
Fișa Nr. 2.   

ACIZI NUCLEICI 

 

  I. Acizii  nucleici   

- sunt compuşii macromoleculari, ce rezultă prin policondensarea unor unităţi mai simple numite ...........................  

- astfel  acizii  nucleici sunt nişte polinucleotide. 

 

- se găsesc în ........................................... și  conțin informaţia genetică. 

 

II. Tipuri de                     .................................................................................. (structura dublu catenară) 

acizi nucleici                  
                           ...........................................................................     (structura monocatenară)  

                                                                                 
.                    ADN                                                                               ARN 

Structura ADN sub forma de elice dublă (dublu helix) a fost determinată de către J.D.Watson şi F.H.C.Crick în 

1953. Pentru acestă descoperire aceşti savanţi au fost destinşi în 1962 cu premiul Nobel. 

 

                                                          .............................................                                          

                                                      

III. Strucutura nucleotidei                  ............................................ (dezoxiriboza și riboza) 

 

          ...............................................                  Baze pirimidinice 

                                                                                                      Baze purinice 

  

IV. Pentoze 

 

IV. Baze azotate principale:  

În ADN: citozina  (....),guanina (.....),adenina (.....) și timina (....).  

În ARN: citozina  (....),guanina (.....),adenina (.....) şi uracilul (.....). 

     

http://ro.wikipedia.org/wiki/Citozin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Guanin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Adenin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Timin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Citozin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Guanin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Adenin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Uracil


V. Legături chimice în acizii nucleici: 

- legături covalente ( în cadrul nucleotidelor între bazele azotate șş pentoze);  

- legături de hidrogen triple Cși G și duble între A și T (respectiv A și U); 

- C se leagă numai de G, iar A numai de T sau U. 

 

    Replicaţia DNA desfacerea de la un capăt a spiralei duble a DNA şi separarea a 2 catene aparte. Fiecare catenă 

serveşte în continuare ca matrice pentru formarea a unor noi spirale duble, similare cu cea precedentă: 

 
Un astfel de mecanism de formare a noilor molecule ADN garantează identitatea lor cu molecula iniţială a ADN. 

Fiecare proces din celulă este codificat de un anumit fragment din catena ADN, numit G E N Ă.  

Mecanismul biochimic prin care se realizează inregistrarea, conservarea şi transmiterea informaţiei ereditare se 

numeşte cod genetic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fișa Nr. 3.  Alege răspunsul pe care îl consideri corect: 

1. Corespondeța corectă între unități structurale și macromolecule este:  

a). acizi grași              proteine           b). nucleotide               acizi nucleici         c). amionoacizi             polizaharide 

 

2. Fragmentele de acizi nucleici din figură sunt: 

  

a). ARN (I) și ADN (II) 

b). ADN (I) și ARN (II) 

c). ARN (I) și nucleotida (II) 

 

3. Succesiunea corectă a  celor trei componente ale nucleotidei  este în imaginea: a). b). c).  

 
 

 
                           a)                                                          b)                                                        c)  

4. Riboza și dezoxiriboza sunt: 
a) Tetroze; b) Pentoze; c) Hexoze.  

5. Bazele azotate din ADN sunt:  

a) Citozina, uracilul, timina și guanine; b) Citozina, timina, adenina și guanine;  c) Timina, uracilul, timina  

și guanine. 

6. Având în vedere corespondența dintre perechile de 

baze azotate, simbolizate prin literele A, C, G, T și U, 

înlocuiește spațiile libere din catena: 

Ai ales, de sus în jos:  

a). T, A. G, C 

b). U, G, A, C 

c). T, G, A, C 
 

7. Având la dispoziție un număr de 2 x 1010  nucleotide identice, câte catene de ADN dublu helix 

funcționale poți construi: a) 1010 catene; b) o infinitate; c) niciuna. 
8. Dacă moleculele de ADN nu s-ar replica, atunci:  

a). Viața ar continua, datorită celorlalte macromolecule din organism;  

b). Viața ar continua, dar nu s-ar mai sintetiza proteinele;  

c). Viața ar fi imposibilă.  

9. Notează ce ți-a plăcut mau mult la lecția de astăzi 

                                                                                                                                         Punctaj: 

Item Răspuns Punctaj 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

   

                                                                                                                                                  Total .............. 


