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Tabăra Exploratorilor - Bran 

 

Situat la 25 km de Brașov și 190 km de București, Branul este deopotrivă un loc de 

istorie și de legendă. Cadrul natural atrage vizitatori prin îmbinarea armonioasă a diferitelor 

forme de relief. 

Elevii unei clase a VI-a s-au hotărât să meargă în tabăra de la Bran. Aici s-au bucurat de 

un program variat care a cuprins activități sportive, jocuri, concursuri și multe drumeții. A fost o 

experiență interesantă, și-au folosit cunoștințele dobândite la școală, și-au făcut prieteni noi. 

Pentru a răspunde la cerințele 1 – 5, citește următorul text: 

Într-una dintre zile, a fost organizată o drumeție în rezervația Cheile Zărneștilor, arie 

protejată din interiorul Parcului Național Piatra Craiului. Unul dintre panourile informative ale 

unui punct de observație conține informații despre speciile de păsări protejate care pot fi întâlnite 

aici. Documentându-se suplimentar, elevii au completat tabelul de mai jos referitor la 

exemplarele cele mai mari ale speciilor respective: 
 

Specia 

Caracteristici 

Acvilă de 

munte 

Acvilă 

țipătoare mică  

Șoim  

călător  

Șorecar 

comun 

Lungimea corpului ( )cm  93  65  51 56  

Masa ( )dag  665  220  150  115  

 

Cod  21  00  01  02  03  99 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Conform informațiilor din tabel, lungimea corpului șoimului călător este egală cu: 

a) 51cm  

b) 56cm  

c) 75cm  

d) 150dag  

Cod  21  00  01  02  03  99 

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.  

Conform informațiilor din tabel, masa acvilei de munte este mai mare decât masa șorecarului 

comun cu: 

a) 780dag  

b) 665dag  

c) 550dag   

d) 540dag  
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Cod  21  00  01  02  03  99 

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Unitatea de măsură în care este exprimată masa șoimului călător, în tabel, este: 

a) decigramul 

b) centimetrul 

c) decagramul 

d) cântarul 

Cod  21  11  12  13  00  01  99 

4. Elevii au mers în drumeție și au parcurs cu microbuzul școlar distanța de 13,5 km  dintre 

tabăra Bran și Zărnești. Deplasarea a durat 15 minute . Calculează valoarea vitezei medii. 

Exprimă rezultatul în m/s.  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

Cod  21  00  01  02  03  99 

5. În prima zi de tabără, elevii au cercetat împrejurimile și au identificat diferite viețuitoare 

specifice zonei. Îndrumați de profesorul însoțitor, elevii și-au reamintit despre funcțiile de 

nutriție ale viețuitoarelor, caracteristicile acestora și organele implicate în realizarea acestor 

funcții. 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Procesul prin care, la nivelul frunzei, apa este eliminată sub formă de vapori se numește: 

a) circulație 

b) fotosinteză 

c) gutație 

d) transpirație 
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Pentru a răspunde la cerințele 6 – 10, citește următorul text: 

La un concurs de orientare turistică, elevii au primit schița din figura alăturată și au avut 

de parcurs diverse trasee marcate pe schiță. 

Mihai a pornit din punctul 

B , s-a deplasat până în punctul E , 

apoi a continuat traseul până în 

punctul D , iar apoi până în punctul 

A , parcurgând de fiecare dată 

distanța pe drumul cel mai scurt.  

Măsura unghiului ABC  

este de 50 , măsura unghiului 

BAC  este de 30  și triunghiul ADH  este dreptunghic în H . Dreapta ED  este paralelă cu 

dreapta BA . 

Cod  2  1  0  9 

6. Calculează măsura unghiului ACB . 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Cod  21  11  12  13  00  01  99 

7. Știind că punctul D  este situat pe bisectoarea unghiului ABC , distanța de la E  la D  este de 

600m  și distanța de la D  la dreapta AB  este de 460m , calculează distanța parcursă de Mihai. 
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Cod  21  00  01  02  03  99 

8. Pregătind drumețiile, elevii s-au informat și despre temperaturile prognozate a se înregistra în 

Parcul Național Piatra Craiului în fiecare dintre următoarele nouă zile, la ora 15. Informațiile 

sunt reprezentate în diagrama alăturată. 

Încercuiește litera corespunzătoare 

răspunsului corect.  

Temperatura prognozată a se înregistra în 

a opta zi este mai mare decât temperatura 

prognozată a se înregistra în a cincea zi cu: 

a) 3 C  

b) 5 C  

c) 7 C  

d) 20 C  

 

Cod  21  11  12  00  99 

9. La concursul de cultură generală organizat în tabără, una dintre cerințe a fost identificarea 

instrumentelor folosite la realizarea unor activități simple de investigare a lumii vii. Asociază 

corect instrumentele din coloana A cu utilizările acestor instrumente din coloana B. Scrie litera 

corespunzătoare din coloana B în spațiul punctat din dreptul fiecărei cifre a coloanei A. O 

utilizare a instrumentelor nu permite nicio asociere. 

 

Coloana A Coloana B 

......1. Lupa a) Instrument utilizat pentru a picura o cantitate mică de lichid 

......2. Pipeta b) Instrument utilizat pentru a observa imagini mărite ale obiectelor mici 

......3. Termometrul c) Instrument utilizat pentru a măsura temperatura 

 d) Instrument utilizat pentru a măsura umiditatea aerului 
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Cod  2  1  0  9 

10. O altă activitate cuprinsă în programul taberei a fost o drumeție pe munte. Menționează o 

modificare în funcționarea sistemului circulator ca urmare a efortului fizic. Argumentează 

răspunsul dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a răspunde la cerințele 11 – 15, citește următorul text: 

Cheile Zărneștilor reprezintă un canion îngust, de unde se poate ajunge la Platoul 

Măgura, cabana Curmătura și Munții Piatra Craiului. 

 

Cod  21  11  12  13  00  01  99 

11. Un grup de elevi vizitează canionul în trei etape, parcurgând în total 9600m . În prima etapă, 

elevii au parcurs 
2

3
 din lungimea traseului. În a doua etapă, elevii au parcurs 25%  din rest și 

încă 600m , iar în a treia etapă, elevii au parcurs distanța rămasă. Calculează câți metri au 

parcurs elevii în ultima etapă. 
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Cod  21  11  12  00  99 

12. Pregătiți pentru o excursie prelungită, elevii și-au pus în bagaje lanterne. Folosind 

simbolurile elementelor de circuit, desenează schema circuitului electric al unei lanterne. 

Circuitul este alcătuit dintr-o baterie, un bec, conductoare de legătură și un întrerupător. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Cod  2  1  0  9 

13. În tabără sunt organizate acțiuni de îngrijire și de protecție a naturii. Precizează două posibile 

efecte ale exploatării exagerate de către om a unor resurse naturale. 
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Cod  21  11  12  13  00  01  99 

14. Masivul Piatra Craiului este un lanț muntos format din roci calcaroase. O bucată de calcar are 

masa de 84 g  și volumul de 335cm . Calculează densitatea calcarului. Exprimă rezultatul în 

3kg/m . 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Cod  2  1  0  9 

15. Cu o zi înaintea plecării din tabără, elevii au vizitat Rezervația de urși „LIBEARTY” din 

Zărnești. Este cea mai mare rezervație de urși bruni din lume salvați din captivitate. Rezervația 

poate fi vizitată în urma unei programări, iar vizitatorii pot beneficia, la cerere, de serviciile unui 

ghid. Precizează o regulă pe care consideri că trebuie să o respecte vizitatorii acestei rezervații și 

o consecință a nerespectării acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRȘITUL TESTULUI! 


