
Diseminare Programul Erasmus „Teachers for future” 

PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești 

Clasa: a XII-a G 

Profesor: Soare Elena 

Aria curriculară: Matematică si științe  

Disciplina: Biologie 

Unitatea de invățare: Genetica moleculară 

Tema: Structura și rolul acizilor nucleici 

Timp alocat: 45 min 

Scopul lecţiei: fixarea, consolidarea si aplicarea cunoștintelor asimilate de către elevi despre structura și rolul acizilor nucelici.  

Tipul lecţiei: reactualizarea, sistematizarea și consolidare a cunoștințelor  
CG 1. Receptarea informațiilor despre lumea vie. 

C.S 1.1. Organizarea de date despre lumea vie, selectate din diverse surse de documentare, conform unor criterii enunțate. 

C.S 1.2. Recunoaşterea structurii şi funcțiilor materialului genetic. 
CG 3. Utilizarea si construirea de modele și algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii. 
C.S. 3.1. Reprezentarea structurii si funcțiilor sistemelor biologice pe baza modelelor. 

C.S.3.2. Elaborarea si aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare si rezolvare a unor situații problemă. 
C.G. 4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei. 
CS. 4.1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situații de comunicare. 
C.S 4.2.  Prezentarea structurată, în diverse tipuri de comunicări orale si scrise, a informației stiințifice specifice. 
C. G. 5. Transferarea şi integrarea cunoştințelor şi metodelor de lucru ale biologiei în contexte noi. 

C. S. 5.1 Utilizarea, în viața cotidiană, a cunoştințelor de genetică şi ecologie umană. 

Competenţe derivate:  
C 1 Caracterizarea structurală și funcțională a acizilor nucleici (ADN, ARN); 

C2  Compararea compoziției chimice și a particularităților structurale și funcționale ale celor 2 tipuri de acizi nucleici (ADN și ARN); 

C4  Ilustrarea grafică a funcțiilor autocatalitică și heterocatalitică ale materialului genetic; 

C5 Identificarea caracterelor fenotipice umane dominante și recesive; 

C6. Aplicarea cunoștințelor de genetică moleculară în rezolvarea itemilor din variantele pentru examenul de bacalaureat. 

Strategia didactică: 
Resurse materiale: -manual școlar: Biologie - Gabriel Corneanu, Aurel Ardelean, Gheorghe Mohan, Ed. Corint, 2014; 

                             - PPT- structura și funcțiile materialului genetic; 

                              -model „Structura ADN” 

                              -PPT-caractere umane normale dominante și recesive 

Resurse procedurale: observaţia, explicaţia, demonstraţia, învăţarea prin descoperire, problematizarea, conversaţia, Programul Erasmus „Teachers for 

future”, curs: Educative coaching, folosirea stilurilor de învățare. 

Tipul de organizare a  activităţii: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe. 



Modalitati de evaluare: completare fişe de lucru, evaluare orală, completare diagramă. 

Bibliografie:  

https://www.youtube.com/watch?v=zwibgNGe4aY  

https://www.youtube.com/watch?v=4VR-6AS0-l  

https://www.youtube.com/watch?v=5cjiHDqUfM4  

https://www.youtube.com/watch?v=m-h26Obwqvc    
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Schema tablei 

Acizi nucleici: 

-structură: nucleotide  bază azotată : purinică Adenina, Guanina 

                             pirimidinică  Citozina,  Timina  ( în ARN  Uracil) 

                                    Zahar-pentoză: dezoxiriboza- ADN 

                                                             Riboza- ARN 

                                   Radical fosforic 

-funcții: autocatalitică (replicarea semiconservativă) 

             Heterocatalitică (transcrierea) 

-rol: conține codificat informația genetică prin care se transmit caracterele ereditare 

-tipuri ARN:     ARN mesager 

                          ARN de transfer 

                         ARN ribozomal 

 



Fișa de lucru 1 

 

 

 ADN ARN 

III: O nucleotidă este formată din: 

 

 

III. Încercuiește elementele de diferențiere între strucutra ADN și ARN. 

 

 

 

 



 

 

Fișa de lucru 2 

 

A. Completează spațiile libere: 

1. Acizii nucleici sunt compuşii macromoleculari, care  rezultă prin policondensarea unor unităţi mai simple numite 

...........................,  se găsesc în ........................................... şi conţin informaţia genetică. 

2. Tipuri de acizi nucleici sunt:  ..... (structura dublu catenară) și ................. (structura monocatenară). 

 

3. Bazele pirimidinice din ARN sunt   …………………........… și ....................................................... .  

4. Componentele unei nucleotide sunt baza azotată, ......................................... și ........................................................... 

4. Materialul genetic îndeplinește 2 funcții:......................................................... și .......................................................... 

B.                                                                                                                                                                      

 Scrieţi, pe caietul de lucru, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de 

răspuns.  

1. Baza azotată specifică ARN este:  

a) timina                                     

b) citozina 

c) guanina 

d) uracilul  

2. Din structura unei nucleotide a ADN NU face parte:  

a) adenina                 

b) riboza 

c) guanina 

d) radicalul fosfat

3. Prin denaturare se obține: 

a) ARNmc             

b) ADNmc                           

c) ADNdc 

d) nucleotide separate 

 

C.Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe caietul de 

lucru, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe 

foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca 

aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.  

1. În compoziția chimică a ARN intră timina și riboza.  

2.Regulile de complementaritate în cazul hibrizilor ADN - ARN sunt A = U, T = A, C ≡ G, G ≡ C. 

3. Spre deosebire de ADN, ARNm este întotdeauna dublu catenar liniar. 

 

 

  

 

 



Fișa de lucru 3 

TEMĂ PENTRU ACASĂ 

 

I. Materialul genetic al celulei este reprezentat de acizii nucleici. 

a) Comparați o nucleotidă din ADN cu o nucleotidă din ARN, precizând o asemănare și 2 deosebiri. 

b) Prin transcripția și translația unei gene (fragment de ADN bicatenar) se formează o moleculă 

proteică ce conține 338 de aminoacizi. Știind că molecula de ARNm prezenta 2 codoni STOP 

succesivi, determinați: 

- numărul de nucleotide al genei ce codifică proteina respectivă;   

- numărul nucleotidelor cu citozină din componența genei respective, dacă nucleotidele cu adenină 

sunt 10 % din totalul nucleotidelor.  

-  secvența ARNm format prin transcripție, dacă secvența catenei sens este 3’ -AAGCCCTAT -5’și 

ordinea aminoacizilor din peptidul codificat. (Folosiți tabelul ”Codul genetic”); 

- numărul de legături duble și triple din gena inițială; 

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 

care aţi propus-o.  

 

                                                                                                                                                          

II. Funcțiile materialului genetic sunt funcția autocatalitică și funcția heterocatalitică (biosinteza 

proteică). 

a) Denumiți 3 tipuri de ARN implicate în biosinteza proteinelor.  

b) Caracterizați translația, precizând: locul desfășurării sale, 2 etape, 2 enzime implicate, denumirea 

produsului final. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific 

adecvat.  

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 

- Caracteristicile dublu helixului de ADN  

- Complementaritatea bazelor azotate  

 

  

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii 

Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 

 

  


