CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „AUREL VLAICU”
EDIȚIA A VII-A
SIBIU, 18 IANUARIE 2020
MINECRAFT – UNUL DINTRE CELE MAI POPULARE JOCURI VIDEO
Minecraft este un joc video, dezvoltat inițial de către
creatorul Markus Alexej Persson și ulterior de către compania
suedeză Mojang. Versiunea alfa a jocului a fost lansată pentru PC
(calculator personal) în 17 mai 2009, iar versiunea întreagă a fost
lansată în 18 noiembrie 2011, după o serie de actualizări.
Minecraft strânge lunar peste 100 milioane de jucători activi și a
primit mai multe premii la concursurile specifice jocurilor video,
de-a lungul anilor.
La început, jucătorul este plasat pe o suprafață dintr-o
lume generată automat și infinită virtual. Lumea este împărțită pe
biomuri, care variază de la deșerturi sau jungle până la câmpii sau
munți acoperiți de zăpadă.
Pe piscurile munților din viața reală, cantitatea de oxigen din aer este scăzută, iar
organismele care trăiesc în aceste zone prezintă adaptări specifice.
1. Motivează necesitatea acestor adaptări referindu-te la: ventilația pulmonară, capacitatea
pulmonară, numărul hematiilor și cantitatea de hemoglobină.

În funcție de creativitatea jucătorului, în Minecraft se
poate construi o lume tridimensională din blocuri texturate.
Printre activitățile din cadrul jocului, în funcție de modul selectat
(creativ, spectator, aventură, supraviețuire), se numără: explorarea
și adunarea resurselor, construirea uneltelor și realizarea unor
proiecte de dimensiuni mari, observarea lumii construite de alt
jucător sau de o creatură etc.
2. Alex vrea să realizeze o construcție din blocuri cu aceleași
dimensiuni, așezându-le pe suprafețe dreptunghiulare, pe mai
multe rânduri. Dacă așază câte 3 blocuri pe un rând îi mai rămân
două, dacă așază câte 4 blocuri pe un rând îi mai rămân trei, iar
dacă așază câte 5 blocuri pe un rând îi mai rămân patru.
Determină numărul minim de blocuri pe care le are la dispoziție
Alex pentru construcție.
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Pe măsură ce timpul trece, în joc este reprezentată succesiunea zi-noapte. Un astfel de ciclu,
adică o zi din joc, durează în viața reală 20 de minute.
3. Calculează cât reprezintă în viața reală 1 minut din joc.

Asemănător cu viața reală, jucătorii din Minecraft trebuie să estimeze valorile pentru diferite
mărimi fizice, astfel încât să găsească soluții la problemele cu care se confruntă.
4. Completează în tabelul următor unitățile și instrumentele de măsură pentru mărimile precizate.
Mărime fizică
Distanță
Arie (suprafață regulată)
Durată

Unitate de măsură

Instrument de măsură

5. Realizează următoarele transformări:
1,2 ore

………………………...minute ………………………...zile

18 km/h

………………………...m/s

………………………...cm/minut

40 dm3

………………………...cm3

………………………...m3

În calea jucătorului apar diferite personaje, printre care se
numără și săteni cu care se pot face schimburi de mărfuri și
animale domestice: vaci, oi, porci, găini. Acestea sunt specii de
vertebrate, care prezintă unele caracteristici.

6. Asociază în ultima coloană din tabelul următor noțiunile din primele trei coloane, după exemplul
dat, astfel încât să rezulte caracteristici corecte ale unor vertebrate.
a. cavitatea bucală

1. bilă

A. digestie glucide, lipide
proteine

[a] – [4] – [B]

b. stomac

2. suc pancreatic

B. bol alimentar

[b] – [ ] – [ ]

c. intestin subțire

3. bacterii de fermentație

C. emulsionare lipide

[c] – [ ] – [ ]

d. intestin gros

4. salivă

D. rumegătoare

[d] – [ ] – [ ]

e. ficat

5. ierbar

E. materii fecale

[e] – [ ] – [ ]

În modurile aventură sau supraviețuire
apar creaturi ostile, cum sunt zombi, schelete
vii sau păianjeni uriași. Păianjenii din viața
reală fac parte din grupa nevertebratelor și
aparțin ordinului arahnide (a nu se confunda cu
arahide ), numărul speciilor depășind 40000.
a
a
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7. Respirația este un proces fiziologic fundamental prin care organismele realizează un schimb de
oxigen și dioxid de carbon cu mediul înconjurător. Alege din variantele de mai jos tipurile de
respirație prezente predominant la păianjeni și scrie-le în spațiul corespunzător.
Tipuri de respirație
Cutanată și branhială
Branhială și pulmonară
Traheală și pulmonară
Tegumentară și branhială

Respirația păianjenilor

În biomurile din Minecraft apar diferiți copaci.
Aceștia intră într-una din cele șase categorii principale de
copaci, denumite în joc, salcâm, mesteacăn, stejar, stejar
închis, junglă și pin. Copacii din viața reală sunt plante
perene, multianuale, alcătuite din rădăcini, trunchi lemnos și
coroană cu ramuri ce prezintă frunze și flori din care se
dezvoltă fructe cu semințe.
8. Pentru a crește și a se dezvolta, copacii trebuie să se hrănească. Precizează modul în care se
realizează nutriția acestora.

Frunzele copacilor prezintă mai multe tipuri de țesuturi.
9. Scrie în spațiul următor varianta corectă pentru afirmația:
Înlăturarea țesutului asimilator din organele verzi ale plantelor va împiedica:
a. transportul sevei brute.
b. prepararea substanțelor hrănitoare.
c. absorbția apei și sărurilor minerale din sol.
d. producerea de secreții.
10. Cum crezi că ai putea măsura aria unei frunze ca cea din imaginea anterioară? Explică pe scurt
de ce anume ai avea nevoie ca să faci această măsurătoare și cum anume ai proceda.

Stomatele sunt structuri din epiderma frunzelor, prin care se fac schimburile de gaze între
corpul plantelor și atmosfera înconjurătoare.
11. Determină care este cel mai mic număr posibil de stomate pe cm2 din tabelul următor.
Frunză
grâu
varză
rapiță
urechelniță comună

Densitate stomate
14-33 stomate/mm²
376-720 stomate/mm²
600-700 stomate/mm²
1100-1350 stomate/cm²
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Sâmbăta trecută, Alex a început jocul Minecraft la ora
9:00, propunându-și să construiască un castel asemănător cu
cel din imaginea alăturată. A observat că succesiunea
zi-noapte din joc s-a petrecut de trei ori și jumătate până a
reușit să termine construcția, moment ce a coincis cu apelul
telefonic al lui Tudor, colegul său de bancă, care i-a propus să
joace împreună Minecraft.
12. a) Câte grade are unghiul dintre acele ceasului la ora 10:00?
b) Calculează unghiul dintre acele ceasului la momentul în care Tudor l-a sunat pe Alex sâmbăta
trecută și justifică răspunsul în spațiul rezervat. Poți să te ajuți de cadranul de ceas din imagine.

Pentru a-și înfrumuseța ambientul din joc, Alex vrea să planteze copaci în punctele coliniare
P, A, R, C, în această ordine.
13. Dacă 2∙CA=CR+CP și PR=16 cm, încercuiește litera corespunzătoare distanței dintre copacul
plantat în A și cel plantat în R.
a. 2 cm

b. 4 cm

c. 8 cm

d. 16 cm

După ce a terminat de plantat ultimul copac, Alex a trecut în modul supraviețuire și a
constatat că este urmărit de un păianjen agresiv aflat la o distanță de 12 clickuri de el. Alex a
început să fugă în linie dreaptă cu o viteză constantă de 8 clickuri/tick spre un canal cu apă aflat la o
distanță de 24 de clickuri de el. Alex știa că păianjenul nu intră în apă și că el poate rezista sub apă
20 de tickuri, suficient timp ca păianjenul să își piardă interesul.
14. Păianjenul a ajuns la marginea canalului exact în momentul în care Alex a sărit în apă.
Determină viteza cu care s-a mișcat rectiliniu uniform păianjenul în urmărirea lui Alex.
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15. După ce a stat 10 tickuri pe marginea canalului, păianjenul s-a plictisit și a început să se
îndepărteze agale cu viteza constantă de 6 clickuri/tick, privind din când în când înapoi cu doi dintre
cei 8 ochi . Păianjenul poate să îl vadă pe Alex de la o distanță de maxim 48 de clickuri. Ținând
cont că Alex poate să stea în apă cel mult 20 de tickuri, crezi că scapă sau nu de păianjen? Justifică
prin calcule răspunsul tău.

Sarcini suplimentare care pot fi recompensate cu „●”, importante la punctaj egal pentru acordarea
Premiilor Speciale
Rezolvă aceste sarcini suplimentare numai după ce crezi că ai răspuns corect la toate
întrebările sau dacă nu știi să răspunzi la toate întrebările și te-ai plictisit .
A. În jocul Mass Effect, un sergent ceartă la un moment dat un soldat pentru că a tras la întâmplare
un proiectil în spațiu, fără să aștepte soluția computerului de artilerie. Sergentul afirmă că proiectilul
va strica ziua cuiva, undeva, cândva, chiar și peste o mie de ani, pentru că nu se va opri până nu va
lovi o planetă, un satelit, o navă etc. Crezi că are dreptate sergentul? Justifică răspunsul tău.

B. De la vârste foarte fragede copiii fac cunoștință cu jocurile video. Un studiu realizat de UNICEF
în 2013 arată că adolescenții români petrec, în medie, 7 ore pe zi în fața unui ecran. O socoteală
simplă arată că, dacă au 6 ore cursuri, dorm și mănâncă 9 ore, le mai rămân numai 2 ore pe zi să
socializeze, să facă sport, să citească, să se bucure de copilărie. Pe lângă efectele negative pe care le
au jocurile video, există și efecte pozitive. Scrie mai jos efectele mai importante pe care crezi că le
au jocurile video asupra celor care le practică.
Efecte pozitive

Efecte negative

Atenție:
-

Răspunsurile se scriu în spațiile rezervate de la fiecare întrebare. Dacă ai nevoie de mai mult
spațiu pentru un răspuns, scrie pe spatele paginii, precizând numărul întrebării.
Nu îți scrie numele și prenumele pe subiectul de concurs.
Timp pentru citirea subiectului de concurs: 30 de minute. Timp efectiv de lucru: 1 oră.
Cu excepția sarcinilor suplimentare, toate întrebările sunt obligatorii.
SUCCES!
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