
G≡C, tehát 81 hármas kötés van.  
- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ 
irányú szakasz nukleotidsorrendje a következő: TTCGAC.  
- 5’-3’: AAGCTG 
c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 
használva és válaszolja meg azt! 
1. Hogy néz ki a TTCGAC  3’-5’ DNS szakaszról másolódó mRNS szakasz nukleotid 

sorrendje? Válasz: AAGCUG. 
2. Mennyire stabil a fenti DNS molekula a mutagén tényezők hatásaival szemben? 

Válasz: mivel 27 kettős kötés és háromszor annyi hármas kötés van (81), és a hármas 
kötések nehezebben bomlanak fel, mint a kettős kötések, ezért elmondhatjuk, hogy a 
fenti DNS stabil a mutagén tényezők hatásaival szemben.  

 
B            12 pont 
 Egy  B és Rh pozitív személy sebészeti beavatkozáson esik át. Szüksége lesz egy kis 
mennyiségű vérátömlesztésre. A kórház a következő vércsoportú vértartalékokkal 
rendelkezik: B és Rh negatív, AB és Rh pozitív, O és Rh negatív. 
Állapítsa meg a következőket: 



a) a vérátömlesztéshez felhasználható vércsoportot/vércsoportokat a vértartalékokból; 
indokolja meg a választ; 
Beteg B Rh+ 
Vértartalékok: B Rh-, AB Rh+, 0 RH- 
A felhasználható vércsoportok: B Rh-, 0 Rh- 
Magyarázat: Rh+ vércsoportú személy kaphat Rh- és Rh+ vért is, míg Rh- csak Rh- 
vért kaphat. B vércsoportú személy kaphat B és 0 vércsoportú vért. AB és A vért nem 
kaphat, mert nem kompatibilisek, antigén-antitest reakció miatt agglutináció lépne fel.  

b) annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami Rh szempontból 
összeférhetetlen személytől származik; 
Rh szempontból összeférhetetlen személytől származó vérátömlesztés esetén (ha Rh- 
személy Rh+ vért kap) a D antigén ellen az Rh- személy vérében antiD antitestek 
termelődnek, és általában az első, kis mennyiségű vérátömlesztésnél nem okoznak 
problémát. A második ilyen vérátömlesztés során, a már meglevő antiD antitestek 
reakcióba lépnek a D antigénnel, agglutináció lép fel, a vörös vértestek szétesnek, és 
hemolízis miatt a beteg meghalhat. 

c) a B vércsoportra jellemző agglutinin/antitest típust; B agglutininje/antitestje: α (alfa) 
d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 

információkat használva és válaszolja meg azt! 
1. Milyen agglutinogén/antigén jellemző a B vércsoportra?  

Válasz: a B vércsoport agglutinogénje/antigénje B. 
2. Ha a betegünk A Rh+ vércsoportú lenne, a fenti vértartalékokból melyiket lehetne neki 

beadni?  
Válasz: csak a 0 Rh- vérből kaphatna a beteg, mert B és AB vércsoportú vért nem 
kaphat, sem pedig Rh+ vért. 
 

III. Tétel (30 pont) 
1.            14 pont 
A tüdőszellőzés során be- és kilégzéssel több típusú légzési térfogatot lélegzünk be és ki. 

a) Helyettesítse a betűket az alábbi egyenletben a megfelelő kifejezésekkel: 
Vitálkapacitás = A + B + C  
VK= LT (légzési térfogat) + KT (kiegészítő térfogat) + TT (tartalék térfogat) 

b) Magyarázza a következő kijelentést: „A vitálkapacitás értékét bizonyos tényezők 
befolyásolják”.  
A vitálkapacitást a tüdő által megmozgatható levegő térfogatok teszik ki, ezek a LT, TT 
és KT. A maradék térfogat erőltetett kilégzéssel sem távozik a tüdőkből, csak a mellkas 
felnyitásával. A vitálkapacitást befolyásolja a személy neme, életkora, edzettségi 
állapota, egészségi állapota stb.  

c)  Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
 - A vér szerepe a légzési gázok szállításában 
A vér oxigéntartalmának 98,5%-át szállítja a hemoglobin (oxihemoglobin – labilis, 
könnyen bomló vegyület formájában) és 1 %-a oldva van a vérplazmában 
A szén-dioxid 8%-a plazmában oldott formában szállítódik, a többi 92% a hemoglobinhoz 
kapcsolva, karbaminohemoglobin – labilis vegyület formájában és bikarbonátok 
formájában.  

- A légzési gázcsere szöveti szakasza 
A légzési gázcsere szöveti szakasza a sejtek és a környező hajszálerek közötti oxigén 

és szén-dioxid cseréjét jelenti.  
A légzési gázcsere szöveti szakasza a légzési gázak parciális nyomáskülönbségein és 

a diffúzión alapszik.  
 

2.             16 pont 
Az endokrin mirigyek hormonokat termelnek. Az agyalapi mirigy egy endokrin mirigy. 

a) Nevezzen meg két másik endokrin mirigyet, és egyikük elhelyezkedését is jelölje meg. 
1. pajzsmirigy – nyaki tájékon, a gége két oldalán elhelyezkedő, lepke alakú szerv 
2. mellékvesék – a hasüregben, a gerincoszlop két oldalán, deréktájékon 

helyezkednek el, sapkaszerűen a vesék felső pólusán  



b) Írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében: „Az agyalapi mirigy 
szabályozza más endokrin mirigyek működését”. 
Az agyalapi mirigy elülső lebenye (az adenohipofízis) ún. trophormonokat termel, 
amelyek más endokrin mirigyek hormontermelését befolyásolják/szabályozzák. Pl. Az 
ACTH a mellékvesék hormontermelését, a TSH a pajzsmirigy hormontermelését, az 
FSH és az LH pedig a nemi mirigyek működését szabályozzák. A trophormonok vér 
útján kerülnek a célmirigyekhez, és ott fejtik ki hatásukat. 

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „Az adenohipofízis hormonjai”, 
felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
 

„Az adenohipofízis hormonjai”, 
Fogalmak: trophormonok, FSH, LH, ACTH, TSH, STH, hipotalamusz hormonok, 
ideghormonok, célmirigyek, zavart működés, szabályozás, növekedési hormon, gigantizmus 
(óriásnövés), nanizmus (törpenövés), akromegália, pajzsmirigy, mellékvesék, nemi mirigyek 
 

Az adenohipofízis termeli a trophormonokat. Ezek más endokrin mirigyek 
hormontermelését szabályozzák. Ha a trophormonok termelése zavart szenved, a célmirigyek 
működésében, hormontermelésében is zavar keletkezik. Ilyen trophormonok a TSH, az FSH, 
az LH és az ACTH. Ezek termelődését viszont a hipotalamusz ellenőrzi, ideghormonok révén. 

Az adenohipofízis termeli az STH növekedési hormont is, amelynek gyerekkori 
elégtelen termelődése törpenövést (nanizmust) okoz, túltermelése pedig gyerekkorban 
gigantizmust (óriásnövést), felnőttkorban pedig akromegáliát.  

A TSH célmirigye a pajzsmirigy, az ACTH-é a mellékvesék, míg az FSH és az LH a nemi 
mirigyek (gonádok) működését befolyásolják.  
 

  



Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 2 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 A vitálkapacitás három térfogat összege: légzési térfogat, kiegészítő térfogat és 
tartaléktérfogat. 
B            6 pont  

Nevezze meg a retina két típusú fényérzékeny sejtjét, és társítsa mindeniket a 
szerepével.  

 
Csapsejt: a nappali (színes)látás receptora 
Pálcikasejt: a szürkületi látás receptora 

C            10 pont 
ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 

A kéztőcsontok és a kézközépcsontok a következő testrész csontjai: 
a) fej 
b) alsó végtag 
c) felső végtag 
d) törzs 

 
2.  Húgyhólyag gyulladás a következő szervrendszer megbetegedése: 

a) keringési 
b) kiválasztó 
c) ideg 
d) szaporító 

 
3.  A felső végtag izma: 

a) szabóizom 
b) ferdeizom 
c) trapézizom 
d) tricepsz 

 
4.  A kilégzéstől eltérően, a normál belégzés során:  

e) a rekeszizom elernyed 
f) csökken a tüdőn belüli nyomás 
g) csökken a tüdők térfogata 
h) csökken a mellkas térfogata 

 
5.  A tüdőgyűjtőerek:  

a) a nagyvérkör részei 
b) szén-dioxidos vért szállítanak a tüdők irányából 
c) a szív bal kamrájába nyílnak 
d) oxigénes vért szállítanak a tüdők irányából a szív felé 
 

 



 
 

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

1. A vizeletürítés során a vizelet a húgyvezetékeken keresztül a húgyhólyagba jut. IGAZ 
 

2. A gerincvelő nyúltagyi pályák (Goll-Burdach) a durva tapintás információit szállítják. HAMIS 
A gerincvelő nyúltagyi pályák (Goll-Burdach) a finom tapintás és a tudatos proprioceptív 
érzékelés információit szállítják 
 

3. A hallóanalizátor központi szakasza a belső fülben található. HAMIS 
A hallóanalizátor központi szakasza a halántéklebenyben található (hallómező). 

II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

A DNS és az RNS nukleotidokból épülnek fel.  
a) Jelöljön meg két különbséget a DNS és egy RNS molekula között. 

Míg a DNS kétszálas szerkezetű polinukleotid molekula, addig az mRNS egyszálas 
szerkezetű polinukleotid molekula. 

Míg a DNS nukleotidjai timint, adenint, citozint és guanint tartalmaznak, addig az 
mRNS molekula nukleotidjai uracilt tartalmaznak a timin helyett.  

Míg a DNS molekula nukleotidjai pentózként dezoxiribózt tartalmaznak, addig az 
mRNS molekula nukleotidjai pentózként (5 szénatomos cukorkomponensként) ribózt 
tartalmaznak. 

b) Egy fehérje szintézise egy 466 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján történik, 
amelyből 108 nukleotid timint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 

- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ irányú 
szakasz nukleotidsorrendje a következő: ATTCGT; 
- a guanin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát 
ATTCGT szakasz komplementer szálának nukleotid sorrendje: TAAGCA 
466 nukleotid, ebből 108 T 
A=T, tehát ha 108 T, akkor 108 A van 
A+T= 108+108= 216 
G+C = 466-216 
G+C=250 
Mivel G=C, 350/2=125 C és 125 guanin tartalmú nukleotid van.  
A=T, tehát 108 kettős kötés van 
C≡G, tehát 125 hármas kötés van 

c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 
használva és válaszolja meg azt! 
1. Írja fel a 3’-5’ ATTCGT DNS szakaszról transzkripció során másolódó mRNS szakasz 

nukleotid sorrendjét! Válasz: UAAGCA 
2. Mennyire stabil a fenti DNS molekula a mutagén tényezők hatásaival szemben? 

Válasz: Mivel a fenti DNS molekulában 125 hármas kötés és csak 108 kettős kötés van, 
ezért, mivel a hármas kötések száma nagyobb, mint a kettős kötéseké, a fenti DNS 
molekula viszonylag stabil a mutagén tényezők hatásaival szemben (mert a hármas 
kötések nehezebben bomlanak fel, mint a kettős kötések). 

 
B            12 pont 



Egy kórház páciense sebészeti beavatkozáson esik át. Szüksége lesz egy kis 
mennyiségű vérátömlesztésre. A kórházban több személy jelentkezett véradás céljából. 
Tudván, hogy a beteg A vércsoportú, állapítsa meg a következőket:  

a) a beteg vérében található agglutinogén/antigen és agglutinin/antitest típust; 
Az A vércsoportú beteg antigénje: A, antitestje β (béta); 

b) két példát vércsoportra, amellyel a véradók kellene rendelkezzenek, indokolja meg a választ; 
A vércsoportú beteg számára véradó lehet egy szintén A vércsoportú személy vagy egy 
0 vércsoportú donor is. Indoklás: mindenki kaphat saját vércsoportjával megegyező 
vércsoportú vért. Kis mennyiségben 0 vért is minden vércsoportú személy kaphat, 
mivel a 0 vércsoport univerzális donor. Az A vércsoportú személy nem kaphat AB, sem 
B vércsoportú vért, mert inkompatibilitás miatt agglutináció lép fel, és a beteg 
meghalhat. 

c) annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszerben 
összeférhetetlen személytől származik. 

d) Ha a vért kapó agglutininjei/antitestjei találkoznak a donor megfelelő 
agglutinogénjével/antigénjeivel (α antitest az A antigénnel vagy β antitest a B 
antigénnel) akkor antigén-antitest reakció lép fel, és az agglutináció következtében a 
vörös vértestek kicsapódnak (hemolízis), vérrögök keletkeznek, és beállhat a halál. 

    d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 
információkat használva és válaszolja meg azt! 

1. Ha a beteg B vércsoportú lenne, milyen antigén és antitest lenne jellemző rá? Válasz: 
B antigén, α (alfa) antitest. 

2. Ha az A vércsoportú személy lenne a donor, milyen vércsoportú személyeknek 
adhatna vért? Válasz: a donor A és AB vércsoportú személyeknek adhatna vért.  

 
III. Tétel (30 pont) 

1. 14 pont 
A belső elválasztású mirigyek összessége alkotja az endokrin rendszert. 

a) Jellemezze a pajzsmirigyet, bemutatva az elhelyezkedését, egy hormonját és a hormon egy 
szerepét. 
A pajzsmirigy nyaki tájékon, a gége két oldalán helyezkedik el, két lebenyből áll, 
melyeket az isthmus köt össze. A pajzsmirigy három féle hormont termel: tiroxint és 
trijód-tironint, valamint kalcitonint. A tiroxin és trijód-tironin szerepe hasonló a 
szervezetben, növelik a vércukrot, serkentik az anyagcserét és az idegrendszer 
fejlődését. 

b) Írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében: „A pajzsmirigy 
tevékenységét az agyalapi mirigy befolyásolja”. 
A pajzsmirigy tevékenységét az adenohipofízis TSH hormonja serkenti. Ez egy 
trophormon, mely negatív visszacsatolás révén szabályozza a pajzsmirigy 
hormontermelését. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet! 

Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- Akromegália 
Az akromegáliát az STH növekedési hormon felnőttkori túltermelődése váltja ki. 
Akromegália esetén nem az egész szervezet nő (mert felnőttkorra a hosszú 
csontokban levő növekedési porcok már elcsontosodtak), hanem csak egyes 
végrészek: belső szervek, ujjak, ajkak, orr, fülek stb. 
- A petefészek endokrin funkciója 

A petefészek egy hasüregben elhelyezkedő vegyes mirigy, mely endokrin és exokrin 
funkcióval is bír, endokrin funkciója révén nemi hormonokat termel.  
A petefészek endokrin funkciója révén ösztrogént és progeszteront termel, amelyeknek 
termelődését az adenohipofízis egyes hormonjai szabályozzák.  
A petefészek endokrin funkciója révén termelt ösztrogén és progeszteron nevű nemi 
hormonok felelősek a másodlagos női nemi jellegek kialakulásáért, a menstruációs 
ciklus változásaiért, szabályozzák a peteérést, a méhnyálkahártya változásait és a 
terhesség létrejöttét és megtartását.  



2.             16 pont 
Az emésztés anyagforgalmi életműködések megvalósításában vesz részt. 

a) Nevezzen meg emésztőrendszert érintő megbetegedést. 
A fogszuvasodás, szájgyulladás (stomatitis), a vékonybél- és vastagbél-gyulladás 
(enterocolitis), májcirrózis, epekő, hasnyálmirigy-gyulladás (enterocolitis) mind 
emésztőrendszeri megbetegedések. 

b) Mutassa be a vékonybél szintjén végbemenő felszívódást. 
A felszívódás a vékonybél éhbél és csípőbél szakaszában zajlik, ahol sok bélboholy 
növeli a felszívó felületet. A felszívódás lehet aktív vagy passzív, és azt jelenti, hogy 
az emésztés végtermékei a bélnyálkahártyán keresztül a vérbe vagy a nyirokba jutnak, 
amely elszállítja a sejtekhez.   
- fehérjék lebontásának termékei  – az  aminosavak - aktív mechanizmus segítségével 

a vérbe jutnak, pinocitózis segítségével az antitestek szívódnak fel a csecsemőknél 
az anyatejből vagy kolosztrumból születés után. 

- zsírok a vérbe vagy a nyirokba jutnak; a glicerin és a rövid láncú (10-12 C atomos) 
zsírsavak a májkapugyűjtőérbe jutnak; a hosszú láncú (több mint 12 C atomos) 
zsírsavak glicerinhez kapcsolódnak, és trigliceridek formájában részt vesznek a 
kilomikronok alkotásában (triglicerid, foszfolipid koleszterin és fehérje alkotja), és 
a nyirokba kerülnek. A zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) a kilomikronok útján a 
nyirokba jutnak;  

- keményítő – glükóz formájában aktív mechanizmus segítségével a vérbe kerül, a 
Na+ felszívódását is biztosító közös szállító segítségével; a felszívódás passzív a 
pentózok (ribóz, dezoxiribóz) esetében; vízben oldódó vitaminok a 
májkapugyűjtőérbe jutnak. 

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „Az emésztőnedvek és szerepük a 
vékonybél szintjén végbemenő emésztésben”, felhasználva a megfelelő tudományos 
tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 
alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 
amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
 
„Az emésztőnedvek és szerepük a vékonybél szintjén végbemenő emésztésben” 

 
Fogalmak: hasnyál, epe, bélnedv, zsírok emulgeálása, amiláz, tripszin, kimotripszin, 
karboxipeptidáz, elasztáz, lipáz, diszacharidázok: maltáz, laktáz, szacharáz, 
oligopeptidázok, béllipáz. 
 

Az emésztőnedvek, amelyeknek szerepük van a vékonybélben zajló emésztési 
folyamatokban a hasnyál, az epe és a bélnedv. Az epe, amelyet a máj termel, nem 
tartalmaz enzimeket és a patkóbélbe ömlik. Szerepe a zsírok emulgeálása, apró 
cseppekre bontása, hogy a lipáz enzim hozzájuk férhessen. A zsírok emésztésének 
végére a zsírokból felszívódásra alkalmas glicerin és zsírsavak keletkeznek.  

A hasnyálmirigy külső elválasztású mirigysejtjeiben képződő hasnyálban 
többféle tápanyag emésztéséhez találhatók enzimek. A keményítőt az amiláz, a 
fehérjéket például a tripszin, kimotripszin, karboxipeptidáz, elasztáz, a zsírokat a 
lipázok bontják. 

A vékonybél falában számos mirigysejt található, amelyek együttesen hozzák 
létre a bélnedvet. Enzimei sokfélék: diszacharidázok: maltáz, laktáz, szacharáz, 
oligopeptidázok és béllipáz. 

 
 

 
  



Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 3 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 
 Az ujjperc csontok, a combcsont és a sípcsont / a szárkapocscsont az alsó végtag 
csontjai. 
 
B            6 pont  

Nevezzen meg két izomrendszert érintő betegséget, és társítsa mindkettőt egy-egy 
jellegzetességével.  

 
- gyomor – tónus- és mozgáscsökkenés, szekréciócsökkenés; 
- belek – tónus- és mozgáscsökkenés; 
- húgyhólyag izmai – elernyedés, belső sima záróizom összehúzódás és 

vizeletvisszatartás.  
 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
A bicepsz a következő testrész izma: 

a) has 
b) fej 
c) nyak 
d) felső végtag 

 
2.  Az méhfüggelék gyulladás és a prosztata adenóma a következő szervrendszer betegsége: 

a) keringési 
b) kiválasztó 
c) izom 
d) szaporító 

 
3.  A gyomor: 

a) a zsírok emulgeálásához szükséges sókat tartalmaz 
b)  szerepe van a keményítő lebontásában 
c) a fehérje emésztés utolsó szakasza megy végbe benne   
d) enzim tartalmú emésztőnedvet termel  

 
4. Az oxigénes vért a szív bal kamrájából elszállítja a/az:  

i) tüdőosztóér 
j) aorta 
k) üres gyűjtőerek 
l) tüdőgyűjtőerek 

 
 



5. A csapsejtek a következőkben különböznek a pálcikasejtektől: 
a) a látóideg részei 
b) hiányoznak a festékanyagok 
c) a retinában találhatóak 
d) a színeslátás sejtjei 

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

 
1. A halló receptorok a középfülben helyezkednek el. HAMIS  

A halló receptorok a belső fülben helyezkednek el. 
 

2. A vizelet a húgyhólyagból a húgyvezetéken keresztül távozik a külvilágba. HAMIS  
A vizelet a húgyhólyagból a húgycsövön keresztül távozik a külvilágba 

 
3. A méh a női szaporítórendszer része. IGAZ 

 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

A nukleinsavak nukleotidokból épülnek fel.  
c) Jelöljön meg két különbséget a DNS és a szállító RNS között. 

A DNS kétszálas szerkezetű, a tRNS egyszálas, helyenként kétszálas szakaszokkal, 
ezért alakja lóherelevélre emlékeztető. 

A DNS a sejtmagban található, és a genetikai információt tárolja, míg a tRNS a 
citoplazmában található, az aminosavakat szállítja a riboszómákhoz, szerepe a 
fehérjeszintézisben van. 

A DNS nukleotidjainak szerkezetében pentózként dezoxiribóz található, míg a tRNS 
szerkezetében ribóz. 

A DNS nukleotidjainak szerkezetében timin található (és még adenin, guanin és 
citozin), míg a tRNS-ében uracil (és még adenin, guanin és citozin). 

d) Egy emésztőenzim szintézise egy 336 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján 
történik, amelyből 58 nukleotid citozint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 
- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ 
irányú szakasz nukleotidsorrendje a következő: GGCTTA; 
 - a timin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát. 

     336, ebből 58 C, mivel C=G, ezért 58 G 
C+G= 58+58=116 
336-116= 220 A+T 
Mivel A=T, ezért 220/2= 110 adenin és 110 timin tartalmú nukleotid van.  
- GGCTTA komplementer DNS szála: CCGAAT 
- 58 hármas kötés (G és C között) 
- 110 kettős kötés (A és T között) 

e) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 
használva és válaszolja meg azt!110 kettős kötés (A és T között). 

1. Írja fel a 3’-5’ GGCTTA DNS szakaszról másolódó mRNS szakasz nukleotid 
sorrendjét! 
Válasz: mRNS: CCGAAU 

2. Mennyire stabil a fent említett DNS molekula a mutagén tényezők hatásaival 
szemben? 
Válasz: Mivel csak 58 hármas kötés van és 110 kettős kötés, ezért a DNS molekula 
kevésbé stabil, mivel kétszer annyi a kettős kötések száma, mint a hármas kötéseké, 



a hármas kötések pedig nehezebben bomlanak fel, stabilabbak a mutagén tényezők 
hatásaival szemben.  
 

 
B            12 pont 

Egy kórház páciense sebészeti beavatkozáson esik át. Szüksége lesz egy kis 
mennyiségű vérátömlesztésre. Az orvosok a következő vércsoportú vértartalékokkal 
rendelkeznek: A és Rh negatív, O és Rh negatív, AB és Rh pozitív. 
Tudván, hogy hogy a sebészeti beavatkozásra váró beteg B és Rh negatív, állapítsa meg:     

a) a B vércsoportra jellemző agglutinin (antitest) típust; 
      a B vércsoport antitest típusa: α (alfa) 
b) az orvosok által a vérátömlesztéshez felhasználható vércsoportot/vércsoportokat a 

vértartalékokból; indokolja meg a választ; 
B Rh- páciens vért kaphat a 0 Rh- vércsoportú donortól. Indoklás: A B Rh- beteg 
kaphatna B Rh- és 0 Rh- vért, de B Rh- vércsoport nem elérhető számára. Rh+ vért nem 
kaphat, mivel Rh-. A vércsoportú vért nem kaphat B vércsoportú személy, mert 
agglutináció lépne fel. AB Rh+ vért nem kaphat sem az Rh miatt, sem az AB vércsoport 
miatt. AB vércsoport csak AB-nek adhat vért. 

c) annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami Rh szempontból 
összeférhetetlen személytől származik  
Rh szempontból összeférhetetlen személytől származó vérátömlesztés esetén (ha Rh- 
személy Rh+ vért kap) a D antigén ellen az Rh- személy vérében antiD antitestek 
termelődnek, és általában az első, kis mennyiségű vérátömlesztésnél nem okoznak 
problémát. A második ilyen vérátömlesztés során, a már meglevő antiD antitestek 
reakcióba lépnek a D antigénnel, agglutináció lép fel, a vörös vértestek szétesnek, és 
hemolízis miatt a beteg meghalhat. 

    d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 
információkat használva és válaszolja meg azt! 

a. Milyen antigén jellemző a páciensre? Válasz: B antigén. 
b. Ha a beteg AB Rh+ lenne, a fenti donorok közül kitől kaphatna vért? Válasz: 

mind a három donortól kaphatna vért.  
c. Ha AB Rh- lenne a beteg, kitől kaphatna vért a fenti donorok közül? Válasz: Az 

A Rh- és 0 Rh- donoroktól kaphatna vért a beteg.  
2. III. Tétel (30 pont) 

1.            14 pont 
Az endokrin mirigyek elválasztó tevékenysége eltérhet a normálistól, ez endokrin 

betegségekhez vezethet.  
a) Mutassa be a diabétesz inszipidusz okát és két jellegzetességét. 

A diabetesz insipidus egy endokrin betegség, melyet az ADH hormon elégtelen 
termelődése okoz. Jellegzetességei: sok vizelet és állandó szomjúság jellemzi, de 
abban különbözik a diabetes mellitus-tól, a cukorbajtól, hogy esetében nincs 
glükózvizelés és az állandó éhség, fogyás sem jellemző. 

b) Írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében: „A pajzsmirigy   
hormonok koncentrációja a vérben a hipofízis tevékenységétől függ”. 
A pajzsmirigy tiroxin (T4) és T3 (trijód-tironin) hormonkoncentrációja a vérben az 
adenohipofízis TSH termelésétől függ. Ez a trophormon ugyanis negatív feed-back 
mechanizmus révén szabályozza a pajzsmirigy hormontermelését. A TSH szintézist 
viszont a hipotalamusz ideghormonja szabályozza. Ha a T3 és T4 hormonok szintje a 
vérben lecsökken, az adenohipofízis TSH-t termel, ami a véren át eljut a 
pajzsmirigyhez, és serkenti ennek T3 és T4 termelését. Ha a T3 és T4 szint eléri a 
vérben a kívánt szintet, akkor ezek a hormonok negatív visszacsatolás révén gátolják 
a hipofízis TSH termelését.  

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet! 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  

- Hipofízis hormonok 
A hipofízis hormonjai az STH, a prolaktin és a trophormonok: ACTH, TSH, FSH és LH. 
A hipofízis trophormonjai befolyásolják más endokrin mirigyek hormontermelését. 



A hipofízis STH hormonja serkenti a növekedést.   
-Endokrin hasnyálmirigy 

Az endokrin hasnyálmirigyet a Langerhans-szigetek α és β sejtjei képviselik.  
A hasnyálmirigy endokrin része termeli az inzulin (β sejtek ) és a glukagon (α sejtek) 
hormonokat. 
Az endokrin hasnyálmirigy által termelt inzulin hormon csökkenti a vércukorszintet, 
míg a glukagon hormon növeli azt.  
 

2.             16 pont 
A légzés a szervezet egyik alapvető életfunkciója, amelyet a légzőrendszer valósít 
meg.  

d) Mutassa be a belégzés három jellegzetességét. 
A légzés jellegzetességei:  
- a légzés két fő légzőmozgásból áll: a belégzés aktív, a kilégzés passzív. 
- a légzőmozgásokat a légzőizmok valósítják meg: a rekeszizom és a bordaközti 

izmok, mivel a tüdők nem tartalmaznak izmokat. 
- a belégzés során a légzőizmok összehúzódnak, így a mellkas kitágul, ezt passzívan 

követik a tüdők, mert a mellhártya révén a mellkas belső feléhez tapadnak. 
- mivel a mellkas tágul, és a tüdők is kitágulnak, ezért a mellkas térfogata nő, a 

tüdőké is nő, ezért a tüdőkben a levegő nyomása csökken, és a levegő beáramlik 
a tüdőkbe.  

e) Magyarázza meg annak az okát, hogy egy atléta légzési ritmusa a normál ritmus fölé 
emelkedik szaladás közben.  
Mivel a szaladás intenzív izommunkát feltételez, és az izomösszehúzódáshoz sok 
energiára van szükség, ezért szaladáskor megnő az izmok energiaigénye. Ezt úgy 
biztosítjuk, hogy a vér több oxigént és tápanyagot szállít az izmokhoz, hogy azok 
égéssel többletenergiához jussanak. A megnövekedett oxigénigényt a légzés 
frekvenciájának növelésével és a keringés fokozásával biztosítjuk, ezért a 
szívfrekvencia is nő.  

f) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A légzési gázok cseréje”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
 

„A légzési gázok cseréje” 
Fogalmak: oxigén, CO2, gázcsere a tüdők szintjén, diffúzió, gázok parciális nyomása, 
légzési gázok szállítása, gázcsere a szövetek szintjén, hajszálerek, léghólyagocskák. 
  
 
 A légzési gázok, az O2 és CO2 cseréje két szinten valósul meg: a tüdő és a 
szövetek szintjén. A légzési gázok szállítását a vér biztosítja, az oxigén oxihemoglobin, 
míg a CO2 karbaminohemoglobin és bikarbonátok formájában szállítódik főleg, de kis 
mértékben a plazmában oldott állapotban is. 

A gázok cseréje mindkét szinten a parciális nyomáskülönbségeken alapszik. A 
nagyvérköri keringéssel a sejtekhez áramló vér oxigént ad le a szövetnedvbe, és szén-
dioxidot vesz fel onnan. Az oxigén parciális nyomása az artériás vérben 95 Hgmm, a 
szövetekben pedig 40 Hgmm, tehát a diffúzió a szövetek irányába történik. A CO2 
parciális nyomása a szövetekben 45 Hgmm, a vérben pedig 40 Hgmm, tehát a diffúzió 
a vér irányába történik. A kisvérköri keringéssel a tüdőbe érkező vérből a szén-dioxid 
a léghólyagocskák levegőjébe, az oxigén pedig a léghólyagocskák légteréből a vérbe 
diffundál. Az oxigén parciális nyomása a léghólyagocskákban 100 Hgmm, a O2 
parciális nyomása a vérben pedig 40 Hgmm, tehát a diffúzió a léghólyagocskákból a 
vér irányába történik. A CO2 parciális nyomása a hajszálerekben 45 Hgmm, a 
léghólyagocskákban pedig 40 Hgmm, tehát a diffúzió a léghólyagocskák irányába 
történik. 

  



Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 4 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 

 Az üres gyűjtőerek a szív  jobb pitvarába nyílnak, és szén-dioxidos vért szállítanak. 
 
B            6 pont  

Nevezzen meg két pajzsmirigy rendellenességet és társítsa mindkettőt annak okával.  
 
mixödéma: felnőttkori pajzsmirigy elégtelenség, elégtelen tiroxin és trijód-tironin 
termelődés; 
endémikus golyva – elégtelen tiroxin és trijód-tironin hormontermelés, amelynek oka 
a jódhiány; 
Basedow-Graves féle kór: pajzsmirigy túltengés / pajzsmirigy túlműködés, túlzott 
trijód-tironin és tiroxin termelés; 
golyvás kreténizmus: gyerekkori pajzsmirigy elégtelenség, elégtelen trijód-tironin és 
tiroxin hormon termelődés. 
 

C            10 pont 
ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 

 
A vizelet képződésének helye:  

e) vesekelyhek 
f) nefronok 
g) húgyvezeték 
h) húgyhólyag 

 
2.  A pálcikasejtek: 

a) biztosítják a színeslátást 
b) festékanyagokat tartalmaznak 
c) az érhártyában találhatóak 
d) kémiai anyagok ingerlik 

 
3.  Az influenza a következő szervrendszer megbetegedése: 

e) emésztő 
f) kiválasztó 
g) izom 
h) légző 

 
4. A felső végtag csontjai:  

a) csípőcsontok 
b) kézközépcsontok 
c) lábközépcsontok 
d) lábtőcsontok 



 
5. A teljes tüdőkapacitás a következő térfogatok összege:  

a) vitálkapacitás és légzési térfogat 
b) légzési térfogat és kiegészítő térfogat 
c) légzési térfogat és tartalék térfogat 
d) maradék térfogat és vitálkapacitás 
 

D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 

vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

 
1. A halló analizátor központi szakasza tartalmazza a hallóreceptorokat. HAMIS  

A halló analizátor perifériás/környéki szakasza tartalmazza a hallóreceptorokat  
 

2. Az idegrendszer működési osztályozása szerint lehet szomatikus és vegetatív. IGAZ 
 

3. Egy normál belégzés során a tüdőkben nő a levegő légköri nyomása. HAMIS  
Egy normál belégzés során a tüdőkben csökken a levegő légköri nyomása.  

 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 
  

Eukariótáknál a fehérjék bioszintézise a DNS és különböző típusú RNS-ek 
részvételével történik: hírvivő, szállító és riboszomális.  

c) Mutasson be két különbséget a DNS és a riboszomális RNS között. 
A DNS kétszálas szerkezetű, az rRNS egyszálas szerkezetű 
A DNS a sejtmagban található, míg az rRNS a riboszómák alkotásában vesz részt. 
A DNS nukleotidjaiban a pentózt a dezoriribóz képviseli, míg az rRNS-ben a ribóz.  
A DNS nukleotidjaiban a nitrogénbázisok: adenin, guanin, citozin és timin, addig az 
rRNS-ben ezek: adenin, guanin, citozin és uracil. 

d) Egy emésztőenzim szintézise egy 778 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján 
történik, amelyből 52 nukleotid adenint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 

- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ irányú 
szakasz nukleotidsorrendje a következő: AATCCG; 
- a guanin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát. 

- a kétszálú DNS 778 nukleotidot tartalmaz,amelyből 52 A 
Mivel A=T, T=52 
A+T=52+52=104 
778-104=674 G+C 
Mivel G=C, ezért 674/2=337 G és 337 C 
- 3’-5’ irányú DNS AATCCG  komplementer szála: TTAGGC 
- 52 kettős kötés, 337 hármas kötés 

e) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 
használva és válaszolja meg azt. 
1. Mennyire stabil a fent elmített DNS molekula a mutagén tényezők hatásaival 

szemben? 
Válasz: Mivel a hármas kötések száma jóval több (337) mint a kettős kötéseké (52), 
ezért a DNS molekula stabil a mutagén tényezők hatásaival szemben, mivel a 
hármas kötések ellenállóbbak, nehezebben bomlanak fel.  

2. Írja fel a 3’-5’ AATCCG DNS szálról átíródó mRNS nukleotid sorrendjét! 
Válasz: mRNS: UUAGGC. 

B            12 pont 



Egy kórház intenzív terápiás osztályán fekszik egy beteg, akinek kis mennyiségű vér 
átömlesztésére van szüksége. Tudván, hogy a vörösvértestek felszínéről hiányoznak az 
agglutinogének/antigének, állapítsák meg:  

a) a beteg vércsoportját;  
A beteg 0 vércsoportú. 

b) egy lehetséges donor vércsoportját ezen beteg számára, indokolja meg válaszát; 
0 vércsoportú beteg számára csakis 0 vércsoportú donor adhat vért. A 0 vércsoportú 
személynek alfa és béta antitestjei vannak, ezek nem találkozhatnak a donor A vagy B 
antigénjével. Mivel A-nak van A antigénje, B-nek B és AB-nek A és B antigénje is, ezért 
csak a 0 vércsoport kompatibilis a 0 vércsoporttal. A 0 vércsoport univerzális 
donor/véradó.  

c) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszerben  
összeférhetetlen személytől származik.  
Ha a vért kapó agglutininjei/antitestjei találkoznak a donor megfelelő 
agglutinogénjével/antigénjeivel (α antitest az A antigénnel vagy β antitest a B 
antigénnel) akkor antigén-antitest reakció lép fel, és az agglutináció következtében a 
vörös vértestek kicsapódnak (hemolízis), és beállhat a halál. 

d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 
információkat használva és válaszolja meg azt! 
1. Ha a beteg AB vércsoportú lenne, milyen vércsoportú donoroktól kaphatna kis 

mennyiségű vért (max. 500 ml)? Válasz: A, B, AB és 0 vércsoportú vért kaphatna, 
azaz bárkitől kaphatna kis mennyiségű vért, mert az AB univerzális akceptor (mivel 
nincs sem alfa sem béta antitestje, ami találkozhatna a véradó A vagy B 
antigénjével). 

2. Ha az A vércsoportú személy lenne a donor, milyen vércsoportú személyeknek 
adhatna vért? Válasz: vért adhatna A és AB vércsoportú személyeknek. 

 
III. Tétel (30 pont) 
1.            14 pont 

Az emésztés az emberi szervezet egyik szerepe. 
a) Jellemezzen egy emésztőnedvet, amely szerepel a táplálékok kémiai átalakításában, 

megjelölve az emésztőnedv nevét, annak egy enzimét és a kémiai anyagot, amelynek 
lebontásában ez az enzim szerepel.  
a gyomornedv, a hasnyál, a bélnedv, a nyál; 
- gyomornedv – pepszin – fehérjék / gyomorlipáz – zsírok; 
- hasnyál – hasnyálamiláz – szénhidrátok / hasnyál lipáz – zsírok / tripszin - fehérjék 
- nyál – nyálamiláz – főtt keményítő vagy glikogén; 
- bélnedv – diszacharidázok – diszacharidok / bél lipáz – zsírok / oligopeptidázok – 
oligopeptidek. 

b) Írjon egy érvet az emésztéssel kapcsolatos alapvető higiéniai és patológiai alapfogalmak 
ismerete mellett.  

Nagy figyelmet kell fordítani az emésztőszervek egészségének a megőrzésére. Ennek 
érdekében fontos az alapvető higiéniai szabályok betartása. A higiéniai szabályok 
közül fontos betartani a következőket: a romlandó élelmiszereket a hűtőszekrényben 
kell tárolni, a zöldségeket és a gyümölcsöket fogyasztás előtt alaposan meg kell 
mosni, fontos az étkezés előtti kézmosás és az étkezés utáni fogmosás. A fogkefét 2-
3 havonta cserélni kell, figyelmet kell fordítani a fogak egészségére, a rendszeres 
ellenőrzés nagyon fontos. Kerülni kell az édességek fogyasztását, évés közben nem 
ajánlott a TV nézés, olvasás, telefonálás. Kerülni kell azokat a tényezőket, amelyek 
károsíthatják az emésztőrendszert. Ilyenek a mechanikai tényezők (balesetek, 
zúzódások), fizikai tényezők (nagyon meleg vagy hideg ételek fogyasztása), vegyi 
tényezők (alkohol, nikotin, koffein, kábítószerek stb.) és biológiai tényezők (vírusok, 
baktériumok). A szellemi kimerültség elkerülése érdekében fontos, hogy a szellemi és 
fizikai erőfeszítések egymást kiegyensúlyozottan váltsák, be kell tartani az alvási és 
pihenőidőt, kerülni kell a serkentőanyagok használatát, a lelki konfliktusokat és 
traumákat. Fontos az egészséges táplálkozás szabályainak a betartása. 



Az emésztőrendszert károsító betegségek lehetnek fertőző betegségek, 
fogszuvasodás, szájgyulladás, vékonybél- és vastagbélgyulladás, májcirrózis, epekő, 
hasnyálmirigy-gyulladás. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra voantkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet! 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

 - a vastagbél működése 
A vastagbélben nem történik vegyi emésztés, itt a meg nem emésztett szénhidrátok 
erjedése, valamint az emésztetlen fehérjék rothadása zajlik. A vastagbélben történik 
a víz és egyes vitaminok visszaszívódása és a bélsár besűrűsödése. A vastagbélben 
rengeteg hasznos baktérium él, amelyek B és K vitaminokat termelnek. 

 - bélnyálkahártya gyulladás (enterokolitisz) 
Az enterokolitisz oka valamilyen vírusos vagy bakteriális fertőzés. Tünetei – hasi 
fájdalom (köldök körüli) vagy erőteljes alhasi fájdalom jobboldalon,  megváltozott 
bélműködés (hasmenés 10-30 naponta), verejtékezés, szomjúság, kiszáradás, a 
vastagbélnyák fokozott termelődése. Oka lehet romlott élelmiszer vagy fertőzés. 
Lehet idült vagy heveny. 

2.             16 pont 
 

A szervezet alapvető életműködései a kapcsolatteremtő, az anyagforgalmi és a 
szaporodási életműködések. 
d) Sorolja fel egy analizátor részeit.  

Egy analizátor három részből épül fel: receptor / periférikus / környéki szakasz – 
közvetítő szakasz – központi szakasz. 

e) Mutassa be a családtervezés fontosságát a szaporodás egészségtanában.  
Az Egészségügyi Világszervezet a szaporodás egészségtanát testi, szellemi és 
szociális egészségi állapotként határozza meg, amely a szaporítórendszer 
működéséhez kötődik. Ez feltételezi, azt hogy az emberek képesek normális, 
kockázatmentes szexuális életvitelre és szabadon dönteni a szaporodás időpontjáról. 
Mindez szükségessé teszi a párok szexuális felvilágosítását, azt, hogy ismerjék és 
alkalmazzák a legmegfelelőbb (biztonságos, hatékony és olcsó) családtervezési 
módszert. A modern fogamzásgátló eszközök, módszerek segítségével a mai 
családokban már előre eltervezhető a születendő gyermekek száma. Az óvszer 
használata pedig nemcsak a nem kívánt terheségtől véd, hanem a nemi úton terjedő 
betegségektől is. 

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „Vázizom csoportok”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
 

„Vázizom csoportok” 
Fogalmak: fej izmai, nyak izmai, törzs izmai, hát és tarkó izmai, mellizmok, has izmai, 
felső végtagok izmai, alsó végtagok izmai, mimikai izmok, rágóizmok, fejbiccentő 
izom, trapézizom, széles hátizom, nagy mellizom, egyenes és ferde hasizmok, 
rekeszizom, bicepsz, tricepsz, négyfejű combizom, szabóizom 
  

A főbb vázizom csoportok a fej, a nyak, a törzs és a végtagok izmai. A fej izmait 
képviselik a rágó- és a mimikai izmok. A nyak izmaihoz tartozik a fejbiccentő izom. A 
törzs izmait a hát és tarkó izmai (széles hátizom, trapézizom), a mellkas izmai (nagy és 
kis mellizmok), a has izmai (egyenes és ferde hasizmok) képviselik. A felső végtagok 
főbb izmai a bicepsz és a tricepsz, míg az alsó végtag izmaihoz soroljuk a szabóizmot 
és a négyfejű combizmot. A hasüreget a mellüregtől elválasztó rekeszizom szintén 
harántcsíkolt izom, amelynek fontos szerepe van a légzés megvalósításában. 
 

 
  



Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 5 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 
  A halló analizátor központi szakaszát a halántéklebeny hallómezője képviseli. 
 
B            6 pont  

Nevezzen meg két felszállópályát a gerincvelő fehérállományából, és társítsa azokat a 
szerepükkel. 

 
Elülső szpinotalamikus pálya – durva tapintás (protopatikus érzékelés) és nyomás; 
Oldalsó szpinotalamikus pálya – hő- és fájdalomérzékelés: 
Goll-Burdach pálya (gerincvelő-nyúltagyi pálya) – finom tapintás (epikriptikus) és 
tudatos proprioceptív érzékelés. 

 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
1. Az alsó végtag csontjai a következők: 

a) kéztőcsontok 
b) bordák 
c) kézközépcsontok 
d) lábtőcsontok 

 
2.  A fejbiccentő izom a következő testrész izma: 

a) has 
b) fej 
c) nyak 
d) végtagok 

 
3.  A következő emésztőnedvből hiányoznak az enzimek:  

i) epe 
j) nyál 
k) gyomornedv 
l) hasnyál 

 
4.  A tüdőgyűjtőerek:  

m) a nagyvérkör részei 
n) a széndioxidos vért szállítják a tüdők felől 
o) a szív bal pitvarába nyílnak 
p) széndioxidos vért szállítanak a szívhez 

 
5.  A fotoreceptrorok: 

i) a látó analizátor ingerületvezető szakaszát alkotják 



j) csap és pálcika sejtek képviselik 
k) az ínhártyában találhatóak 
l) hiányoznak a festékanyagok 

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

1. A szomatikus idegrendszernek szimpatikus és paraszimpatikus részei vannak. HAMIS 
 A vegetatív idegrendszernek szimpatikus és paraszimpatikus részei vannak. 
 

2. A fehérjék emésztésének végtermékei az aminosavak. IGAZ 
 

3. A vizeletürítés során a vizelet a húgycsőből a húgyhólyagba jut. HAMIS   
A vizeletürítés során a vizelet a húgycsőből a külvilágba jut. 

 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 
  
A dezoxiribonukleinsav és a ribonukleinsav nukleotidokból épül fel. 

a) Jelöljön meg egy hasonlóságot és egy különbséget egy DNS és egy RNS nukleotid között. 
Hasonlóság: A DNS nukleotidja és az RNS nukleotidja is tartalmaz adenint, guanint és 
citozint. 
Különbség: A DNS nukleotidja még a fentieken kívül timint, míg az RNS-é uracilt 
tartalmaz. 
Különbség: A DNS nukleotidok pentóza a dezoxiribóz, míg az RNS-é ribóz. 
Hasonlóság: Mindkét nukleotid típus tartalmaz foszfátgyököt. 

f) Egy fehérje szintézise egy 168 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján történik, 
amelyből 32 nukleotid adenint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket:  

- a citozin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ irányú 
szakasz nukleotidsorrendje a következő: CTGGAA. 
b) 168 nukleotid, ebből 32 A 

A=T, tehát 32 T 
A+T= 32+32= 64 
168-64=104 G+C 
Mivel G=C, ezért 104/2=52 G és 52 C 
- A=T, tehát 32 kettős kötés van.  
- G≡C, tehát 52 hármas kötés van.  
- A 3’-5’ irányú CTGGAA DNS szakasz komplementer szála: GACCTT 

c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 
használva és válaszolja meg azt. 

1. Írja fel a 3’-5’ irányú CTGGAA DNS szakaszról másolódó mRNS szakasz nukleotid 
sorrendjét! 
Válasz: mRNS: GACCUU 

2. Mennyire stabil a fenti DNS molekula a mutagén tényezők hatásaival szemben? 
Válasz: Mivel a hármas kötések száma 52, a kettős kötéseké csak 32, ezért a fenti 
DNS molekula eléggé stabil a mutagén tényezők hatásaival szemben, mivel a 
hármas kötések nehezebben bomlanak fel.  

 
B            12 pont 
 Egy kórház sürgősségi osztályára három beteget hoztak, akiknek kis mennyiségű 
vérátömlesztésre van szükségük. Egyikük O-s vércsoportú, a másik kettő pedig B-s. A 
kórházban jelentkeztek véradásra a betegek rokonai. Ezek vércsoportjai a következők: O, A, 
AB. Állapítsa meg: 



a) a három páciens számára közös véradó vércsoportját, indokolja meg a válaszát;  
0 és B közös véradói: 0. Indoklás: a 0 vércsoport csak 0-s vért kaphat, a B-s pedig 0 
és B vért, AB vért egyikük sem kaphat és A vért sem. Tehát csak a 0 lehet közös donor 
számukra a fenti donorok közül.  

b) a B vércsoportú betegek vérplazmájában található agglutinin/antitest típust; B vércsoportú 
beteg antitestje: α (alfa) 

c) annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami Rh szempontból 
összeférhetetlen személytől származik.  
Rh szempontból összeférhetetlen személytől származó vérátömlesztés esetén (ha Rh- 
személy Rh+ vért kap) a D antigén ellen az Rh- személy vérében antiD antitestek 
termelődnek, és általában az első, kis mennyiségű vérátömlesztésnél nem okoznak 
problémát. A második ilyen vérátömlesztés során, a már meglevő antiD antitestek 
reakcióba lépnek a D antigénnel, agglutináció lép fel, a vörös vértestek szétesnek, és 
hemolízis miatt a beteg meghalhat. 

d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 
információkat használva és válaszolja meg azt! 

1. B vércsoportú személyek vörösvértestjeinek felületén milyen antigén(ek) 
található(k)? 
Válasz: B antigének 

2. Ha a fenti betegek AB vércsoportúak lettek volna, a fenti donorok közül kik 
adhatnának vért neki? 
Válasz: 0, A és AB, azaz mindhárom donor adhatna vért neki. 

 
III. Tétel (30 pont) 
1.            14 pont 
A szervezet egyik alapvető életműködése a légzés, amely a légzőrendszer által valósul meg. 
A higiéniai szabályok be nem tartása megbetegedésekhez vezethet. 

a) Soroljon fel három légzőszervi megbetegedést.  
Három légzőszervi megbetegedés: influenza, tüdőfibrózis, tüdőtágulás 
(tüdőemfizéma). 

b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A totálkapacitás a vitálkapacitásnal nagyobb 
értékű térfogat”.  
A TK azért nagyobb értékű térfogat a vitálkapacitásnál, mert a TK tartalmazza a VK-on 
kívül a maradék térfogatot is (MT).  
TK = VK + MT  

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet! 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

 - kilégzés – légzőmozgás 
A kilégzés egy passzív légzőmozgás. A kilégzés és a belégzés légzőmozgások. A kilégzés 
során a légzőizmok (rekeszizom és bordaközti izmok) elernyednek, a tüdőkben megnő a 
nyomás, és a levegő a tüdőkből kiáramlik. 

- légzési gázok cseréjének tüdőszakasza 
A légzési gázok cseréje a parciális nyomáskülönbségeken alapszik. A kisvérköri 
keringéssel a tüdőbe érkező vérből a szén-dioxid a léghólyagocskák levegőjébe, az 
oxigén pedig a léghólyagocskák légteréből a vérbe diffundál. Az oxigén parciális 
nyomása a léghólyagocskákban 95 Hgmm, a vérben pedig 40 Hgmm, tehát a diffúzió 
a léghólyagocskákból a vér irányába történik. A CO2 parciális nyomása a 
hajszálerekben 45 Hgmm, a léghólyagocskákban pedig 40 Hgmm, tehát a diffúzió a 
léghólyagocskák irányába történik. 

 
2.             16 pont 

Az endokrin mirigyek hormonokat termelnek. Az agyalapi mirigy egy endokrin mirigy. 
a) Jelölje meg az agyalapi mirigy helyét és nevezzen meg két, az agyalapi mirigy hátsó 

lebenyében tárolt hormont. 
Az agyalapi mirigy az agy alapi részén, a hipotalamusz alatt helyezkedik el. A hipofízis 
hátsó lebenyében az oxitocin és az ADH (antidiuretikus hormon, vazopresszin) 
tárolódik.  



b) Írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében: „Az agyalapi mirigy 
és a nemi mirigyek között funkcionális kapcsolat van”.  
Az agyalapi mirigy adenohipofízis része, vagyis az elülső lebenye olyan ún. 
trophormonokat termel, amelyek befolyásolják más endokrin mirigyek 
hormontermelését. Így az FSH és LH adenohipofízis hormonok szabályozzák a herék 
és petefészkek működését: a spermium és petesejt termelést, valamint az endokrin 
funkciót, azaz a nemi hormonok szintézisét.  

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A pajzsmirigy”, felhasználva a megfelelő 
tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
 

„A pajzsmirigy” 
Fogalmak: nyaki részen, a gége két oldalán, endokrin mirigy, lebenyek, isthmus, jód, 
agyfejlődés, tiroxin, trijód-tironin, kalcitonin, hormonok, anyagcsere, vércukor, vér Ca 
szintje, TSH, adenohipofízis, negatív visszacsatolás, Basedow-Graves kór, mixödéma, 
golyvás kreténizmus. 
 

A pajzsmirigy a nyaki részen, a gége két oldalán elhelyezkedő endokrin 
mirigyünk. Két lebenyből áll, amelyeket az isthmus köt össze. Hormonokat termel: 
jódtartalmú tiroxint és trijód-tironint, valamint a vér Ca szintjét szabályozó kalcitonint.  

A tiroxin és trijód-tironin serkentik az anyagcserét, növelik a vércukrot, 
szabályozzák az agyfejlődést. A pajzsmirigy hormontermelését negatív visszacsatolás 
révén szabályozza az adenohipofízis által termelt TSH trophormon. A pajzsmirigy 
működési zavarai endokrin betegségeket okoznak, ilyenek a mixödéma, a golyvás 
kreténizmus és a Basedow-Graves féle kór.  

  



 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 6 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 
 A vitál kapacitás a következő három légzési térfogat összegéből számítható ki: 
légzési térfogat, kiegészítő térfogat, tartalék térfogat. 
 
B            6 pont  

Nevezzen meg két endokrin betegséget. Társítsa mindegyik betegséget a 
hormontermelési zavar azon típusával, amely kiváltotta azt. 

 
Az akromegália: oka a hipofízis növekedési hormonjának hiperszekréciója felnőttkorban. 
A mixödéma: oka lehet a pajzsmirigy tiroxin hormonjának hiposzekréciója felnőttkorban. 
A Basedow -Graves kór: oka a pajzsmirigy tiroxin hormonjának hiperszekréciója 
felnőttkorban. 

C    .        10 pont 
ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 

 
1. A felső végtag csontjai a következők: 

a) kéztőcsontok 
b) bordák 
c) lábközépcsontok 
d) lábtőcsontok 

 
2. A bicepsz a következő testrész izma: 

a) has 
b) fej 
c) felső végtag 
d) törzs 

 
3. A szervezet anyagforgalmi életműködései a következő szervrendszerek részvételével 
valósulnak meg: 

a) emésztőrendszer és idegrendszer 
b) kiválasztórendszer és emésztőrendszer 
c) idegrendszer és izomrendszer 
d) légzőrendszer és izomrendszer 

 
4. A glomerulonefritisz a következő szervrendszer betegsége: 

a) keringési rendszer 
b) emésztőrendszer 
c) kiválasztórendszer 
d) légzőrendszer 

5. A belégzéstől eltérő módon, egy normális kilégzés során: 
a) a rekeszizom összehúzódik 



b) nő a tüdők térfogata 
c) nő a tüdőkben a levegő nyomása 
d) nő a mellkas térfogata                                                                                                                                    

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

1. A cukrok és fehérjék emésztésének végtermékei a gyomorban keletkeznek. HAMIS 
A cukrok és fehérjék emésztésének végtermékei a vékonybélben keletkeznek. 
 

2. A tüdőgyűjtőerek a kisvérkör részét képezik. IGAZ 
 

3. A vesztibuláris (egyensúlyérző) analizátor receptorai a középfülben találhatók. HAMIS 
A vesztibuláris (egyensúlyérző) analizátor receptorai a belső fülben találhatók. 

 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

 A genetika (örökléstan) a biológia egyik ága. 

 
a) Nevezzétek meg a bakteriális kromoszóma két jellemzőjét. 

A baktériumsejt belsejében egyetlen kör alakú kromoszóma található, amelyet 
kétszálas DNS molekula alkot. A bakteriális kromoszómát nem határolja 
sejtmaghártya, szabadon található a citoplazmában. Az RNS molekula segítségévél 
felcsavarodik, hurkokat, valamint szupercsavarulatokat hoz létre.  

 
b) Az egyik enzim szintézise egy kétszálas DNS szakasz által valósul meg. Ez a DNS 

szakasz 112 nukleotidból áll. Ebből 26 nukleotid guanint tartalmaz. Határozza meg: 
- a timin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS darabban (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 
 kétszálas DNS, 112 nukleotid, 26 guanin tartalmú nukleotid  

 G=C → 26 citozin 
 G+C= 26+26= 52 
 112-52= 60 A+T 

 A=T → 60:2= 30 timin 
 Felelet: a timin tartalmú nukleotidok száma 30. 
- a kétszálas DNS-szakaszban található kettős- és hármaskötések számát; 
 a kettős kötések száma: 30 (adenin és timin között alakulnak ki) 
 a hármas kötések száma: 26 (guanin és citozin között alakulnak ki) 
- a DNS 5`-3` láncának nukletidsorrendjét, tudva, hogy az ezzel komplementáris 3`-5` lánc 
nukleotidsorrendje a következő: TGACTT. 
  a DNS 5`-3` láncának nukletidsorrendje: ACTGAA 

c) Egészítse ki a b) alpont feladatát egy ön által megfogalmazott, tudományos 
szempontból helyes kérdéssel; válaszolja is meg a kérdést. 

1. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben? 
Válasz: A kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben 
elég gyenge, mert 30 kettős kötést tartalmaz, és kevesebb, 26 hármas kötést, 
a hármas kötések pedig stabilabb kötések, mint a kettős kötések, mert 
nehezebben bomlanak fel. 

2. Ha 3`-5`DNS lánc nukleotidsorrendje : TGACTT milyen nukleotidsorrendje van 
a  szakaszt lemásoló mRNS láncnak? Válasz:  ACUGAA 

B 12 pont 
Egy férfin sebészeti beavatkozást hajtottak végre, amely során kis mennyiségű vért 

veszített. Ezért a betegnek vérátömlesztésre van szüksége. A férfi B és Rh pozitív vércsoportú. A 
kórházban véradásra jelentkeznek a férfi rokonai, akik a következő vércsoportokkal rendelkeznek: 
A és Rh negatív, B és Rh negatív, AB és Rh negatív, O és Rh pozitív. Határozza meg: 



 
a) a lehetséges véradók vércsoportjait; 

A lehetséges véradók vércsoportjai B és Rh negatív, O és Rh pozitív. 
b) a O vércsoportú személyek vérplazmájában jelenlevő agglutinineket (antitesteteket); 

A O vércsoportú személyek vérplazmájában jelenlevő agglutininek  (alfa) és  (béta) 
antitestek. 

c) Rh faktor szempontjából inkompatibilis donortól származó vérrel történő vérátömlesztés 
következményét;  
Rh szempontból összeférhetetlen személytől származó vérátömlesztés esetén (ha Rh- 
személy Rh+ vért kap) a D antigén ellen az Rh- személy vérében antiD antitestek 
termelődnek, és általában az első, kis mennyiségű vérátömlesztésnél nem okoznak 
problémát. A második ilyen vérátömlesztés során, a már meglevő antiD antitestek 
reakcióba lépnek a D antigénnel, agglutináció lép fel, a vörös vértestek szétesnek, és 
hemolízis miatt a beteg meghalhat. 

d) Egészítse  ki  a  ezt   feladatot  egy ön  által  megfogalmazott  kérdéssel;  a  kérdésben 
használjon  a  biológia  szaknyelvére  jellemző  kifejezéseket;  válaszolja  meg  az  ön által 
megfogalmazott kérdést. 

1. Határozza meg a B vércsoportú beteg agglutinogén (antigén) típusát és ennek 
elhelyezkedését! 
A B vércsoportú beteg agglutinogén (antigén) típusa a B antigén, amely   
vörösvértestek felszínén helyezkedik el.   

2. Ha az A vércsoportú személy lenne a donor, milyen vércsoportú 
személyeknek adhatna vért? Válasz: vért adhatna A és AB vércsoportú 
személyeknek. 

 
III. Tétel (30 pont) 
1.            14 pont 

Az érzékszervek folyamatosan tájékoztatják az idegrendszert a környezeti feltételek 
változásairól. 
a) Osztályozza  az idegrendszert topográfiai szempontból. 

Az idegrendszer topográfiai szempontból központi (részei az agyvelő és a gerincvelő) 
és periférikus (környéki) idegrendszerre osztható (részei az idegdúcok és a 31 pár 
gerincvelői ideg, illetve a 12 pár agyideg). 

b) Jellemezze a fotoreceptorokat, meghatározva a nevüket és szerepeiket. 
A fotoreceptorok kétfélék: csapsejtek, amelyek a színes, nappali látás receptorai, és 
pálcikasejtek, amelyek a szürkületi látás receptorai.  

c) Írjon két-két igaz kijelentést (összesen négy kijelentést), melyben használjon a biológia             
szaknyelvére jellemző kifejezéseket. A mondatok vonatkozzanak a következő 
tartalmakra: 

- A szimpatikus ingerlés hatásai 
Szimpatikus hatásra a szívösszehúzódások frekvenciája nő, a szívkoszórúerek pedig 
kitágulnak. 
Szimpatikus hatásra tágul a pupilla (midriázis) és vízben szegény nyál termelődik. 
Szimpatikus hatásra a mellékvese velőállománya adrenalint és noradrenalint termel.  

- A szomatikus idegrendszer: reflexműködés - reflexfolyamat 
A reflex a szervezetnek a környezet ingereire adott válasza, a reflexműködés 
anatómiai alapja pedig a reflexív.  
A reflexív részei: receptor, afferens (érző) pálya, reflexközpont, efferens (mozgató) 
pálya és a végrehajtó szerv.  
A szomatikus idegrendszer a szervezetnek a környezetbe való beilleszkedését teszi 
lehetővé. 
A gerincvelő szomatikus reflexei kétfélék: monoszinaptikus reflexek, mint például a 
térdín-reflex és poliszinaptikusak vagy másnéven védekezési reflexek . 
 

2.             16 pont 
        A női szaporító készülék és a hím szaporító készülék a szaporodási életműködéseket 
valósítják meg. 



a) Sorolja fel a női szaporító készülék és a hím szaporító készülék két-két alkotóelemét. 
A női szaporító készülék két alkotóeleme a petefészek és a méh, a hím szaporító készülék 
részei pedig a herék és a dülmirigy (prosztata). 

b) Magyarázza meg a következő állítást: „A hipofízis befolyásolja a női- és a hím szaporító 
készülék működését.” 

Az agyalapi mirigy gonadotrop hormonokat (FSH, LH) termel, amelyek a nemi  mirigyek 
működését szabályozzák negatív visszacsatolás (negatív feedback) által. Az  FSH 
(tüszőérlelő hormon) a nőknél serkenti a tüszők érését, a férfiaknál pedig fenntartja a 
spermiumok termelését, az LH (lutenizáló hormon) a nőknél az ovulációt indítja be, 
férfiaknál pedig a tesztoszteron termelését szabályozza. 

c) Alkosson miniesszét a „Fogamzás és fogamzásgátlás” címmel, melyben használjon a 
biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket. 
Tartsa szem előtt a következőket: 
- soroljon fel erre a témára jellemző hat fogalmat. 
- alkosson legtöbb három-négy összetett mondatból álló, összefüggő szöveget, melyben 

használja helyesen és összefüggéseiben ezeket a fogalmakat 
 

 
              „Fogamzás és fogamzásgátlás”    

 
 Fogalmak: petevezeték, hím ivarsejt, petesejt, zigóta, nidáció/beágyazódás, hólyagcsíra, 
bélcsíra, köldökzsinór, méhlepény (placenta), gumióvszer. 
 

Megtermékenyítés a méhkürt vagy petevezeték felső harmadában megy végbe. 
A megtermékenyítés során egy hím ivarsejt feji része behatol a petesejtbe. Az egyszeres 
kromoszómaszerelvényű, azaz haploid hím ivarsejt és petesejt magjának összeolvadása után 
kialakul a diploid, kétszeres kromoszóma-szerelvényű zigóta. Megtermékenyítés után a 
zigóta osztódni kezd, és kb. a 10 napon megtörténik a beágyazódás-nidáció a méh 
nyálkahártyájába. Következik a hólyagcsíra, majd bélcsíra állapot, és azután már embrióról 
beszélünk. Az anya és a magzat között kapcsolat alakul ki, megjelenik a: magzating (amnion, 
köldökzsinór, méhlepény (placenta). A terhesség 9 hónapig tart (280) nap, majd a szüléskor 
a magzat kilökődik a méhből. Fogamzásgátlás és családtervezés: a helyesen alkalmazott 
fogamzásgátló módszerek lehetővé teszik a nem kívánt terhesség megakadályozását, 
valamint a nemi betegségek elkerülését. Több fogamzásgátló módszer létezik: gumióvszer: 
legnagyobb előnye, hogy nemcsak a nem kívánatos terhességtől, de a különböző nemi 
betegségektől is megvéd. Hatásmechanizmusa, hogy használata során megakadályozza az 
ondó hüvelybe kerülését. 
  
 

 
  



Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 7 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 
 A lábtőcsontok, a lábközépcsontok, a lábujjpercek az alsó végtag csontjai. 
 
B            6 pont  

Nevezzen meg két pályát, melyek a gerincvelő ingerületvezető működését valósítják 
meg. Társítsa mindkét pályát a szerepével. 
 
Az elülső szpinotalamikus pálya - a durva tapintás (protopatikus érzékelés) és 
nyomásérzékelés ingerületeit vezeti. 
Az oldalsó szpinotalamikus pálya- hő- és fájdalomérzés ingerületeit vezeti. 
 

C            10 pont 
ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 

6. A széndioxidos vér a szív jobb kamrájából a következő vérérbe jut: 
a) aorta 
b) tüdőosztóér 
c) üres gyűjtőerek 
d) tüdőgyűjtőerek 

 
7. A pajzsmirigy hormontermelő tevékenységének zavara kiválthatja: 

a) az akromegáliát 
b) a diabetes insipidust 
c) a cukorbetegséget 
d) a mixödémát 

 
8. A szervezet kapcsolatteremtő életműködései a következő szervrendszerek részvételével 
valósulnak meg: 

a) idegrendszer és izomrendszer 
b) kiválasztó rendszer és emésztőrendszer 
c) izomrendszer és keringési rendszer 
d) légzőrendszer és csontrendszer 

 
9. A váll izmaihoz tartozik: 

a) szabóizom 
b) deltaizom 
c) ferde hasizom 
d) trapézizom 
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5. A pálcikasejtek: 
a) pigmenteket tartalmaznak 
b) a sárga foltból hiányoznak 
c) az érhártyában találhatók 
d) kemoreceptorok 

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

 
- A vizelet a nefron szintjén képződik. IGAZ 

 
- Az enterocolitis (bélgyulladás) a légző rendszer betegsége. HAMIS 
 Az enterocolitis (bélgyulladás) az emésztőrendszer betegsége. 
 
- A hallóanalizátor központi szakasza tartalmazza a hallóreceptorokat. HAMIS 
 A hallóanalizátor periférikus/környéki szakasza tartalmazza a hallóreceptorokat. 
 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

Az eukarióta sejtben többféle RNS molekula található. 
e) Nevezzen meg két RNS típust, és határozza meg mindegyik egy-egy jellemzőjét. 

Két RNS típus a hírvivő RNS (mRNS) és a szállító RNS (tRNS). Az mRNS egyszálas 
szerkezetű, mivel a DNS egyik láncának genetikai információját másolja le. A tRNS 
szállítja az aminosavakat a fehérjeszintézis helyére, alakja lóherelevélhez hasonlít. 

 
f) Az egyik enzim szintézise egy kétszálas DNS szakasz által valósul meg. Ez a DNS szakasz 

366 nukleotidból áll. Ebből 44 nukleotid adenint tartalmaz. Határozza meg: 
d) a DNS 5`-3` láncának nukletidsorrendjét, tudva, hogy az ezzel komplementáris 3`-5` 
lánc nukleotidsorrendje a következő: GGCGAT 
 Válasz: a DNS 5`-3` láncának nukletidsorrendje: CCGCTA 
e) a guanin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS darabban (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
 kétszálas DNS, 366 nukleotid 
 44 adenin 

 A=T → 44 timin 
 A+T= 44+44= 88 
 366-88= 278 C+G 

 C=G →278:2= 139 guanin 
 Válasz: a guanin tartalmú nukleotidok száma 139. 
f) a kétszálas DNS-szakaszban található kettős- és hármaskörtések számát; 
 A kettős kötések száma: 44 (adenin és timin között alakulnak ki) 
 A hármas kötések száma: 139 (guanin és citozin között alakulnak ki) 

c)   Egészítse ki a b) alpont feladatát egy ön általa megfogalmazott, tudományos szempontból 
helyes kérdéssel; válaszolja is meg a kérdést. 

1. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben? A 
kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben eléggé nagy, 
mert 139 hármas kötést tartalmaz, és kevesebb, 44 kettős kötést, a hármas 
kötések pedig stabilabb kötések, amelyek nehezebben bomlanak fel, mint a 
kettős kötések. 

2. Ha 3`-5`DNS  lánc nukleotidsorrendje : GGCGAT. milyen nukleotidsorrendje van 
a szakaszt lemásoló mRNS láncnak?   Válasz: CCGCUA 

 
B 12 puncte 

 



Egy személynek kis mennyiségű vérrel történő vérátömlesztésre van szüksége. A személy 
vérének vizsgálata során a vörös vértestek felületén kizárólag az A antigént/agglutinogént mutatták 
ki. Határozza meg: 

a) a személy vércsoportját és a vérplazmájában jelenlevő agglutinint/antitestet; 

A személy vércsoportja A vércsoport, és a vérplazmájában jelenlevő agglutinin a  
(béta) antitest. 

b) két olyan vércsoportot, melyektől ez a személy vért kaphat; 
Az A vércsoportú személy vért kaphat A és O vércsoportú személytől. 
az Rh faktor szempontjából inkompatibilis donortól származó vérrel történő vérátömlesztés 
következményét;  
Rh szempontból összeférhetetlen személytől származó vérátömlesztés esetén (ha 
Rh- személy Rh+ vért kap) a D antigén ellen az Rh- személy vérében antiD antitestek 
termelődnek, és általában az első, kis mennyiségű vérátömlesztésnél nem okoznak 
problémát. A második ilyen vérátömlesztés során, a már meglevő antiD antitestek 
reakcióba lépnek a D antigénnel, agglutináció lép fel, a vörös vértestek szétesnek, és 
hemolízis miatt a beteg meghalhat. 

c) Egészítse ki a ezt feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; a kérdésben 
használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket; válaszolja meg az ön által 
megfogalmazott kérdést. 

1. Határozzon meg két olyan vércsoportot, amelyeknek az A vércsoportú 
személy vért adhat! 
Válasz: Az A vércsoportú személy vért adhat A és AB vércsoportú 
személyeknek.  

2. Az A vércsoportú személyek vörös vértestjeinek felületén milyen 
antigének találhatók? 
Válasz: A antigének 

  
III. Tétel (30 pont) 
1.            14 pont 

A légzés biztosítja az életműködések fenntartásához szükséges energiát. A légzési gázokat 
a vér szállítja. 
a) Nevezze meg a légzési gázok vérben történő szállításának két módját. 

A vér oxigéntartalmának 98,5 %-át szállítódik labilis oxihemoglobin formájában,1 %-a 
oldva van a vérplazmában. 
A szén-dioxid 8 % a plazmában oldott formában szállítódik, a többi  92% 
karbaminohemoglobin és bikarbonátok és formájában. Ebben az esetben szén-dioxid 
a vérbe diffundál, és ott vízzel egyesülve szénsavat alkot. A szénsav pedig 
hidrogénkarbonát-ionra disszociál: C O 2 + H 2 O = H 2 C O 3 = H + + H C O 3 

– 
A H C O 3 – a plazmában Na+ hoz, a vörösvértestekben K+ hoz kapcsolódik. A 
karbaminohemoglobin a CO2 és a hemoglobin között kialakuló labilis kötés által jön 
létre. 

b) Magyarázza meg az izmok tüdőszellőzésben betöltött szerepét. 
Belégzéskor a légzőizmok (rekeszizom, bordaközti izmok) összehúzódnak, és 
megnövelik a tüdő és a mellkas térfogatát. Kilégzéskor a légzőizmok elernyednek, 
ezáltal csökken a tüdők térfogata. 

c) Írjon két-két igaz kijelentést (összesen négy kijelentést), melyben használjon a biológia 
szaknyelvére jellemző kifejezéseket. A mondatok vonatkozzanak a következő tartalmakra: 

             - Tüdőtágulat (emfizéma)  
Tüdőtágulatot (emphysema pulmonum) a tüdő rugalmas kötőszövetének a 
pusztulása és a tüdő tágulása okozza. Tüdőtágulás esetén a tüdőhólyagocskák 
károsodnak. A maradék tüdőhólyagocskák kevésbé hatékonyan működnek, és 
levegő reked a tüdőben, mivel összehúzódóképességük csökken, és a szövetük 
pusztul. A pangó levegő miatt csökken a belélegzett friss levegő mennyisége, és a 
tüdő tartósan kitágul, ezt ellensúlyozni igyekvő erőfeszítései miatt. Minthogy a 
kitágult tüdő nem képes kielégíteni a test oxigénszükségletét, a legcsekélyebb testi 
erőkifejtés is súlyos légszomjat válthat ki. A szív és az agy nem kap elég oxigént, 
és ezért a megbetegedhet a szív, jelentkezhet az agyi hipoxia miatti ingerlékenység 
és depresszió. 



- Légzési térfogatok és kapacitások 
Nyugodt légzéskor egy légvétellel kb. 500 ml  levegő cserélődik a tüdő légtere és a 
külvilág között. Légzési térfogatnak (LT) nevezzük; 
Belégzési tartalék levegő vagy kiegészítő térfogat (KT) - az erőltetett belégzéskor 
még bejuttatható levegő, 1500 ml; 
Kilégzési tartalék levegő vagy tartalék térfogat (TT) - az erőltetett kilégzéskor még 
kipréselhető levegő, 1000-1500 ml; 
Reziduális vagy maradék térfogat (MT)- erőltetett kilégzés után is a tüdőben maradó 
levegő, 1500 ml; 
Vitálkapacitás (VK): VK =LT+KT+TT; nyugalmi helyzetben kb.3500 ml; 
Totálkapacitás (TK): TK =VK+MT; 

 
2                                                                                                                                                    16 pont  
 
A női szaporító készülék és a hím szaporító készülék a faj fennmaradását biztosítják. 

a) Határozza meg a gonádok/nemi mirigyek helyzetét, valamint a férfi- és női gaméták 
(csírasejtek) nevét. 
A petefészkek a kismedencében, a méh két oldalán helyezkednek el, a női gaméták 
pedig a petesejtek. A herék a herezacskóban helyezkednek el, a szervezeten kívül, a 
gát alatt, és a férfi gaméták pedig a spermiumok / ondósejtek. 

b) Magyarázza meg a következő állítást: „A hipofízis működési zavara befolyásolhatja a nemi 
mirigyek működését”. 
Az agyalapi mirigy gonadotrop hormonokat (FSH, LH) termel, amelyek a nemi mirigyek 
működését szabályozzák negatív visszacsatolás (negatív feedback) által. Az FSH 
(tüszőérlelő hormon) a nőknél serkenti a tüszők érését, a férfiaknál pedig fenntartja a 
spermiumok termelését, az LH (lutenizáló hormon) a nőknél az ovulációt indítja be, 
férfiaknál pedig a tesztoszteron termelését szabályozza. 

c) Alkosson miniesszét a „A szaporodás egészségtana” címmel, melyben használjon a biológia 
szaknyelvére jellemző kifejezéseket. 
Tartsa szem előtt a következőket: 

- soroljon fel erre a témára jellemző hat fogalmat. 
- alkosson legtöbb három-négy összetett mondatból álló, összefüggő szöveget, melyben 

használja helyesen és összefüggéseiben ezeket a fogalmakat 
 

„A szaporodás egészségtana” 

  
       Fogalmak: szifilisz, AIDS, gumióvszer, petefészek-gyulladás, biológiai tényezők, vírusok, 

baktériumok, prosztata adenóma.  

Kerülni kell azokat a tényezőket, amelyek károsíthatják a szaporító rendszert. Ilyenek 
a mechanikai tényezők (ütés, szúrás), fizikai tényezők (nagyobb hőmérséklet- 
ingadozások), vegyi tényezők és biológiai tényezők (vírusok, baktériumok). Fontos az 
alapvető személyi higiéniai szabályok betartása. A szexuálisan terjedő betegségek 
könnyen terjednek, számos baktérium (szifilisz), vírus (herpesz, AIDS, HPV), gomba és 
más élősködők juthatnak be a nemi szervek szintjén. Ajánlott a gumióvszer nélküli 
szexuális érintkezés kerülése, egyszer használatos fecskendők használata, az egész test, 
főleg a nemi szervek higiéniája. A szaporító rendszer betegségei a petefészek-gyulladás 
és a prosztata adenóma. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 8 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 
 A szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer a vegetatív idegrendszer részei. 
B            6 pont  

Nevezzen meg két hipofízis hormont. Társítsa mindkettőt egy-egy, nekik megfelelő 
sajátos hatással. 

 
Az adenohipofízis által termelt STH (növekedési hormon) – befolyásolja/elősegíti a 
növekedést, mivel csökkenti a Na, a K, a Ca, a P és a N kiürülését, serkenti a fehérjeszintézist. 
A prolaktin hormon - serkenti az emlők fejlődését, és fenntartja a tejelválasztást a nőknél. 
 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
1. A hasizmokhoz tartoznak: 

a) rágóizmok 
b) ferde izmok 
c) mellizmok 
d) fejbiccentő izmok 

 
2. A férfi szaporító rendszerhez tartozik: 

a) a végbélnyílás   
b) a petefészek  
c) a prosztata  
d) a méh  

 
3. A szervezet táplálkozási életműködése a következő szervrendszer segítségével valósul meg: 

a) kiválasztó 
b) izomrendszer 
c) idegrendszer 
d) csontrendszer 

 
4. A combcsont és a sípcsont a következő csontvázrészben találhatóak: 

a) fej 
b) alsó végtag 
c) felső végtag 
d) törzs 

 
5. A csapsejtek: 

a) fényérzékeny pigmentet tartalmaznak 
b) hiányoznak a sárga foltból 

 



c) az ínhártyában vannak 
d) kemoreceptorok 

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

 
1. A petesejt a női nemi mirigy. HAMIS 

A petesejt a női nemi ivarsejt (gaméta). 
 

2. A diabetes insipidus, az akromegália és az endémikus golyva endokrin betegségek. IGAZ 
 

3. A hasnyál vegyi összetételében pepszin van. HAMIS 
A gyomornedv vegyi összetételében pepszin van. 

 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

Az eukarióták fehérjeszintézisében több RNS típus vesz részt. 

 
a) Nevezzen meg két RNS típust, amelyek részt vesznek a transzláció/dekodifikálás 

folyamatában, és adja meg a két RNS típus egy – egy jellemzőjét. 
 Két RNS típus, amely részt vesz a transzláció folyamatában a hírvivő RNS (mRNS) és 
 a szállító RNS (tRNS). Az mRNS egyszálas szerkezetű, mivel a DNS egyik láncának   
genetikai információját másolja le. A tRNS szállítja az aminosavakat a fehérjeszintézis 
helyére, alakja lóherelevélhez hasonlít. 

b) Egy fehérjemolekula szintézise egy 766 nukleotidból álló kétszálú DNS információja 
alapján történik, amelyből 106 timint tartalmaz. Állapítsa meg a következóket: 

 
- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ 

irányú szakasz nukleotidsorrendje a következő: GTTAAC. 
  az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotidsorrendje: CAATTG 

 
- a guanin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 
A kétszálas DNS- t 766 nukleotid alkotja, amelyből 106 nukleotid tartalmaz timint. 

 A=T → 106 adenin  
 A+T= 106+106= 212 
 766-212= 554 C+G 

 C=G →554:2= 277 guanin 
 Válasz: a guanin tartalmú nukleotidok száma 277. 

 
- a kettős és hármas kötések számát a kétszálas DNS szakaszból. 

 a kettős kötések száma: 106 (adenin és timin között alakulnak ki) 
 a hármas kötések száma: 277 (guanin és citozin között alakulnak ki) 

 
c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, a specifikus tudományos 

biológiai információkat használva és válaszolja meg azt! 
1. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben? 

Válasz: A kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben 
eléggé nagy,  mert 277 hármas kötést tartalmaz, és kevesebb, 106 kettős kötést, 
a hármas kötések pedig stabilabb kötések, amelyek nehezebben bomlanak fel, 
mint a kettős kötések. 

2. Ha 3`-5`DNS lánc nukleotidsorrendje: GTTAAC, milyen nukleotidsorrendje van 
a szakaszt lemásoló mRNS láncnak?   Válasz: CAAUUG 

 



B 12 pont 

 
Egy betegnek kis mennyiségű vérre van szüksége. A beteg vörösvértestjein csak B 

antigént/ agglutinogént mutattak ki. 
Állapítsa meg a következőket: 
a) A beteg vércsoportját és a rá jellemző agglutinint/antitestet. 

A beteg vércsoportja B, és a rá jellemző agglutinin az  (alfa) antitest. 
b) Két lehetséges donor vércsoportját 

Két lehetséges donor vércsoportja B és O. 
c) annak következményét ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszer 

szempontból összeférhetetlen személytől származik; 
Ha a vért kapó agglutininjei/antitestjei találkoznak a donor megfelelő 
agglutinogénjével/antigénjeivel (α antitest az A antigénnel vagy β antitest a B 
antigénnel) akkor antigén-antitest reakció lép fel, és az agglutináció következtében a 
vörös vértestek kicsapódnak (hemolízis), és beállhat a halál. 

d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a specifikus tudományos biológiai 
információkat használva és válaszolja meg. 

1. Határozza meg, hogy milyen vércsoportú személyeknek adhatna vért a B 
vércsoportú beteg! 
Válasz: a B vércsoportú beteg B és AB vércsoportú személyeknek 
adhatna vért. 

2. B vércsoportú személyek vörösvértestjeinek felületén milyen antigének 
találhatók? 
Válasz: B antigének. 

 
III. Tétel (30 pont) 
1.            14 pont 

Légzéskor a levegő áramlása két ellentétes irányú mozgással valósul meg a ezek a belégzés 
és a kilégzés. 

g) Írja le a belégzés és a kilégzés folyamatának egy – egy jellemzőjét. 
Belégzéskor a légzőizmok összehúzódnak, a mellkas és a tüdő térfogata nő. 
Kilégzéskor a légzőizmok elernyednek, a mellkas és a tüdő térfogata csökken.  

h) Indokolja meg a következő kijelentést:” A tüdő totálkapacitása nagyobb, mint a 
vitálkapacitás.” 
A totálkapacitás a vitálkapacitásnál nagyobb értékű térfogat, mivel a totálkapacitás a 
légzési térfogat, a kiegészítő térfogat és a tartalék térfogat mellett magába foglalja a 
maradék térfogatot is. TK = VK + MT 

i) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindegyik tartalomra vonatkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

 
- A légzés- alapvető egészségügyi és kórélettani fogalmak 

A légzőkészülék egészségének megőrzése érdekében fontos, hogy a belélegzett 
levegő hőmérséklete legyen 18-20 ºC-os, megfelelő páratartalmú és tisztaságú. 
Fontos az orron át történő légzés, a rendszeres testmozgás, légzőgyakorlatok 
végzése. Kerülni kell azokat a tényezőket, amelyek károsíthatják a légzőrendszert. 
Ilyenek a mechanikai tényezők (balesetek, zúzódások), fizikai tényezők (nagyobb 
hőmérséklet ingadozások), vegyi tényezők (alkohol, kábítószerek, gyógyszertöbblet 
stb.) és biológiai tényezők (vírusok, baktériumok, paraziták). A légzőrendszer 
betegségei: influenza, tüdőfibrózis, tüdőtágulás (tüdőemfizéma). 

 
- A vér szerepe az O2 szállításában. 

Az oxigén 98,5 %-a a vérben oxihemoglobin formájában szállítódik, amely egy labilis 
vegyület.  Az oxigén a hemoglobin molekula vasatomjához kapcsolódik gyenge 
kötés által. Az oxigén kb. 1%-a a plazmában feloldva szállítódik. 
 
 

 



2. 16 pont 

 
Az emberi szervezet alapvető életműködései a kapcsolatteremtő, táplálkozási és 
szaporodási életműködések. 

a) Fogalmazzon meg két példát a táplálék gyomorban lejátszódó vegyi átalakulási folyamataira. 
A gyomornedv pepszinogént tartalmaz, amely sósav hatására aktiválódik, és a pepszin 
a fehérjéket albumózokra és peptonokra bontja. A csecsemőknél még található tejoltó 
enzim (labferment), amely megalvasztja a tejet (a tejben levő kazeinogénből parakazein, 
illetve kálcium jelenlétében kálcium parakazeiát képződik) és lipáz, amelyek a tejben, 
tejszínben levő zsírok bontását kezdi meg. 

b) Magyarázza meg a következő állitást: „A vázizmok a mozgás aktív szervei.” 
A vázizmok a mozgás aktív szervei, mivel összehúzódásuk energiát igényel, és 
összehúzódva képesek a csontokat elmozdítani. 

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A csontok növekedése”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

 amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
 
 

                „A csontok növekedése” 
 
 Fogalmak: hosszanti növekedés, növekedési porcgyűrű, epifízis, diafízis, 

vastagságbeli növekedés, csonthártya, csontképző sejtek, hipofízis, nemi hormonok.  
 

 A csontok növekedése kétféleképpen történik: hosszanti növekedés és vastagodás. 
 A csontok hosszanti növekedését a csontok végrészén található növekedési 
 porcgyűrűk (az epifízis és a diafízis közötti porcgyűrűk) biztosítják. A csontok 
 vastagságbeli növekedése a csonthártya felől indul meg, a csontképző sejtek 
 segítségével. Ezeket a folyamatokat vitaminok (A, C, D) és hormonok befolyásolják. A 
csontok növekedését serkenti a hipofízis által termelt növekedési hormon (STH) és a 
nemi hormonok, mint például a tesztoszteron. 

 
 

 

  



Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 9 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 

A glomeruláris ultraszűrés, a visszaszívódás és a kiválasztás/exkréció a vizeletképződés 
folyamatai. 

B                 6 pont  
 

Nevezzen meg két izomösszehúzódás típust. Társítsa ezeket az összehúzódás 
típusokat egy-egy jellemzőjükkel. 
 

Az izotóniás összehúzódásra jellemző, hogy az izom megrövidül, tónusa nem 
változik, és mozgásban vagy mechanikaban munkát nyilvánul meg. 
Az izometriás összehúzódásra jellemző, hogy az izom hossza nem változik, feszülése 
fokozódik, és a testtartásban szerepet játszó izmoknál fordul elő. 

 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 

10. A felfázás a következő szervrendszerre jellemző betegség: 
 keringési 
 idegrendszeri 
 csontrendszeri 
 szaporítórendszeri 

 
11. A táplálkozási életműködéseket biztositó szervrendszerek: 

 keringés, idegrendszer, emésztőrendszer, izomrendszer 
 emésztőrendszer, izomrendszer, idegrendszer, légzőrendszer 
 kiválasztórendszer, emésztőrendszer, idegrendszer, izomrendszer 
b) légzőrendszer, kiválasztórendszer, emésztőrendszer, keringési rendszer 

 
12. Az egyik analizátor betegsége a szürkehályog. 

 hallás 
 bőr 
 egyensúlyérzés 
 látás 

 
13. A vese: 

 szerkezeti és működési alapegysége a nefron 
 egy húgyút 
 páratlan szerv 
 a mellkasban van 

 
 



14. A hallás analizátor receptorainak helye: 
 középfül 
 belső fül 
 külső fül 
 az analizátor központi szakasza 

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

6. A csapsejtek a nappali látást biztosítják, míg a pálcikasejtek a színes látást. HAMIS 
A csapsejtek a nappali látást biztosítják, míg a pálcikasejtek a szürkületi látást. 

7. A gerincvelő szerepe a reflexműködés és az ingerületvezetés. IGAZ 
8. A tarsus és a carpus az alsó végtag csontjai. HAMIS 

A tarsus (lábtőcsontok) és a lábközépcsontok az alsó végtag csontjai. 
 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

Az eukarióta sejtek DNS-t és különböző típusú RNS-t tartalmaznak: hírvivő RNS, 
riboszomális RNS, szállitó RNS, mikronukleáris RNS. 

 

a) Jelöljön meg egy hasonlóságot és egy különbséget két, tetszőlegesen választott RNS típus 
között. a felsoroltak közül. 

 Az mRNS és a tRNS nukleotidokból épül fel, amely nitrogénbázisokat 
(adenin,guanin,citozin,uracil), ribóz cukormolekulát és foszfátgyököt tartalmaz. Az 
mRNS egyszálas szerkezetű, nagysága változó, a tRNS tartalmaz kétszálas 
szakaszokat is, így alakja lóherelevélhez hasonlít, és 70-90 nukleotidot tartalmaz. 

b) Egy fehérje szintézise egy 206 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján 
történik, amelyből 94 nukleotid adenint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 

 
c) az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ 

irányú szakasz nukleotidsorrendje a következő: TTTCGA 
 az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotidsorrendje: AAAGCT 
 
d) a citozin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 
  kétszálas DNS, 206 nukleotid 
  94 adenin 

  A=T → 94 timin 
  A+T= 94+94= 188 
  206-188= 18 C+G 

  C=G →18:2= 9 citozin 
  Válasz: a citozin tartalmú nukleotidok száma 9. 
 
e) a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
 a kettős kötések száma: 94 (adenin és timin között alakulnak ki) 
 a hármas kötések száma: 9 (guanin és citozin között alakulnak ki) 
 
g) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt! 
1. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben? 

A kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben eléggé 
kicsi, mert 94 kettős kötést tartalmaz, és kevesebb, 9 hármas kötést, a kettős 
kötések pedig nem annyira stabil kötések, mint a hármas kötések. 

2. Ha 3`-5`DNS lánc nukleotidsorrendje TTTCGA, milyen nukleotidsorrendje van 
a szakaszt lemásoló mRNS láncnak?   Válasz: AAAGCU 



 
B                                                                                                                              12 pont          
Egy A és Rh negatív személynek egy kis mennyiségű vérre van szüksége. 
Állapítsa meg a következőket: 

 
j) az A vércsoportra jellemző agglutinin/antitest típust; 

 az A vércsoportra jellemző agglutinin/antitest típus:  (béta) antitest 
k) vérátömlesztéshez felhasználható két vércsoportot az ABO rendszernek megfelelően; 
 A vérátömlesztéshez felhasználható két vércsoportot az ABO rendszernek 

megfelelően az A és a O vércsoport. 
l) annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami Rh szempontból 
összeférhetetlen személytől származik; 
 Rh szempontból összeférhetetlen személytől származó vérátömlesztés esetén (ha Rh- 

személy Rh+ vért kap) a D antigén ellen az Rh- személy vérében antiD antitestek 
termelődnek, és általában az első, kis mennyiségű vérátömlesztésnél nem okoznak 
problémát. A második ilyen vérátömlesztés során, a már meglevő antiD antitestek 
reakcióba lépnek a D antigénnel, agglutináció lép fel, a vörös vértestek szétesnek, és 
hemolízis miatt a beteg meghalhat. 

m) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 
információkat használva és válaszolja meg azt! 

1. Határozza meg az A vércsoportra jellemző agglutinogém/antigén típust, és ennek 
helyét! 
Válasz: Az A vércsoportra jellemző agglutinogém/antigén típus az A antigén, 
amely a vörösvértestek felszínén helyezkedik el. 

2. Milyen agglutinogén és agglutinin jellemző a O vércsoportra?  
Válasz: a O vércsoport nem rendelkezik agglutinogénnel, és tartalmaz alfa (α) 
illetve béta (β) agglutinint.  

III. Tétel (30 pont) 
1.            14 pont 

A szervezet és külső környezet közötti gázcserét a légzőrendszer valósítja meg. 

 
d) Jellemezze a belégzést a következő szempontok alapján: melyik a belégzési gáz, amely 

bekerül a tüdőbe, példa egy, a belégzést biztositó izomra, hogyan módosul a mellkas 
térfogata és a levegő nyomásértéke a tüdőben. 
Belégzéskor a belégzési gáz az oxigén, a belégzést biztosító izom a rekeszizom, és 
belégzéskor a mellkas térfogata nő, a nyomás értéke a tüdőben pedig csökken. 

e) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A belégzés egy aktív folyamat” 
A belégzés egy aktív folyamat, mivel a légzőizmok (rekeszizom, bordaközti izmok) 
összehúzódnak, ehhez pedig energiára van szükség. 

f) Alkosson négy kijelentő mondatot mindkét tartalomra kettőt - kettőt, felhasználva a 
megfelelő tudományos nyelvezetet. 
Használja fel erre a célra a következő a következő tartalmakra vonatkozó információkat: 
 a teljes tüdőkapacitás 

A teljes tüdőkapacitást a vitálkapacitás és a maradék térfogat adja meg. 
A vitálkapacitás a légzési térfogat, a kiegészítő térfogat és a tartalék térfogat 
összege. 

 A vér szerepe a CO2 szállításában 
A szén-dioxid 8%-a plazmában oldott formában szállítódik, a többi 92% 
karbaminohemoglobin és bikarbonátok formájában. Ebben az esetben a szén-
dioxid a vérbe diffundál, és ott vízzel egyesülve szénsavat alkot. A szénsav pedig 
hidrogénkarbonát-ionra disszociál: C O 2 + H 2 O = H 2 C O 3 = H + + H C O 3 

–. A H C 
O 3 – a plazmában Na+ hoz, a vörösvértestekben K+ hoz kapcsolódik. 
A karbaminohemoglobin labilis vegyület a CO2 és a hemoglobin között. A CO2 nem 
az oxigén kötőhelyét használja, hanem a hemoglobin molekula más részéhez 
kapcsolódik. 
 
 



2.       16 pont 

 
A belső elválasztású mirigyek hormonokat termelnek. A normális szinthez viszonyított 

túltermelés és alultermelés endokrin betegségek kialakulásához vezethet. 

 
- Nevezze meg a Brasedow – Graves kór két jellemzőjét. 

A Brasedow – Graves kórt a pajzsmirigy-hormonok (tiroxin, trijód-tironin) 
hiperszekréciója okozza, tünetei az ingerlékenység, a kidülledt szemek, a 
testsúlycsökkenés, az exoftalmuszos golyva.  

- Magyarázza meg a következő kijelentést: ” Az agyalapi mirigy befolyásolja a pajzsmirigy 
hormonok koncentrációját a vérben” 

 Az adenohipofízis TSH (tireotrop hormon) trophormont termel, amely negatív 
 feedback útján szabályozza a pajzsmirigy hormontermelését. 

             c)  Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A hasnyálmirigy endokrin része”, 
felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 

-  soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 

- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 
amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 

 
A hasnyálmirigy endokrin része 

 
Fogalmak: Langerhans-szigetek, glukagon, betasejtek, inzulin, szomatosztatin, 
anabolikus hormon, diabetes mellitus, polifágia, polidipszia, poliuria 

 
A hasnyálmirigy endokrin része szigetekebe (Langerhans-szigetek) tömörült 
sejteket tartalmaz, amelyek hormonokat termelenek. Az alfa-sejtek glukagont, a 
beta-sejtek inzulint, a delta-sejtek pedig szomatosztatint termelnek. Az inzulin 
anabolikus hormon, a máj szintjén elősegíti a glükóz lerakódását glikogén 
formájában, ezáltal csökkenti a vércukorszintet, serkenti a cukrok bejutását a 
sejtekbe. Az inzulin hiposzekréciója diabetes mellitust, cukorbetegséget okoz, 
amelynek tünetei a polifágia, polidipszia, poliuria, ugyanakkor a beteg lefogy, 
lehelete acetonszagú a ketontestek képződése miatt, amelyek a fokozott 
zsírbontás következtében alakulnak ki. 

 

  



Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 10 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 

 
A szabóizom, a kétfejű karizom (bicepsz), és a deltaizom a vázizmokhoz tartoznak. 
 
B            6 pont  

Nevezzen meg két belső szervet, és társítsa ezeket a rájuk jellemző paraszimpatikus 
serkentő hatással. 

 
- gyomor - szekréció serkentése, tónus- és mozgásfokozódás, záróizmok 

elernyedése; 
- húgyhólyag - a húgyhólyag izmainak összehúzódása, belső záróizom 

ernyedése; 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
15. A bal kamrából az oxigénes vér átjut:  

a) az aortába 
b) a tüdőosztóérbe 
c) az üres vénákba 
d) a tüdőgyűjtőerekbe 

 
16. A szervezet kapcsolatteremtő életműködéseiben részt vesz a következő rendszer: 

a) emésztő 
b) kiválasztó 
c) idegrendszer 
d) szaporodási 

 
17. Az agyalapi mirigy termeli:  

a) adrenalin 
b) inzulin 
c) prolaktin 
d) tiroxin 

 

18. A zöldhályog a következő analizátor betegsége: 
a) halló 
b) bőr 
c) egyensúlyozó 
d) látó 

 
19. A csapsejtek és a pálcikasejtek a következő tulajdonságban hasonlítanak:  

a) biztosítják a színeslátást 
b) fényérzékeny pigmenteket tartalmaznak 



c) a látás analizátorának központi szakaszai 
d) a kép keletkezési helyei  



 
Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Test 10 
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D            10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 

vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

 
9. A máj által termelt epe a vékonybélbe ömlik. IGAZ 
10. A hallásérzet kialakulása a hallás analizátorának közvetítő szakaszában történik. 

HAMIS 
A hallásérzet kialakulása a hallás analizátorának központi szakaszában történik. 

11. A combcsont a felső végtag csontja. HAMIS 
A combcsont az alsó végtag csontja. 

 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

  

Az eukarióta sejtek DNS-t és RNS-t tartalmaznak. 
f) Jelöljön meg négy közös vegyi alkotót DNS és a hírvivő RNS felépítésében. 

A DNS és az mRNS is nukleotidokból épül fel, amelyek tartalmaznak 
nitrogénbázisokat, mindkettő tartalmazza az adenin, guanin purinbázisokat, illetve a 
citozin pirimidinbázist és foszfátgyököt. 

g) Egy vérplazma fehérje szintézise egy 2210 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja 
alapján történik, amelyből 56 nukleotid citozint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket:: 

- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ 
irányú szakasz nukleotidsorrendje a következő: AAATGC. 

 az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotidsorrendje: TTTACG 
c) az adenin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 
 kétszálas DNS, 2210 nukleotid 
 56 citozin 

 C=G → 56 guanin  
 C+G= 56+56= 112 
 2210-112= 2098 A+T 

 A=T →2098:2= 1049 adenin  
 Válasz: a guanin tartalmú nukleotidok száma 1049. 

d) a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
   a kettős kötések száma: 1049 (adenin és timin között alakulnak ki) 
   a hármas kötések száma: 56 (guanin és citozin között alakulnak ki) 

 Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat   
használva és válaszolja meg azt! 

1. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben? 
A kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben eléggé 
gyenge, mert 56 hármas kötést tartalmaz, és sokkal több, 1049 kettős kötést, a 
hármas kötések pedig stabilabb kötések, amelyek nehezebben bomlanak fel, 
mint a kettős kötések. 

2. Ha 3`-5`DNS  lánc nukleotidsorrendje AAATGC. Milyen nukleotidsorrendje van 
a  szakaszt lemásoló mRNS láncnak?   Válasz: UUUACG. 
 

B                                                                                                                                           12 pont 

 
Egy személynek kisebb mennyiségű vérre van szüksége. A véranalízis alapján 

megállapították, hogy vérplazmájából hiányoznak az agglutininek/antitestek. 
Állapítsa meg a következőket: 

a) a személy vércsoportját; 
     a személy vércsoportja: AB 

b) két lehetséges donor vércsoportját. 
két lehetséges donor vércsoportja: AB, O 



 
c) annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszer 

szempontjából összeférhetetlen személytől származik; 
Ha a vért kapó agglutininjei/antitestjei találkoznak a donor megfelelő 
agglutinogénjével/antigénjeivel (α antitest az A antigénnel vagy β antitest a B 
antigénnel) akkor antigén-antitest reakció lép fel, és az agglutináció következtében 
a vörös vértestek kicsapódnak (hemolízis), és beállhat a halál. 

d) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 
információkat használva és válaszolja meg azt! 
1. Határozza meg az AB vércsoportú személy agglutinogén/antigén típusait és 

ezek helyét! 
Válasz: Az AB vércsoportú személy agglutinogén típusai az A és a B antigén, 
amelyek a  vörösvértestek felszínén helyezkednek el. 

2. Határozzon meg egy olyan vércsoportot, amelyeknek az AB vércsoportú 
személy vért adhat! 
Válasz: Az AB vércsoportú személy csak az AB vércsoportú személyeknek 
adhat vért.  

 
III. Tétel (30 pont) 
1.            14 pont 

 
A légzőkészülék biztosítja a szervezet és környezet közötti gázcserét. 

a. Jellemezze a kilégzés folyamatát a következő szempontok alapján: - a kilélegzett 
levegőben található légzési gáz, a rekeszizom állapota, a mellkas térfogatának 
módosulása, a tüdőben található levegő nyomásváltozása 

 Kilégzéskor a kilélegzett levegőben található légzési gáz a szén-dioxid, a 
rekeszizom elernyed, a mellkas térfogata csökken, a tüdőben található levegő 
nyomása nő. 

b. Magyarázza meg az összefüggést az intenzív fizikai tevékenység és a légzés 
frekvenciájának növekedése között. 

 Intenzív fizikai tevékenység során a légzés frekvenciája nő, mivel az izmoknak több 
oxigénre van szüksége energiafelszabadítás céljából. 

g) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
d) a vitálkapacitás 
A vitálkapacitás értékét három tüdőtérfogat összege adja meg: légzési térfogat, 
kiegészítő térfogat és tartalék térfogat. 
A vitálkapacitás mindig kisebb, mint a totálkapacitás, mert a totálkapacitás a 
vitálkapacitás és a maradék térfogat összege.  
e) a hűlés 
A hűlés a légzőrendszer gyakori megbetegedése, vírusok okozzák, és általában 
járványokat okoznak, megelőzésük védőoltással történik. 
Tünetei láz, orrfolyás, köhögés, fejfájás, rossz közérzet, izomfájdalom. 
 

2. 16 pont 
 

A szaporodás az élőlények alapvető sajátossága, amely végsősoron biztosítja a faj 
fennmaradását. 

d) Jelölje meg a nemi hormonok két szerepét. 
A nemi hormonok serkentik a másodlagos nemi jellegek kialakulását. A férfi nemi 
hormon a tesztoszteron, amely serkenti a növekedést, a fehérjeképződést. A női nemi 
hormonok az ösztrogén (anabolikus hormon) és a progeszteron (előkészíti a méh 
nyálkahártyáját a megtermékenyített petesejt fogadására). 

e) Magyarázza meg a miért fontos a szaporodási rendszerrel és a szaporodással kapcsolatos 
alapvető egészségügyi és patológiai fogalmak ismerete. 
A szexuálisan terjedő betegségek könnyen terjednek, számos baktérium (szifilisz), 
vírus (herpesz, AIDS, HPV), gomba és más élősködő juthat be a nemi szervek szintjén. 
Ezért ajánlott a gumióvszer nélküli szexuális érintkezés kerülése, egyszer használatos 



fecskendők használata, az egész test, főleg a nemi szervek higiéniája. Kerülni kell 
azokat a tényezőket, amelyek károsíthatják a szaporító rendszert. Ilyenek a mechanikai 
tényezők (ütések, szúrások), fizikai tényezők (nagyobb hőmérséklet ingadozások), 
vegyi tényezők és biológiai tényezők (vírusok, baktériumok). A szaporító rendszer 
betegségei közé tartoznak a prosztata adenóma és a petefészek-gyulladás. 

f) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A női és a férfi szaporítórendszer felépítése” 
 felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 
amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 

 
A női és a férfi szaporítórendszer felépítése 

 
 Fogalmak: here, herezacskó, tunica albuginea, herelebenyke, mellékhere, Leydig-féle 
 sejtek, petefészkek, tüszők, petevezeték. 
 

 A hím ivarmirigy, a here páros szerv, amely a hasüregen kívül, a herezacskóban 
 található, tunica albuginea borítja, és 200-300 herelebenykére van tagolva. A herelebenyke 
 belsejében 1-4 herecsatornácska található, amelyben a spermiumok képződnek (a 
 mellékherében az érett spermiumok tárolódnak), a kanyarulatos csatornák között az 
 interszticiális szövetben a Leydig-féle sejtek pedig tesztoszteront termelnek.  

 A petefészkek (ováriumok) páros belső női nemi szervek, amelyek a 
 kismedencében, a méh két oldalán helyezkednek el. A petefészkekben különböző érési 
 fokú tüszők helyezkednek el, amelyekben a petesejtek fejlődése, érése megy végbe. A 
 tüszőből kilökődött petesejt a petevezetékbe sodródik, ahol a megtermékenyítés 
 történik. 

  



Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 11 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 
 Az endokrin hasnyálmirigy rendellenes működése diabetes mellitus-t/cukorbajt okoz. 
 
B            6 pont  

Nevezze meg a férfi szaporítószerv két részét, és társítsa mindkettőt egy-egy 
jellegzetességével. 

 
herék - kötőszövetes tok, a tunica albuginea borítja, amelynek sövényei 200-300 

lebenykére tagolják. A tok a here felső részén rostos megvastagodást hoz létre, amelyet 
gátornak neveznek. A gátoron áthaladnak a vérerek, a kiválasztócsatornák és az idegek. 

 dülmirigy/prosztata - csöves – bogyós mirigy, a húgycső körül található, az általa 
termelt váladék ondófolyadék részét képezi. 

 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 

1. Húgyút a következő: 
a) nefron 
b) vese 
c) méh 
d) húgyvezeték 

 
2. Endokrin mirigy a következő: 

a) hipofízis 
b) dülmirigy 
c) vese 
d) gyomor 

 
3. A kéztőcsontok a következő testrész csontjai: 

a) fej 
b) alsó végtag 
c) felső végtag 
d) törzs 

 
4. A petefészek egy: 

a) szaporítósejt 
b) járulékos mirigy 
c) női nemi mirigy 
d) vérellátás nélküli szerv 

 
5. Az aorta: 



a) a kisvérkör része 
b) a jobb kamrából szállítja el a vért 
c) a szívtől a szervezet irányába szállítja a vért 
d) széndioxidos vért szállít 

 
 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

1. A fejbiccentő izom a fej izma. HAMIS 
A fejbiccentő izom a nyak izma. 

2. A máj enzimekben gazdag emésztőnedvet termel, melynek a zsírok emésztésében van 
szerepe. HAMIS  
A máj enzimmentes emésztőnedvet termel, melynek a zsírok emulgeálásában van 
szerepe. 

3. A méhfüggelék gyulladás és a dülmirigy adenóma a szaporító rendszer betegségei. IGAZ 
 

 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

e)  nukleinsavak nukleotidokból épülnek fel. 
h) Jelöljön meg egy hasonlóságot és egy különbséget egy RNS nukleotid és egy DNS 

nukleotid között, ami a nitrogénbázisaikat illeti. 
A DNS és az RNS is ugyanazokat a purinbázisokat tartalamazza (adenin, guanin), a 
pirimidinbázisok közül pedig közös a citozin. A DNS ugyanakkor timin pirimidinbázist 
is tartalamza, az RNS-re jellemző pirimidinbázis pedig az uracil. 

 
i) Egy vérplazma fehérje szintézise egy 186 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja 

alapján történik, amelyből 40 nukleotid guanint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 
 

n) a timin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
  kétszálas, DNS, 186 nukleotid 
  40 guanin  

  C=G → 40 citozin  
  C+G= 40+40= 80 
  186-80= 106 A+T 

  A=T → 106:2= 53 timin 
  Válasz: a timin tartalmú nukleotidok száma 53. 

 
o) a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 

 a kettős kötések száma: 53 (adenin és timin között) 
 a hármas kötések száma: 40 (gunin és citozin között) 

 
p) az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3’-5’ 
irányú szakasz nukleotidsorrendje a következő: CCCGTA. 
  az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotidsorrendje: GGGCAT 

 
c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 
használva és válaszolja meg azt! 
1. Határozza meg a transzkripció során létrejött hírvivő RNS kodonjainak számát! 

186:2= 93 (az egyszálas DNS nukleotidjainak a száma, amelyet a mRNS lemásol) 
93:3= 31 kodon (egy kodon három nukleotidból épül fel) 
Válasz: a transzkripció során létrejött hírvivő RNS kodonjainak száma 31. 

2. Ha 3`-5`DNS lánc nukleotidsorrendje CCCGTA, milyen nukleotidsorrendje van a  
szakaszt lemásoló mRNS láncnak?   Válasz: GGGCAU. 



B 12 pont 
 

Egy páciens vérének analízise során, kiderült, hogy a vörösvértestjei felszínén csak 
egyetlen típusú agglutinogén/antigen található, az A agglutinogén/antigén. Állapítsa meg a 
következőket: 
 

h) a vérátömlesztésre váró páciens vércsoportját; 
a vérátömlesztésre váró páciens vércsoportja: A 

i) egy példát a vérátömlesztéshez felhasználható vércsoportra, indokolja meg a választ; 
Egy példa a vérátömlesztéshez felhasználható vércsoportra az A vércsoport, mivel ez 

megegyezik a beteg vércsoportjával (A antigént és  antitestet tartalmaz) és nem okoz 
hemolízist. 

j) annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszerben 
összeférhetetlen személytől származik; 
Ha a vérátömlesztés az ABO rendszer szempontjából inkompatibilis donortól 
származó vérrel történik, a vért kapó agglutininjei/antitestjei találkoznak a donor 
megfelelő agglutinogénjével/antigénjeivel (α antitest az A antigénnel vagy β antitest a 
B antigénnel) akkor antigén-antitest reakció lép fel, és az agglutináció következtében 
a vörös vértestek kicsapódnak (hemolízis), és beállhat a halál. 

k) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 
információkat használva és válaszolja meg azt! 

1. Határozza meg a vérátömlesztésre váró páciens antitest típusát én ennek 
elhelyezkedését! 

Válasz: A vérátömlesztésre váró páciens antitest típusa a  (béta) agglutinn, a 
mely a vérplazmában található. 

2. Határozza meg, hogy milyen vércsoportú személyeknek adhatna vért az A 
vércsoportú beteg! 
Válasz: Az A vércsoportú beteg az A és AB vércsoportú személyeknek 
adhatna vért. 

 
 

III. Tétel (30 pont) 
1.            14 pont 
A szervezet légzés által nyeri a működéshez szükséges energiát. 

f) Jelöljön egy hasonlóságot és egy különbséget a belégzés és a kilégzés között. 
A belégzés és a kilégzés a tüdőszellőzés szakaszai, és mindkét folyamatban részt 
vesznek a légzőizmok (rekeszizom, bordaközti izom). Belégzéskor a légzőizmok 
összehúzódnak, kilégzéskor pedig elernyednek. Belégzéskor a mellkas és a tüdő 
térfogata nő, kilégzéskor pedig csökken. 

g) Magyarázza a légzési gázcsere tüdőszakaszát. 
A légzési gázcsere tüdő-szakasza a parciális nyomáskülönbségek alapján történik, és 
diffúzióval megy végbe, amely egy passzív folyamat. A gázcserefolyamat során a szén-
dioxid és az oxigén irányát a koncentrációviszonyok határozzák meg. A kisvérköri 
keringéssel a tüdőbe érkező vér CO2-ot ad le a tüdőhólyagocskáknak (alveolusoknak), 
és O2-t vesz fel. Az oxigén parciális nyomása a léghólyagocskákban 100 Hgmm, míg 
az O2 parciális nyomása hajszálerek vérében pedig 40 Hgmm, tehát a diffúzió a 
léghólyagocskákból a vér irányába történik. A CO2 parciális nyomása a hajszálerekben 
45 Hgmm, a léghólyagocskákban pedig 40 Hgmm, tehát a diffúzió a léghólyagocskák 
irányába történik. 

h) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

- Kiegészítő térfogat 
Normál belégzés után még erőltetett belégzéssel 1500 ml levegő juttatható a tüdőbe, 
ezt kiegészítő térfogatnak nevezzük. 
A kiegészítő térfogat másik elnevézése belégzési rezerv levegő. 

- Tüdőfibrózis 
a tüdőfibrózis gyakorisága egyre nő napjainkban, ami a különböző környezeti 
ártalmaknak tudható be. A tüdőfibrózis során valamilyen kiváltó ágens (azbeszt, 



szilicium, homok, szén) hatására krónikus gyulladás indul el a tüdőszövetben, a 
léghólyagocskák és hajszálerek között, amely végül a kötőszövet felszaporodásához 
vezet, ezzel csökkenti a légzőfelületet. 

2. 16 pont 
 

Az analizátorok informálják az idegrendszert a környezet változásairól. 
g) Nevezze meg a halló analizátor egy szakaszát és jelölje annak szerepét. 

A halántéklebeny (központi szakasz) - itt történik a hallás érzetének kialakulása. 
Közvetítő szakaszt vagy ingerületvezető szakaszt a 8. agyideg, halló egyensúlyozó 
ideg 3 neuronja alkotja.  A Corti-féle dúc neuronjai a pálya első idegsejtjét képezik, 
axonja a híd csigamagvaiban képez szinapszist, a deutoneuronnal. Ezek axonja 
szinapszist képez a metatalamusz középső térdelt testjeiben levő 3. neuronnal, amely 
az idegingerületet az agykéregbe vezeti. 

h) Írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében: „A retina sérülései 
vaksághoz vezethetnek”. 
A retina tartalmazza a látás receptorait (csapsejtek, pácikasejtek), így, ha a retina 
megsérül, a receptorok nem tudják felfogni a környezet ingereit, és vakság alakulhat 
ki. 

a) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A gerincvelő reflexfunkciója”, 
felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
 

               A gerincvelő reflexfunkciója 
 
 Fogalmak: reflexív, szomatikus reflexek, vegetatív reflexek, monoszinaptikus reflexek, 
 térdkalács-reflex, poliszinaptikus reflexek, Pflüger-reflexek, pupillatágulási reflex, 
 nemi reflexek. 
 
 A reflex a szervezetnek a környezet ingereire adott válasza. A reflex anatómiai alapja 
a reflexív, melynek felépítése: receptor, afferens (érző) pálya, reflexközpont, efferens 
(mozgató) pálya, végrehajtó szerv. A gerincvelőben záródó reflexek kétfélék: szomatikus 
reflexek és vegetatív reflexek. A  szomatikus reflexek lehetnek monoszinaptikus reflexek 
(két neuron, egy szinapszis, a lappangási idő rövid, nincs kisugárzás) például a térdkalács-
reflex és poliszinaptikus reflexek (három neuron és két szinapszis, lappangási idő hosszú, 
van kisugárzás), például a hajlító, védekezési reflexek vagy a Pflüger-reflex. A vegetatív 
reflexek lehetnek szimpatikusak (pupillatágulási reflex, szívgyorsító reflex, szőrborzolási 
reflex) és paraszimpatikusak (vizelet- és székletürítési reflex, nemi reflexek). 
 
  



Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 12 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 

 Embernél a/az .... vizelet.... a/az ….nefron…. szintjén alakul ki. 
B            6 pont  

Nevezze meg az idegrendszer két betegségét, és társítsa mindkettőt egy-egy 
jellegzetességével. 

 
- agyhártyagyulladás - kórokozók elszaporodása az agyhártya rétegei közötti           

folyadékban, erős fejfájást okoz; 
- agyvérzés - valamilyen ér elszakadása vérzést okoz az agy állományában, a beteg a 

                 fejét a vérzés irányába fordítja (figyeli a betegséget); 
- kóma - különböző betegségek komplikációja. A beteg elveszíti az eszméletét és 

mozgásképességét. Okai: agyvérzés, általános fertőzések, cukorbetegség, epilepszia, 
mérgezés, húgyvérűség (urémia), májelégtelenség. 

 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
  
20. Húgyút a következő:  

a) nefron 
b) vese 
c) húgyvezeték 
d) méh 

 
21. A bicepsz egy vázizom, amely a következő testrész izma:  

a) fej  
b) nyak 
c) felső végtag 
d) törzs 

 
22. A gyomor emésztőnedve:  

a) szerepe van a zsírok emulgeálásában 
b) étkezések között a gyomorban tárolódik 
c) a vékonybélben történő emésztésben van szerepe 
d) az epétől az enzimtartalmában különbözik 

 
23. A szívnek az az ürege, amelybe a tüdőből oxigénes vér jut a:  

a) jobb pitvar  
b) bal pitvar 
c) jobb kamra 
d) bal kamra 

 



24. A hólyaghurut (cisztitisz) a következő szervrendszer betegsége:  
a) emésztő 
b) kiválasztó 
c) szaporító  
d) légző 

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 
12. A szimpatikus és a paraszimpatikus a szomatikus idegrendszer részei. HAMIS 

A szimpatikus és a paraszimpatikus a vegetatív idegrendszer részei. 
 
13. A csapsejtek a látó analizátor központi szakaszát képviselik. HAMIS 

A csapsejtek a látó analizátor periférikus szakaszát képviselik. 
 

14. A kéztő- és a kézközépcsontok a felső végtag vázának részei. IGAZ 
 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

Az eukarióta sejtek több típusú RNS-t tartalmaznak.  
- Jelöljön meg egy hasonlóságot és egy különbséget a szállító RNS és a riboszomális RNS 

között. 

A tRNS és az rRNS RNS típusok, nuklotidokból épülnek fel, amely tartalmaz 

nitrogénbázisokat (A,G,C,U), ribóz szénhidrátmolekulát és foszfátgyököt. A tRNS az 

aminosavakat a fehérjeszintézis helyére szállítja, míg az rRNS a riboszómák 

alkotásában vesz részt. 

- Egy vázizom  fehérje  szintézise  egy  344  nukleotidból  álló,  kétszálú  DNS  információja  
alapján történik, amelyből 100 nukleotid adenint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket:  

j) a citozin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 

  kétszálas, DNS, 344 nukleotid 

  100 adenin 

  A=T →  100 timin 

  A+T= 100+100= 200 

  344-200= 144 C+G 

  C=G → 144:2= 72 citozin 

  Felelet: a citozin tartalmú nukleotidok száma 72.  
k) a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 

 a kettős kötések száma: 100 (adenin és timin között) 
 a hármas kötések száma: 72 (guanin és citozin között)   

l) az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudva, hogy a 3’-5’ irányú 

szakasz nukleotidsorrendje a következő: ATATCG. 

  az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotidsorrendje: TATAGC  
c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt! 

1. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben? 

Válasz: A kétszálas DNS a mutagén tényezőkkel szemben kevésbé stabil,  mert 100 

kettős kötést tartalmaz, és kevesebb, 72 hármas kötést, a hármas kötések  pedig 

ellenállóbb kötések, mint a kettős kötések, mivel nehezebben bomlanak fel. 

2. Ha 3`-5`DNS lánc nukleotid sorrendje ATATCG, milyen nukleotid sorrendje van a 

szakaszt lemásoló mRNS láncnak?   Válasz: UAUAGC. 



 

B.  12 pont  
Egy kórház sürgősségi osztályára egy beteget hoztak, aki sebészeti beavatkozáson 

esik át és akinek kis mennyiségű vérátömlesztésre van szüksége. Tudva, hogy a páciens 

lehetséges donorjai a O-s és az A-s vércsoport, állapítsa meg a következőket:  
q) a vérátömlesztésre váró páciens vércsoportját, indokolja a válaszát; 

 A  vérátömlesztésre váró páciens vércsoportja A, mivel a donorok A és O 
vércsoportúak, és A vércsoportú személy csak A és O vércsoportú vért kaphat. Az A 
vércsoport megegyezik a beteg vércsoportjával, az O vércsoport pedig univerzális 
véradó, mivel nem tartalmaz antigéneket.  

r) annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO 

rendszerben összeférhetetlen személytől származik; 

Ha a vérátömlesztés az ABO rendszer szempontjából inkompatibilis donortól 

származó vérrel történik, a vért kapó agglutininjei/antitestjei találkoznak a donor 

megfelelő agglutinogénjével/antigénjeivel (α antitest az A antigénnel vagy β antitest a 

B antigénnel) akkor antigén-antitest reakció lép fel, és az agglutináció következtében 

a vörös vértestek kicsapódnak (hemolízis), és beállhat a halál.  
s) az A vércsoportú donorra jellemző agglutinin/antitest típust; 

az A vércsoportú donorra jellemző agglutinin/antitest típus:  (béta) antitest  
t) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 

információkat használva és válaszolja meg azt! 

1. Határozza meg az O vércsoportú donorra jellemző agglutinin/antitest 

típusokat! 

Válasz: Az O vércsoportú donorra jellemző agglutinin/antitest típusok az  

(alfa) és a  (beta) agglutinin. 

2. Ha B vércsoportú személy lenne a donor, milyen vércsoportú személyeknek 
adhatna vért? Válasz: B és AB vércsoportú személyeknek adhatna vért.  

 

III. Tétel (30 pont) 

1.            14 pont 

A hipofízis, a pajzsmirigy és a mellékvesék belső elválasztású mirigyek, amelyek 

hormonokat termelnek. 
 

l) Jellemezze a pajzsmirigyet, bemutatva az elhelyezkedését, egy hormonját és a hormon egy 

 szerepét. 

 A pajzsmirigy nyaki tájékon, a gége alatt és a légcső előtt helyezkedik el. A 

 pajzsmirigy egy hormonja a kalcitonin, szerepe, hogy fenntartsa a szervezet foszfát-

 kálcium egyensúlyát.  
m) Magyarázza a következő kijelentést: „A pajzsmirigy és a hipofízis között funkcionális 

kapcsolat van”. 

A hipofízis elülső lebenye, az adenohipofízis trophormonokat termel (TSH, FSH, LH, 

ACTH), amelyek negatív visszacsatolás útján más endokrin mirigyek működését 

befolyásolják. A TSH a pajzsmirigy hormontermelését serkenti.  
n) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen   

használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  
 Adrenalin 

Az adrenalint a mellékvese velőállománya is termeli.  
Adrenalin hatására nő a szívműködés és a légzés frekvenciája, a pupilla pedig 
kitágul.  

 Óriásnövés 
Az óriásnövés (gigantizmus) endokrin betegség. 
Az óriásnövést a hipofízis növekedési hormonjának hiperszekréciója okozza 
gyermekkorban. 



2.                                                                                                                                   16 pont 
 A szaporodás az a működése a szervezetnek, amely biztosítja a faj 
fennmaradását. 

  
i) Sorolja fel a női szaporítórendszer három alkotórészét. 

 petefészek, petevezeték, méh, hüvely  
j) Írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében: „A szaporítósejtek  

haploid sejtek”. 
A női és férfi szaporítósejtek is haploid sejtek, amely azt jelenti, hogy egyszeres 
kromoszómaszerelvénnyel rendelkeznek, és mindegyik 22 testi kromoszómát és egy 
nemi kromoszómát tartalmaz. Miután a petesejt megtermékenyül a két 
szaporítósejtből diploid zigóta lesz, és 22 pár testi kromoszómával és egy pár nemi 
kromoszómával fog rendelkezni.  

k) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „Szaporítórendszer”, felhasználva a 

megfelelő tudományos tartalmakat.  
E célból tartsa be a következő lépéseket:  
- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést;  
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 

 

    Szaporítórendszer  
 

 Fogalmak: spermium, petesejt, here, mellékhere, ondóhólyag, dülmirigy, járulékos 
mirigyek, petefészek, hüvely, petevezeték 

  
  A szaporítórendszer feladata a fajfenntartás, a szaporodás. A női és férfi 

 szaporítórendszer szaporítósejteket termel, a férfi szaporítósejtet spermiumnak, a nőit 
 pedig petesejtnek nevezzük.  

  A férfi szaporítórendszer alkotásában részt vesz a here, amely páros szerv 
(spermiumokat és  tesztoszteront termel), a mellékhere (szerepe az érett spermiumok 
tárolása), a vezetékek, a  hímvessző, amely szivacsos es barlangos testből áll, az 
ondóhólyag és a dülmirigy (járulékos mirigyek, amelyek váladékot termelnek). 

  A női szaporítórendszer két petefészekből áll, ezek vegyes mirigyek, mivel 
 petesejteket és nemi hormonokat (progeszteron, ösztrogén) termelnek. A 
 megtermékenyítés a petevezetékben történik, a zigótából kialakuló embrió a méh 
nyálkahártyájába ágyazódik be.  A női szaporítórendszer része a hüvely (vagina) is. 

 

  



Examenul de bacalaureat naţional 2020 
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Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 13 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 

Működési szempontból a vegetatív idegrendszer felosztható szimpatikus és paraszimpatikus 
alkotórészekre. 
 

B            6 pont 
Nevezze meg a retina két típusú fényérzékeny sejtjét, és társítsa mindeniket a 

szerepével. 
- Csapsejtek -  a színes, nappali látás receptorai; 
- Pálcikasejtek - a szürkületi látás receptorai. 

C             10 pont 
ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 

 
1. A látás analizátorának betegsége a/az: 

a) akromegália 
b) kötőhártya gyulladás 
c) mixödéma 
d) otitisz (fülgyulladás) 

 
2. A spermiumsejtek: 

a) diploid sejtek 
b) szaporítószervek 
c) a herék termelik 
d) az endokrin funkció termékei 

 
3. A felső végtag izma a: 

a) szabóizom 
b) ferdeizom 
c) trapézizom 
d) tricepsz 

 
4. Az üres gyűjtőerek: 

a) a kisvérkör részei 
b) a tüdőtől szállítják az oxigénes vért 
c) a szív jobb pitvarába nyílnak 
d) oxigénes vért szállítanak a tüdőktől a szív felé 

 
5. A szív bal kamrájából az oxigénes vér a következő vérérbe pumpálódik: 

a) aorta 
b) tüdőosztóér 
c) üres gyűjtőér 
d) tüdőgyűjtőér 



 
 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

 
25. A sípcsont és a lábtőcsontok az alsó végtag vázának részei. IGAZ 
 
26. A gyomor egy enzim nélküli emésztőnedvet termel. HAMIS 
            A gyomor egy enzimben gazdag emésztőnedvet termel (a gyomornedvet). 
 
27. A belső fül a hallásérzet kialakulásának helye. HAMIS 

A halántéklebeny a hallásérzet kialakulásának helye. 
 
 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

Az eukarióta sejtek nukleinsavai a DNS és az RNS. 
 

15. Jelölje meg a DNS két jellegzetességét. 
A DNS nukleotidokból épül fel, amely adenin, guanin, citozin és timin nitrogénbázist, 
dezoxiribózt és foszfátgyököt tartalmaz. A DNS kétszálas szerkezetű, kettős hélix 
alakú. 

16. Egy fehérje szintézise egy 634 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján 
történik, amelyből 104 nukleotid citozint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 
- a timin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 
  kétszálas, DNS, 634 nukleotid 
  104 citozin 

  C=G →  104 guanin 
  C+G= 104+104= 208 
  634-208= 426 A+T 

  A=T → 426:2= 213 timin 
  Válasz: a timin tartalmú nukleotidok száma 213. 

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
 a kettős kötések száma: 213 (adenin és timin között) 
 a hármas kötések száma: 104 (guanin és citozin között) 

- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudva, hogy a 3’-5’ 
irányú szakasz nukleotid sorrendje a következő: GCGTGA. 
az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendje: CGCACT 

c)  Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 
használva és válaszolja meg azt! 

1. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben? 
Válasz: A kétszálas DNS a mutagén tényezőkkel szemben kevésbé stabil, mert 213 
kettős kötést tartalmaz, és kevesebb, 104 hármas kötést, a hármas kötések pedig 
ellenállóbb kötések, mint a kettős kötések, mivel nehezebben bomlanak fel. 

2. Ha 3`-5`DNS lánc nukleotid sorrendje GCGTGA, milyen nukleotid sorrendje van a 

szakaszt lemásoló mRNS láncnak?    

Válasz: CGCACU. 

 
B 12 pont 
 

Egy kórház műtőjében egy páciens sebészeti beavatkozáson esik át. Szüksége lesz 
egy kis mennyiségű vérátömlesztésre. Tudva, hogy a beteg vérplazmájában β agglutinin/ 
antitest található, állapítsa meg a következőket: 



m) a páciens vércsoportját; 
a páciens vércsoportja: A 

n) két példát lehetséges donor vércsoportra ezen beteg számára; 
Két példa lehetséges donor vércsoportra ezen beteg számára az A és a O vércsoport. 

o) annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO 
rendszerben összeférhetetlen személytől származik; 
Ha a vérátömlesztés az ABO rendszer szempontjából inkompatibilis donortól 
származó vérrel történik, a vért kapó agglutininjei/antitestjei találkoznak a donor 
megfelelő agglutinogénjével/antigénjeivel (α antitest az A antigénnel vagy β antitest a 
B antigénnel) akkor antigén-antitest reakció lép fel, és az agglutináció következtében 
a vörös vértestek kicsapódnak (hemolízis), vérrögök keletkeznek, és beállhat a halál. 

p) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 
információkat használva és válaszolja meg azt! 

1. Határozza meg a O vércsoportú beteg agglutinin/antitest típusait! A O 

vércsoportú beteg agglutinin típusai az  (alfa) és  (béta) antitest. 

2. Ha B vércsoportú személy lenne a donor, milyen vércsoportú személyeknek 
adhatna vért? Válasz: vért adhatna B és AB vércsoportú személyeknek.  

 
III. Tétel (30 pont) 
1.             14 pont 

Az endokrin rendszer a belső elválasztású mirigyek összességéből épül fel. 
u) Jelöljön egy hasonlóságot és egy különbséget a hasnyálmirigy és a nemi mirigyek között. 
    A hasnyálmirigy és a nemi mirigyek is vegyes elválasztású mirigyek, mivel endokrin és 

exokrin működést is végeznek. A hasnyálmirigy endokrin része inzulint és glukagont 
termel, a nemi mirigyek hormonjai pedig az ösztrogén, a progeszteron és a 
tesztoszteron. 

v) Írjon egy érvelés a következő kijelentés alátámasztása érdekében: „A mellékvesék belső 
elválasztású mirigyek”. 
A mellékvesék belső elválasztású (endokrin) mirigyek, mivel hormonokat termelnek 
(aldoszteron, kortizol, nemi hormonok, adrenalin, noradrenalin), amelyeket 
közvetlenül a vérbe öntenek. 

w) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- Endokrin mirigyek – topográfia 

A hipofízis az ékcsont töröknyeregnek nevezett bemélyedése és a dura mater által 
határolt üregben található. 
A pajzsmirigy nyaki tájékon, a gége alatt és a légcső előtt helyezkedik el. 

- Hipofizér nanizmus 
A hipofízis növekedési hormonjának hiposzekréciója gyermekkorban hipofizér 
nanizmust okoz. 
Jellemző rá a törpenövés, az arányos törpeség, a szellemi egészség. 
 

2.                                                                                                                             16 pont 
A szervezet táplálkozási életműködéseit az emésztő-, légző-, keringési- és 

kiválasztórendszer valósítja meg. 
o) Nevezzen meg három emésztőrendszeri betegséget. 

fogszuvasodás, szájgyulladás, májcirrózis, gyomor-bélhurut, vakbélgyulladás 
p) Magyarázza meg a keringési rendszer és a kiválasztórendszer kapcsolatát a táplálkozási 

életműködések megvalósításában. 
A szervezet a környezetből tápanyagokat és oxigént vesz fel, amelyek a keringési 
rendszer útján eljutnak a sejtekhez, amelyekben kémiai reakciók zajlanak le. 
Keletkeznek salakanyagok is, amelyek a kiválasztórendszer útján kiküszöbölődnek. 
A keringési rendszer szállítja a vesébe a veseosztóéren át a salakanyagokat, amelyek 
a sejtekben végbemenő anyagcserefolyamatokból származnak, a vese ezeket 
kiválasztja, szabályozza a belső környezet összetételét, majd a megtisztított vér 
visszakerül a keringési rendszerbe a vesegyűjtőér révén. 

 



       c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A vizelet kialakulása”, felhasználva a 
 megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
 

„A vizelet kialakulása” 
 

Fogalmak: nefron, ultraszűrés, visszaszívódás, kiválasztás, veseosztóér, Henle-féle kacs, 
Bowman-féle tok, klór, karbamid, víz, ammónia, húgysav, kreatin, penicillin. 
 
 
A vizeletképződés a nefronokban megy végbe három szakaszban: ultraszűrés, 
visszaszívódás, kiválasztás. Az első folyamat a Bowman-féle tokban történik, amelybe 
behatol egy hajszálér, amely a veseosztóér egyik elágazása, és salakanyagokat tartalmazó 
vért szállít. Mivel a hajszálér áteresztőképessége nagy, megtörténik a szűrés, kialakul az 
elsődleges vizelet. A második szakasz a kanyarulatos csatornákban, a Henle-féle kacsban és 
a gyűjtőcsatornákban megy végbe aktív (aminosavak, szőlőcukor) vagy passzív (klór, 
karbamid, víz) mechanizmussal. Az utolsó szakaszban a kapillárisokból még bejutnak a 
másodlagos kanyarulatos csatornába mérgező anyagok, amelyek azután a vizelettel 
kiürülnek a szervezetből, ilyen például az ammónia, húgysav, kreatin, penicillin. 
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Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 14 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 
 A húgyhólyaggyulladás és a vesegyulladás a kiválasztó rendszer betegsége. 
 
B            6 pont  

Nevezzen meg két izomrendszert érintő betegséget és társítsa mindkettőt egy-egy 
jellegzetességével.  

- izomszakadás: izomfájdalom, dagadás 
- Izomláz – az izom fájdalmassá válik, mert tejsav halmozódik fel 

 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
28. A hallás analizátorának betegsége: 

a) kötőhártya-gyulladás 
b) glaukóma 
c) mixödéma 
d) otitisz (fülgyulladás) 

 
29. A petesejtek:  

a) diploid sejtek 
b) nemi mirigyek 

      c) a petefészkek termelik 
      d) endokrin funkció eredményei 
 
- A mellizmok az alábbi testrész izmai:  

a) fej 
b) törzs  
c) alsó végtag 
d) felső végtag 

 
- A felkarcsont az alábbi testrész csontja: 

a) fej 
b) alsó végtag 
c) felső végtag 
d) törzs 

 
- A máj:  

a) a lipáz révén hozzájárul a zsírok emésztéséhez 
b) a tápcsatorna részét képezi  
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q) részt vesz a táplálék bélben történő emésztésében  
r) enzimekben gazdag emésztőnedvet termel 

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

 
x) A szív bal kamrájából az oxigénes vér a tüdőosztóérbe pumpálódik. HAMIS  

A szív bal kamrájából az oxigénes vér az aortába pumpálódik. 
 

y) A hallás receptorai a belső fülben találhatók. IGAZ 
 

z) A retina pálcikasejtjei a színes látásért felelnek. HAMIS 
  A retina pálcikasejtjei a szürkületi látásért felelnek. 

 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

 Az eukarióta sejtek DNS-t és különböző típusú RNS-t tartalmaznak.: 

q) Nevezzen meg két RNS típust. 
hírvivő RNS (mRNS), szállító RNS (tRNS)  

r) Egy fehérje szintézise egy 206 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján 
történik, amelyből 18 nukleotid guanint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket:  
-  az adenin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
kétszálas, DNS, 206 nukleotid 
 18 guanin  

 C=G →  18 citozin 

 C+G= 18+18= 36 

 206-36= 170 A+T 

 A=T → 170:2= 85 adenin 

 Felelet: az adenin tartalmú nukleotidok száma 85.  
- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
a kettős kötések száma: 85 (adenin és timin között) 
a hármas kötések száma: 18 (guanin és citozin között)  
- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudva, hogy a 3’-5’ 

irányú szakasz nukleotid sorrendje a következő: ATTGGCGGT 
az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendje: TAACCGCCA  

s) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 
használva és válaszolja meg azt! 

1. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben? 

Válasz: A kétszálas DNS a mutagén tényezők hatásaival szemben kevésbé stabil, 

mert 85 kettős kötést tartalmaz, és kevesebb, 18 hármas kötést, a hármas 

 kötések pedig stabilabb kötések, mint a kettős kötések, mivel nehezebben 

 bomlanak fel. 

2. Ha 3`-5`DNS lánc nukleotid sorrendje ATTGGCGGT milyen nukleotid sorrendje 

van a szakaszt lemásoló mRNS láncnak?   Válasz: UAACCGCCA. 

 
 
B 12 pont 
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Egy korház két páciense sebészeti beavatkozáson esett át. Mindkét esetben kis 
mennyiségű vérrel történő vérátömlesztésre van szükség. A korházba véradók jelentkeztek a 
következő vércsoportokkal: 0, A, AB. 
Tudva, hogy az egyik beteg AB, a másik beteg pedig O vércsoporttal rendelkezik, állapítsa meg a 
következőket:  

l) a két páciens számára közös véradó/véradók vércsoportját, indokolja meg a válaszát; 
A két páciens számára közös véradó a O vércsoportú személy, mivel O vércsoport 
csak O vércsoportú vért kaphat, mert α (alfa) és β (béta) antitestet is tartalmaz, az 
AB vércsoport (univerzális vérkapó), pedig kaphat kis mennyiségben O-s vért.  

m) az A vércsoportra jellemző agglutinin/antitest típust 

 az A vércsoportra jellemző agglutinin/antitest típus:  (béta) antitest  
n) annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszer 

szempontjából összeférhetetlen személytől származik; 
 Ha a vérátömlesztés az ABO rendszer szempontjából inkompatibilis donortól 

származó vérrel történik, a vért kapó agglutininjei/antitestjei találkoznak a donor 

megfelelő agglutinogénjével/antigénjeivel (α antitest az A antigénnel vagy β antitest 

a B antigénnel) akkor antigén-antitest reakció lép fel, és az agglutináció 

következtében a vörös vértestek kicsapódnak (hemolízis), és beállhat a halál.  
- Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a specifikus tudományos biológiai 

 információkat használva és válaszolja meg 
3. Határozza meg az A vércsoportra jellemző agglutinogén/antigén típust és 

ennek elhelyezkedését! 
Válasz: Az A vércsoportra jellemző agglutinogén/antigén típus az A antigén, 
amely a vörösvértestek felszínén helyezkedik el.  

4. Ha B vércsoportú személy lenne a donor, milyen vércsoportú személyeknek 
adhatna vért? Válasz: vért adhatna B és AB vércsoportú személyeknek.  

  
III. Tétel (30 pont) 

1.            14 pont 

A tüdőszellőzés két légzőmozgást feltételez: belégzés és kilégzés. 
i) Nevezze a belégzés három jellegzetességét. 

Belégzéskor a légzőizmok (rekeszizom, bordaközti izmok) összehúzódnak, a mellkas 
és a tüdő térfogata nő, a nyomás pedig csökken.  

j) Írjon egy érvet az alábbi igaz kijelentés alátámasztására: „A normál kilégzés egy passzív 
folyamat”. 
A normál kilégzés egy passzív folyamat, mert a légzőizmok (rekeszizom, bordaközti 
izmok) elernyednek.  

k) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  
- maradék térfogat 

A maradék térfogat az erőltetett kilégzés után is a tüdőben maradó levegőt jelenti. 
A vitálkapacitás és a maradék térfogat összege adja meg a totálkapacitás értékét. 

- gázcsere a tüdő szintjén 
A légzési gázcsere tüdő-szakasza a parciális nyomáskülönbségek alapján történik, 
és diffúzióval megy végbe, amely egy passzív folyamat.  
A kisvérköri keringéssel a tüdőbe érkező vér CO2-ot ad le a tüdőhólyagocskáknak 
(alveolusoknak), és O2-t vesz fel. A kisvérköri keringéssel a tüdőbe érkező vérből a 
szén-dioxid a léghólyagocskák levegőjébe, az oxigén pedig a léghólyagocskák 
légteréből a vérbe diffundál. Az oxigén parciális nyomása a léghólyagocskákban 100 
Hgmm, a O2 parciális nyomása a vérben pedig 40 Hgmm, tehát a diffúzió a 
léghólyagocskákból a vér irányába történik. A CO2 parciális nyomása a 
hajszálerekben 45 Hgmm, a léghólyagocskákban pedig 40 Hgmm, tehát a diffúzió a 
léghólyagocskák irányába történik. 
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2. 16 pont  
A szaporodás biztosítja a faj fennmaradását. 

b) Nevezze meg a női szaporító szervrendszer három alkotó elemét; 
petefészek, petevezeték, méh, hüvely. 

c) Magyarázza meg a petefészek és a hipofízis közti funkcionális kapcsolatot. 
Az adenohipofízis gonadotrop hormonokat termel (FSH, LH), amelyek negatív 
visszacsatolás útján befolyásolják a petefészek működését.  Az FSH serkenti a 
petefészektüszők érését, az LH kiváltja az ovulációt és serkenti a petefészek 
hormontermelését.  

d) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A here – vegyes mirigy”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket:  
 soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést;  

- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 
amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 
 
  

A here – vegyes mirigy 
 
Fogalmak: spermiumok, tesztoszteron, herelebenyke, mellékhere, kanyarulatos csatornák, 
Leydig-féle sejtek, exokrin funkció 
 
A férfi szaporítórendszer alkotóeleme a here, amely páros szerv és vegyes mirigy, mivel 
exokrin és endokrin funkcióval is rendelkezik: szaporítósejteket (spermiumokat) és 
hormonokat (tesztoszteron) termel. A spermiumok a herelebenyke csatornáiban képződnek, 
az érett spermiumok a mellékherében tárolódnak. A kanyarulatos csatornák között a Leydig-
féle sejtek tesztoszteront termelnek. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 15 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 
 Az izomrendszer, a csontrendszer és az idegrendszer a kapcsolatteremtő életműködések 

megvalósításában vesznek részt. 
 
B            6 pont  

Nevezzen meg egy nagy vérkörhöz tartozó artériát és egy vénát. Társítsa mindkét 
értípust az általa szállított vértípussal. 

- aorta (artéria) - oxigénes vér; 
- alsó és felső üres gyűjtőerek (véna) - szén-dioxidos vér. 

 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
30. A bicepsz a következő izomcsoport része: 

a) fej 
b) nyak 
c) törzs 
d) felső végtag 

 
31. A szervezet anyagforgalmi életműködöseinek megvalósításában részt vevő rendszer: 

a) endokrin rendszer 
b) idegrendszer 
c) csontrendszer 
d) légzőrendszer 

 
32. A felső végtag csontjai: 

a) bordák 
b) kézközépcsontok 
c) lábközépcsontok 
d) lábtőcsontok 

 
33. A csapsejtekre jellemző: 

a) a látóideg részei 
b) hiányoznak belőlük a fényérzékeny pigmentek 
c) az ínhártyában találhatók 
d) a színes látás receptorai 

 
34. A normál kilégzés egyik jellemzője: 

a) a rekeszizom összehúzódása 
b) a levegő nyomásának növekedése a tüdőben 
c) a mellkas térfogatának növekedése 
d) a tüdő térfogatának növekedése 
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D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

17. A vesztibuláris analizátor receptorai képviselik ennek az analizátornak a közvetítő 
szakaszát. HAMIS 
A vesztibuláris analizátor receptorai képviselik ennek az analizátornak a periférikus 
szakaszát. 
 

18. A petefészekgyulladás és a glomerulonefritisz a szaporító rendszer betegsége. HAMIS 
A petefészekgyulladás és a prosztata adenóma a szaporító rendszer betegsége. 
 

19. A gyomor egy enzim tartalmú emésztőnedvet termel. IGAZ 
 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

 
A nukleinsavak a vírusok, baktériumok és az eukarióták genetikai anyaga. 

c) Jelöljön meg két különbséget a prokarióták és az eukarióták genetikai anyagának 
szerveződését illetően; 

 A prokariótáknál hiányzik a sejtmaghártya, ezért a sejtmaganyag a citoplazmában 
szét van szóródva. Az eukariótáknak viszont van sejtmaghártyája. A prokarióták 
genetikai anyagát egyetlen körkörös DNS molekula képezi, amely egy ún. „bakteriális 
kromoszómát” alkot, míg az eukarióták genomját a kromatin képezi, amely két 
formában van jelen: heterokromatin és eukromatin formájában, a kromoszómák 
száma pedig fajra jellemző és állandó; 2n a testi sejtekben (minden kromoszóma 
páros) és n  a szaporító sejtekben (minden kromoszómapár egyik tagja van jelen). 

d) Egy enzim szintézise egy 778 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján történik, 
amelyből 116 nukleotid citozint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 

- a timin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
kétszálas, DNS, 778 nukleotid 
 116 citozin 

 C=G →  116 guanin 
 C+G= 116+116= 232 
 778-232= 546 A+T 

 A=T → 546:2= 273 timin 
 Válasz: a timin tartalmú nukleotidok száma 273. 

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
a kettős kötések száma: 273 (adenin és timin között) 
a hármas kötések száma: 116 (guanin és citozin között) 
- az 5’-3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudva, hogy a 3’-5’ 
irányú szakasz nukleotid sorrendje a következő: GGGTCA 

  5’ az -3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendje: CCCAGT 
 Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt! 
1. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben? 

Válasz: A kétszálas DNS a mutagén tényezők hatásaival szemben kevésbé stabil, 

mert 273 kettős kötést tartalmaz, és kevesebb, 116 hármas kötést, a hármas 

kötések pedig stabilabb kötések, mint a kettős kötések, mivel nehezebben 

bomlanak fel. 

2.  Ha 3`-5`DNS lánc nukleotid sorrendje GGGTCA, milyen nukleotid sorrendje van 

a szakaszt lemásoló mRNS láncnak?   Válasz: CCCAGU. 

B 12 pont 
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Egy személyen sebészeti beavatkozást hajtanak végre, amely során kis mennyiségű 
vért veszít. Ezért vérátömlesztésre van szüksége. A beteg B és Rh negatív vércsoportú 
A kórházban véradásra jelentkeznek a férfi ismerősei, akik a következő vércsoportokkal 
rendelkeznek: O és Rh negatív, B és Rh pozitív, A és RH negatív. Határozza meg: 
aa) a lehetséges véradó/véradók vércsoportjait; 

a lehetséges véradó vércsoportja: O és Rh negatív 
bb) a O vércsoportú személyek vérplazmájában jelenlevő agglutinineket 

(antitesteteket); 

a O vércsoportú személyek vérplazmájában jelenlevő agglutininek:  (alfa) és 

 (béta) antitest 
cc) annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO 

rendszer szempontjából összeférhetetlen személytől származik; 
Ha a vérátömlesztés az ABO rendszer szempontjából inkompatibilis donortól 
származó vérrel történik, a vért kapó agglutininjei/antitestjei találkoznak a 
donor megfelelő agglutinogénjével/antigénjeivel (α antitest az A antigénnel 
vagy β antitest a B antigénnel) akkor antigén-antitest reakció lép fel, és az 
agglutináció következtében a vörös vértestek kicsapódnak (hemolízis), és 
beállhat a halál. 

dd) Egészítse ki ezt a feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; a kérdésben 
használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket; válaszolja meg az ön által 
megfogalmazott kérdést. 

1. Határozza meg a B vércsoportú donor agglutinogén/antigén típusát! 
 Válasz: A B vércsoportú donor agglutinogén típusa a B antigén.  
2. Határozza meg az A vércsoportú donorra jellemző agglutinogén/antigén 

típust és ennek elhelyezkedését! 
Válasz: Az A vércsoportra jellemző agglutinogén/antigén típus az A 
antigén, amely a vörösvértestek felszínén helyezkedik el.  

 
III. Tétel (30 pont) 
1.            14 pont 

Az endokrin mirigyek által termelt hormonok a mirigytől távoli szerveken fejtik ki hatásukat, ez a 
hatás jellegzetes, sajátos.  

t) Nevezzen meg három endokrin rendellenességet; 
Basedow-Graves kór, hipofizér nanizmus, diabetes mellitus, diabetes insipidus, 
mixödéma, gigantizmus, golyvás kreténizmus, akromegália stb.  

u) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A hipofízis működésének változása 
befolyásolhatja a petefészkek tevékenységét” 
Az adenohipofízis gonadotrop hormonokat termel (FSH, LH), amelyek negatív 
visszacsatolás útján befolyásolják a petefészek hormontermelését.  

o) Alkosson négy kijelentő mondatot mindkét tartalomra kettőt - kettőt, felhasználva a megfelelő 
tudományos nyelvezetet. Használja fel erre a célra a következő tartalmakra vonatkozó 
információkat: 
- hipofízis hormonok 

Az adenohipofízis trophormonokat, növekedési hormont és prolaktint termel. 
A trophormonok más mirigyek hormontermelését szabályozzák. A növekedési 
hormon STH a szervezet számos sejt- és szövettípusára hat. Elnevezése onnan 
származik, hogy gyermek- és serdülőkorban serkenti a csontok megnyúlását, így 
gyorsítja a növekedést. Hatásai: a vázizomszövet sejtjeiben fokozza a 
fehérjeszintézist, és így elősegíti az izomzat gyarapodását is; növeli a 
vércukorszintet (hiperglikémia) és serkenti a ketontestek- ketogenézis termelését, 
amelyek energiaszolgáltatók;  
- pajzsmirigy 
A pajzsmirigy nyaki tájékon, a gége és a légcső két oldalán helyezkedik el. 
A pajzsmirigy tiroxint, trijód-tironint és kalcitonint termel. A tiroxin jódtartalmú 
vegyület, a szervezet csaknem minden sejtjére kifejti hatását, elsősorban a szervezet 
energiafelszabadító, ATP-termelő folyamatait serkenti, ami a sejtek megfelelő 
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energiaellátásához szükséges. Ennek mérhető következménye, hogy hatására 
fokozódik az oxigénfogyasztás és a hőtermelés (glikogén lebontás: glikolízis). A 
pajzsmirigy e hormonja alapvető szerepet játszik a normális egyedfejlődésben is: az 
egészséges növekedéshez és az idegrendszer kifejlődéséhez nélkülözhetetlen, 
neuronok differenciálódása, velőhüvely képződés, nemi mirigyek kialakulása a 
magzatnál. 

 
2. 16 pont  

Az érzékszervek révén az idegrendszer információkat kap a környezet változásairól. 
l) Osztályozza az idegrendszert topográfiai és működési szempontból. 

Az idegrendszer topográfiai szempontból központi és környéki, működési 
szempontból pedig szomatikus és vegetatív idegrendszerre osztható.  

m) Írjon egy érvet a következő igaz kijelentés alátámasztására: „A látás érzékenységet 
befolyásolhatják a látás analizátorának közvetítő szakaszát ért sérülések”. 
A látás közvetítő szakaszát a látóideg, azaz a II. agyideg képviseli. Ha ez az ideg sérül, 
akkor nem alakul ki az érzet, vagyis vaksághoz vezethet, mivel nem jut el az ingerület 
a látómezőbe. A látóideg sérülését okozhatja a glaukóma (zöldhályog), amely a 
szemnyomás fokozódása miatt a látóidegrostok elhalását okozza. A látóideg sérülhet 
hipofízis daganat esetén is, mivel a hipofízis a látóidegkereszteződés mögött 
helyezkedik el, és megnagyobbodása károsíthatja a látóideget.  

n) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „Idegrendszer – alapvető higiéniai és 
kórélettani fogalmak”, felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. E célból tartsa be 
a következő lépéseket:  

- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést;  
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 
amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat! 

 
 

„Idegrendszer – alapvető higiéniai és kórélettani fogalmak” 
 

 Fogalmak: mechanikai tényezők, fizikai tényezők, vegyi tényezők, alkohol, biológiai
 tényezők, pihenőidő, serkentőanyagok, egészséges táplálkozás 

Mivel az idegrendszer az egész szervezet ellenőrző rendszere, ennek a rendszernek a 
károsító tényezői az emberi szervezet működésére negatív hatással vannak, ezért 
nagy figyelmet kell fordítani az idegrendszer egészségének a megőrzésére. Ennek 
érdekében kerülni kell azokat a tényezőket, amelyek károsíthatják az idegrendszert. 
Ilyenek a mechanikai tényezők (balesetek, zúzódások), fizikai tényezők (sugárzások), 
vegyi tényezők (alkohol, nikotin, koffein, kábítószerek stb.) és biológiai tényezők 
(vírusok, baktériumok). A szellemi kimerültség elkerülése érdekében fontos, hogy a 
szellemi és fizikai erőfeszítések egymást kiegyensúlyozottan váltsák, be kell tartani a 
megfelelő alvási- és pihenőidőt, kerülni kell a serkentőanyagok használatát, a lelki 
konfliktusokat és traumákat, ajánlott a rendszeres kirándulás és sportolás. Fontos az 
egészséges táplálkozás szabályainak a betartása is. Az idegrendszert károsító 
betegségek lehetnek fertőző betegségek, érbetegségek, degeneratív és pszichés 
betegségek. Az idegrendszert károsító betegségek közé tartozik az 
agyhártyagyulladás, a kóma és az agyvérzés. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 16 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 
Az emberi csontváz fő részei: a fej váza, a törzs váza és a végtagok váza. 
B            6 pont  

Nevezze meg az emberi test két vázizmát, és társítsa ezeket azokkal a szomatikus 
izomcsoportokkal, amelyekhez tartoznak. 

 
szabóizom – az alsó végtag izma; 
mimikai izmok és a rágóizmok – a fej izmai. 

 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
35. A mellüregben helyezkedik el a: 

a) máj  
b) szív  
c) hasnyálmirigy 
d) méh 

 
36. A tüdőgyűjtőerek:  

a) a kisvérkörhöz tartoznak  
b) a szív jobb pitvarával állnak kapcsolatban  
c) oxigénben szegény vért szállítanak  
d) a vért a szívből a tüdőkhöz szállítják 

 
37. A herpesz az alábbi analizátornál megnyilvánuló betegség:  

a) halló 
b) bőr  
c) egyensúlyérzés  
d) látó 

 
38. A vese  

a) szerkezeti egysége a neuron  
b) egy húgyút 
c) páros szerv  
d) a mellüregben helyezkedik el 

 
39. A helyzetérző receptorok megtalálhatók:  

a) a középfülben  
b) a belső fülben  
c) a külső fülben 
d) az analizátor központi szakaszában 
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D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 
1. A pálcikasejtek a nappali és színes látás receptorai. HAMIS 
             A csapsejtek a nappali és színes látás receptorai. 
 
2. A fehérjék emésztéséből származó végtermékek a vékonybélben alakulnak ki. IGAZ 
 
3. A prosztata a női szaporító készülék járulékos mirigye.  HAMIS  
 A prosztata a férfi szaporító készülék járulékos mirigye. 
 
 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

  

Az eukarióta sejtek több típusú RNS-t tartalmaznak: hírvivő, riboszomális, szállító és kis 
sejtmagi RNS-t.  

- Nevezzen meg egy hasonlóságot és egy különbséget a hírvivő RNS és a szállító RNS 
között. 
Mindkét RNS tartalmaz adenin, guanin, citozin, uracil tartalmú nukleotidokat, a hírvivő 
RNS (messenger RNS,) a szintézisre kerülő fehérje aminosav-sorrendjére vonatkozó 
információt tartalmazza, a szállító RNS (transzfer RNS, röviden tRNS) az 
aminosavakat köti meg, és juttatja el a fehérjeszintézis helyére, a riboszómákhoz. 77-
87 nukleotidot tartalmaz és kettős kötéseket tartalmazó részei vannak, ezért alakja 
lóherelevélhez hasonlít.  

- A gyomornedv egyik enzimének szintézise egy olyan kétszálas DNS információja alapján  
történik, amelyet 78 nukleotid alkot és ebből 12 tartalmaz adenint. 
Állapítsa meg a következőket:  
s) a komplementáris 5’-3’ DNS szál nukleotid sorrendjét, tudva, hogy a 3’-5’ szál 
nukleotid sorrendje: ATTAGC; -  
a komplementáris 5’-3’ DNS szál nukleotid sorrendje - TAATCG  
t) a kétszálas DNS citozin tartalmú nukleotidjainak számát (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését) 

  kétszálas, DNS, 78 nukleotid 
 12 adenin 

 A=T →  12 timin 
 A+T= 12+12= 24 
 78-24= 54 C+G 

 C=G → 54:2= 27 citozin 
 Válasz: a citozin tartalmú nukleotidok száma 27. 

 a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
a kettős kötések száma: 12 (adenin és timin között) 
a hármas kötések száma: 27 (guanin és citozin között) 

 Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 
használva és válaszolja meg azt! 

3. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben? 
Válasz: A kétszálas DNS a mutagén tényezők hatásaival szemben aránylag 

stabil,  mert 12 kettős kötést tartalmaz, és több, 27 hármas kötést, a hármas 

kötések pedig stabilabb kötések, mint a kettős kötések, mivel nehezebben 

bomlanak fel. 
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4.  Ha a 3’-5’ DNS szál nukleotid sorrendje: ATTAGC, milyen a szakaszt lemásoló 

mRNS nukleotid sorrendje? Válasz: UAAUCG 

 
B 12 puncte  

Egy AB vércsoportú személynek kis mennyiségű vérrel történő átömlesztésre van szüksége. 
Határozza meg a következőket:  
v) az AB vércsoportra jellemző agglutinogéneket/antigéneket;  

u) az AB vércsoportra jellemző agglutinogének/antigének: A és B;  
w) három példát a lehetséges donorok vércsoportjaira az ABO rendszerből;  

v) három példa a lehetséges donorok vércsoportjaira az ABO rendszerből AB, A 
és O;  

x) annak a következményeit, ha az Rh rendszer alapján összeférhetetlen véradó vérével 
történik az átömlesztés. 
w) Rh szempontból összeférhetetlen személytől származó vérátömlesztés esetén 

(ha Rh- személy Rh+ vért kap) a D antigén ellen az Rh- személy vérében antiD 

antitestek termelődnek, és általában az első, kis mennyiségű vérátömlesztésnél nem 

okoznak problémát. A második ilyen vérátömlesztés során, a már meglevő antiD 

antitestek reakcióba lépnek a D antigénnel, agglutináció lép fel, a vörös vértestek 

szétesnek, és hemolízis miatt a beteg meghalhat.  
y) Egészítse ki a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó új 

kérdéssel, majd válaszolja meg azt.  
1. Milyen agglutininek/antitestek jellemzőek az AB vércsoportra?  
Válasz: Nincsen antitest az AB vércsoportú személy vérplazmájában. 
2. Határozza meg az A vércsoportú donorra jellemző agglutinogén/antigén 

típust és ennek elhelyezkedését! Válasz: Az A vércsoportra jellemző 
agglutinogén/antigén típus az A antigén, amely a vörösvértestek felszínén 
helyezkedik el. 
 

III. Tétel (30 pont) 

1.            14 pont 

A légzés a szervezet egyik létfontosságú életműködése. 
p) Jellemezzen egy légzőrendszeri betegséget, meghatározva: a betegség nevét, egy okát és 

egy megnyilvánulását.  
Tüdőtágulás (emphysema pulmonum): A tüdő rugalmas kötőszövetének a pusztulása 
és a tüdő tágulása okozza. Tüdőtágulás esetén a tüdőhólyagocskák károsodnak. A 
maradék tüdőhólyagocskák kevésbé hatékonyan működnek, és levegő reked a 
tüdőben, mivel a tüdőhólyagocskák összehúzódóképessége csökken és a szövete 
pusztul. A pangó levegő miatt csökken a belélegzett friss levegő mennyisége, s a tüdő 
az ezt ellensúlyozni igyekvő erőfeszítései miatt tartósan kitágul. Minthogy a kitágult 
tüdő nem képes kielégíteni a test oxigénszükségletét, a legcsekélyebb testi 
erőkifejtés is súlyos légszomjat válthat ki. A szív és az agy nem kap elég oxigént, és 
ezért a megbetegedhet a szív, az agyi hipoxia miatt ingerlékenység és depresszió 
jelentkezhet. 

q) Magyarázza meg az alábbi állítást: „A tüdőben levő levegő nyomása más értékű 
belégzéskor, mint kilégzéskor.” Belégzéskor a tüdő térfogat-növekedése 
következtében a tüdőben lévő levegő nyomása csökken, ezért a külvilágból levegő 
áramlik a tüdőbe, kilégzéskor a mellüreg és a tüdők térfogata csökken, ezért nő a 
tüdőben a levegő nyomása, és emiatt a levegő kiáramlik a tüdőből.  

r) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 
használva a megfelelő tudományos nyelvezetet. 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakra vonatkozó információkat: 
o) Szöveti szinten történő gázcsere 

A szervezetben lejátszódó gázcserefolyamatok során a szén-dioxid és az oxigén 
diffúziójának irányát a koncentrációviszonyok határozzák meg. A nagyvérköri 
keringéssel a sejtekhez áramló vér oxigént ad le a szövetnedvbe, és szén-dioxidot 
vesz fel onnan. Az oxigén parciális nyomása az artériás vérben 95 Hgmm, a 
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szövetekben pedig 40 Hgmm, tehát a diffúzió a szövetek irányába történik. A CO2 
parciális nyomása a szövetekben 45 Hgmm, a vérben pedig 40 Hgmm, tehát a diffúzió 
a vér irányába történik. 

- Tüdőkapacitás (teljes)  
A tüdő totálkapacitása (TK) egyenlő (TK =VK+MT ) a vitálkapacitás és a reziduális 
vagy maradék térfogat (MT) összegével. A vitálkapacitás (VK) egyenlő VK 
=LT+KT+TT  a légzési térfogat (LT), a belégzési tartalék levegő vagy kiegészítő 
térfogat (KT) és kilégzési tartalék levegő vagy tartalék térfogat (TT) összegével. 

2. 16 pont 

 
Az endokrin működési zavarok betegségeket okozhatnak. 

 
a) Jellemezze a Basedow-Graves-féle kórt, megnevezve: a betegség okát és két jellemzőjét. 
A Basedow-Graves-féle kór oka a tiroxin hiperszekréció felnőttkorban. A tiroxin és a trijód-
tironin túltermelése jellegzetes tünetekkel jár. A lebontó anyagcsere felgyorsul, ezért 
megfelelő táplálkozás mellett is csökken a testsúly és emelkedik a testhőmérséklet. Jellemző, 
hogy a szemgolyó mögötti zsírszövetek felszaporodása miatt a szem kidülled, exoftalmuszos 
golyva alakul ki. 

e) Magyarázza meg az alábbi kijelentést: „Az agyalapi mirigy és a pajzsmirigy között 
funkcionális kapcsolatok vannak”. Az agyalapi mirigy elülső lebenyének 
mirigysejtjeiben többféle trophormon termelődik. Ezek más belső elválasztású 
mirigyek működését befolyásolják. A pajzsmirigy serkentő hormon, a TSH a 
pajzsmirigy hormontermelését fokozza, a szabályozás mechanizmusa a negatív feed-
back. 

f) Alkosson egy rövid esszét „A mellékvesék-belső elválasztású mirigyek” címmel, 
felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be az alábbi lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 

helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

„A mellékvesék- belső elválasztású mirigyek” 
 

Fogalmak: velőállomány, kéregállomány, szteroidhormonok, só- és vízháztartást 
szabályozó hormonok, mineralokortikoid, aldoszteron, kortizol, nemi jellegű szteroid 
hormonok, adrenalin, stresszhelyzetek, menekülés vagy támadás. 
 
 

A mellékvese két részre különíthető, a belső velő- és a külső kéregállományra. A két 
rész működése egymástól független. 
A mellékvesekéreg szteroidhormonokat termel, amelyek hatásuk szerint három 
csoportba oszthatók. 
A só- és vízháztartást szabályozó hormonok a nefron kanyarulatos és 
gyűjtőcsatornáiban fokozzák a Na + -ionok visszaszívását, K+ -ionok kiürülését. 
Hatásukra tehát a nátrium-ionok ürítése csökken és ezt vízvisszaszívódás követi. Nő 
a vérnyomás. A mineralokortikoid hormonok közül a legfontosabb az aldoszteron. A 
szénhidrát-anyagcserét szabályozó hormonok- glikokortikoid hormonok közül 
legfontosabb a kortizol.  Fokozzák a fehérjék lebontását, és serkentik az aminosavak 
glükózzá alakulását. A mellékvesekéreg hím ivari jellegű szteroid hormonokat is 
termel.  
A mellékvesevelő hormonja az adrenalin. A szervezetet megterhelő 
stresszhelyzetekhez történő alkalmazkodást (főképp vészhelyzetben a menekülés 
vagy támadás lehetőségét) biztosítja.  
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 17 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 Az anyagforgalmi életműködést az emésztő, keringési, légző és a kiválasztó készülék 

biztosítja.  
 
B            6 pont  

Nevezzen meg két, oxigénes vért szállító vérér típust; minden megnevezett vérér 
esetében társítsa a vele kapcsolatban álló szívüreget. 
 

- aorta – bal kamra; 
- tüdőgyűjtőér – bal pitvar; 

 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
40. A légzésben szerepet játszó szerv:  

a) nyelőcső  
b) szív  
c) tüdő  
d) vese 

 

41. Az orsócsont a következő testrészt vázának a része:  
a) fej  
b) alsó végtag  
c) felső végtag  
d) törzs 

 

42. A zöldhályog (glaukóma) és a szürkehályog (katarakta) a következő analizátor betegségei:  
a) hallás  
b) bőr  
c) egyensúlyérzés  
d) látás 

 

43. A máj:  
a) a tápcsatorna része  
b) a mellkasban található  
c) az epe termelése által részt vesz az emésztésben  
d) enzimekben gazdag emésztőnedvet termel 

 
20. Az alsó végtag izma:  
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a) bicepsz (kétfejű karizom)  
b) külső ferde hasizom  
c) szabóizom 
d) mellizom 

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 
1. A szénhidrátok emésztésének végtermékei a gyomorban keletkeznek. HAMIS   

A szénhidrátok emésztésének végtermékei a bélben keletkeznek. 

 

2. A pálcikasejtek a nappali látásért felelős receptorok. HAMIS 
A csapsejtek a nappali látásért felelős receptorok. 

 

3. A tüdő totálkapacitása (teljes tüdőtérfogata) a vitálkapacitás és a maradék térfogat 
összege. IGAZ 

 
 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

A riboszomális RNS és a szállító RNS a fehérjék bioszintézisében vesznek részt az eukarióta sejtek 

esetében.  
a) Nevezzen meg egy hasonlóságot és egy különbséget a szállító RNS és a riboszomális 

RNS között.  
Mindkét RNS tartalmaz adenin, guanin, citozin, uracil tartalmú nukleotidokat, a 

riboszomális RNS a riboszómák alkotásában vesz részt a citoplazmában és két 

alegység építi fel, a szállító RNS (transzfer RNS, röviden tRNS) az aminosavakat köti 

meg, és juttatja el a riboszómákhoz. 77-87 nukleotidot tartalmaz, és kettős kötéseket 

taralmazó részei vannak, ezért alakja lóherelevélhez hasonlít.  
b) A zsírok emésztésében részt vevő enzim szintézise egy kétszálas DNS szakasz által kódolt 

információ alapján valósul meg. Ez a DNS szakasz 172 nukleotidból áll. Ebből 24 nukleotid 

adenint tartalmaz. Határozza meg: 

-a DNS 5`-3` láncának nukletid sorrendjét, tudva, hogy az ezzel komplementáris 3`-5` lánc 

nukleotid sorrendje a következő: GCGATG  

-a DNS 5`-3` láncának nukletid sorrendjét: CGCTAC  
ee) a guanin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszban (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését);  
ff) a kétszálas DNS szakaszban található kettős és hármas kötések számát; 
kétszálas, DNS, 172 nukleotid 
 24 adenin 

 A=T →  24 adenin 
 A+T= 24+24= 48 
 172-48= 124 G+C 

 G=C → 124:2= 62 guanin 
 Válasz: a guanin tartalmú nukleotidok száma 62. 
- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
a kettős kötések száma: 24 (adenin és timin között) 
a hármas kötések száma: 62 (guanin és citozin között) 
  

- Egészítse ki a b) alpont feladatát egy ön általa megfogalmazott, tudományos szempontból 

helyes kérdéssel; válaszolja is meg a kérdést. 
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1. Ha 3`-5` DNS lánc nukleotid sorrendje a GCGATG, akkor milyen annak az 

mRNS-nek a nukleotid sorrendje, amely a fenti DNS transzkripciójakor 

keletkezik? 

 Válasz: CGCUAC. 

2. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel 

szemben? 

Válasz: A kétszálas DNS a mutagén tényezők hatásaival szemben stabil, 

mert 24 kettős kötést tartalmaz, és sokkal több, 62 hármas kötést, a hármas 

kötések pedig stabilabb kötések, mint a kettős kötések, mivel nehezebben 

bomlanak fel. 

  

B                       12 pont  
Egy O, Rh negatív vércsoporttal rendelkező betegnek kis mennyiségű vérátömlesztésre 

van szüksége. A korházban rendelkezésre állnak (vértartalékok): O, Rh negatív, O, Rh 

pozitív, AB, Rh negatív. Határozza meg a következőket:  
z) az orvosok által vérátömlesztésre használható vércsoportot/ vércsoportokat a kórház 

vértartalékaiból; indokolja meg a válaszát  
O, Rh negatív, mivel az ABO rendszerben O vércsoportú, ezért csak O vércsoportú 
vért kaphat, amely nem tartalmaz agglutinogéneket/antigéneket, és így nem történik 
meg az immunrendszer stimulációja, a vért kapó nem termel antitesteket; mivel Rh 
negatív csak Rh negatív vért kaphat, amely nem tartalmaz D antigént és ezáltal a 
beteg immunrendszere nem fog D ellenes anitesteket termelni.  

aa) az AB vércsoportra jellemző agglutinogéneket (antigéneket); A és B  
annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, amely ABO 

vércsoportrendszer szempontjából összeférhetetlen személytől származik.  

Ha a vérátömlesztés az ABO rendszer szempontjából inkompatibilis donortól 

származó vérrel történik, a vért kapó agglutininjei/antitestjei találkoznak a donor 

megfelelő agglutinogénjével/antigénjeivel (α antitest az A antigénnel vagy β antitest 

a B antigénnel) akkor antigén-antitest reakció lép fel, és az agglutináció 

következtében a vörös vértestek kicsapódnak (hemolízis), és beállhat a halál. 
 
bb) Egészítse ki ezt feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; a kérdésben használjon 

a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket; válaszolja meg az ön által megfogalmazott 
kérdést.  
1. Az AB vércsoportra jellemző agglutinineket/antitesteket;  

Válasz: az AB vércsoportú személynél hiányoznak az antitestek.  
2. Határozza meg az O vércsoportú donorra jellemző agglutinin/antitesest 

típusokat és ennek elhelyezkedését! 
Válasz: Az O vércsoportra jellemző agglutinin/antitesest típus az alfa (α) és béta 
(β) antitest, amely a vérplazmában található.  

 

 

III. Tétel (30 pont) 

1.            14 pont 

Az idegrendszer az endokrin rendszerrel együtt szabályozza a szervezetben 

végbemenő életműködések többségét.   
a) Nevezzen meg három adenohipofízis által termelt hormont: A pajzsmirigy serkentő hormon 

TSH, a mellékvesekéreg-serkentő hormon, ACTH, tüszőserkentő hormon, FSH, 
sárgatestserkentő hormon, LH, növekedési hormon, STH.  

b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „Az idegrendszer és az endokrin rendszer között 

szoros kölcsönhatás létezik”. Az agyalapi mirigy az agy hipotalamuszának irányítása 

alatt áll. Az agyalapi mirigyet egy nyél köti össze a hipotalamusszal. A nyélben az 

ereken kívül idegsejtek axonjai futnak, amelyek hormonokat szállítanak a 

neurohipofízisbe (ADH és oxitocin). A portális érrendszeren a hipotalamuszban 
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termelt ideghormonok a hipofízisbe jutnak és befolyásolják a hipofízis 

hormontermelését, elsősorban a trophormonok képződését. Ezek a trophormonok 

más belső elválasztású mirigyek működését szabályozzák. Így az idegrendszer a 

hipofízis révén más endokrin mirigyek működését szabályozza.  
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet!  
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:  

p) Reflexfolyamat:  
A reflex a szervezetnek a környezet ingerére adott válasza. A reflexműködés anatómiai 
alapja a reflexív. A következő részekből épül fel: az ingert felvevő receptorból, amely 
a környezet felől ható vagy a szervezet belsejében keletkezett ingereket felfogja, 
azokat ingerületté alakítja át; a perifériáról a központ felé haladó (afferens) – érző 
idegpályából, amely az ingerületet a központi idegrendszer meghatározott területére 
vezeti; reflexközpont; ingerületet a reflexközpontból a végrehajtó szervekhez vezető 
(efferens) – mozgató idegpályából; a végrehajtó szerv (izom vagy exokrin mirigy) 
elvégzi a megfelelő működését (válaszreakció).  
q) Cukorbetegség  
A cukorbetegséget az inzulintermelés hiposzekréciója okozza/diabetes mellitus. Az 
inzulinhiány miatt a betegek vércukorszintje magas - hiperglikémia, mert sejtjeik 
cukorfelvétele csökken. A sejtek energiaszükségletét zsírok és fehérjék lebontása 
fedezi. A zsírok oxidációja szénhidrátok hiányában szintén zavart szenved, ezért a 
vérben káros anyagcseretermékek, ketontestek halmozódnak fel, amelyek kómát is 
okozhatnak. A magas vércukorszint miatt a betegek vizeletében szőlőcukor jelenik 
meg. A betegség tünetei: polydipszia -sok víz ivása, polyuria- nagy mennyiségű vizelet 
ürítése, polyfágia- állandó éhség, de ennek ellenére a beteg lefogy. 
 

2.                                                                                                                                           16 pont 

 
A szaporodási életműködés a fajfentartást biztosítja.  

g) Nevezzen meg két jellemzőt a méhfüggelék gyulladás esetében. 
A méhfüggelék gyulladását leggyakrabban fertőzés okozza (baktériumok vagy 
vírusok). Tünetei: egyoldali alhasi fájdalom, amely lágyéktájba, combba sugározhat, 
görcsös fájdalomérzet, magas láz, hányinger, hányás, szédülés, elesettség, fájdalmas 
vizelés, vérzési rendellenességek. A krónikus gyulladás szövődménye meddőség 
lehet.  

h) Írjon egy érvet a következő igaz kijelentés alátámasztására: „A petefészek egy vegyes 

elválasztású mirigy”. 

A petefészek kéregállományban különböző érési fokú tüszők helyezkednek el, 

amelyekben a petesejtek fejlődése, érése megy végbe, és havonta általában egy 

petesejt fejlődik ki, illetve ovulációkor kiszabadul – vagyis a petefészek 

kéregállománya exokrin működést végez. Az ovuláció után a felrepedt tüsző 

maradványából a petefészekben kialakuló sejtcsomót sárgatestnek nevezik, amely 

progeszteront és ösztrogéneket temel, tehát a petefészek endokrin funkcióval is 

rendelkezik.  
i) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A férfi szaporító készülék részei”, 

felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat.  
E célból tartsa be a következő lépéseket:  
soroljon fel a; a témára jellemző hat fogalmat alkosson egy maximum három-négy összetett 

mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és összefüggően használja a 

felsorolt fogalmakat!  
„A férfi szaporító készülék részei” 
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Fogalmak: tunica albuginea, herelebenyke, kanyarulatos herecsatorna, egyenes 

gyűjtőcsatorna, spermiumok képzése, ondóvezeték, mellékhere, ondóhólyag, 

prosztata. 
 

 

A hím ivarmirigy, a here páros szerv. A hasüregen kívül, a herezacskóban 

található. A heréket tunica albuginea borítja, amelyből kötőszöveti sövények hatolnak 

be a here belsejébe és 200- 300 lebenykére tagolják.  A herelebenyke belsejében 1-4 

kanyarulatos herecsatornácska található, amelyben a spermiumok képződnek. A 

kanyarulatos csatornák között az interszticiális szövetben Leydig féle sejtek 

tesztoszteront temelnek. A herelebenyke csatornái egyenes gyűjtőcsatornába 

folytatódnak, ezek pedig szabálytalan csatonahálózatban, majd 10 - 12 elvezető 

csatorna és a mellékhere következik, ahol az érett spermiumok tárolódnak. 

 A mellékherékből ered a két izmos falú ondóvezeték. Az ondóvezetékek végébe ömlik 

a páros ondóhólyag váladéka, majd a kilövellőcsatornában folytatódik, amely áthalad 

a prosztatán és a húgycsőbe torkollik. A hímvessző (penis) a férfiak párzószerve. A 

benne levő két barlangos test és a húgycsövet körülvevő szivacsos test alkotja. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 18 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 
 Az anyagforgalmi életműködés megvalósításában a következő készülékek vesznek részt: 

emésztő, légző és kiválasztó. 
 
B            6 pont  

Nevezzen meg két, szén-dioxidos vért szállító vérér típust; minden megnevezett 
vérérhez társítson egy vele kapcsolatban álló szívüreget. 

 
- alsó és felső üres gyűjtőér - jobb pitvar; 
- tüdőosztóér – jobb kamra.       

 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 

1. Endokrin betegség: 
a) a fogszuvasodás 
b) az epekőképződés 
c) a diabetes insipidus 
d) a tüdőfibrózis 

 
2. A fehérjék emésztésének végtermékei: 

a) zsírsavak 
b) aminosavak 
c) glicerin 
d) monoszacharidok 

 
3. A vitálkapacitás és a maradék térfogat összege egyenlő a: 

a) teljes tüdőtérfogattal (totálkapacitással) 
b) légzési térfogattal 
c) kiegészítő térfogattal 
d) tartaléktérfogattal 

 
4. A felső végtag vázához tartoznak a: 

a) medencecsontok 
b) kézközépcsontok 
c) lábközépcsontok 
d) lábujjpercek 

 
5. A légzésben van szerepe: 

a) léghólyagocskának (tüdőalveolusnak) 
b) nyelőcsőnek 
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c) bélnek 
d) vesének 

 
D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

 
6. Az epét az epehólyag termeli. HAMIS  

Az epét a máj termeli. 

 

7. A vizelet a húgyhólyagból a külvilágba a húgycsövön keresztül távozik. IGAZ 

 

8. A hasnyálat a hasnyálmirigy belső elválasztású (endokrin) része termeli. HAMIS  
A hasnyálat a hasnyálmirigy külső elválasztású (exokrin) része termeli. 

 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

Az eukarióta sejtek esetében a fehérjék bioszintézisében több típusú RNS vesz részt.  
e) Nevezzen meg, az eukarióta sejtek esetében egy RNS típust, amely részt vesz a fehérjék 

bioszintézisében, majd sorolja fel két jellegzetességét. 

A hírvivő RNS (messenger RNS, mRNS) a szintézisre kerülő fehérje aminosav-

sorrendjére vonatkozó információt tartalmazza, hosszúsága az általa kódolt 

fehérjemolekula aminosavszáma szerint változik. 

A szállító RNS (transzfer RNS, röviden tRNS) az aminosavakat köti meg, és juttatja el 

a riboszómákra. 77-87 nukleotidot tartalmaz, és kettős kötéseket tartalmazó részei 

vannak, ezért alakja lóherelevélhez hasonlít.  
f) Egy fehérje bioszintézise egy 442 nukleotidból álló kétszálas DNS szakasz által kódolt 

információ alapján valósul meg. Ebből 52 nukleotid timint tartalmaz.  
Határozza meg a következőket:  
 a DNS 5`-3` láncának nukletid sorrendjét, tudva, hogy az ezzel komplementáris 3`-5` lánc 

nukleotid sorrendje a következő: TTTGCA  

 5’ az -3’ irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendje: AAACGT  
 a kétszálas DNS szakaszban található guanin tartalmú nukleotidok számát (írja le a 

feladat megoldásának minden lépését);  
 a kétszálas DNS szakaszban található kettős és hármas kötések számát; 
kétszálas, DNS, 442 nukleotid 
 52 timin 

 T=A →  52 adenin 
 A+T= 52+52= 104 
 442-104= 338 G+C 

 C=G → 338:2= 169 guanin 
 Válasz: a guanin tartalmú nukleotidok száma 169. 

  a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
a kettős kötések száma: 52 (adenin és timin között) 
a hármas kötések száma: 169 (guanin és citozin között)  

21. Egészítse ki a b) alpont feladatát egy ön által megfogalmazott, tudományos 

szempontból helyes kérdéssel; válaszolja is meg a kérdést. 
 

1. Ha 3`-5`DNS lánc nukleotid sorrendje: TTTGCA, milyen nukleotid sorrendje van a 

szakaszt lemásoló mRNS láncnak? 

Válasz: AAACGU 

2. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben? 
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Válasz: A kétszálas DNS a mutagén tényezőkkel szemben nagyon stabil, mert 52 

kettős kötést tartalmaz, és sokkal több, 169 hármas kötést, a hármas kötések 

pedig stabilabb kötések, mint a kettős kötések, mivel nehezebben bomlanak fel.   

 

B            12 pont 

  

Egy kórház két betege, kis mennyiségű vérrel történő átömlesztésre szorul. Az egyik 

beteg AB Rh pozitív, a másik pedig A Rh pozitív vérrel rendelkezik. A kórházban rendelkezésre 

állnak a következő vérkészletek: A Rh negatív, O Rh negatív, O Rh pozitív. Határozza meg a 

következőket:  
- az orvosok által vérátömlesztés során felhasználható vércsoportokat a kórház 

vértartalékaiból; indokolja meg a válaszát 
 A közös donor lehet A Rh negatív és a O, Rh pozitív, mivel a O vércsoport 

mindenkinek adhat (univerzális donor), tehát adhat mind az A mind az AB 
vércsoportú betegnek vért, mert nem tartalmaz a vörös vértestek felszínén 
agglutinogéneket/antigéneket, amelyek stimulálhatnák a vért kapó 
immunrendszerét. Az A vércsoportú donor azonos vércsoportú az első beteg 
csoportjával, az AB vércsoportú beteg pedig bármely vércsoportú személytől 
kaphat az ABO rendszerben, mivel nem rendelkezik agglutininekkel/antitestekkel. 
Az Rh rendszerben pedig az Rh pozitív csoportú személyek kaphatnak Rh pozitív 
és Rh negatív vért is.  

- az A vércsoportra jellemző agglutinogént (antigént);  
Válasz: A antigén  

- annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, amely Rh rendszer 
szempontjából összeférhetetlen személytől származik.  
Rh szempontból összeférhetetlen személytől származó vérátömlesztés esetén 
(ha Rh- személy Rh+ vért kap) a D antigén ellen az Rh- személy vérében antiD 
antitestek termelődnek, és általában az első, kis mennyiségű vérátömlesztésnél 

nem okoznak problémát. A második ilyen vérátömlesztés során, a már meglevő 
antiD antitestek reakcióba lépnek a D antigénnel, agglutináció lép fel, a vörös 
vértestek szétesnek, és hemolízis miatt a beteg meghalhat.  

- Egészítse ki ezt feladatot egy ön által megfogalmazott kérdéssel; a kérdésben 

használjon a biológia szaknyelvére jellemző kifejezéseket; válaszolja meg az ön által 

megfogalmazott kérdést. 

3. Határozza meg az A vércsoportú beteg agglutinin/antitest típusát! 
 Válasz: Az A vércsoportú beteg agglutinin/antitest típusa a béta (β) antitest.  
4. Határozza meg az O vércsoportú donorra jellemző agglutinin/antitest típust 

és ennek elhelyezkedését! 
Válasz: Az O vércsoportra jellemző agglutinin/antitest típus az alfa (α) és a 
béta (β) antitest, amely a vérplazmában található.  

 

III. Tétel (30 pont) 

1.            14 pont 

Az emberi szervezet egyik alapvető életműködése a szaporodás. 
a) Hasonlítsa össze élettani szempontból a férfi és a női szaporító készüléket, megnevezve 

egy köztük lévő hasonlóságot és egy különbséget. 
Mindkét szaporító rendszer alkotóeleme közé tartozik egy vegyes mirigy (exokrin és 
endokrin), vagy gonád, amely hormonokat és szaporítósejteket termel, és mindkettő 
működése csak pubertáskor kezdődik, a férfi gonád, a here folyamatosan termeli a 
szaporító sejteket az élet során, a női gonád ciklikusan, havonta általában egy 
petesejtet képez, egészen a menopauzáig (kb. 50 éves korig). 

b) Magyarázza meg annak az okát, hogy a hipofízis sérülése miért befolyásolhatja a 
szaporodási életműködést. 
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A tüszőserkentő hormon, FSH ivarsejtek képződését serkenti a férfiaknál, a nőknél a 
petetüszők fejlődésére hat. A sárgatestserkentő hormon, LH a petefészek, illetve a 
here hormontermelését szabályozza, illetve a nőknél kiváltja az ovulációt.   

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

- Fogamzásgátlás 
Fogamzásgátlás: a helyesen alkalmazott fogamzásgátló módszerek lehetővé teszik a 
nem kívánt terhesség megakadályozását, valamint a nemi betegségek elkerülését. 
Több fogamzásgátló módszer létezik: Gumióvszer: Legnagyobb előnye, hogy 
nemcsak a nemkívánatos terhességtől, de a különböző nemi betegségektől is megvéd. 
Hatásmechanizmusa, hogy használata során megakadályozza az ondó hüvelybe 
kerülését.  

- Dülmirigy jóindulatú daganata  
Dülmirigy jóindulatú daganatát prosztata adenómának is nevezik. A kor 
előrehaladtával a prosztata mérete nő, és ezzel párhuzamosan nyomhatja a 
húgycsövet, aminek következtében vizeletürítéskor a vizeletsugár vékonyabb és 
szaggatott lesz, a vizeletáramlás ereje csökken. A "jóindulatú" kifejezés alatt azt kell 
érteni, hogy a megnagyobbodás nem rákos daganat vagy fertőzés következménye.  

 
2                                                                                                                                             16 pont 

 
Az analizátorok által, az idegrendszer információkat kap a szervezet külső 
környezetéről. 

gg) Nevezze meg a halló analizátor három szakaszából az egyiket; majd sorolja fel a 
megnevezett szakasz két jellegzetességét. 
A hallás tulajdonképpeni érzékszerve a belső fülben elhelyezkedő csiga. Itt található 
az érzékszerv receptor szakasza. A csiga egy tengely körül tekeredik 2 és fél 
fordulattal, melyet egy lemez két járatra tagol (csarnokjárat és dobüregi járat, ezeket 
perilimfa tölti ki), melyek a csiga csúcsában közlekednek egymással-helikotréma. A 
két járat között van a csigajárat, amelynek belsejében egy másik folyadék, az 
endolimfa található. Az endolimfában helyezkedik el az úgynevezett Corti-szerv. A 
Corti-szervben csillós receptorsejtek vannak, melyek felett egy membrán helyezkedik 
el, ha az előbb említett hullámok terjednek, a csillószerű képződmények elmozdulnak 
a felettük lévő membránhoz képest, és egy ingerület keletkezik. 

hh) Indokolja a következő kijelentést: „A fényérzékeny receptoroktól a látómező irányába tartó 
információáramlás megszakadása, befolyásolja a látás érzet kialakulását”. 
Ha megsérül a látó analizátor közvetítő szakasza, amelynek oka lehet a hipofízis 
daganat, amely a látóideget károsítja, az ingerület nem továbbítódik az agykéreghez, 
és ez vaksághoz vezethet. A látóideg sérülését okozhatja a zöldhályog vagy glaukóma 
is.  

 Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „A szimpatikus ingerlés hatásai”, 
felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő 
lépéseket: 

- soroljon fel a; a témára jellemző hat fogalmat 
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat!  
 

„A szimpatikus ingerlés hatásai” 
 

Fogalmak: szívműködés fokozódás, légzés fokozódás, a vércukorszint növekedés, a 
gyomor- és bélműködés gátlás, szivárványhártya sugárirányú izmainak 
összehúzódása, pupillatágulat (midriasis), nyákban (mucinban) gazdag nyál, kiszáradt 

száj, menekülni vagy felvenni a harcot.  
 

Szimpatikus hatásra a szívműködés, a légzés fokozódik, a vércukorszint nő, a 
működő izmok vérerei kitágulnak. Ily módon biztosított a megnövekedett lebontó 
folyamatok fokozott oxigén- és tápanyagigénye. Ugyanekkor a test többi részében az 
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erek szűkülnek, a gyomor- és bélműködés gátolt.  Szivárványhártya sugárirányú izmai 
összehúzódnak, és pupillatágulat alakul ki (midriasis), a nyálmirigyekben érszűkülés 
alakul ki és nyákban (mucinban) gazdag nyál termelődik és kiszárad a száj. A 
szimpatikus ingerlés hatására kialakuló reakció a ,,Menekülni vagy felvenni a harcot”. 
Szimpatikus hatásra a mellékvese adrenalint és noradrenalint termel.   
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 19 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 
44. csapsejtek a nappali (színes) látás receptorai, a pálcikasejtek pedig a szürkületi látásé. 

 
B            6 pont  

Nevezzen meg két véreret, és társítsa mindkettőt a szállított vér típusával. 
 
tüdőosztóér – szén-dioxidos vér; 
tüdőgyűjtőér – oxigénes vér. 

 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
1. A táplálkozási életműködések megvalósításában a következő szervrendszer vesz részt: 

a) keringési rendszer 
b) idegrendszer 
c) csontrendszer 
d) szaporítórendszer 

 
2. Az alsó végtag izma: 

a) szabóizom 
b) deltaizom 
c) felső ferde izom 
d) trapézizom 

 
3. A szénhidrátok emésztésének végtermékei a: 

a) zsírsavak 
b) aminosavak 
c) glicerin 
d) monoszaharidok 

 
4. Az emésztőrendszer betegsége: 

a) méhfüggelék gyulladás 
b) emfizéma 
c) herpesz 
d) szájnyálkahártya gyulladás (sztomatitisz) 

 
5. A vitálkapacitás a következő térfogatértékek összege: 

a) légzési- és kiegészítő térfogat 
b) légzési-, maradék térfogat és teljes tüdőkapacitás 
c) légzési-, kiegészítő- és tartalék térfogat 
d) teljes tüdőkapacitás, légzési- és tartalék térfogat 
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D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

 
1. Az epe és a hasnyál a vékonybélben hat a táplálék összetevőire. IGAZ 
 
2. Az ujjperccsontok, a lábtőcsontok és a kéztőcsontok az alsó végtag csontjai. HAMIS 
      A lábujjperccsontok, a lábtőcsontok és a combcsont az alsó végtag csontjai. 
  
3. A halló analizátor központi szakaszát a csillós receptor sejtek képviselik. HAMIS 

A halló analizátor periférikus/receptor szakaszát a csillós receptor sejtek képviselik.  
 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

 A mRNS és a tRNS részt vesz az eukarióták fehérjeszintézisében. 
 

a) Jellemezze a mRNS-t és a tRNS-t, mindkettő esetében megjelölve egy szerkezeti 
jellegzetességet és a betöltött szerepüket. 

A hírvivő vagy messenger RNS a szintézisre kerülő fehérje aminosav-sorrendjére 
vonatkozó információt tartalmazza, matricaként szolgál, ezért nagysága változó, a 
polipeptid-lánc hosszának függvényében, tartalmaz adenin, guanin, citozin és uracil 
tartalmú nukleotidot, valamint  ribózt. 
A szállító RNS (transzfer RNS, röviden tRNS) az aminosavakat köti meg, és juttatja 
el a riboszómákhoz. 77-87 nukleotidot tartalmaz és kettős kötéseket tartalmazó 
részei vannak, ezért alakja lóherelevélhez hasonlít. Az eukarióta sejtekben 40-60 féle 
tRNS található, adenin, guanin, citozin és uracil tartalmú nukleotidot, valamint  ribózt 
tartalmaznak. 

 
b) Egy fehérje szintézise egy 72 nukleotidból álló, kétszálú DNS információja alapján történik, 

amelyből 14 nukleotid timint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket: 
- a guanin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja le a feladat 

megoldásának minden lépését); 
- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések  
- számát; - a transzkripció során keletkezett m RNS kodonjainak számát; 

 kétszálas, DNS, 72 nukleotid 
 14 timin 

 T=A →  14 adenin 
 T+A= 14+14= 28 
 72-28= 44 G+C 

 G=C → 44:2= 22 guanin 
 Válasz: a guanin tartalmú nukleotidok száma 273. 

  a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
a kettős kötések száma: 14 (adenin és timin között) 
a hármas kötések száma: 22 (guanin és citozin között) 

- a transzkripció során keletkezett mRNS kodonjainak s számát; 
Ha a kétszálas DNS =72 nukleotid, akkor az egyszálas DNS 72:2=36 nukleotid, vagyis az 

mRNS =36 nukleotidot tartalmaz  
1 kodon = 3 nukleotid, akkor 36:3=12 kodont tartalmaz a molekula  

 
c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 

használva és válaszolja meg azt! 
5. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben? 

Válasz: A kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben 
stabil, mert 14 kettős kötést tartalmaz, és több, 22 hármas kötést, a hármas 
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kötések pedig stabilabb kötések, mint a kettős kötések, mivel nehezebben 
bomlanak fel. 

6.  Ha 3`-5` DNS lánc nukleotid sorrendje GGGTCA, milyen nukleotid sorrendje van 
a szakaszt lemásoló mRNS láncnak?   Válasz: CCCAGU. 

B            12 pont 

 

Egy ismeretlen vércsoportú személynek kismennyiségű vérrel történő 
vérátömlesztésre van szüksége. A laboratóriumi analízis kimutatja az A és B agglutinogének 
jelenlétét a vörös vértestek felszínén. Állapítsa meg: 

- A személy vércsoportját;  
 A személy vércsoportja: AB vércsoport 

- Két példát a lehetséges donorok vércsoportjára;  
  Két példát a lehetséges donorok vércsoportjára: AB, A és B; 

c) Annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO 
rendszerben összeférhetetlen személytől származik.  
Ha a vérátömlesztés az ABO rendszer szempontjából inkompatibilis donortól 
származó vérrel történik, a vért kapó agglutininjei/antitestjei találkoznak a donor 
megfelelő agglutinogénjével/antigénjeivel (α antitest az A antigénnel vagy β antitest 
a B antigénnel) akkor antigén-antitest reakció lép fel, és az agglutináció 
következtében a vörös vértestek kicsapódnak (hemolízis), és beállhat a halál. 

cc) Egészítse ki a feladatot egy újabb követelménnyel, a biológiára jellemző tudományos 
információkat használva és válaszolja meg azt! 

1. Határozza meg a B vércsoportú donor agglutinogén/antigén típusát! 
Válasz: A B vércsoportú donor agglutinogén/antigén típusa a B antigén.  

2. Határozza meg az A vércsoportú donorra jellemző agglutinogén/antigén 
típust és ennek elhelyezkedését! 
Válasz: Az A vércsoportra jellemző agglutinogén/antigén típus az A 
antigén, amely     a vörösvértestek felszínén helyezkedik el.  

3. Milyen agglutinin/antitest jellemző a betegre?  
A beteg vérében nem található agglutinin. 

 

III. Tétel (30 pont) 

1.            14 pont 

Az   idegrendszer, együtt   az   endokrin   rendszerrel, részt   vesz   a   szervezet 
alkalmazkodásában a környezetéhez. A kiválasztás során eltávolítódnak a 
szervezetből az endogén vegyületek (anyagcsere termékek) és az exogén vegyületek 
(gyógyszerek és fölösleges elektrolitok). 

s) Jellemezzen egy kiválasztószervi betegséget, bemutatva a betegség nevét, egy okát és 
egy jellegzetes tünetét. 
Egy kiválasztószervi megbetegedés a vesegyulladás, amely   a nefronok gyulladásos 
megbetegedése, és glomerulonefritisznek is nevezzük. Baktériumok, leggyakrabban 
streptococcusok okozzák. Lehet akut (heveny) és a krónikus (idült). Tünetei közé 
tartozik az arcon, a szemek környékén észlelhető, sőt az egész testre is kiterjedő 
ödéma, más néven a vizenyő. További jellemző tünete a vérnyomás emelkedése. 

t) Magyarázza a következő kijelentést: „A vizelet a nefron szintjén termelődik”. 
A vizelet képződése a nefronban történik 3 folyamat eredményeképpen: ultraszűrés 
az érgomolyagokban, visszaszívódás és kiválasztás az elsődleges és másodlagos 
kanyarulatos csatornákban megy végbe. 

u) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- Vizelet kiválasztásának szakaszai 

A szűrletképzés során fehérjementes vérplazma kerül a nefron tokjából (Bowman-
tok érgomolyagjából) a vesecsatornába, 120 ml percenként (glomeruláris szűrési 
együttható GSzE). 
A visszaszívás során a szervezet számára szükséges anyagok visszakerülnek a 
vesecsatornákat körülvevő kapillárisokba. A glükóz, az aminosavak, a vitaminok 
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(B12, C) aktív transzporttal jutnak vissza a vérplazmába, már a vesecsatornák első 
szakaszában. A Cl-, a karbamid és a víz passzív mechanizmussal szívódik vissza. 
A kiválasztás során a szervezet számára nem szükséges anyagok a kapillárisokból 
a végleges vizeletbe kerülnek, pl. H+, ammónia, penicillin, húgysav, kreatinin aktív 
vagy passzív módon. 

- Vizeletürítés  
A húgyhólyag tágulásakor a nyomásérző receptorok felfogják az ingert, és a 
gerincvelő központjába szállítják. Ha a körülmények megengedik a vizeletürítést a 
gerincvelő paraszimpatikus rostjain (medenceidegek) parancsok érkeznek a 
húgyhólyag izmaihoz, amelyek összehúzódnak, és a belső sima záróizom elernyed, 
az agykéregből pedig parancsok indulnak, amelyek a gerincvelő szeméremidegein 
a külső záróizomhoz jutnak, amely elernyed és így vizeletürítés történik. 

 
 

2.             16 pont 
a) Jellemezze a mellékveséket, megjelölve az elhelyezkedésüket, egy példát az általuk 

kiválasztott hormonra és ezen hormon egy hatását. 
A mellékvesék a vesék felső pólusán helyezkednek el, az aldoszteront termelik, amely 
a Na-K egyensúlyt tartja fel, illetve a víz visszaszívódását serkenti. 

b) Írjon egy érvelést a következő igaz kijelentés alátámasztása érdekében: „A szervek zöme 
kettős vegetatív beidegzéssel rendelkezik.” 
A vegetatív idegrendszer kétféle, szimpatikus és paraszimpatikus, és a szervek 
zömének kétféle beidegzése van. 
Szimpatikus hatásra, az izgalmi állapotban a szívműködés és a légzés fokozódik, a 
vércukorszint nő, a működő izmok vérerei kitágulnak. Ily módon biztosított a 
megnövekedett lebontó folyamatok fokozott oxigén- és tápanyagigénye. 
Paraszimpatikus hatásra a szívműködés lassul, a légvételek száma csökken. Ezzel 
szemben a gyomor- és bélműködés fokozódik. A sejtekben az építő folyamatok 
kerülnek túlsúlyba. Egyes szervek, mint pl. a verejtékmirigyek csak szimpatikus 
beidegzéssel rendelkeznek. 

 
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel: „Cukorbaj”, felhasználva a megfelelő 

tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 
- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 

amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

 
 

„Cukorbaj” 
 
Fogalmak: diabetes mellitus, inzulinhiány, hiperglikémia, zsírok lebontása, 
ketontestek, polydipszia - sok víz ivása, polyuria - nagy mennyiségű vizelet ürítése, 
polyfágia – falánkság 

 
Cukorbetegséget még diabetes mellitusnak is nevezik, oka az, hogy az endokrin 
hasnyálmirigy kevesebb inzulin hormont termel. Az inzulinhiány miatt a betegek 
vércukorszintje magas - hiperglikémia, mert sejtjeik cukorfelvétele csökken. A sejtek 
energiaszükségletét zsírok és fehérjék lebontása fedezi. A zsírok oxidációja 
szénhidrátok hiányában szintén zavart szenved, ezért a vérben káros 
anyagcseretermékek, ketontestek halmozódnak fel, amelyek kómát is okozhatnak. A 
magas vércukorszint miatt a betegek vizeletében szőlőcukor jelenik meg. A betegség 
tünetei: polydipszia - sok víz ivása, polyuria - nagy mennyiségű vizelet ürítése, 
polyfágia - falánkság, de ennek ellenére a beteg lefogy. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Test 20 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. Tétel (30 pont) 
 
A 4 pont 

ĺrja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 
 
 A szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer a vegetatív idegrendszer részei. 
 
B            6 pont  

Nevezzen meg két vázizom csoportot, és társítsa mindkettőt egy-egy hozzátartozó 
izommal. 

- a nyak izmai – fejbiccentő izom; 
- az alsó végtag izmai – szabóizom. 

 
C            10 pont 

ĺrja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen válasz helyes. 
 
1. A vállöv csontjaihoz tartozik a:  

a kulcscsont 
b combcsont  
c felkarcsont  
d sípcsont 

 
2. Melyik rendszer betegsége a hasnyálmigy-gyulladás  

a. keringési  
b. emésztő 
c. kiválasztó  
d. endokrin 

 
3. A táplálkozási életműködéseket megvalósító rendszerek a/az:  

a. emésztő - és keringési rendszer  
b. kiválasztó - és idegrendszer  
c. izom - és endokrin rendszer 
d. légző - és idegrendszer  

  
4. A tüdőgyűjtőerek: 

a. a nagy vérkörhöz tartoznak  
b. a jobb kamrából szállítják az oxigénes vért  
c. a szív bal pitvarába nyílnak 
d. oxigénmentes vért szállítanak a tüdőkbe 

 
5. A gyomornedv:  

a. enzimeket tartalmaz 
b. a hasnyál emésztési folyamatát folytatja  
c. részt vesz az élelmiszerek bélben való emésztésében  
d. az epéhez hasonlóan lipázt tartalmaz 
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D            10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a 
vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H 
betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy hogy igaz legyen. Tagadó kijelentés 
nem fogadható el. 

 
1. A fotoreceptorok pigmenteket tartalmaznak IGAZ 

 
2. A központi idegrendszert idegdúcok és idegek alkotják. HAMIS  

 A periférikus idegrendszert idegdúcok és idegek alkotják. 
 

3. A végleges vizelet a glomeruláris szűrés eredménye. HAMIS 
A végleges vizelet a visszaszívódás és a kiválasztás eredménye. 

 
 
II. Tétel (30 pont) 
A            18 pont 

 A DNS -ben a genetikai információ kódolva van.  
a) Nevezzen meg a DNS szerkezetében található négy vegyi alkotót 

A DNS szerkezetében található négy vegyi alkotó a következő: purinbázisok 
(adenin és guanin), pirimidinbázisok (citozin és timin), dezoxiribóz és foszfátgyök. 

b) Egy enzim szintézise egy 126 nukleotidból álló kétszálú DNS információja alapján 
történik, amelyből 28 nukleotid adenint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket:  

- a citozin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból (írja 
le a feladat megoldásának minden lépését); 
- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát;  
- a transzkripció során keletkezett mRNS kodonjainak számát 
kétszálas, DNS, 126 nukleotid 
 28 adenin 

 T=A →  28 timin 
 T+A= 28+28= 56 
 126-56= 70 G+C 

 G=C → 70:2= 35 citozin 
 Válasz: a citozin tartalmú nukleotidok száma 35. 

- a kétszálas DNS szakaszban található kettős- és hármas kötések számát; 
a kettős kötések száma: 28 (adenin és timin között) 
a hármas kötések száma: 35 (guanin és citozin között) 

- a transzkripció során keletkezett m RNS kodonjainak száma: 
Ha a kétszálas DNS=126 nukleotid, akkor az egyszálas DNS 126:2=63 nukleotid, 
vagyis a transzkripciókor képződött mRNS 63 nukleotidot tartalmaz  
Ha 1 kodon = 3 nukleotid, akkor 63:3=21 kodont tartalmaz a molekula.  

c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy újabb követelménnyel, tudományos információkat 
használva és válaszolja meg azt! 
7. Milyen a kétszálas DNS ellenállóképessége a mutagén tényezőkkel szemben? 

Válasz: A kétszálas DNS a mutagén tényezők hatásaival szemben stabil, mert 
28 kettős kötést tartalmaz, és több, 35 hármas kötést, a hármas kötések  pedig 
stabilabb kötések, mint a kettős kötések, mivel nehezebben bomlanak fel. 

8. Ha 3`-5`DNS lánc nukleotid sorrendje GGGTCA, milyen nukleotid sorrendje van 
a szakaszt lemásoló mRNS láncnak?   Válasz: CCCAGU.   
       

B            12 pont 

Egy ismeretlen vércsoportú személynek kismennyiségű vérrel történő 
vérátömlesztésre van szüksége. A laboratóriumi analízis kimutatja az α és β agglutininek 
/antitestek jelenlétét a vérben. Állapítsa meg a következőket: 

a) A személy vércsoportját; 
  A beteg vércsoportja: O vércsoport 
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b) Két példát a lehetséges donorok vércsoportjára és indokolja meg azt 
 Csak O vércsoportú személy adhat vért a O vércsoportú betegnek, mivel csak a O 

vércsoport nem tartalmaz agglutinogéneket/antigéneket, mivel a O vércsoportú beteg 
mindkét agglutininnel/antitesttel rendelkezik, és így nem történik meg a beteg 
immunrendszerének a stimulációja. 

c) Annak következményét, ha a vérátömlesztés olyan vérrel történik, ami az ABO rendszerben 

Ha a vérátömlesztés az ABO rendszer szempontjából inkompatibilis donortól 

származó vérrel történik, a vért kapó agglutininjei/antitestjei találkoznak a donor 

megfelelő agglutinogénjével/antigénjeivel (α antitest az A antigénnel vagy β antitest a 

B antigénnel) akkor antigén-antitest reakció lép fel, és az agglutináció következtében 

a vörös vértestek kicsapódnak (hemolízis), és beállhat a halál. 

5. Milyen agglutinogén/antigén jellemző a betegre? A beteg vörösvértestjei nem 
tartalmaznak agglutinogént/antigént. 

6. A O vércsoportú donor, milyen vércsoportú személyeknek adhatna vért? Válasz: vért 
adhatna O, A, B és AB vércsoportú személyeknek. 

 

III. Tétel (30 pont) 

1.            14 pont 

A tüdőventillációt a belégzés és kilégzés ritmikus váltakozása valósítja meg.  
a) Nevezze meg a vitálkapacitást alkotó három légzési térfogatot. 

Nyugodt légzéskor egy légvétellel kb. 500 ml levegő cserélődik a tüdő légtere és a 
külvilág között. Légzési térfogatnak (LT) nevezzük. Belégzési tartalék levegő vagy 
kiegészítő térfogat (KT) - erőltetett belégzéskor még bejuttatható levegő, értéke 1500 ml; 
Kilégzési tartalék levegő vagy tartalék térfogat (TT) - erőltetett kilégzéskor a tüdőből még 
kipréselhető levegő, értéke 1000-1500 ml.  

b) Magyarázza meg a rekeszizom szerepét a tüdőszellőzés folyamatába 
Belégzéskor a rekeszizom a hasüreg felé húzódik. A térfogat-növekedés következtében 
a tüdőben lévő levegő nyomása csökken, ezért a külvilágból levegő áramlik a tüdőbe. 
Kilégzéskor a rekeszizom bedomborodik a mellüregbe, a mellkas térfogata ezáltal 
csökken, és nő a levegő nyomása. A rekeszizom a nyugalmi légzésben vesz részt, a 
bordaközti izmok az erőltetett légzést biztosítják.  

c)  Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 

helyesen használva a tudományos nyelvezetet! Használja fel erre a célra a 

következő tartalmakat: 

- a tüdőkapacitás 
Vitálkapacitás (VK) három térfogat összege VK =LT+KT+TT és nyugalmi helyzetben kb. 
3500 ml; A három térfogat a: légzési térfogat (LT), belégzési tartalék levegő vagy 
kiegészítő térfogat (KT), kilégzési tartalék levegő vagy tartalék térfogat (TT); A tüdő 
totálkapacitása a vitálkapacitáson kívül magába foglalja a reziduális vagy maradék 
térfogat (MT) is, amely erőltetett kilégzés után is a tüdőben marad; 

- a tüdőfibrózis 
A tüdőfibrózis gyakorisága egyre nő napjainkban, ami a különböző környezeti 
ártalmaknak tudható be. A tüdőfibrózis során valamilyen kiváltó ágens (azbeszt, 
szilícium, homok, szén) hatására krónikus gyulladás indul el a tüdőszövetben, a 
léghólyagocskák és hajszálerek között, amely végül a kötőszövet felszaporodásához 
vezet, ezzel csökkenti a légző felületet.    

 

2.             16 pont 

A szaporodás az emberi szervezet alapvető funkciója, amely két, különböző nemű egyed 

szaporodási rendszerével valósul meg. 

a) Nevezze meg a női és a férfi gamétákat és  egy közöttük levő hasonlóságot. 

A női gamétát petesejtnek nevezzük, a férfi gaméta a spermium. Mindkét gaméta 

kromoszómaszáma haploid (n=23), vagyis az emberi fajra jellemző teljes diploid 

kromoszómakészlet (2n=46) felét tartalmazza. 

b) Magyarázza meg az adenohipofízis hatását a női és a férfi szaporítórendszer működésére. 
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Az adenohipofízis által termelt glandulotrop vagy trophormonok (más endokrin 

mirigyekre hatnak) Ezek közé tartozik a tüszőserkentő hormon, az FSH, amely mindkét 

nemnél az ivarsejtek képződését serkenti (nőknél a petetűsző fejlődését, férfiaknál a 

spermatogenézist). A sárgatestserkentő hormon, az LH  a petefészek, illetve a here 

hormontermelését szabályozza, a nőknél kiváltja az ovulációt. Az FSH és LH-t még 

gonadotrop hormonoknak is nevezik, mert a nemi mirigyekre hatnak. 

c. Alkosson egy miniesszét a következő címmel: “A nemi hormonok” felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat. E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes kifejezést; 

- alkosson egy maximum három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 
amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat 

 

“A nemi hormonok” 
 

Fogalmak: ösztrogének (follikulin) , progeszteron, tesztoszteron, a sárgatest (corpus 
luteum) méhnyálkahártya, anabolitikus, fehérjék tárolása, a spermiumtermelés, a 
másodlagos nemi jelleg, a here Leydig-sejtjei,  mellékvese. 

 
Nemi hormonokat a nemi mirigyek termelik: ösztrogéneket (follikulint) a 

petetüszők, progeszteront a sárgatest (tüszőrepedés után marad vissza), 
tesztoszteront pedig a herék termelnek. 
Az ösztrogének túlnyomó részt a petefészek tüszőiben termelődnek. Az ösztrogének 
hatására kialakul a külső nemi jelleg, és a belső nemi szervek végleges kialakulásához 
is hozzájárulnak. Hatást gyakorolnak az anyagcserére: visszatartják a Na+-ot, Ca2+-t; 
A progeszteron a sárgatest (corpus luteum) fő terméke. A progeszteron legfontosabb 
feladata a méhnyálkahártya előkészítése a megtermékenyített pete befogadására; 
A tesztoszteront a here kanyarulatos csatornái között levő Leydig-féle sejtek termelik. 
Anabolitikus hatásúak, elősegítik a fehérjék tárolását, gátolják a fehérjeveszteséget. 
Szabályozzák a spermiumtermelést, a másodlagos nemi jellegek kialakulását, illetve 
biztosítják az izomzat megfelelő fejlődését és a csontozat egészséges állapotát, az 
osszeinképződést és Ca lerakódást (a nők szervezete a petefészekben és a 
mellékvesékben termel minimális mennyiséget belőle). 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 1 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două afecţiuni ale sistemului muscular;     2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei afecțiuni numite cu câte o caracteristică a acesteia;  2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2d; 3d; 4d; 5c.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare și o deosebire între ADN și un tip de ARN (la alegere tipul de ARN);   

2 x 2p.= 4 puncte 
b) - numărul de nucleotide cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele 
rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (27);              1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (54);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (162);        1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (81);         1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (27);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (81);        2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: AAGCTG.       2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale 
spitalului (B şi Rh negativ; O şi Rh negativ);       2 x 1p.= 2 puncte 
- motivarea răspunsului dat;                 2 puncte 
b) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului Rh;                2 puncte 
c) tipul de aglutinină (anticorp) caracteristică grupei sanguine B;       2 puncte 
d)   formularea cerinţei;            2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  înlocuirea cu noţiunile corespunzătoare a celor trei litere (A, B, C) din relaţia dată; 
            3 x 1p.= 3 puncte 
b)  explicarea corectă;             3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea:  
- denumirii altor două glande endocrine;       2 x 1p.= 2 puncte 
- localizării uneia dintre cele două glande endocrine;          1 punct 
b) scrierea unui argument;                 3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 2 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea celor două tipuri de celule fotoreceptoare din retină;   2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui tip de celulă fotoreceptoare cu rolul său;   2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2b; 3d; 4b; 5d.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două deosebiri dintre o nucleotidă ADN şi o nucleotidă ARN;    2 x 2p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TAAGCA;         2 puncte 
numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (108);        1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (216);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (250);        1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (125);         1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (108);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (125);       2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) aglutinogenul/antigenul şi aglutinina/anticorpul caracteristice grupei sanguine a pacientului; 

 2 x 1p.= 2 puncte 
b) două exemple de grupe sanguine pe care ar trebui să le aibă donatorii, în vederea donării de 
sânge necesar transfuziei;          2 x 1p.= 2 puncte 
- motivarea corectă;              2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             2 puncte 
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  caracterizarea tiroidei precizând: 
- localizarea;                1 punct 
- un exemplu de hormon secretat de tiroidă;          1 punct 
- un exemplu de efect al hormonului respectiv;          1 punct 
b)  scrierea unui argument;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea a trei afecțiuni digestive;        3 x 1p.= 3 puncte 
b) explicarea corectă;                      3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 3 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două organe din cavitatea abdominală;    2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui organ numit cu efectul stimulării simpaticului asupra organului respectiv; 
           2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2d; 3d; 4b; 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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două deosebiri dintre ADN și ARN-ul de transport;     2 x 2p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CCGAAT;         2 puncte 
numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (58);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (116);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (220);        1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (110);         1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (110);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (58);            2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) tipul de aglutinină (anticorp) caracteristică grupei sanguine B;        2 puncte 
b) grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de   
    sânge ale spitalului; (O şi Rh negativ);             2 puncte 
- motivarea corectă;              2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul     
   de vedere al sistemului Rh, în acest caz.           2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  precizarea: 
-  cauzei diabetului insipid;             1 punct 
- a două caracteristici ale diabetului insipid;       2 x 1p.= 2 puncte 
b)  scrierea unui argument;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) enumerarea a trei caracteristici ale inspiraţiei;      3 x 1p.= 3 puncte 
b) explicarea corectă;                      3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Test 4 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două disfuncții ale tiroidei;      2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei disfuncții tiroidiene cu o cauză a ei;    2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2b; 3d; 4b; 5d.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două deosebiri dintre ADN şi ARN-ul ribozomal;       2 x 2p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TTAGGC;        2 puncte 
numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (52);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (104);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (674);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (337);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (52);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (337);       2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
B            12 puncte 
a) grupa sanguină a pacientului (O);            2 puncte 
b) grupa sanguină pe care ar trebui să o aibă un potenţial donator pentru acest pacient (O); 

    2 puncte 
- motivarea corectă;              2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO.                 2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  caracterizarea unui suc digestiv care participă la transformările chimice ale alimentelor în 
intestinul subţire precizând:  
- numele sucului digestiv;             1 punct 
- un exemplu de enzimă din compoziţia acestui suc digestiv;         1 punct 
- un exemplu de substanţe asupra cărora acţionează enzima respectivă;       1 punct 
b)  scrierea unui argument;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) enumerarea celor trei segmente ale unui analizator;    3 x 1p.= 3 puncte 
b) explicarea corectă;                      3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 5 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două căi ascendente cu rol în realizarea funcției de conducere a măduvei spinării; 
              2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei căi de conducere numită cu rolul său;      2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2c; 3a; 4c; 5b.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare și o deosebire între o nucleotidă ADN și o nucleotidă ARN;  2 x 2p.= 4 puncte 
b) - numărul de nucleotide cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele 
rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (32);              1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (64);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (122);        1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (61);         1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (32);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (61);        2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: GACCTT.       2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa de sânge a donatorului comun pentru cei trei pacienți (O);      2 puncte 
- motivarea răspunsului dat;                 2 puncte 
b) anticorpul/aglutinina din plasma sângelui pacienților cu grupa de sânge B;      2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 

vedere al sistemului Rh;            2 puncte 
d)   formularea cerinţei;            2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  precizarea a trei afecțiuni respiratorii;            3 x 1p.= 3 puncte 
b)  explicarea corectă;             3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea: 
- localizării hipofizei;              1 punct 
- numelui a doi hormoni depozitați în lobul posterior hipofizar;    2 x 1p.= 2 puncte 
b) scrierea unui argument;                 3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 6 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două boli endocrine;       2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei boli endocrine numite cu dereglarea hormonală care a provocat-o;   

 2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2c; 3b; 4c; 5c.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două caracteristici ale cromozomului bacterian;     2 x 2p.= 4 puncte 
b) - numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (26);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (52);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (60);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (30);              1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (30);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (26);        2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: ACTGAA.       2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
B            12 puncte 
a) grupele de sânge ale posibililor donatori (B şi Rh negativ; O şi Rh pozitiv);  2 x 2p.= 4 puncte 
b) anticorpii/aglutininele din plasma sângelui persoanelor care au grupa de sânge O;   
             2 x 1p.= 2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului Rh;            2 puncte 
d)   formularea cerinţei;            2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic;    2 x 1p.= 2 puncte 
b) caracterizarea fotoreceptorilor precizând: 
- denumirea fotoreceptorilor;          2 x 1p.= 2 puncte 
- rolul fotoreceptorilor;          2 x 1p.= 2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) enumerarea a:  
- două componente ale sistemului reproducător feminin;      2 x 1p.= 2 puncte 
- două componente ale sistemului reproducător masculin;     2 x 1p.= 2 puncte 
b) scrierea unui argument;                2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 7 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două căi cu rol în realizarea funcţiei de conducere a măduvei spinării;  
           2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei căi de conducere cu rolul său;     2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2d; 3a; 4b; 5a.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două tipuri de ARN;         2 x 1p.= 2 puncte 
- câte o caracteristică pentru fiecare tip de ARN numit;      2 x 1p.= 2 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CCGCTA;         2 puncte 
numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (44);                 1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (88);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (278);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (139);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (44);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (139);       2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa sanguină a persoanei (A);           2 puncte 
- aglutinina/anticorpul din plasma sangvină a acestei persoane;       1 punct 
b) două exemple de grupe sangvine ale unor potenţiali donatori (A, O);    2 x 1p.= 2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului Rh;             3 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  două modalităţi de transport al gazelor respiratorii prin intermediul sângelui;  2 x 2p.= 4 puncte 
b)  explicarea corectă;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea: 
- localizării gonadelor/glandelor reproducătoare;        2 x 1p.= 2 puncte 
- denumirilor gameţilor bărbăteşti şi femeieşti;       2 x 1p.= 2 puncte 
b) explicarea corectă;                      2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 8 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a doi hormoni hipofizari;       2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui hormon hipofizar numit cu câte un efect specific acestuia; 2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2c; 3a; 4b; 5a.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două tipuri de ARN implicate în procesul de translație/traducere;   2 x 1p.= 2 puncte 
- câte o caracteristică pentru fiecare tip de ARN numit;      2 x 1p.= 2 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CAATTG;        2 puncte 
numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (106);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (212);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (554);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (277);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (106);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (277);       2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa sanguină a persoanei (B);           2 puncte 
- aglutinina/anticorpul din plasma sangvină a acestei persoane;       1 punct 
b) două exemple de grupe sangvine ale unor potenţiali donatori (B; O);    2 x 1p.= 2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             3 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  o caracteristică a inspiraţiei şi o caracteristică a expiraţiei;     2 x 2p.= 4 puncte 
b)  scrierea unui argument;             2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) două exemple de transformări chimice ale alimentelor în timpul digestiei gastrice;   
             2 x 2p.= 4 puncte 
b) explicarea corectă;                      2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
 



Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană  Test 9 
Barem de evaluare şi de notare 

Pagina 1 din 2 

Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Test 9 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două tipuri de contracţii musculare;     2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui tip de contracţie musculară cu câte o caracteristică a acesteia;  
           2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2d; 3d; 4a; 5b.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.    3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.   2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare şi o deosebire între două dintre tipurile de ARN din enunț; 2 x 2p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: AAAGCT;        2 puncte 
numărul de nucleotide cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (94);                 1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (188);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (18);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (9);             1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (94);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (9);           2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) aglutinogenul/antigenul şi aglutinina/anticorpul caracteristice grupei sanguine A;  
            2 x 1p.= 2 puncte 
b) două exemple de grupe sanguine, din sistemul ABO, ale unor potenţiali donatori (A; O); 
             2 x 2p.= 4 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului Rh.             2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  caracterizarea inspiraţiei precizând:  
- gazul respirator introdus în plămâni;           1 punct 
- un exemplu de muşchi implicat în inspirație;           1 punct 
- ce se întâmplă cu volumul cutiei toracice;            1 punct  
- ce se întâmplă cu presiunea aerului din plămâni;          1 punct 
b)  explicarea corectă;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea a două caracteristici ale bolii Basedow-Graves;     2 x 2p.= 4 puncte 
b) explicarea corectă;                      2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 

 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 10 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două organe abdominale;      2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui organ numit cu efectul stimulării parasimpaticului asupra organului respectiv;
           2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2c; 3c; 4d; 5b.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) patru componente chimice comune ale structurii ARN-ului mesager și a ADN-ului;  
           4 x 1p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TTTACG;        2 puncte 
numărul de nucleotide cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (56);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (112);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (2098);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (1049);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (1049);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (56);           2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu adenină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa sanguină a persoanei (AB);          1 punct 
b) două exemple de grupe sangvine ale unor potenţiali donatori;    2 x 2p.= 4 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             3 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 



Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană  Test 10 
Barem de evaluare şi de notare 

Pagina 2 din 2 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  caracterizarea expirației precizând:  
- gazul respirator eliminat din plămâni;           1 punct 
- starea diafragmei;               1 punct 
- ce se întâmplă cu volumul cutiei toracice;            1 punct  
- ce se întâmplă cu presiunea aerului din plămâni;          1 punct 
b)  explicarea corectă;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea a două roluri ale hormonilor sexuali;      2 x 2p.= 4 puncte 
b) explicarea corectă;                      2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 11 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
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 componente ale sistemului reproducător masculin;    2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei componente cu o caracteristică;    2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2a; 3c; 4c; 5c.  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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare şi o deosebire între o nucleotidă ARN şi o nucleotidă ADN, în ceea ce priveşte 
bazele azotate din compoziţia chimică a acestora;      2 x 2p.= 4 puncte 
b) numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (40);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (80);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (106);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (53);             1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (53);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (40);            2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: GGGCAT;      2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie; (A);        2 puncte 
b) un exemplu de grupă de sânge a unui potenţial donator;          2 puncte 
- motivarea răspunsului dat;             2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  precizarea unei asemănări și a unei deosebiri între inspiraţie și expirație;   2 x 2p.= 4 puncte 
b)  explicarea corectă;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea unui segment al analizatorului auditiv;           1 punct 
- rolul îndeplinit de segmentul numit;            2 puncte 
b) scrierea unui argument;                 3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 12 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două afecţiuni ale sistemului nervos;     2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei afecțiuni numite cu o caracteristică a acesteia;  2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3d; 4b; 5b.  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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare și o deosebire între ARN-ul de transfer/transport și ARN-ul ribozomal;  

2 x 2p.= 4 puncte 
b) - numărul de nucleotide cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele 
rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (100);              1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (200);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (144);        1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (72);         1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (100);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (72);        2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TATAGC.       2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa de sânge a persoanei (A);            2 puncte 
-  motivarea răspunsului dat;                 2 puncte 
b) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul 
    de vedere al sistemului ABO;           2 puncte 
c) tipul de aglutinină (anticorp) caracteristică donatorului cu grupa sanguină A;     2 puncte 
d)   formularea cerinţei;            2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  caracterizarea tiroidei precizând: 
- localizarea tiroidei;               1 punct 
- numele unui hormon tiroidian;             1 punct 
- un efect al hormonului tiroidian numit;            1 punct 
b)  explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea a trei componente ale sistemului reproducător feminin;    3 x 1p.= 3 puncte 
b) scrierea unui argument;                 3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 13 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- cele două tipuri de celule fotoreceptoare din retină;    2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui tip de celulă fotoreceptoare cu rolul său;   2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2c; 3d; 4c; 5a.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două caracteristici ale ADN-ului;        2 x 2p.= 4 puncte 
b) numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (104);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (208);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (426);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (213);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (213);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (104);       2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CGCACT;      2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B             12 puncte 
a) grupa de sânge a pacientului (A);               2 puncte 
b) două exemple de grupe sanguine pe care ar trebui să le aibă donatorii, în vederea donării de    
    sânge necesar transfuziei (A; O);           2 x 2p.= 4 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul 
    de vedere al sistemului ABO;            2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.                2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  precizarea unei asemănări și a unei deosebiri între pancreas și gonade;   2 x 2p.= 4 puncte 
b)  scrierea unui argument;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea a trei afecţiuni ale sistemului digestiv;          3 x 1p.= 3 puncte  
b) explicarea corectă;                      3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 14 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- doi muşchi scheletici;        2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui muşchi numit cu grupa de muşchi scheletici din care face parte;  
           2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2c; 3b; 4c; 5c.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două tipuri de ARN;        2 x 2p.= 4 puncte 
b) numărul de nucleotide cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (18);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (36);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (170);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (85);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (85);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (18);            2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TAACCGCCA;     2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu adenină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
B            12 puncte 
a) grupa/grupele sanguine ale donatorilor comuni pentru cei doi pacienţi; (O);      2 puncte 
- motivarea răspunsului dat;                2 puncte 
b) aglutinina/anticorpul din sângele unei persoane cu grupa A;         2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;                2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.                2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  precizarea a trei caracteristici ale inspirației;        3 x 1p.= 3 puncte 
b)  scrierea unui argument;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea a trei componente ale sistemului reproducător feminin;     3 x 1p.= 3 puncte  
b) explicarea corectă;                      3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 15 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea unei artere şi a unei vene care aparţin circulaţiei mari a sângelui;  2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui vas de sânge numit cu tipul de sânge transportat;   2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2d; 3b; 4d; 5b.  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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) două deosebiri dintre procariote şi eucariote, privind organizarea materialului genetic al 
acestora;           2 x 2p.= 4 puncte 
b) - numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (116);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (232);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (546);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (273);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (273);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (116);       2 puncte 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CCCAGT.       2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
B            12 puncte 
a) grupa/grupele de sânge ale posibililor donatori (O şi Rh negativ);       2 puncte 
b) anticorpii/aglutininele din plasma sângelui persoanelor care au grupa de sânge O;   
             2 x 2p.= 4 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;            2 puncte 
d)   formularea cerinţei;            2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.            2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  precizarea a trei disfuncții endocrine;       3 x 1p.= 3 puncte 
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) clasificarea sistemului nervos din punct de vedere: 
- topografic;             2 x 1p.= 2 puncte 
- funcțional;            2 x 1p.= 2 puncte 
b) scrierea unui argument;                 2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 16 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a doi muşchi scheletici ai corpului uman;     2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui muşchi cu grupa de muşchi scheletici căreia îi aparţine; 2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2a; 3b; 4c; 5b.  5 x 2p.= 10 puncte 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare şi o deosebire între ARN-ul mesager și ARN-ul de transfer;  2 x 2p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TAATCG;         2 puncte 
numărul de nucleotide cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (12);                 1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (24);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (54);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (27);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (12);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (27);            2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
B            12 puncte 
a) aglutinogenele/antigenele caracteristice grupei sanguine AB (A, B);   2 x 1p.= 2 puncte 
b) trei exemple de grupe sanguine, din sistemul ABO, ale unor potenţiali donatori; 

 3 x 1p.= 3 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului Rh;             3 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a)  caracterizarea unei boli a sistemului respirator precizând: 
- numele bolii;               1 punct 
- o cauză a bolii;              1 punct 
- o manifestare a bolii;             1 punct 
b)  explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) caracterizarea bolii Basedow-Graves precizând: 
- cauza bolii;              2 puncte 
- două caracteristici ale bolii;         2 x 1p.= 2 puncte 
b) explicarea corectă;              2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 17 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
B            6 puncte 
- numirea a două vase de sânge prin care circulă sânge oxigenat;  2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui vas de sânge numit cu compartimentul inimii cu care comunică;  

2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3d; 4c; 5c.  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 câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A            18 puncte 
a) o asemănare şi o deosebire între ARN-ul de transfer și ARN-ul ribozomal;  2 x 2p.= 4 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CGCTAC;         2 puncte 
numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (24);                 1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (48);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (124);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (62);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (24);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (62);            2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
B            12 puncte 
a) grupa/grupele de sânge care pot fi alese de medici pentru transfuzie, din rezervele aflate la 
dispoziţie; (O și Rh negativ);             1 punct 
- motivarea răspunsului dat;                  2 puncte 
b) aglutinogenele/antigenele caracteristice grupei de sânge AB (A și B);      2 x 1p.= 2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             3 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) numirea a trei hormoni adenohipofizari;        3 x 1p.= 3 puncte 
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea a două caracteristici ale anexitei;      2 x 2p.= 4 puncte 
b) formularea argumentului;             2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Test 18 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
 
B            6 puncte 
- numirea a două vase de sânge prin care circulă sânge neoxigenat;  2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui vas de sânge numit cu compartimentul inimii cu care comunică;  

2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2b; 3a; 4b; 5a.  5 x 2p.= 10 puncte 
 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 
a) un tip de ARN care participă la realizarea procesului de sinteză a proteinelor la eucariote;  

   2 puncte 
- două caracteristici ale tipului de ARN numit;       2 x 1p.= 2 puncte 
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: AAACGT;         2 puncte 
numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (52);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (104);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (338);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (169);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (52);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (169);       2 puncte 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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B            12 puncte 
a) grupele de sânge care pot fi alese de medici pentru transfuzie, din rezervele aflate la dispoziţie; 
(A și Rh negativ, O și Rh negativ, O și Rh pozitiv);       3 x 1p.= 3 puncte 
- motivarea răspunsului dat;                  2 puncte 
b) aglutinogenul/antigenul caracteristic grupei sanguine A (A);        1 punct 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului Rh;             2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) o asemănare şi o deosebire, din punct de vedere fiziologic, între sistemul reproducător  
masculin și sistemul reproducător feminin;        2 x 2p.= 4 puncte 
b) explicarea corectă;              2 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) numirea unuia dintre cele trei segmente ale analizatorului auditiv;       1 punct 
- două caracteristici ale segmentului numit;        2 x 1p.= 2 puncte 
b) formularea argumentului;             3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Test 19 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
 
B            6 puncte 
- numirea a două vase de sânge;       2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărui vas de sânge numit cu tipul de sânge transportat;  2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2a; 3d; 4d; 5c.  5 x 2p.= 10 puncte 
 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 
a) o caracteristică structurală și funcția îndeplinită de ARNm;      2 x 1p.= 2 puncte 
- o caracteristică structurală și funcția îndeplinită de ARNt;    2 x 1p.= 2 puncte 
b) numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (14);            1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (28);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (44);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (22);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (14);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (22);            2 puncte 
- numărul codonilor din ARN-ul mesager format prin procesul de transcripţie (12).     2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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B            12 puncte 
a) grupa de sânge a persoanei (AB);            2 puncte 
b) două exemple de grupe de sânge ale unor potențiali donatori;     2 x 2p.= 4 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) caracterizarea unei afecţiuni a sistemului excretor precizând: 
- denumirea afecţiunii;              1 punct 
- o cauză a afecțiunii;               1 punct 
- o caracteristică a afecțiunii;             1 punct  
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) caracterizarea suprarenalelor precizând:  
- localizarea suprarenalelor;               1 punct 
- un exemplu de hormon secretat;             1 punct 
- un efect al hormonului respectiv;              1 punct 
b) formularea argumentului;             3 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 

 
Proba E. d) 

 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Test 20 
 
Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 
Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Se punctează oricare alte 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 la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
A            4 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.     2 x 2p.= 4 puncte 
 
B            6 puncte 
- numirea a două grupe de mușchi scheletici;     2 x 1p.= 2 puncte 
- asocierea fiecărei grupe de mușchi scheletici cu câte un exemplu de mușchi încadrat în grupele 
respective;          2 x 2p.= 4 puncte 
C            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2b; 3a; 4c; 5a.  5 x 2p.= 10 puncte 
 
D            10 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F.   3 x 2p.= 6 puncte 
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.  2 x 2p.= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
 
A            18 puncte 
a) precizarea a patru componente chimice ale structurii ADN-ului;    4 x 1p.= 4 puncte 
b) numărul de nucleotide cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării: 

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (28);                 1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (56);      1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (70);       1 punct 
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (35);        1 punct 

- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (28);            2 puncte 
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (35);            2 puncte 
- numărul codonilor din ARN-ul mesager format prin procesul de transcripţie (21).     2 puncte 
 
Notă  
 Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul 
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină. 
c) - formularea cerinţei;             2 puncte 

 - rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
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B            12 puncte 
a) grupa de sânge a acestei persoane (O);            2 puncte 
b) un exemplu de grupă de sânge a unui potențial donator (O);        2 puncte 
- motivarea răspunsului dat;            2 puncte 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de 
vedere al sistemului ABO;             2 puncte  
d)   formularea cerinţei;             2 puncte 

-  rezolvarea cerinţei.             2 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1.            14 puncte 
a) numirea celor trei volume respiratorii componente ale capacităţii vitale;   3 x 1p.= 3 puncte  
b) explicarea corectă;              3 puncte 
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest 
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate.      4 x 2p. = 8 puncte 
 
2.             16 puncte 
a) precizarea numelui gameților feminini și al gameților masculini;     2 x 1p.= 2 puncte 
- precizarea unei asemănări între cele două tipuri de gameți;        2 puncte 
b) explicarea corectă;                  2 puncte 
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele: 
 - pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.    6 x 1p.= 6 puncte  
   - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este  
   folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.        4 puncte 
 


