
Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Profilul: Resurse naturale și protecția mediului  
Domeniul: Agricultură/Creșterea animalelor 
Clasa: a XI-a 

Pagina 1 din 3 

Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2020 
 

Probă scrisă 
Profilul: Resurse naturale și protecția mediului 
Domeniul: Agricultură/Creșterea animalelor 
Clasa: a XI-a 

 
 

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

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
 
SUBIECTUL I            (20 de puncte) 
I. A. 10 puncte  
Pentru fiecare item de mai jos, notați pe foaia de concurs numărul de ordine al itemului însoțit de 
litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.  
  
1. Sistemele izolate sunt sistemele care: 

a. nu fac schimb de materie cu mediul înconjurător ; 
b. fac schimb de materie cu mediul înconjurător ; 
c. sunt sisteme biologice; 

         d. fac schimb de energie cu mediul inconjurător. 
 

                2. Redundanța, ca mijloc frecvent de asigurare a transmiterii informației genetice în mod fidel, 
               reprezintă: 

a. surplusul de informație; 
b. cantitate mai mare de materie; 
c. un surplus de energie; 
d. diferențierea structurată. 

 
3. Biocenoza reprezintă: 

a. componenta anorganică a ecosistemului; 
b. o grupare de indivizi; 
c. componenta organică a ecosistemului; 
d. totalitatea factorilor abiotici. 

 
4. La ecvine, dentiția de tinerețe, cuprinde: 

a. 34 de dinți caduci; 
b. 40 de dinți caduci; 
c. 26 de dinți caduci; 
d. 42 de dinți caduci. 

 
5. Vezica biliară lipsește la: 

a. carnivore; 
b. porumbel; 
c. suine; 
d. taurine. 

 
6. La cal, stomacul este: 

a. piriform cu o cardie largă, plasat oblic pe fața caudală a ficatului; 
b. ușor recurbat, plasat oblic pe fața diafragmatică a ficatului; 
c. puternic recurbat, plasat oblic pe fața caudală a ficatului; 
d. mult recurbat, cu esofagul deschis în centrul micii curburi. 
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7. Bursa lui Fabricius, organ limfoid specific păsărilor, se găsește: 
a. pe plafonul coprodeumului; 
b. pe plafonul urodeumului; 
c. pe plafonul proctodeumului; 
d. pe plafonul vezicii biliare. 

 
8. Apendicele Meckel se întâlnește la nivelul: 

a.duodenului; 
b. jejunului; 
c. ileonului; 
d. cecumului. 

 
9. La cal, cecumul este: 

a. scurt, neboșelat; 
b. lung, boșelat; 
c. sub formă de virgulă, boșelat; 
d. sub formă de virgulă, neboșelat. 

 
10. La carnivore, ficatul are: 

a. 4 lobi; 
b. 5 lobi; 
c. 6 lobi; 
d. 7 lobi. 

 
I.B. 5 puncte 
Transcrieţi pe foaia de concurs, cifra corespunzatoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera “A” 
dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera “F” dacă apreciaţi că enunţul este fals:          
1. Sistemele biologice se caracterizează printr-un schimb permanent de substanță și energie cu 
mediul.       
2. La păsări buzele sunt înlocuite de producții cornoase, glandele salivare sunt puțin dezvoltate și 
lipsește epiglota.  
3. Sistemele închise se întâlnesc frecvent în natură.                                       
4. La carnivore suprafața pulmonilor nu este netedă.  
5. Esofagul este situat între faringe și stomac, are formă tubulară și structură musculo-
membranoasă.                                                    
 
I.C. 5 puncte 
Scrieți, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera 
corespunzătoare din coloana B. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din 
coloana B:              
                                                             

A. B. 

1 centura a radius și ulna 

2 stylopodium  b spata 

3 acropodium  c oasele carpiene 

4 bazipodium  d humerus 

5 zeugopodium  e falange 

  f oasele metacarpiene 
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SUBIECTUL al II-lea          (30 de puncte) 
II. A. 20 de puncte 
Scrieţi, pe foaia de concurs, informaţia corectă care completează spaţiile libere:                              
a. Componenta anorganică a ecosistemului, denumită și  …(1) .., reprezintă sursa majoră și 

primară a formelor elementare de energie și materie pentru ..(2)... biologice. 

b. Coloana vertebrală este formată din oase numite ...(3)... și numărul lor diferă în funcție de 

 ...(4) ... și specie.   

c. Mandibula este formată din două ...(5).., sudate total pe distanță scurtă, alcătuind 

...(6).....mandibulei.                                                                                  

d. Ecosistemele acvatice sunt ecosisteme ale căror ...(7)... sunt legate de mediul ...(8)... 

e. Forma oaselor, ce alcătuiesc scheletul, poate fi diferită, ele putând fi ...(9).., late și ..(10)....    

 

II.B. 4 puncte  

Descrieți osul stern la păsări specificând dezvoltarea, forma și particularitățile.           

II.C. 6 puncte 

Enumerați oasele neurocraniului.                                                                         

 
SUBIECTUL al III-lea     (40 de puncte) 
Alcătuiți un eseu structurat cu tema ,,Aparatul respirator la păsări”, respectând următorul plan:  

a. precizați segmentele aparatului respirator la păsări;                                    
b. descrieți segmentele respective și particularitățile lor;                                   
c. explicați rolul sacilor aerieni.                                                                          
 


