Teste pentru proba teoretică
Campionatul Naţional de Turism Sportiv
,, Ştafeta Munţilor”
Etapa a VI- a, 02 - 04.09.2022

Trofeul ,,Pro-Parâng” Ediţia a VII- a
1. Culmea Piule - Pleșa 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 Piule are o înălțime de:
a) 2013;

b) 2081;

c) 1995;

3. Formațiunile stâncoase din imagine se numesc:

a) Colții Pelegi;

b) Colții Tomii;

c) Colții Piule

4. Parcul Național Retrezat- primul parc național din România a fost înființat în anul:
a) 1934;

b) 1929;

c) 1935;

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

a) 1844 m;

b) 1910 m;

c) 1840 m;

6. Schitul din imagine poartă denumirea de:

a) Schitul Streaja; b) Schitul Dâlma Mare; c) Schitul Sf. Nicolae
7. În imagine se află:

a) Cascada Lazăru

b) Cascada Mării

c) Cascada Lolaia

8. Creasta Piule – Pleșa se află în munții:
a) Retezat

b) Vâlcan

c) Șureanu

9. Munții Retezat se caracterizează printr-o climă :
a) blândă și umedă;

b) aspră și umedă;

c) caldă și secetoasă

10. Creasta din imagine poartă denumirea de:

a) Cresta Oslei b) Cresta Iorgovanu – Paltina c) Creasta Piule- Pleșa
11. Suprafața Munților Retezat este de cca:
a) 810 km²;

b) 770 km²;

c) 700 km²;

12. Imaginea de mai jos reprezintă un:

a) Cerb

b) Căprior (capreolus capreolus);

c) Cerb lopatar

13. Munții Retezat se află în :
a) Carpații Occidentali;

b) Carpații Orientali;

c) Carpații Meridional

14. Canionul din imagine se numește:

a) Canionul Valea lui Stan; b) Canionul Valea Iarului; c) Canionul Valea Galbenei;
15. Imaginea de mai jos reprezintă intrarea în peștera:

a). Dâlma cu Brazi;

b) Nr.4 din Scocul Scorotei;

16. Ciuperca din imagine poartă denumirea populară de:

c) Zeicu

a) Zbârciog;

b) Ciuciulete;

c) Pălăria șarpelui;

17. Temperatura medie în zonele de peste 2000m altitudine este :
a) 1°C;

b) -2 °C;

c) -1°C;

18. Cum se numeşte unghiul format dintre o direcţie și direcţia Nordul geografic?
a) orientare; b) triunghi; c) azimut;
19. Planta din imagine este:

a) Crinul de pădure; b) Crinul de apă; c) Crinul de piatră;
20. Șarpele din imagine este:

a) Șarpele de alun;

b) Vipera;

c) Șarpele de casă;

21. Formațiunea calcaroasă din imagine poartă denumirea de:

a) Cușma Gurganului ;

b) Cușma Ciobanului ;

c) Cușma Pădurarului;

22. Rezervația Științifică Gemenele este situată în zona centrală a Parcului
Național Retezat, are o suprafață de 1947 ha. și un regim strict de protecție fiind permise
doar activitîți științifice. Ea a fost înființată ân anul :
a) 1947;

b) 1955;

c) 1958

23. Cum se numesc florile din imagine?

a) Arnică;

b) Albăstrele;

c) Gențiene;

24.Valea din imagine este denumită:

a) Valea Seacă;

b) Valea Soarbele;

c) Valea Scorota;

25. Retezatul este renumit prin diversitatea sa floristică adăpostind __________
specii de plante superioare autohtone din cele peste 3136 cunoscute ân România.
a) 1190;

b) 1295;

c) 1180;

26. Cheile din imagine se numesc:

a) Cheile Scocului

b)Cheile Scorotei

c) Cheile Sohodolului

27. Parcul Național Retezat este alcătuit din ___________ ha de păduri minunate și
ecosisteme alpine:
a) 38138;

b) 38 712;

c) 38433;

28. Cel mai înalt vârf din Masivul Retezat având 2509 m alt. este:
a) Păpușa; b) Retezat; c) Peleaga;
29.Stâna din imagine se numește:

a) Stâna Soarbele;

b)Stâna Drăcșanu;

c) Stâna Scorota;

30. Lacul Bucura este cel mai întins lac glaciar din România cu o suprafață de:
a) 8,9ha;

b) 9,1ha;

c) 8,7ha;

