
 
 

 

                                                  

 

 

 

 

 

Concursul judeţean „Gândeşte, aplică şi creează” ediţia a XI-a 

Proba teoretica 

Concursul este cuprins în Calendarul Judeţean al Activităţilor Educative pentru anul 2023, domeniul 

științific, poziţia 146. 

Pădurea de foioase ”Izvorul Cailor” este declarată arie protejată deoarece 

ecosistemul adăpostește floră și faună pe cale de dispariție. În apropierea acesteia curge 

un râu, iar pe albia râului s-a construit o microhidrocentrală. Deasemenea, la 500 m de 

pădure se află un parc de turbine eoliene. Odată cu construcția microhidrocentralei au 

apărut în zonă utilaje de mari dimensiuni, au fost construite drumuri noi, iar biotopul 

pădurii și a zonei limitrofe acesteia a fost afectat. 

A. BIOLOGIE: Construcția eolienelor a afectat biocenoza pădurii. 

1. (3p ) Enumerați 6 specii de arbori din pădurea de foioase. 

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

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

2. (3p ) Scrieți 6 elemente ce formează biotopul pădurii. 

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

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

3. (3p ) Enumerați 6 animale ce trăiesc în pădurea de foioase. 

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

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

4. (3p ) Precizați care sunt  părțile componente ale unui arbore din pădurea de foioase? 

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

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

 5 (3p ) Scrieți pe foaia de concurs care este formula fotosintezei?  

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

................................................................................................... 
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B. MATEMATICĂ: Pădurea are forma  trapezului ABCD, ca în figura de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoaștem AB=4 km, AD = DC = BC = 2 km. Cele două poteci AD și BC care trec pe 

la marginea pădurii se intersectează în punctul E, unde se află un punct de observare.  

a) Calculați perimetrul zonei care înconjoară pădurea. (perimetrul trapezului ABCD); 

b) Arătați că suprafața pe care se întinde pădurea este mai mare de 500 hectare; 

c) Un grup de prieteni se întâlnesc la observatorul E și decid să meargă pe drumul cel 

mai scurt la cabana pădurarului, care se află în mijlocul diagonalei imaginare AC. 

Arătați că au de parcurs mai puțin de 3 km. 

d)  Parcul eolian din apropierea pădurii este alcătuit din 8  turbine eoliene cu o putere 

instalată de 2 megawați (MW) fiecare. Știind că parcul eolian asigură 25% din 

necesarul de putere electrică  în zonă, iar restul este asigurat de către 

microhidrocentrală, care este necesarul de putere electrică și câți MW produce 

microhidrocentrala? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C. FIZICĂ: Pădurarul care îngrijește aria protejată verifică zilnic gardurile care 

împrejmuiesc pădurea, iar săptămânal colectează eșantioane din apa râului pentru diferite 

analize printre care și densitatea.  

1.(10p) Știind că viteza medie cu care se deplasează pădurarul este de 2m/s, să se 

calculeze în cât timp înconjoară pădurea? 

2.(10p) Graficul de mai jos prezintă modul în care variază densitatea apei pure în 

funcție de temperatură. 

 

a) La ce temperatură apa are densitatea maximă? 

b) Conform graficului care este cea mai mică valoare a densității și temperatura 

la care se atinge această valoare. 

c) Calculați variația densității apei între -20˚C și +20˚C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


