
PLAN RECAPITULARE TEZĂ 

CLASA A XI-A B  

 

1. Sistemul digestiv: enumerat alcătuirea: tub digestiv (enumerat organele componente) 

glande anexe (precizat care sunt și ce produs secretă), digestie – definiție, digestia bucală: 

compoziția salivei și tranformări fizice, chimice și mecanice, digestia gastrică : 

compoziția sucului gastric și tranformări fizice, chimice și mecanice 

2. Glandele endocrine:  

- hipofiza: localizare, lobii (anterior, mijlociu, posterior) – hormonii produși de fiecare 

lob, disfuncții (boli): nanism hipofizar și diabet insipid – cauze și manifestări  

- tiroida: localizare, hormonii produși, boli (disfuncții) 

- pacreasul endocrin: localizare, hormoni produși, diabetul zahart  

- glandele suprarenale: localizare, hormonii produși 

 

 

Numele şi prenumele elevului :                                                                  

Data :                                              

MODEL SUBIECT  

LUCRARE SCRISĂ LA BIOLOGIE SEMESTRUL II  

Clasa a XI a B 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu 

Subiectul I (30p) 

A. Scrieți pe foaie noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmația 

următoarele astfel încât aceasta să fie corectă.(4p) 

Sistemul digestiv este alcătuit din.......................................și.........................anexe. 

B. Numiți două categorii de hormoni produși de corticosuprarenlă; asociați fiecărei 

categorii numită cu hormon  (6p) 

C.Scrieți pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 

variantă (10p) 
1. Hormon tiroidian este: 

a. estrogenul  b. Progesteronul c. adrenalina  d. tiroxina 

2. Care din următorii hormoni nu este produs de hipofiză: 

a. prolactina  b. Noradrenalina  c. Somatotropul  d. TSH (tireotropina) 

3. Glanda endocrină care intervine în metabolismul bazal este: 

a. corticosuprarenala  b. Pancreasul endocrin c. tiroida  d. hipofiza 

4. Bila sau fierea este produsă de: 

a. pancreas  b. Ficat  c. glandele gastrice d. mucoasa intestinală 

5. Care din următoarele enzime degradează amidonul:  

a. lipaza  b. Amilaza  c. pepsina  d. labfermentul  

D.  Adevarat sau fals. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, în spaţiul din 

dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, 

scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial 

afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. În acest scop, folosiţi informaţia 

ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. (10 p) 

1. În urma trasformărilor din cavitatea bucală rezultă chimul gastric.  

2.Tiroida este localizată la baza gâtului, în partea posterioară. 

3.În nanismul hipofizar intelectul e normal. 



Subiectul II (30p) 
Glndele endocrine  și sistemul digestiv sunt părți importante ale corpului uman (30p)  

a) Precizați localizarea hipofizei și un hormon nonglandular produs de adenohipofiză (10p)  

b) Scrieți un argument în favoarea susținerii afirmației următoare: „Hipofiza controlează 

activitatea endocrină a altor glande.” (10p) 

c) Alcătuiți un minieseu intitulat  Digestia gastrică folosind informația stiințifică 

adecvată. 

În acest scop, respectați următoarele etape: (10p) 

- enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme; (6p)  
-construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, 

folosind corect si în corelație noțiunile enumerate (4p)  

Subiectul III (30p)  

Ionuț și Andrei sunt prieteni din liceu și se întâlnesc la medicul endocrinolog. Ambii prezintă 

poliurie (elimină cantități mari de urină)  și sete accentuată (polidipsie). În urma analizelor se 

constată că Andrei are valorile glicemiei peste limitele normale (hiperglicemie). Precizați 

afecțiunile de care suferă cei 2 prieteni specificând:  

a. denumirea bolilor și cauza acestora (10p)  

b. glandele afectate și localizarea acestora (10p) 

c. pentru una din glandele afectate specificați alt hormon produs și rolul acestuia (10p)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


