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Investigarea naturii reprezintă unul dintre obiectivele de bază ale biologiei. 

În formarea deprinderilor de investigaŃie sînt adoptate mai multe metode. Printre acestea 
un loc important le revine lucrărilor practice. 

Lucrarea practică este o metodă în care predomină acŃiunea practică operaŃională: 
exerciŃiul, algoritmizarea. Ea presupune aplicarea cunoştinŃelor şi capacităŃilor în vederea 
obŃinerii unor produse semnificative. 

În continuare vă propunem unele lucrări practice, care pot fi realizate în clasa a IX-a. 

 

MODULUL I: DIVERSITATEA ÎN LUMEA VIE 

Ecosistemele naturale pot fi investigate în cadrul observaŃiilor realizate direct în natură 
sau pe baza materialului colectat şi identificării lui ulterioare în condiŃii de laborator. 

 InvestigaŃiile se efectuează în funcŃie de obiectivele urmărite. 

Acestea pot fi: 

• cunoaşterea biotopului (luminii, temperaturii, precipitaŃiilor atmosferice etc.); 
• cunoaşterea biocenozei (producătorilor, consumatorilor, descompunătorilor); 
• cunoaşterea relaŃiilor trofice; 
• determinarea biomasei biocenozei; 
• determinarea surselor de poluare etc. 

 

Lucrarea 1. Investigarea unor factori abiotici dintr-un ecosistem 

 

Obiective: 

• determinarea intensităŃii luminii; 
• determinarea temperaturii mediului; 
• determinarea intensităŃii vântului. 

Materiale necesare: termometre, tabele standard. (Lista materialelor poate fi completată 
în funcŃie de obiectivele propuse.) 

Mod de lucru: 

1.Apreciază vizual intensitatea luminii, utilizând scara de la 0 la 10 prezentată mai jos. 

0. 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
 

<-   cer senin ->                 <-   cer parŃial acoperit cu nori  ->              <-   cer înnorat  -> 

                 (0 – 3)                                            (3 – 7)                                               (7 – 10) 

2. Fixează pe un suport (ramura unui arbore) un termometru de cameră, iar la suprafaŃa 
solului îngroapă un termometru de alcool. 

3. După 5-10 minute fixează temperatura aerului şi cea a solului. 

Notă. Dacă dispuneŃi de un termometru mai performant, puteŃi înregistra temperatura 
curentă a aerului şi temperaturile maximă şi minimă în cursul zilei. 
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4. Determină intensitatea vântului, folosind scara Beaufort a mişcărilor de aer prezentată 
mai jos. 

Scara Beaufort de măsurare a intensităŃii vântului 

Grade 
Beaufort Efectul vîntului Viteza,        

m/s 
Viteza,        
km/h Caracteristici observabile 

0 Calm 0-0,5 0-1 Fumul se ridică vertical 
1 Aproape liniştit 0,6-1,7 2-6 Fumul este purtat de vînt 

2 PuŃin vînt 1,8-3,3 7-12 
Se simte vîntul pe faŃă. Foşnesc 

frunzele 

3 Vînt slab 3,4-5,2 13-18 
Frunzele şi crenguŃele sunt în 

mişcare 
4 Vînt potrivit 5,3-7,4 19-26 Se ridică praf şi bucăŃi de hîrtie 

5 Vînt puŃin tare 7,5-9,8 27-35 
Copacii mici se balansează. Pe 

ape apar unde 

6 Vînt destul de tare 9,9-12,4 36-44 
Se agită crengi mari. Sîrmele de 

telegraf şuieră 

7 Vînt tare 12,5-15,2 45-54 
Se agită copaci întregi. Se 

înaintează cu greu 

8 Vînt puternic 15,3-18,2 55-65 
Se rup crenguŃe de copaci. Nu se 

poate înainta 
9 Vijelie 18,3-21,5 66-77 Avarii a micilor construcŃii 

10 Vijelie puternică 21,6-25,1 78-90 
Avarii însemnate a construcŃiilor 

Doborîrea copacilor 

11 Tempesta 25,2-29,0 91-104 
Distrugeri la scară mare (rar 

întăŃnită) 
12 Uragan peste  29 peste  104 Calamitate naturală 

Note:  

1. Intensitatea vântului se determină în baza caracteristicilor observate. 

2. Se solicită observaŃiile a 3-5 elevi pentru o apreciere corectă a mişcărilor de aer. 

5. Notează rezultatele într-un tabel.  

Prezentare:         

Zilele săptămânii Luni MarŃi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 
1. Data        
2. Ora        

Intensitatea luminii (+) 
3.1 Cer senin 

       

3.2 Cer parŃial acoperit 
cu nori 

       

3. 

3.3 Cer înnorat        
Temperatura (în 0C) 

4.1. aerului 
       4. 

4.2. solului        
5. Intensitatea vântului (în 

grade Beaufort) 
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Lucrarea 2. Determinarea biocenozei dominante şi particularit ăŃile ei 

 

Lucrarea poate include colectarea şi determinarea materialului vegetal şi/sau animal. 
InvestigaŃiile pot fi efectuate fie în condiŃii naturale, fie în condiŃii de laborator, unde se 
analizează materialul colectat. 

Note: 

1. În cadrul investigaŃiilor biologice nu se admit acŃiuni care pot pune în pericol existenŃa 
ecosistemului (tăierea copacilor, distrugerea cuiburilor, nimicirea animalelor etc.) 

2. Nu se colectează pentru analiza de laborator vieŃuitoarele rare sau pe cale de dispariŃie. 

Pentru analiza biocenozei ecosistemului se efectuează investigaŃii calitative (prezenŃa 
anumitor specii de plante şi animale) şi cantitative (numărul de indivizi la o unitate de suprafaŃă, 
distribuŃia spaŃială). Se pot determina relaŃiile dintre diferite vieŃuitoare şi adaptările lor la factorii 
biotici şi abiotici. Rezultatele pot fi reprezentate într-un tabel. 

Obiective: 

• determinarea speciilor dominante de plante şi animale din ecosistemul analizat; 
• determinarea numărului de plante şi animale dominante pe o unitate de suprafaŃă; 
• determinarea tipurilor dominante de relaŃii în cadrul ecosistemului. 

Materiale necesare: panglică centimetrică, determinatoare de plante şi animale, steguleŃe. 

Mod de lucru: 

1. Alege un ecosistem natural (pădure, pajişte) din apropierea şcolii. 

2. Separă un lot experimental cu ajutorul unei panglici centimetrice şi marchează-l prin 
steguleŃe. 

3. Indică 3-4 specii de plante cu flori şi 3-4 specii de animale vertebrate dominante din 
ecosistemul analizat. 

Notă. În cazul animalelor, în afară de aprecierea vizuală a animalului propriu-zis, se iau în 
consideraŃie urmele animalelor lăsate pe sol, cuiburile, vizuinile, excrementele etc. 

4. Determină numărul indivizilor speciilor dominante pe o unitate de suprafaŃă (1-10 m2). 

Notă. Numărul de animale se determină doar dacă este posibilă numărarea lor. 

5. Stabileşte tipul de relaŃii (concurente sau neconcurente) pentru diferite grupe de 
organisme: plante-plante; plante-animale; animale-animale. 

6.  Indică adaptările principale ale plantelor şi animalelor analizate. 

7.  Notează datele obŃinute într-un tabel. 
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Prezentare:  

Nr. crt. Tipul investigaŃiei Rezultatele 
investigaŃiilor 

Analize calitative 
1.1 Speciile de plante cu flori dominante 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
1.2 Speciile de animale vertebrate dominante 1. 

2. 
3. 
4. 

Analize cantitative 
2.1. Numărul de plante la 10 m2 

I specie 
a II-a specie 
a III-a specie 
a IV-a specie 

2. 

2.2. Numărul de animale la 20 m2 (se completează în 
funcŃie de efectuarea investigaŃiilor) 

 

RelaŃiile caracteristice ecosistemului 
3.1. Plante-plante 

 

3.2. Plante-animale  
3. 

3.3. Animale-animale  
Adaptările organismelor 
4.1. Plante 

 
4. 

4.2. Animale  
 


