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Etapa a V- a,  03 - 05.09.2021
   Trofeul “Pro-Parâng” Ediţia a VI- a

1. Masivul Piule – Iorgovan din punct de vedere turistic este înglobat în Munții 
Retezat și mai este cunoscut și sub numele de:

a) Retezatul Mic;         b) Oslea;         c) Piatra Iorgovanului;

2. Vârful Piatra Iorgovanului are o înălțime de:

a) 2013;  b) 2014;  c) 1995;

3. Monolitul calcaros din imagine poartă denumirea de:

                                                                                                                                                            

                 a) Piatra Mare;              b) Piatra Iorgovanului;              c) Piatra Albă;     

          4. Parcul Național Retrezat- primul parc național din România a fost înființat în anul:

                 a) 1934;                b) 1929;             c) 1935;

         5. Vârful Paltina pe care îl veți atinge în proba de raid montan are o înălțime de:

    a) 2144m;     b) 2153m;      c) 2152m;

       6. Creasta montană din imagine, care se zărește de pe vf. Piatra Iorgovanului, poartă 
numele de:



                 a) Creasta Oslea;                 b) Creasta Cocoșului;                 c) Creasta Piule Pleșa

         7. Vârful din imagine se numește:

   

               a) Vf. Piule;              b) Vf. Paltina;              c) Vf. Pleșa;

           8.Tăul din imagine se numește:

                   a) Tăul Negru;                 b) Tăul fără fund;                  c) Tăul agățat;

          9. Suprafața Munților Retezat, mai mică decât a Munților Făgăraș dar mai mare 
decât a Bucegilor este de cca:

                a) 810 km²;                  b)  770 km²;                     c)  700 km²;     
           

           10. Munții Retezat se caracterizează printr-o climă :



     a) aspră și umedă;               b) blândă și umedă;                   c) caldă și secetoasă     

           11. Imaginea de mai jos reprezintă un:

             

                  a) Cerb (Cervus elaphus);    b) Căprior (capreolus capreolus);      c) Cerb lopatar (Dama dama);      

            12. Stâna din imagine se numește:

                a)  Stâna Soarbele;             b) Stâna Scorota;              c) Stâna Ștefanu;

          13. Canionul din imagine se numește:

     a) Canionul Valea lui Stan;   b) Canionul Valea Iarului;  c) Canionul Valea Galbenei;

           14. Care este codul de semnalizare în caz de pericol pe munte?



       a) 6 semnale, din 10 in 10 secunde, timp de un minut;

       b) 4 semnale, din 15 in 15 secunde, timp de un minut;

       c) 3 semnale, din 20 in 20 secunde, timp de un minut;

           15. Cum se numeşte unghiul format dintre o direcţie și direcţia Nordul geografic?

    a) orientare;   b) triunghi;   c) azimut;

           16. Planta din imagine este:

        a)   Crinul de pădure;    b)   Crinul de apă;    c) Crinul de piatră;

 17. Șarpele din imagine este:  

        a) Șarpele de alun;        b) Vipera;                     c) Șarpele de casă;

18. Vârful de mai jos este:

      

   

      



         a) Vârful Pleșa;          b) Vârful Piule;      c) Vârful Piatra Iorgovanului; 

19. Formațiunile stâncoase din imagine se numesc:

      a) Colții Pelegii;       b) Colții Tomi;      c) Colții Piule;

          20. Ciupercile din imagine în termen popular se numesc:

        a) Champinioni;       b) Ciuperci de piatră;      c) Ghebe;

21. Planta din imagine poartă denumirea populară de:

     

            a) Arnică;                 b) Gălbenele;              c) Steregoaie;

           22. Cum se numesc florile din imagine?



                        a) Flori de piatră;            b) Albăstrele;                  c) Gențiene;     
        

           23. Schitul din imagine poartă denumirea de:

         

          a) Schitul Pleșa;          b) Schitul Streaja;          c) Schitul Sf. Nicolae;

             24. Valea din imagine este denumită:

        a) Valea Seacă;      b) Valea Soarbele;      c) Valea Scorota seacă;

             25. Planta din imagine poartă denumirea populară de:

  



                            a) Floare de stâncă;            b)Floare de colț;             c)Floare de piatră;

  26.  Munții Retezat se află în :

         a) Carpații Occidentali;           b) Carpații Orientali;         c) Carpații Meridionali;

  27. Parcul Național Retezat este alcătuit din ___________ ha de păduri minunate și
ecosisteme alpine:

        a)  38138;            b) 38 712;          c) 38433;                              

   28. Cum se numește șarpele din imagine, confundat de multe ori cu vipera?

          a) Șarpele de alun;         b) Năpârca;             c) Șarpele de casă;

    29. Temperatura medie în zonele de peste 2000m altitudine este :

                      a) 0°C;       b)  -2 °C;     c) -1°C;    
   30. Animalul din imagine face parte din specia:

          a) Capreolus capreolus;   b) Rupicapra rupicapra;   c) Rupicapra pyrenaica;


