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CONCURSUL INTERDISCIPLINAR MATE-BIO-FIZICĂ „AUREL VLAICU” 

EDIȚIA A V-A 

SIBIU, 27 IANUARIE 2018 

OCEANUL PACIFIC 

 Numele i-a fost dat de navigatorul portughez 

Ferdinand Magellan în 1520 și semnifică „Oceanul Liniștit”1. 

Oceanul Pacific este cel mai mare, cel mai adânc și cel mai 

vechi dintre cele patru oceane ale lumii (cele mai vechi roci 

descoperite în Pacific au o vârstă estimată de 200 de milioane 

de ani). Se întinde pe aproape 180 de milioane de km², 

conține în jur de 714 milioane de km3 de apă și atinge 

adâncimea maximă (aproape 11 km) în partea sudică din 

Groapa Marianelor. La suprafață, apa are între –1,4 grade 

Celsius în regiunile nordice și +30 de grade Celsius în cele 

ecuatoriale. Viața în Oceanul Pacific este reprezentată de număr imens de specii de plante și de 

animale. Se presupune că sunt încă multe specii care nu au fost descoperite până în prezent, în special 

dintre cele care trăiesc la adâncimi foarte mari. 

1. Enumeră toate mărimile fizice utilizate pentru a descrie pe scurt Oceanul Pacific în textul anterior 

și precizează unitatea de măsură pentru fiecare dintre acestea. Dacă le enumeri exact în ordinea în 

care apar în text, înseamnă că ești un cititor foarte atent și primești un ● pentru răspunsul tău . 
 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

În apropierea unor insule din arhipelagul japonez pot 

fi admirate construcții „misterioase” ca cea din imaginea 

alăturată. Nu sunt realizate de extratereștri , ci de un mic 

pește-balon cu înotătoarele sale, muncind zi și noapte. Micul 

pește „artist” construiește șanțurile radiale și adună în centru 

scoici cu un scop bine stabilit. Speranța sa este să atragă o 

femelă care să depună ouă în centrul „operei” realizate. Dacă 

are succes, scoicile adunate și aranjate cu grijă în centru vor 

asigura „păpica”  pentru copilașii săi, iar șanțurile radiale îi 

vor proteja pe aceștia de curenții marini.  

2. a) Presupunând că „opera” realizată de peștele-balon este perfect simetrică și că are 30 de șanțuri 

radiale, calculează valoarea unghiului dintre două șanțuri radiale consecutive. 

                               

                               

                               

                                                           
1 Magellan a avut pur și simplu noroc în călătoria sa în jurul lumii și nu a avut parte de fenomenele frecvente și 

devastatoare din Oceanul Pacific: furtuni, uragane, taifunuri sau, mai rar, valuri seismice (tsunami). 
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 b) Un triunghi isoscel are un unghi cât trei unghiuri din valoarea pe care ai calculat-o la punctul 

anterior. Care ar putea fi măsurile unghiurilor triunghiului? Justifică răspunsul prin calcule. 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Algele marine sunt plante inferioare care cresc și se dezvoltă în apa 

mărilor și oceanelor. Ele pot pluti pe suprafața apei, se pot agăța de pietre 

sau de recifuri și pot fi verzi, brune sau roșii, iar unele dintre ele sunt 

comestibile (de exemplu, cele folosite în Japonia pentru sushi ). 

3. Numește procesul care stă la baza creșterii și dezvoltării algelor, proces 

în urma căruia acestea produc oxigenul necesar respirației. 

 

 

Corpul algelor pluricelulare prezente în apele din Oceanul Pacific și în alte mări și oceane nu 

este diferențiat în țesuturi și organe. 

4. Cum se numește corpul algelor pluricelulare? 

 

 

În tabelul următor sunt suprafețele câtorva insule din Oceanul Pacific. Exceptând cele două 

insule cu cele mai mari suprafețe, celelalte patru fac parte din arhipelagul japonez. 

Insula A B C D E F 

Suprafața 
77984 

km2 

1829900 

hm2 

785753 

km2 

3673900 

hm2 

748168 

km2 

22796600 

hm2 

5. Precizează literele care desemnează cele patru insule din arhipelagul japonez în ordinea crescătoare 

a suprafețelor acestora. Justifică răspunsul prin calcule adecvate. 
 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Actiniile sunt animale nevertebrate acvatice care trăiesc în mediu 

salin. Ele se mai numesc anemone sau dediței-de-mare. Anemona spirală 

este întâlnită și în Oceanul Pacific, mai frecvent în apele de adâncime mică 

(4-5 m) din apropierea țărmurilor. 

6. Din ce grupă de animale face parte anemona spirală? Enumeră alte două 

specii din această grupă. 
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7. Precizează în coloana B din tabelul următor numărul (sau numerele) care corespund următoarelor 

organisme: (1) buretele de apă dulce; (2) scoica perliferă; (3) lipitoarea; (4) melcul de livadă. 

Coloana A (structuri la nivelul cărora se face respirația) Coloana B (organisme) 

Branhii  

Manta  

Peretele corpului  

Cel mai adânc loc de pe Pământ se află în partea de sud (Challenger Deep) din Groapa 

Marianelor situată în Oceanul Pacific. Până în prezent s-au realizat cu succes 4 scufundări în acest 

loc, iar adâncimile determinate în fiecare scufundare au fost următoarele: 

Anul scufundării Denumirea vehiculului Adâncimea determinată (m) 

1960 Trieste (2 oameni la bord) 10916 

1995 Kaikō (fără oameni la bord) 10911 

2009 Nereus (fără oameni la bord) 10902 

2012 Deepsea Challenger (1 om la bord) 10898 

8. Calculează valoarea medie a adâncimilor determinate în cele 4 scufundări realizate în punctul 

Challenger Deep din Groapa Marianelor. 

                               

                               

                               

                               

9. În care dintre cele 4 scufundări realizate în punctul Challenger Deep din Groapa Marianelor crezi 

că adâncimea determinată a fost cea mai apropiată de valoarea reală? Justifică răspunsul. 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Batiscaful2 Trieste, avându-i la bord pe Jacques Piccard și Don 

Walsh, a atins punctul cel mai adânc al scufundării la ora locală 13:06 în 

data de 23 ianuarie 1960. Scufundarea a durat 4 ore și 47 de minute, iar 

urcarea a durat 3 ore și 15 minute. Batiscaful a petrecut 20 de minute pe 

fundul oceanului pentru observații științifice. 

10. Determină ora locală la care a început scufundarea batiscafului 

Trieste și ora locală la care acesta s-a întors la suprafață. 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                                                           
2 Batiscaf: aparat de explorare a marilor adâncimi submarine, care se poate deplasa prin mijloace proprii. 
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 Când a atins adâncimea de 9000 m, unul dintre panourile exterioare din plastic ale ferestrei 

batiscafului Trieste s-a crăpat, zguduind întregul vas și dând emoții foarte serioase celor doi pasageri.  

11. La câte ore de la începerea scufundării s-a produs evenimentul nedorit 

descris anterior? Consideră mișcarea batiscafului rectilinie uniformă și 

aproximează adâncimea maximă la 11 km, iar durata scufundării la 5 ore. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

Parcul marin din Oahu (Hawaii) este un paradis al 

animalelor, oferind vizitatorilor adulți și juniori numeroase 

programe interactive cu delfini, foci, broaște țestoase și 

pinguini. Acvariul uriaș găzduiește foarte multe animale 

marine. Într-o zi de vară (ziua Z), s-au înregistrat 5430 de 

vizitatori, dintre care două cincimi adulți. 

12. Află numărul de juniori care au vizitat parcul marin din 

Oahu în ziua Z. 

                               

                               

                               

Curios din fire, și interesat de afaceri, 

juniorul Felix a aflat că în ziua Z: 

- s-au vândut 125 de bilete pentru grupuri; 

- au fost programate pentru Aventura cu 

animale marine 30 de autocare, fiecare cu 

câte 50 de persoane, dintre care 5 adulți. 

După ce a citit anunțul privind costul biletelor de intrare (prezentat în tabelul de mai sus), Felix a 

estimat că suma încasată în ziua Z pentru vizitarea parcului marin din Oahu ar fi fost de 275000 $. 

13. Verifică prin calcul estimarea lui Felix pentru suma încasată în ziua Z. 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Bilet pentru adulți 40 $ 

Bilet pentru juniori 25 $ 

Bilet pentru grupuri (4 adulți + 2 juniori) 150 $ 

Bilet Aventura cu animale marine* 125 $** 

* numai cu programare 

** reducere cu o cincime pentru juniori 
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În habitatul pinguinilor din parcul marin din Oahu se 

găsește un bazin care se poate alimenta din 3 surse de apă. Dacă 

funcționează câte o singură sursă de apă, duratele necesare 

pentru umplerea bazinului sunt următoarele: 

14. Calculează în cât timp se poate umple bazinul folosind simultan toate cele trei surse de apă. 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Flora și fauna din insulele Hawaii sunt bine reprezentate. Organismele vegetale prezente aici 

sunt capabile să producă prin fotosinteză oxigenul necesar respirației. 

15. Ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea procesul de fotosinteză? Enumeră două consecințe posibile. 

 

 

 

 

 

Sursa de apă Durata necesară pentru umplerea bazinului 

Sursa A 60 minute 

Sursa B 90 minute 

Sursa C 180 minute 


