
1.      Pinguinii sunt printre cele mai îndrăgite vietăți ale planetei. Le place frigul,

mănâncă aproape tot ce prind și sunt înotători excelenți. 

       Cel mai mare și mai frumos dintre toate speciile de pinguini, este pinguinul

imperial. 

       Calculând expresia A, poți afla greutatea unui pinguin imperial.

A = 1049 - ( 1000 - 732 : 3 x 4 ) - ( 90 + 780 : 6 x 7 )
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2.     Hrana preferată a pinguinilor este peștele. Dar

ei mănâncă și caracatițe și crustacee.

       Un pinguin poate mânca aproximativ 730 

kg pe an. Din acestea, jumătate sunt de pește,

crustacee cât îndoitul numărului 126, iar restul

caracatițe. 

       Câte kg de caracatiță pot mânca doi

pinguini într-un singur an?

1. Realizați planul de rezolvare.

2. Scrieți formula numerică și rezolvați-o.
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 3.    Pinguinii trăiesc în grupuri mari, numite colonii.

       În două colonii de pinguini erau 1525 de pinguini. În a doua colonie

erau dublu față de prima și încă 25 de pinguini. 

       Câte exemplare erau în fiecare dintre cele două colonii?
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Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timp efectiv de lucru - 90 de minute.

4.   Pinguinii își petrec jumătate din viață în apă și jumătate pe uscat, de aceea au

nevoie de colorit special pentru camuflaj. Spatele negru îi ajută să se ascundă în

adâncimile tulburi ale apelor, în timp ce pieptul alb îi ajută să fie confundați cu

luminozitatea de la suprafața apei, dacă sunt văzuți de la adâncime către

suprafață. 

      Uneori străbat distanțe considerabile în căutarea hranei. 

     Pentru a căuta mâncare, plecând împreună de la țărm, 10 pinguini au

înotat 180 de km. Câți km ar fi înotat, dacă ar fi fost 15 pinguini?
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