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I. COMPLEMENT SIMPLU 

 

1. Neuronul nu se divide deoarece:  

A. este o celulă anucleată; 

B. trăiește mult; 

C. este o celulă perfecționată; 

D. nu poate fi înlocuit. 

 

2. Nervii spinali: 

A. sunt motori; 

B. sunt în număr de 86; 

C. sunt în număr de 31 perechi; 

D. sunt senzitivi. 

 

3. Este reflex vegetativ din trunchiul cerebral:  

A. vasodilatator; 

B. pupilodilatator; 

C. respirator; 

D. de echilibru. 

 

4. Este corect despre reflexele condiționate:  

A. arcul lor reflex se închide în substanța albă; 

B. sunt înnăscute;  

C. sunt permanente; 

D. se sting în lipsa stimulului. 

 

5. Sistemul nervos periferic cuprinde:  

A. 20  de nervi care fac legătura dintre  encefal  și  organele interne; 

B. 12 nervi cranieni în conexiune cu organele de simț; 

C. 31 de nervi spinali care fac legătura dintre măduvă și organele periferice; 

D. ganglionii spinali care conțin neuroni senzitivi. 

 

6. Substanţa albă este formată din:  
A. corpii neuronali; 

B. prelungirile neuronale; 

C. ganglionii nervoşi; 

D. nervi. 

 

7. Cel de-al doilea sistem de semnalizare este implicat în:  

A. pipăit;  

B. văz;  

C. auz; 

D. scris.  



 

8. Scoarța cerebeloasă:  

A. analizează și sintetizează informaţiile din mediul intern; 

B. este localizată la exteriorul și interiorul creierului mic; 

C. are suprafaţa mărită datorită șanţurilor și cutelor; 

D. acoperă cele două emisfere cerebrale. 

 

9. Ariile corticale de asociație:  

A. conţin centrii reflexelor necondiţionate; 

B. pot fi implicate în înţelegerea cuvintelor scrise; 

C. au localizare în toți lobii cerebrali; 

D. trimit comenzi voluntare musculaturii striate. 

 

10. Celulele cu con sunt: 

A.  receptori de origine nervoasă; 

B.  dispuse în număr mare spre periferia retinei; 

C.  de mai multe tipuri, pentru toate culorile din natură; 

D.  pentru vederea cromatică, nocturnă. 

 

11. Componenta structurală a globului ocular care reglează pătrunderea luminii în ochi este:  

A. cristalinul; 

B. irisul; 

C. cornea; 

D. pupila. 

 

    12. Globul ocular: 

A. este protejat de conjunctivă;  

B. captează unde mecanice; 

C. conţine fotoreceptori în toate cele 3 tunici; 

D. are diametrul de 4,5 cm. 

 

    13. Este asociere corectă pentru tunicile globului ocular:   

A. externă – are rol în nutriţia ochiului; 

B. mijlocie – este de culoare albă cu rol de protecție; 

C. internă – are origine nervoasă; 

D. mijlocie –conține pata oarbă.    

 

    14. Xeroftalmia:  

A. este o boală inflamatorie a conjunctivei; 

B. se datorează unor deficiențe de curbură ale corneei; 

C. constă în pierderea elasticității cristalinului; 

D. constă în opacifierea corneei ca urmare a deficitului de vitamina A. 

 

15. Este enunţ FALS legat de mediile transparente:   

A. cristalinul și corneea joacă rol de  lentilă biconcavă; 

B. la lumină intensă pupila se micșorează;  

C. umoarea apoasă este secretată de corpul ciliar; 

D. corpul vitros este în contact cu retina și cristalinul. 

 

16. Sacula :  

A. conține receptori auditivi în contact cu otolite; 

B. este vezicula mai mare a labirintului osos;  

C. conține un lichid care se numește perilimfă; 

D. este situată în partea inferioară a vestibulului membranos. 



 

17. Senzația auditivă se formează în: 

A. scoarța cerebrală; 

B. melcul membranos; 

C. urechea internă; 

D. nervul auditiv. 

 

18. La nivelul urechii:  

A. pavilionul direcţionează undele spre fereastra rotundă; 

B. interne există glande care secretă cerumen; 

C. timpanul este dispus intern față de ciocan; 

D. trompa lui Eustachio se deschide în faringe. 

 

19. Otolitele:  

A. sunt cristale macroscopice;  

B. sunt dilatări la baza canalelor semicirculare; 

C. se află în cele trei canale semicirculare; 

D. se află în utriculă și saculă. 

 

20. Ciocănelul:   

A. este articulat de scăriță; 

B. preia vibraţiile de la fereastra rotundă; 

C. se prinde de pereţii urechii interne; 

D. se sprijină pe membrana timpanului. 

 

21. În timpul transmiterii vibraţiilor sonore, membrana ferestrei rotunde:  
A. este bombată spre urechea internă; 

B. este bombată spre urechea medie; 

C. nu este bombată; 

D. este imobilă. 

 

22. Toți receptorii vestibulari sunt:  
A. în contact cu endolimfa din melcul osos; 

B. stimulaţi de modificarea poziţiei capului; 

C. acoperiţi de o substanţă gelatinoasă cu otolite; 

D. stimulaţi de mișcările de rotaţie. 

 

      23. Mugurii gustativi:  

A. conțin papile gustative; 

B. sunt de origine nervoasă; 

C. conțin receptori olfactivi; 

D. sunt dispuși și pe faringe. 

 

24. Stratul generator al pielii:  

A. conține celule cu cheratină care se pot divide continuu; 

B. este localizat în derm în proeminențe numite papile dermice; 

C. menține constantă grosimea epidermului;  

D. are celule dispuse în șiruri paralele doar la nivelul tălpilor. 

 

25. Pielea e implicată în termoreglare datorită:  

A. vasodilatației care favorizează păstrarea căldurii în corp; 

B. eliminării transpirației care permite răcirea corpului; 

C. stratului adipos din derm care are rol termoizolant; 



D. vasoconstricției care favorizează pierderea căldurii din corp. 
 

     26. Una dintre următoarele structuri cutanate este nevascularizată:  
A. rădăcina unghiei; 

B. tulpina firului de păr; 

C. stratul termoreglator; 

D. bulbul firului de păr. 

 

     27. Epidermul conține:  
A. proeminențe conice numite papile dermice; 

B. glomerulii glandelor sudoripare și sebacee; 

C. receptori care pot declanșa reflexe de apărare; 

D. mușchi stimulaţi de centrii din măduva spinării. 

 

     28. Fosele nazale:  

A. comunică anterior cu faringele; 

B. au dispoziție orizontală; 

C. curăță și încălzesc aerul expirat; 

D. sunt căptușite în întregime cu mucoasa olfactivă. 

 

     29. Celulele receptoare olfactive spre DEOSEBIRE de cele gustative:  

A. sunt stimulate de substanţe chimice; 

B. detectează substanţe nocive din alimente; 

C. sunt celule nervoase; 

D. se găsesc la nivelul unor mucoase. 

 

    30. Substanţele odorante stimulează:  
A. axonii neuronilor receptori din mucoasa olfactivă; 

B. dendritele neuronilor din bulbul olfactiv; 

C. prelungirile care străbat osul ciuruit; 

D. prelungirea scurtă a neuronilor olfactivi. 

 

 

 

II. COMPLEMENT GRUPAT 

La întrebările de mai jos răspundeţi utilizând următoarea cheie: 
A. dacă 1, 2, 3 sunt răspunsuri corecte; 

B. dacă 1 şi 3 sunt răspunsuri corecte; 

C. dacă 2 şi 4 sunt răspunsuri corecte; 

D. dacă  4 este răspunsul corect; 

E. dacă toate variantele de răspuns sunt corecte. 

 

 

 

31. Emisfera cerebrală dreaptă:  

1. răspunde de activitățile artistice, de creație; 

2. controlează partea dreaptă a corpului; 

3. de obicei este mai activă la oamenii stângaci; 

4. răspunde de judecata logică, învățarea limbilor străine. 

 

32. Despre reflexele condiționate, ESTE ADEVĂRAT că:  

1. se dobândesc prin legături temporare; 

2. sunt individuale, copiii se nasc cu ele; 

3. sunt mijloace de adaptare la mediu; 

4. se mai numesc instincte. 



           

33. Au culoare alb-sidefie și rol de protecție:  

1. sclerotica; 

2. cornea; 

3. teaca de mielină; 

4. coroida. 

 

34. Nervul conţine:  

1. teacă conjunctivă (înveliș comun);  

2. fibre nervoase;            

3. fascicule de fibre nervoase; 

4. vase de sânge. 

 

35. Sistemul nervos periferic este format din:  
1. encefal; 

2. nervi; 

3. măduva spinării;        

4. ganglioni nervoși. 

 

36. Reflexul necondiționat:  

1. se moștenește; 

2. arcul lui reflex se închide în nivelele inferioare ale sistemului nervos central; 

3. este caracteristic tuturor oamenilor; 

4. se manifestă doar o perioadă de timp. 

 

37. Instinctele:   

1. sunt înlănțuiri de reflexe condiționate; 

2. se transmit neschimbate de la o generație la alta; 

3. sunt stereotipuri dinamice; 

4. sunt înlănțuiri de reflexe simple necondiționate. 

 

38. Centrii reflecşi pot fi localizaţi în:  
1. măduva spinării; 

2. trunchiul cerebral; 

3. scoarţa cerebrală; 

4. ganglionul spinal. 

 

39. Contactul unui deget cu o cană fierbinte va declanşa un reflex:  
1. monosinaptic; 

2. polisinaptic; 

3. vegetativ; 

4. somatic. 

 

40. Neuronii senzitivi pot fi localizaţi la nivelul: 

      1.  cornului posterior al măduvei spinării; 

2. cornului anterior al măduvei spinării; 

3. ganglionului spinal; 

4. lobului frontal al emisferelor cerebeloase. 

 

41. Rădăcina posterioară a nervului spinal conține: 

1. dendritele unor neuroni senzitivi; 

2. corpul unor neuroni senzitivi; 

3. axonii unor neuroni senzitivi; 

4. axonii unor neuroni motori. 

 



42. Informațiile sosite din mediu sunt recepționate de scoarța cerebrală în arii:  
1. motorii, în cazul ochilor; 

2. senzitive, în cazul pielii; 

3. de asociație, în cazul urechii, nasului și limbii; 

4. senzoriale, în cazul ochilor, nasului, limbii și urechii. 

 

43. Următoarele afirmaţii privitoare la măduva spinării sunt adevărate:  
1. se găseşte în canalul vertebral;  

2. aparţine sistemului nervos periferic;  

3. de la ea pornesc 62 de nervi spinali;  

4. conţine doar celule gliale.  

    

44. Glanda lacrimală:  

1. secretă un lichid numit lizozim;  

2. este așezată în unghiul intern al orbitei; 

3. secreția sa se adună în unghiul extern al orbitei;  

4. produce continuu lichidul lacrimal. 

 

  45. La trecerea prin mediile transparente ale ochiului, lumina suferă refracții:  

1. la nivelul corneei; 

2. în umoarea apoasă; 

3. pe ambele fețe ale cristalinului; 

4. în corpul vitros.    

 

46. Pata oarbă, SPRE DEOSEBIRE de pata galbenă:  

1. nu are celule cu conuri; 

2. are mai puține celule cu bastonaș; 

3. nu are celule fotoreceptoare;  

4. permite vederea crepusculară. 

 

47. Coroida, LA FEL CA ȘI irisul:  

1. conţine pigmenţi; 

2. are fibre musculare; 

3. aparține tunicii mijlocii; 
4. este de origine nervoasă. 

 

48. Umoarea apoasă şi umoarea sticloasă:  

1. vin în contact cu cristalinul; 

2. produc reflectarea razelor incidente; 

3. sunt medii transparente; 

4. au consistenţă gelatinoasă. 

 

49. În hipermetropie şi în miopie:  

1. diametrul ochiului este mai scurt decât la un ochi emetrop; 

2. imaginea se formează în spatele retinei; 

3. obiectele îndepărtate nu sunt văzute clar; 

4. corectarea se face prin folosirea lentilelor. 

 

50. Acomodarea în cazul vederii apropiate presupune:  
1. contracția mușchilor circulari ai irisului;  

2. aplatizarea corneei; 

3. bombarea feței anterioare a cristalinului;  

4. aplatizarea cristalinului. 

 

 



51. Urechea, SPRE DEOSEBIRE de ochi:  

1. îndeplinește două funcții; 

2. asigură comunicarea interumană; 

3. prezintă celule receptoare cu cili; 

4. se găsește la nivelul feței. 

 

52. Timpanul: 

1. este o membrană flexibilă, fibroasă; 

2. separă urechea externă de cea medie; 

3. pe el se sprijină cu un capăt scărița; 

4. este așezat oblic, bombat spre interior. 

 

53. Simțul olfactiv poate influența:  

1. digestia alimentelor; 

2. stările afective; 

3. declanșarea reflexelor de apărare; 

4. calitatea vieții. 

 

54. Mucusul care acoperă mucoasa olfactivă:  
1. este produs de glanda lacrimală; 

2. dizolvă substanțele chimice volatile; 

3. este în contact cu un os ciuruit; 

4. captează substanțele stimulatoare ale unor celule nervoase. 

 

55. Sunt anexe cornoase ale pielii:  

1. părul; 

2. glandele sebacee; 

3. unghia; 

4. glandele sudoripare. 

 

56. Glandele sebacee:  

1. au formă de ciorchine; 

2. sunt puțin active în copilărie; 

3. secretă sebum; 

4. sunt mai multe la nivelul feței. 

 

57. Identificați asocierea corectă:  

1. conjunctiva – hrănire; 

2. derma – elasticitate; 

3. coroida – protecție; 

4. glande sudoripare – excreție. 

 

58. Epidermul şi dermul:  

1. sunt pluristratificate; 

2. sunt bogat vascularizate; 

3. sunt străbătute de tulpina firului de păr; 

4. conţin celule adipoase. 

 

59. Limba:  
1. este organ de simț; 

2. participă la deglutiție; 

3. modelează unele sunete; 

4. intervine în mestecarea alimentelor. 



 

60. Gusturile primare sunt percepute diferit pe suprafaţa limbii, astfel:  
1. dulce – pe laturile limbii;  

2. amar – la baza limbii; 

3. acru – la baza limbii;  

4. dulce –  la vârful limbii.  

 

III. PROBLEME 

Alegeţi un singur răspuns din variantele propuse. 

 

 

 

61. Mai mulți pacienți s-au prezentat spital cu diverse simptome. 

Alegeţi varianta care reprezintă asocierea corectă dintre boala sistemului nervos, cauza care o 

determină şi simptomele acesteia.  

 BOALA CAUZĂ SIMPTOME 

A. Anorexia Consumul de medicamente Ingerarea unui volum mare 

de alimente 

B. Hemoragia cerebrală Boli eruptive Pierderea echilibrului 

C. Schizofrenia Factori stresanți Pierderea contactului cu 

realitatea, delir 

D.  Epilepsia Virusuri transmise de tânțari Contracții puternice 

musculare 

 

 

 

 

62. Analizaţi imaginea şi alegeţi varianta 

corectă referitoare la: 
a) denumirea structurilor notate cu cifrele 2, 4, 5 

şi 6; 

b) rolul îndeplinit de structurile 1, 4, 7; 

c) ordinea corectă a structurilor ce reprezintă 

componentele arcului reflex ( unde R-receptor, 

E-efector, CM-cale motorie, CS- cale senzitivă, 

CN-centru nervos). 
 

 

 

 a) b) c) 

A 2 –dendritele neuronului senzitiv   7 – cale motorie somatică R- CS- CN- CM- E 

B 4 –fibre nervoase senzitive 4 – conduc excitaţia la centrul 

nervos  

R- CM- CN- CS- E 

C 5 –coarnele posterioare ale 

măduvei spinării  

7 –fibre motorii care conduc 

comanda la efector 

R- CS- CN- E- CM 

D 6 –coarnele anterioare ale 

măduvei spinării  

1 –organ care efectuează 

comanda 

R- CS- CN- CM- E 

 

 

 

 

 

 



63. Ştiind că encefalul are un volum de 1500 cm³ şi că 10% din acest volum aparţine organului nervos 

cu rol în coordonarea echilibrului şi al mişcărilor, stabiliţi următoarele: 
a) denumirea organului nervos şi localizarea acestuia; 

b) o caracteristică structurală corespunzătoare organului nervos identificat; 

c) volumul encefalului rămas în cazul extirpării totale a organului nervos identificat la subpunctul a. 

 a) b) c) 

A cerebelul; situat pe partea 

posterioară a trunchiului 

cerebral 

are două porţiuni laterale voluminoase  

unite de o lamă de substanță albă  

150 cm³ 

 

B cerebelul; sub lobii occipitali 

ai emisferelor cerebrale 

la suprafaţă conţine substanţă cenuşie şi 

este brăzdat de şanţuri paralele  

1350 cm³ 

C cerebelul; situat pe partea 

dorsală, în continuarea 

trunchiului cerebral 

substanţa albă este situată în interior şi 

are aspect de coroană de arbore; 

0,1350 m³ 

D creierul mare; situat în partea 

superioară a cutiei craniene 

are toată substanţa cenuşie situată la 

interior şi organizată în nuclei cerebeloşi 

13,50 dm³ 

 

 

64. În anul 1902, savantul rus Pavlov a demonstrat cum apar reflexele condiționate folosind în 

experimentele sale câini.   

                              
1                                                                              2 

                           
            3               4 

                    
a) alegeți succesiunea imaginilor astfel încât să arate etapele formării unui reflex condiționat; 

b) asociați imaginea cu tipul de reflex prezentat; 

c) caracteristici ale reflexelor condiționate. 

 a b c 

A 4-1-3-2 2 – reflex salivar  condiționat Arcul lor reflex se închide în etajele 

inferioare ale axului cerebro - spinal 

B 3-1-4-2 1 – reflex salivar  necondiționat Aparțin individului, făcând parte din 

experiența sa de viață 

C 3-1-2-4 3 - reflex salivar  condiționat Sunt dobândite pe parcursul vieții 

D 1-3-2-4 1 – reflex salivar  necondiționat Se pot șterge prin neexersare 



 

65. Un grup de elevi realizează o vizită de studiu în  Grădina Botanică în perioada înfloririi  

trandafirilor. Profesoara de biologie le-a cerut să analizeze enunțurile de mai jos și să realizeze un 

punctaj. Prima parte a fiecărui enunț arată ce au putut să observe copiii în timpul vizitei, a  doua 

parte a lui trebuie să precizeze structurile sistemului nervos central implicate. Astfel, pentru fiecare 

enunț corect elevii trebuie să acorde 2 puncte, iar pentru fiecare enunț greșit să scadă 1 punct.  

Care este punctajul obținut de elevi după analiza enunțurilor? 

 

1. Trandafirii sunt roșii, albi și galbeni, proiecția informațiilor s-a realizat în aria senzorială situată în 

lobul occipital.  

2. Trandafirii au țepi, a fost declanșat un reflex cu centrul nervos în trunchiul cerebral. 

3. Cele 5 tufe de trandafiri sunt dispuse în cercuri care cuprind câte 8 plante, adică în total 40 plante, s-a 

înregistrat activitate în emisfera dreaptă a creierului mare.  

4. Petalele trandafirilor sunt catifelate , informațiile au fost proiectate în aria senzitivă situată în lobul 

parietal. 

5. Mirosul trandafirilor este aliaceu, au fost proiectate înformații în aria senzorială situată pe fața 

interioară a lobului temporal. 

6. Încercând să prindă un fluture, Victor se dezechilibrează, dar totuși nu cade; intervine cerebelelul în 

mișcările de redresare.  

A. 9 puncte 

B. 6 puncte 

C. 0 puncte 

D. 3 puncte 

 

 

     66. Nasul  este un organ cu rol de organ de simț 

și respirator. 

Stabilește corespondența corectă pentru 

elementele din desenul alăturat:  

A. 1 – bulbul ofactiv situat în cornetul superior; 

B. 2 – axonii neuronilor optici; 

C. 3 – trompa lui Eustachio;  

D. 4 – cute osoase acoperite cu mucoasă nazală. 

 

                

 
 

67. La ora de chimie s-a realizat un experiment pentru a evidenția proprietățile unor substanțe. S-a 

constatat că 5 din cei 20 de elevi participanți nu au respectat normele de protecția muncii, inhalând 

vapori toxici care le-au afectat 10% din receptorii olfactivi.  

Care este numărul de receptori olfactivi care au rămas funcționali la toți elevii                  participanți 

la experiment?  

 

A. 245 000 000 

B. 155 000 000 

C. 195 000000 

D. 105 000 000 

 



      68.  Pielea este un organ care îndeplinește 

funcții multiple. Stabilește:   

a) Care sunt caracteristici ale anexelor glandulare ale 

pielii; 

b) Care sunt caracteristici/componente ale firului de 

păr; 

c) Care sunt caracteristici ale straturilor pielii. 

 
 

 a)  b)  c)  

A. 2- prezintă canal excretor   

 

11 – celule vii care  conţin pigmenţi  5- conține receptori pentru 

temperatură și vase de sânge 

B. 1- conține un glomerul cu rol 

în formarea sebumului 

  

9 –bulbul firului de păr format din 

celule moarte  

6- conține stratul generator cu 

pigmenți care oferă protecție UV 

C. 3- are  deschidere  la exterior 

printr-un orificiu prin care se 

elimină sudoarea 

8– axonii unor neuroni motori 5- nu are vase de sânge și nervi 

D. 4- poate fi atașată firului de 

păr 

10 – mușchi care se contractă ca 

urmare a unei reacții vegetative 

7- conține celule adipoase cu rol în 

termoreglare 

 

 

  69. Bianca și bunica sa s-au hotărât să viziteze Muzeul Grigore Antipa din București. În timpul 

vizitei, bunica nu vede foarte clar exponatele datorită opacifierii cristalinului, iar Bianca nu vede clar 

scrisul de pe etichetele exponatelor, fiind nevoită să se apropie foarte mult ca să poată citi.  

Alege varianta corectă: 

 

A. Bianca suferă de hipermetropie care se corectează 

cu lentile divergente 

Bunica suferă de miopie care se 

corectează cu lentile convergente 

B. Bianca suferă de prezbitism care se corectează cu 

lentile convergente 

Bunica suferă de miopie care se 

corectează cu lentile divergente 

C. Bianca suferă de hipermetropie care se corectează 

cu lentile biconvexe 

Bunica suferă de glaucom care se 

corectează chirurgical 

 

D. 

Bianca suferă de miopie și se corectează cu lentile 

biconcave 

Bunica suferă de cataractă care se 

corectează  chirugical 

  

 



 

70. La un concurs de talente, Andreea prezintă 

un număr de street-dance.  
 

a. Care sunt structurile anatomice implicate în 

menţinerea echilibrului său? 

b. Ce elemente oculare percep lumina galbenă ce 

anunţă începerea reprezentaţiei? 

c. Calculaţi timpul necesar undelor sonore pentru a 

străbate conductul auditiv extern de 2,5 cm știind 

că viteza de propagare a sunetului e de 340 m/s. 

 

 

 a) b) c) 

A canalele semicirculare, 

vestibulul membranos, ochii 

celulele cu bastonaş şi con 0,007 s 

B cerebelul şi urechea internă celulele cu con pentru roșu și albastru 0,7 s 

C ochii, melcul membranos şi 

trompa lui Eustachio 

celulele cu con pentru verde și albastru 0,0007 s 

D receptorii vestibulari din 

urechea internă, ochii şi 

cerebelul 

celulele cu con pentru roșu și verde 0,00007s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OLIMPIADA DE BIOLOGIE 

Faza pe sector - 27 ianuarie 2018 

BAREM DE CORECTARE  CLASA a VII  - a 

Nr. item Răspuns  Nr. item Răspuns  Nr. item Răspuns  

COMPLEMENT SIMPLU 25. B 49. D 

1. C 26. B 50. B 

2.          C 27. C 51. B 

3. C 28. B 52. C 

4. D 29. C 53. E 

5. D 30. D 54. C 

6. B COMPLEMENT GRUPAT 55. B 

7. D 31. B 56. E 

8. C 32. B 57. C 

9. B 33. B 58. B 

10. A 34. E 59. E 

11. B 35. C 60. C 

12. A 36. A PROBLEME 

13. C 37. C 61. C 

14. D 38. A 62. A 

15. A 39. C 63. B 

16. D 40. B 64. B 

17. A 41. A 65. D 

18. D 42. C 66. D 

19. D 43. B 67. C 

20. D 44. D 68. D 

21. B 45. B 69. D 

22. B 46. B 70. D 

23. D 47. B   

24. C 48. B   

63. 1500  cm³x 90 %= 1350  cm³ 

65. 2P-1P-1P+2P-1P+2P= 3P 

67. fiecare elev are câte 10 000 000 receptori olfactivi 

15 elevi nu au inhalat vapori toxici :   15 x 10 000 000 = 150 000 000 receptori funcționali 

5 elevi au inhalat vapori toxici care le-au afectat 10% din receptori :  

10/100 x 10 000 000 = 1 000 000  receptori afectați/elev 

10 000 000 – 1 000 000 = 9 000 000 receptori funcționali/ elev 

5 x 9 000 000 = 45 000 000 receptori funcționali la elevii afectați de vaporii toxici 

Total receptori funcționali:150 000 000 +45 000 000 = 195 000 000 

70. 340m=34000cm, dacă 34000cm.......1s 

                                                                      2,5 cm……….x= 2,5/34000=0,00007= 7/ 105s 

 

OBS. Itemii de la 1 la 60 sunt notați cu câte 1 punct 

          Itemii de la 61 la 70 sunt notați cu câte 3 puncte 

          Se acordă 10 puncte din oficiu 
 

 


