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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2020 
 

Probă scrisă 
Profilul: Resurse naturale și protecția mediului 
Domeniul/Calificarea: Agricultură/Cultura plantelor 
Clasa: a XI-a 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
 

SUBIECTUL I                                                                                                             (20 de puncte)  
I.1. 10 puncte 
Pentru fiecare item de mai jos, notați pe foaia de concurs numărul de ordine al itemului însoțit de 
litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect:  

                        
     1. Dioxidul de carbon este absorbit de plantele verzi în procesul de: 
         a) transpirație; 
         b) fotosinteză; 
         c) oxido-reducere; 
         d) respirație. 
 
     2. Fazele critice pentru apa la porumb sunt:                                                                    
         a) formarea organelor florale, formarea fructelor si dezvoltarea fructelor; 

         b) germinarea seminţelor, formarea paniculului; 

         c) răsărirea plantelor, formarea paniculului, faza de coacere a boabelor; 

         d) răsărirea plantelor, faza de 3-5 frunze, formarea si dezvoltarea fructelor. 

 

     3. Solurile care în primul strat de sol au o clasă de textură, iar în următorul  orizont o altă clasa 

de textură, sunt soluri:                                                                                                                               

         a) cu textură nediferenţiată pe profilul de sol; 

         b) cu textură diferenţiată pe profilul de sol; 

         c) cu schimbare texturală bruscă; 

         d) cu textură contrastantă.  

 

     4. La sfecla de zahăr, intensitatea scăzută a luminii duce la:                                                                                                                 

         a) acumularea unui procent mare de zahăr în rădăcini; 

         b) scăderea conţinutului de zahăr din rădăcini; 

         c) creşterea masei vegetative; 

         d) maturarea timpurie a rădăcinilor. 

 

     5. Solurile acide pot fi folosite cu rezultate bune pentru culturile:                                                                                 

         a) porumb, grâu, cartof, viţă de vie; 

         b) mazăre, lucernă, pomi fructiferi; 

         c) pomi, viţă de vie, secară, ovăz, cartof; 

         d) pomi, viţă de vie, floarea-soarelui. 

 

     6. Adâncimea la care se efectuează arătura diferă foarte mult, în funcţie de mai mulţi factori:                                              

          a) tipul de sol, particularităţile plantelor, gradul de acoperire cu resturi vegetale; 

          b) textura solului,  structura solului, gradul de acoperire cu resturi vegetale; 

          c) epoca de executare a arăturii, particularităţile plantelor ; 

          d)  tipul de plug, epoca de executare a arăturii, particularităţile plantelor. 
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     7. Pentru grăparea solului concomitent cu efectuarea arăturii se folosesc:                                                                          

         a) grape elicoidale;  

         b) grape stelate ataşate la plug, lateral; 

         c) grape cu colţi; 

         d) sape rotative. 

    

     8. Aerul este un amestec de: 
         a) componente lichide; 
         b) compuşi organici; 
         c) gaze; 
         d) gaze şi compuşi organici. 
 
     9. Pentru lucrarea de afânare a solului în pajiştile îmbătrânite se foloseşte:                                                                                                                                   

         a) cultivatorul echipat cu organe active tip daltă; 

         b)  sapa rotativa; 

         c) combinatorul; 

         d) cultivatorul echipat cu organe active tip semisăgeată. 

 

    10. Lucrarea cu freza se poate face şi ca lucrare de întreţinere în:                                          

         a)  livezi, vii, unele culturi de leguminoase; 

         b)  în şcoala de puieţi, vii; 

         c)  livezi, vii, căpşuni, ceapă pentru sămânţă; 

         d) în toate culturile de cereale şi legume. 

 

I.2. 5 puncte   

Scrieți, pe foaia de concurs, cifrele de la 1 - 5 și notați în dreptul fiecăreia litera A dacă apreciați că 

enunțul este adevărat sau litera F dacă apreciați că răspunsul este fals:      

1. Înfrăţirea cerealelor nu este fază critică pentru apă.     

2. Aprecierea texturii solului, se poate face şi direct în teren printr-un procedeu organoleptic.                                       

3. Structura glomerulară şi grăunţoasă asigură condiţii optime de creştere şi dezvoltare a plantelor 

de cultură. 

4. Scopul dezmiriştirii este de a distruge buruienile, până când este posibilă efectuarea arăturii.                                                                       

5. Pentru înfiinţarea culturilor viticole sau pomicole, se execută lucrarea de desfundare, la 

adâncimea de 40-60 cm.                                                     

 

I.3. 5 puncte   
Scrieţi, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera 
corespunzătoare din coloana B.    

                                                                                     

A. Maşini agricole B. Lucrările solului 

1. Plugul a. Cultivație parțială 

2. Grapa cu discuri b. Tasarea solului 

3. Cultivatorul c. Arat 

4. Tăvălugul d. Pregătirea patului germinativ 

5. Nivelatorul e. Desființarea micro și macrodenivelărilor 

 f. Semănatul 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                 (30 de puncte)  
II.1. 10 puncte 
   Scrieți, pe foaia de concurs informaţiile corecte,  care completează spațiile libere din enunțurile 
de mai jos:                                                                                                                            
a. Dirijarea factorului ....(1).... se poate realiza prin amplasarea culturii pe terenul cu ....(2)..... cea 

mai favorabilă faţă de soare.  

b. Lucrarea de cultivaţie este lucrarea superficială a solului, la care acesta se prelucrează cu 

organe active tip ...(3)… sau tip…(4)…, montate pe cadrul unui cultivator. 

c. Adâncimea de arat se măsoară pe peretele brazdei cu ......(5)..... sau cu o riglă gradată. 

d. Reacţia soluţiei solului este determinată de raportul dintre concentraţia ionilor de ....(6).... şi de 

....(7).... 

e. Periodicitatea reprezintă ....(8).... zilei cu noaptea.  

f. Apa din sol se poate pierde prin ....(9).... la nivelul solului sau să fie consumată de ....(10).... 

 

II.2.  12 puncte 
Pentru următoarele cerințe scrieți răspunsurile pe foaia de concurs:    

1. Specificaţi avantajele arăturii de toamnă, cu precizarea a patru culturi, după care se efectuează 

arătura de toamnă.                               

2. Enumeraţi dezavantajele arăturii de primăvară.                                         

 
II.3. 8 puncte 
Pentru următoarele cerințe scrieți răspunsurile pe foaia de concurs:   
   
1. Precizaţi patru măsuri pentru sporirea cantităţii de apă înmagazinată în sol şi pentru păstrarea ei 
în sol.    
2. Specificaţi situaţiile în care, tăvălugirea se realizează după efectuarea arăturii, până la 
pregătirea patului germinativ. 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                (40 de puncte)  
Realizaţi un eseu cu tema ”Metode şi epoci de aplicare a îngrăşămintelor”, după următoarea 

structură: 

1. precizaţi factorii de care depind epocile de aplicare a îngrăşămintelor minerale;   

2. menţionaţi epocile de aplicare a îngrăşămintelor minerale şi a tipurilor de îngrăşăminte ce se pot 

administra în cadrul fiecărei epoci de fertilizat;               

3. descrieţi  metodele de aplicare a îngrăşămintelor minerale.                                 

 
 
 
 
 
 
 
 


