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CONCURSUL INTERDISCIPLINAR MATE-BIO-FIZIC Ă„A UREL VLAICU ” 

EDIŢIA A II- A 

SIBIU , 17IANUARIE 2015 

 

PARCUL  NATURAL  DUMBRAVA  SIBIULUI 

 

 

 Parcul natural se află la limita sud-vestică a 
Sibiului, la 4 km de centrul orașului, în Pădurea 
Dumbrava. Se întinde pe o suprafață de 933 ha, atinge 
altitudinea maximă de 606 m în vârful Obreja, situat în 
partea nordică a pădurii și include trei lacuri formate de 
râul Trinkbach. Parcul natural a fost declarat arie protejată 
în anul 2000. Pe suprafața teritorială a rezervației se află 
Grădina Zoologică și Muzeul Civilizației Populare 
Tradiționale „ASTRA”. 

 La începutul anului școlar, un grup de elevi și-a propus să facă o drumeție prin parc, 
să viziteze grădina zoologică, muzeul și să admire natura. Pentru aceasta grupul s-a deplasat 
cu un autobuz spre Dumbrava Sibiului. 

1. La ieșirea din oraș au citit pe o bornă: „Păltiniș 30 km”. Între doi băieți apare o dispută: 
Gigel susține că borna este în repaus, iar Marius spune că este în mișcare. Cine are dreptate? 
Justificați. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Ajunși în Pădurea Dumbrava au avut ocazia să admire flora diversificată reprezentată 
de plante ierboase și lemnoase. Au identificat diferite specii de plante cărora le-au asociat 
organele vegetative corespunzătoare. 



2 
 

2. Coloana A cuprinde diferite tipuri de organe vegetative, iar coloana B plante care au aceste 
organe. Completează fiecare spațiu liber din coloana Asocieri cu litera corespunzătoare din 
coloana B: 

Coloana A Asocieri Coloana B 

1. rădăcină pivotantă 1 ....... A. iederă 

2. tulpină subterană-bulb 2 ....... B. păpădie 

3. rădăcină rămuroasă 3 ....... C. stejar 

4. tulpină agățătoare 4 ....... D. ferigă 

5. tulpină subterană-rizom 5 ....... E. brândușă 

 
3. Determinați probabilitatea ca, alegând la întâmplare una din plantele din coloana B, aceasta 
să aibă tulpină. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 Gigel a găsit în iarba de pe marginea cărării un 
melc de livadă. 

4. Încadrați melcul de livadă în grupa de animale 
nevertebrate corespunzătoare și precizați părțile 
componente ale corpului. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Observând melcul timp de 90 secunde, Gigel a constatat că a parcurs 2,5 cm. Pe ce distanță 
se deplasează melcul într-o oră? 
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Prima grădină zoologică din țară s-a deschis 
la Sibiu în anul 1929, se întinde pe o suprafaţă de 
peste 15 ha și adăposteşte animale din peste 50 de 
specii.În vizita lor la Grădina Zoologică copiii au 
aflat multe aspecte interesante despre unele dintre 
ele. Spre bucuria lor, la un moment dat au zărit o 
veveriță care era în căutare de hrană. 

6. Pentru întreținerea funcțiilor organismului veverița are nevoie, pe lângă hrană, de apă și 
oxigen. Care componente ale sângelui sunt responsabile de transportul oxigenului la celulele 
corpului? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Respirația este o funcție vitală a organismului viu. Dintre organele următoare: plămâni, 
stomac, fose nazale, intestin, rinichi, trahee, esofag, faringe, inimă, bronhii, ficat, laringe, 
pancreas, alege organele care fac parte din sistemul respirator și scrie-le în ordinea în care 
aerul trece prin ele în inspirație. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 După o oră petrecută în grădina zoologică, copiii s-au hotărât să facă o plimbare cu 
barca pe lacul din parc. Marius, Irina și Ionel au constatat că lungimile pașilor lor sunt 
diferite, 60 cm, 55 cm, respectiv 75 cm. Îndreptându-se spre locul de închiriere a bărcilor, 
situat la 100 m, cei trei copii au pornit de la aceeași linie și s-au deplasat cu aceeași viteză. 

8. Completați a doua coloană din tabelul următor: 

După câți metri, de la pornire, toți cei trei copii au făcut un 
număr întreg de pași pentru prima dată? 

 

După ce au pornit, câte momente există, până la sosire, în care 
cei trei copii au făcut un număr întreg de pași? 
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5 dintre copii s-au hotărât să determine cât de adânc este lacul din Dumbrava. Ei au 
măsurat, cu atenție, adâncimea apei, obținând următoarele rezultate: 

Ionel 4,23 m 

Măriuca 44,1 dm 

Irina 440 cm 

Gigel 43 dm 

Ana 4,28 m 

9. Ordonați crescător măsurătorile făcute de copii. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

10. Care dintre rezultate este cel mai apropiat de adâncimea apei? Justificați. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

11. În apa lacului se găsesc diverse specii microscopice: alge, euglene, parameci, amibe, 
hidre. Care dintre speciile enumerate se pot hrăni atât autotrof, cât și heterotrof? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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După amiază au ajuns și în Muzeul Civilizației 
Populare Tradiționale „ASTRA”, o caracterizare etno-
grafică a poporului român prin munca și uneltele sale. 
Acest muzeu în aer liber, înființat în 1963, se întinde pe o 
suprafață de 96 ha și prezintă 
lumea minunată a satului 
românesc. Primul exponat a 
fost o moară hidraulică cu 
aducţiune inferioară de la 
Dăbâca, după care au urmat 

case țărănești, ateliere meșteșugărești și alte monumente 
etnografice cu valoare documentar-istorică de pe întreg teritoriul 
ţării. 

Miruna, Gigel și Marius măsoară distanțele de la locul O, unde se află ei, până la 
exponatele: moară de apă (A), fântână (F), respectiv moară de vânt (V). Rezultatele obținute 
sunt: 17 dam, 340 m, respectiv 0,25 km. 

12. Care este cel mai apropiat exponat de locul O? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

13. Desenați triunghiul determinat de cele trei exponate, știind că exponatul A se află la Nord 
de O, exponatul F la Vest de O, iar exponatul V pe prelungirea bisectoarei unghiului AOF, în 
exteriorul său. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 



6 
 

14. Calculați măsurile celor trei unghiuri adiacente determinate de semidreptele (OA, (OF și 
(OV. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

La finalul drumeției, profesorii care i-au însoțit pe elevi au organizat un concurs de 
orientare turistică. Alexandrua primit un ghid, în care se specifica viteza sa de deplasare, v =1 
hm/min. El trebuia să meargă spre Nord 90 de secunde, apoi spre Vest 1/15 ore, după care să 
vireze spre Sud timp de 2 minute și, în final, să se deplaseze spre Est 210 secunde. 

15. Completați tabelul de mai jos: 

Lungimea drumului parcurs de Alexandru  

Distanța dintre poziția sa de start și cea finală  
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