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OLIMPIADA DE BIOLOGIE  
ETAPA JUDEŢEANĂ 

17 MARTIE 2019    

CLASA A XII-A 
SUBIECTE: 
I. ALEGERE SIMPLĂ 
La întrebările 1-30 alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse:  
 
1. Tumorile pulmonare pot fi: 

A. eradicate prin terapie genică cu L-dopa 
B. cauzate de mutaţii punctiforme 
C. cu celule mici (NSCLC), în 50% din cazuri 
D. de tip carcinom sau mielom 

 
2. Despre ARN-ul ribozomal este adevărat că: 

A. are rol catalitic, în sinteza de lipide membranare 
B. cel de 5S se află în subunitatea 40S ribozomală 
C. cea mai mare parte se sintetizează în nucleoli  
D. intervine în maturarea ARN-ului mesager  

 
3.  În cariotipul uman: 

A. există şi cromozomi telocentrici 
B. cromozomii perechii 1 au câte patru regiuni pe q  
C. cromozomii perechii 7 au gena CTSD 
D. grupa G conţine cromozomi metacentrici  

 
4. Sistarea sintezei proteice are loc când: 

A. creşte cantitatea de inductor 
B. inductorul  se leagă de represor 
C. situsul operator este inactivat 
D. scade cantitatea de produs final 

 
5. Intervine în reglajul posttranslaţional: 

A. factorul sigma  
B. fragmentul TATA 
C. ubicvitina 
D. factorul TFIIA 

 
6. Despre ADN helicază este adevărat că: 

A. leagă primerul de fragmentul Okazaki 
B. este termostabilă, la peste 90 grade Celsius 
C. rupe punţile de hidrogen intercatenare 
D. catalizează polimerizarea nucleozidelor 

 
7. Concomitent cu replicaţia are loc şi sinteza:   

A. ARNm 
B. ARNt 
C. histonelor 
D. ARNr 
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8. În experimentul Messelson-Stahl, prima generaţie de ADN hibrid conţine ADN:   
A. nemarcat cu izotopi 
B. cu o catenă grea şi una uşoară 
C. cu ambele catene grele 
D. cu ambele catene uşoare 

 
9. În transcripţie, ARN polimeraza se asociază cu:    

A. precursorul 
B. promotorul 
C. operatorul 
D. gena reglatoare 

 
10. Pentru realizarea traducerii:              

A. este necesară activarea aminoacizilor din citoplasmă 
B. aminoacil-sintetazele catalizează legarea aminoacizilor de ARNr 
C. ARNt transferă aminoacizi din nucleu în citoplasmă la ribozomi 
D. aminoacizii se leagă direct de codonii din ARNm la nivelul subunităţii mari a ribozomului 

 
11. Didezoxiribonucleotidele se deosebesc de dezoxiribonucleotide deoarece:   

A. la carbonul 5’  au o grupare HO- 
B. la carbonul 3’ au o grupare HO- 
C. în ciclu au un atom de oxigen 
D. la carbonul 3’ au doar hidrogen 

 
12. În retroinhibiţia enzimatică:  

A. produsul final interacţionează cu gena operatoare 
B. se stopează o cale metabolică 
C. se sintetizeaza enzime catabolice 
D. este activată prima enzimă a căii metabolice 
 

13. Inteligenţa:  
A. este afectată sever în cazul bolii Marfan 
B. este determinată şi de o genă din cromozomul 6 
C. poate fi limitată (borderline), IQ=50-70 
D. este determinată şi de o genă Kibra exprimată în hipotalamus 
 

14. Genotipurile a doi părinţi sănătoşi care au un băiat cu daltonism şi trei fete normale sunt:                                         
A. XO şi XdY 
B. XXh şi XY 
C. XXd şi XY  
D. XX şi XdY 

 
15. În fenilcetonurie:  

A. fenilalanina se transformă în acid homogentisic   
B. acidul fenilpiruvic se transformă în fenilalanină 
C. poate fi afectată sinteza hormonilor tiroidieni 
D. se acumulează melanină în piele 

 
16. Celulele hibridoma producătoare de anticorpi sunt:  

A. celule obţinute prin hibridarea moleculară a ADN  
B. hibrizi între limfocite şi bacterii 
C. provenite din celule tip mielom şi limfocite B 
D. celule sexuale transformate malign 
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17. În cromozomul 6  există gene care intervin în determinismul:  
A. grupelor de sânge – sistemul ABO 
B. inteligenţei 
C. sindromului Rett 
D. leucemiei cronice mieloide 

 
18. Bacteriofagului φx 174: 

A. are ADN cu masa moleculară de 5 x 106 daltoni 
B. conţine un cromozom ARN circular 
C. are ADN cu structură primară 
D. este un parvovirus ca şi VMT  

 
19. Una dintre legăturile de H dintre adenină şi timină se realizează prin: 

A. oxigenul adeninei şi metilul timinei 
B. azotul adeninei şi azotul timinei 
C. hidroxilul  adeninei şi hidroxilul timinei 
D. oxigenul adeninei şi hidroxilul timinei  

 
20. Infecţiile virale ale fătului pot fi depistate: 

A. prin tehnica FISH-metoda fluorescentă 
B. doar în primul trimestru de sarcină 
C. prin prelevarea unor probe de sânge 
D. utilizând analiza Doppler 

 
21. Factorul sigma: 

A. este de natură nucleotidică 
B. se ataşează inițial de ARNm 
C. intervine în încheierea transcripţiei 
D. stabilizează ARN polimeraza 

 
22. Sinteza artificială a unei gene presupune: 

A. sinteza unui ARNm corespunzător 
B. cunoaşterea succesiunii de aminoacizi în ADN 
C. cunoaşterea succesiunii nucleotidelor din ARNt 
D. analiza succesiunii codonilor din proteina martor 

 
23. Virusurile lipsite de ADN: 

A. se numesc bacteriofagi 
B. au ca reprezentant virusul poliomielitei  
C. au material genetic exclusiv monocatenar  
D. conţin plasmide ca material genetic accesoriu  

 
24. Agenţii teratogeni pot induce:  

A. streptomicina – surditate  
B. fenitoin – virilizare 
C. progestine – întârzierea creşterii 
D. radiaţii X – phocomelie 
 

25. Nichelul ca agent carcinogen acţionează la nivelul:  
A. sinusurilor 
B. ficatului 
C. pielii 
D. prostatei 
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26. Retinoblastomul este:  
A. determinat de inactivarea protooncogenelor 
B. consecinţa unei translocaţii cromozomale 
C. produs de inactivarea genelor supresor tumorale 
D. dovedit ereditar în cele mai multe dintre  cazuri 
 

27. Imunoglobuline ce pot ajunge în sângele fetal sunt:  
A. Ig A 
B. Ig G 
C. Ig E 
D. Ig M 

 
28. Tumorile maligne:  

A. apar într-o populaţie celulară omogenă genetic 
B. au inervaţie şi vascularizaţie proprie 
C. sunt adesea sensibile la supresori tumorali 
D. au modalităţi proprii de hrănire 
 

29. Satelitul cromozomal:  
A. este o regiune eucromatică 
B. este o formaţiune heterocromatică 
C. coincide cu constricţia primară 
D. asigură deplasarea cromozomului 

 
30. Antigenul HLA-DR: 

A. aparţine clasei I de antigeni 
B. gena lui se află pe un cromozom metacentric 
C. este exprimat pe macrofage 
D. determină respingerea rapidă a transplantului 

 
II. ALEGERE GRUPATĂ:  
La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu: 
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte 
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte 
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte 
D - dacă varianta 4 este corectă 
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte 
 
31. Situsurile fragile:  

1. pot fi structuri triradiale sau inelare 
2. reprezintă locul de origine al unor deleţii 
3. pot fi lacune monocromatidice 
4. sunt implicate în apariţia cancerului  

 
32. Virusul HIV:  

1. conţine două molecule de ARN 
2. este un retrovirus 
3. conţine ARN monocatenar 
4. are 6 filamente de adeziune 
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33. Aminoacilsintetazele:  
1. sunt activate de guanozin trifosfat 
2. acţionează la capătul 5´ al ARNt 
3. se ataşează la subunitatea mică ribozomală 
4. catalizează formarea unei legături covalente 

 
34. Leucemia: 

1. poate fi tratată cu interferon alfa 
2. mieloidă determină apariţia unei gene hibride-abcl 
3. cronică limfocitară este cauzată de o trisomie 
4. este rezultatul activării protooncogenelor virale 

 
35. Gena c-ras: 

1. poate suferi o substituţie la nivelul codonului 12 
2. este implicată în sinteza unei proteine care conţine glicină  
3. prin mutaţie poate genera tumori la prostată 
4. intră în structura cromozomului Philadelphia 

 
36. În faza de încheiere a translaţiei: 

1. intervin aminoacilsintetaze 
2. intervine ARN polimeraza III 
3. are loc translocarea codonului AUG în poziţia P 
4. la capătul catenei polipeptidice se leagă o moleculă de apă 

 
37. Proinsulina: 

1. este digerată de restrictaze 
2. conţine o punte disulfurică în catena A 
3. este sintetizată în celulele alfa pancreatice 
4. are trei catene polipeptidice  

 
38. Virusul poliomelitei şi cel al turbării:  

1. au capside poliedrice şi fibre de adeziune 
2. sunt paraziţi absoluţi de nivel genetic 
3. sunt adenovirusuri utilizate în terapia genică 
4. conţin uracil în molecula de acid nucleic 

 
39. Ig G spre deosebire de celelalte clase de imunoglobuline: 

1. nu conţine punţi de sulf intercatenare 
2. este în procent de peste 50% 
3. activează complementul 
4. poate să străbată placenta 

 
40. Grupa G de autozomi: 

1. include cromozomi de dimensiuni mici cu sateliţi 
2. are cromozomi cu constricţii secundare pe braţul q 
3. este asociată cu neurofibromatoza de tip 2 
4. are şi cromozomi submetacentrici  

 
41. Radicalul fosfat formează legături:  

1. de hidrogen cu bazele azotate 
2. esterice cu pentozele 
3. triple cu guanina 
4. covalente în catenă 
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42. Electroforeza ADN implică:  
1. denaturarea ireversibilă a ADN-ului 
2. vizualizarea moleculelor 
3. ataşarea primerilor în secvenţa originală 
4. separarea moleculelor în gel de agaroză 

 
43. Activarea aminoacizilor: 

1. este un proces enzimatic 
2. are loc în molecula de ARNt 
3. necesită hidroliza ATP 
4. are loc în nucleu 

 
44. Sunt rezultatul unor deleţii cromozomale:   

1. meningiomul 
2. neuroblastomul 
3. retinoblastomul 
4. tumora testiculară 
 

45. Sunt etape ale carcinogenezei:  
1. apoptoza 
2. iniţierea 
3. necroza 
4. metastaza 
 

46. Activarea genelor supresor tumorale poate fi declanșată de: 
1. pierderea unui segment de cromozom 
2. mutaţii cromozomale 
3. hipermetilarea unor baze azotate 
4. deleţia unor nucleotide 
 

47. Protooncogenele se transformă în oncogene celulare prin:  
1. amplificare 
2. inserţii 
3. mutaţii 
4. translocaţii 
 

48. Afectează ţesutul reticulat:  
1. carcinomul 
2. limfomul 
3. lipomul 
4. mielomul 

 
49. Bolile autoimune:  

1. au o predispoziţie familială 
2. afectează limfocitele B 
3. modifică funcţia macrofagelor 
4. afectează limfocitele T 

 
50. Laparoscopul este util în:  

1. clonare terapeutică 
2. amniocenteză 
3. terapie genică 
4. fertilizare in vitro 
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51. Cariotipul uman normal:  
1. cuprinde în grupa B cromozomi submetacentrici  
2. are grupe ce cuprind între 2 şi 7 perechi de cromozomi somatici  
3. include cromozomi cu satelit în grupele D şi G  
4. prezintă 6 grupe de autozomi şi o grupă de heterozomi  

 
52. Sindromul Patau se deosebeşte de sindromul Down prin:  

1. mecanismul de apariţie al anomaliei cromozomiale 
2. prezenţa de malformaţii ale scheletului şi ale inimii 
3. afectarea numerică a  autozomilor 
4. durata de viaţă a persoanelor bolnave 
  

53. Fenomenul de amplificare genică:  
1. determină formarea unor regiuni colorate omogen în cromozomi 
2. poate determina transformarea proto-oncogenelor în oncogene 
3. poate fi depistat  prin  hibridizarea genomică comparativă 
4. are loc numai prin replicarea adiţională a ADN-ului 

  
54. Distrofia Duchenne:  

1. se manifestă la  băieţi, deoarece sunt hemizigoţi 
2. poate fi depistată prin amniocenteză 
3. este determinată de o deleţie genică parţială  
4. se manifestă prin dificultăţi în locomoţie încă din copilărie 

 
55. Biopsia ţesutului corionic:   

1. se poate practica în primul trimestru de sarcină 
2. detectează anemia falciformă prin analize cariotipice 
3. presupune prelevarea celulelor de la nivelul placentei  
4. este o metodă invazivă ce permite extragerea ovocitelor  

 
56. Amniocenteza şi biopsia ţesutului corionic:  

1. permit detectarea unor anomalii cromozomiale 
2. implică un risc de avort  
3. permit efectuarea de teste biochimice 
4. se pot realiza doar în primul trimestru de sarcină 

 
57. Cauza retinoblastomului este inactivarea:   

1. oncogenelor 
2. antioncogenelor 
3. protooncogenelor 
4. genelor supresoare tumorale 

 
58. Limfocitele B:  

1. se dezvoltă în măduva osoasă  
2. prezintă pe suprafaţa lor IgD 
3. devin plasmocite bogate în dictiozomi 
4. sunt stimulate de interleukină 

 
59. Unele tipuri de limfocite T:  

1. pot amplifica răspunsul limfocitelor B 
2. au receptori pentru citokine, asigurând imunitatea umorală  
3. fagocitează celule care poartă antigene de histocompatibilitate 
4. au ca markeri de suprafaţă HLA-DQ, din clasa I  
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60. Celulele stem: 
1. pot genera clone tisulare 
2. sunt celule nediferenţiate 
3. se pot folosi pentru tratamentul bolii Parkinson 
4. se află în măduva hematogenă  a oaselor 

 

III. PROBLEME 

La întrebările 61-70, alegeţi un singur răspuns din variantele propuse. 
 
61. O familie are un băiat cu distrofie musculară Duchenne şi o fată care prezintă sindromul oro-
digito-facial, mama copiilor fiind sănătoasă. Precizaţi localizarea acestor gene şi tipul lor, precum şi 
probabilitatea acestei familii de a avea copii sănătoşi. 

 Distrofia Duchenne Sindrom oro-digito-facial Probabilitatea copiilor 
sănătoşi 

A. pe un  autozom; dominantă pe heterozomul X; recesivă 50% 

B. pe heterozomul X; recesivă pe un  autozom; dominantă 25% 

C. pe heterozomul X ; recesivă pe heterozomul X; dominantă 25% 

D. pe heterozomul X; dominantă pe heterozomul Y; dominantă 50% 

 
62. ARNm matur pe care s-au cuplat subunităţile ribozomale, conţine 4000 nucleotide, iar polipeptidul 
rezultat în urma traducerii mesajului, 840 aminoacizi. Ştiind că transcripţia durează 2 minute, stabiliţi 
numărul de nucleotide al secvenţelor netraduse şi numărul de nucleotide al secvenţei din molecula de 
ADN. 

A. 1480; 7200 
B. 2520; 8000 
C. 1480; 14400 
D. 2520; 14400 

 
63. O femeie cu ochii albaştri şi purtătoare a genei pentru daltonism se căsătoreşte cu un bărbat 
hemofilic cu ochii căprui, dar a cărui mamă are ochii albaştri. Calculaţi probabilitatea ca acest cuplu să 
aibă un băiat sănătos şi cu ochii albaştri. 

A. 25 % 
B. 50 %  
C. 75 %  
D. 12,5 %  

 
64. Câte molecule de ARNt participă la sinteza formei finale a lanţurilor uşoare din structura 
anticorpilor şi care este procentul de "anticorp timpuriu"? 

A. 440; 15% 
B. 550; 10% 
C. 440; 10% 
D. 220; 15% 
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65. În cazul unei grefe de piele a apărut o respingere după 170 de zile de la efectuarea transplantului. 
Alegeţi varianta corectă referitoare la:  

a. reacţia care s-a produs în organismul primitorului în timpul celor 170 de zile 
b. clasa/tipurile de antigeni care au determinat reacţia de respingere a grefei 
c. regiunea cromozomului răspunzătoare de sinteza antigenelor HLA 

 

 a. b. c. 

A. antigenii ţesutului transplantat ajung 
în ganglionii limfatici ai gazdei 

clasa antigenilor 
exprimaţi numai pe 
celulele sistemului imun 

regiune 
paracentromerică 

B. antigenii donatorului activează 
limfocitele T supresoare 

 clasa antigenilor slabi regiune de pe braţul 
scurt-q 

C. limfocitele T se acumulează în ţesutul 
transplantat 

clasa I- HLA-B;C regiunea BCA 

D. limfocitele T sintetizează interferon, 
care activează macrofagele 

HLA-DR; DQ; DP regiune de pe braţul p 

               
66. În organismul unei persoane care are hepatită C, limfocitele produc mai multe subtipuri de 
interferon alfa, cu câte 166 de aminoacizi. Ştiind că la om există 13 gene ale interferonului alfa şi că 
ele nu conţin introni, alegeți răspunsul corect referitor la tipurile de interferon:  

a. rolul interferonului alfa în organismul uman 
b. numărul total de nucleotide transcrise în moleculele de ARNm, ce intervin în sinteza cantităţii 

maxime de interferon alfa la o etapă de transcripţie 
c. mecanismul de acţiune al interferonului gamma în organism 

 

 a. b. c. 

A. induce sinteza enzimelor care inhibă 
multiplicarea virală 

6474 nucleotide activează macrofagele 

B. inhibă sinteza enzimelor care 
stimulează multiplicarea virală 

2158 nucleotide inhibă dezvoltarea 
celulelor tumorale 

C. induce sinteza enzimelor care inhibă 
multiplicarea virală 

12948 nucleotide activează macrofagele 

D. inhibă sinteza enzimelor care 
stimulează multiplicarea virală 

498 nucleotide inhibă macrofagele 

 
67. La medic se prezintă un cuplu de părinţi sănătoşi, care vor să cunoască riscul de avea un copil 
afectat deoarece în urmă cu doi ani, mama în vârstă de 38 de ani, a născut un băiat cu distrofie 
musculară. Evaluarea riscului statistic îl conduce pe medicul genetician la următoarea concluzie 
corectă:  
 A. toate fetele vor fi purtătoare 

B. la băieți riscul de distrofie este de 50% 
C. toţi copii vor fi afectaţi 
D. toţi copii vor fi sănătoşi şi purtători 
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68. La analiza cariotipului celulelor sangvine recoltate de la un pacient cu cancer se descoperă 
cromozomi restructuraţi. Să se precizeze:  

a. neoplasmul de care suferă bolnavul 
b. tipul de mutaţie 
c. caracteristica celulelor transformate malign  

 a. b. c. 

A. leucemie cronică limfocitară  deleţie se divid necontrolat 

B. limfom Burkitt translocaţie între cromozomii 8 şi 
14 

sunt clone ale celulei care a 
suferit transformarea malignă 

C. leucemie cronică   
granulocitară 

deleţie sau monosomie  stimulează vascularizarea 
tumorii 

D. leucemie cronică mieloidă translocaţie nereciprocă între 
cromozomii 9 şi 22 

au suferit modificări 
reversibile, sub acţiunea 
factorilor carcinogeni 

 
69. O secvenţă de ADN are următoarea succesiune de nucleotide: AATCGCTTCGGA. Identificaţi 
mutaţiile genice, în cazul în care succesiunea de nucleotide a secvenţei de ADN devine:  

a. AATCGGTTCGGA 
b. AATCGCTATCGG 
c. AATCGGCTTCGA 

 a. b. c. 

A. o substituție o inversie o adiţie şi o inversie 

B. o inversie două inversii o deleţie 

C. o substituţie o adiţie şi o deleţie o inversie 

D. o deleţie  o adiţie două substituţii 

 
70. O femeie poartă o sarcină la care s-a identificat sindromul Turner. O altă femeie poartă o sarcină 
la care s-a identificat hemofilia B. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la: 

a. modalităţile de depistare intrauterină a anomaliei în prima situaţie (sindrom Turner) 
b. modalităţile de depistare intrauterină a anomaliei în a doua situaţie (hemofilie B) 
c. opţiunile ulterioare în aceste două cazuri, după diagnoza prenatală 

 a. b. c. 

A. observarea unei cromatine 
sexuale în celulele fătului 
extrase prin biopsie 

identificarea formulei 
cromozomiale autozomale şi 
heterozomale a fătului 

după naşterea acestor copii, 
înainte de o eventuală nouă 
sarcină, fiecare dintre cele 
două cupluri ar trebui să ceară 
un sfat genetic 

B. realizarea hărţii genetice a 
cromozomului X al fătului 

identificarea prezenţei 
factorului VIII al coagulării în 
culturile de celule fetale 

copilul cu sindrom Turner 
poate beneficia de inserţia 
unui cromozom X prin 
clonarea celui existent 

C. realizarea arborelui genealogic 
al mamei însărcinate 

analiza biochimică a  
supernatantului din lichidul 
amniotic  

părinţii primesc diagnoza 
prenatală, iar medicii decid 
dacă va fi păstrată sarcina 

D. centrifugarea lichidului 
amniotic şi folosirea 
sedimentului pentru analiza 
cariotipului 

analiza biochimică a mediului 
în care s-au cultivat celule 
fetale 

copilul cu hemofilie B poate 
beneficia după naştere de 
terapie genică 

Notă: Timp de lucru 3 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.  
În total se acordă 100 de puncte (pentru întrebările 1-60 câte 1 punct, pentru întrebările 61-70 câte 3 
puncte, 10 puncte din oficiu).  
                                                                           SUCCES !!! 


