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Anexa 1 

FIȘA DE LUCRU A SUPRAVIEȚUIRII ÎN  SĂLBĂTICIE 

Iată douăsprezece întrebări referitoare la supraviețuirea personală într-o situație sălbatică. 

Prima dvs. sarcină este selectarea individuală a celei mai bune dintre cele trei alternative 

date sub fiecare element. Încercați să vă imaginați că sunteți în situația descrisă. Să 

presupunem că sunteți singur și că aveți un echipament minim, cu excepția cazului în care 

este specificat. Este toamnă. Zilele sunt calde și uscate, dar nopțile sunt reci.  

După ce ați finalizat această sarcină individual, veți lua în considerare din nou fiecare 

întrebare ca membru al unui subgrup. Subgrupul dvs. va avea sarcina de a decide, prin 

consens, cea mai bună alternativă pentru fiecare întrebare. Nu vă schimbați răspunsurile 

individuale, chiar dacă vă răzgândiți în discuția subgrupului. Atât soluțiile individuale, cât și 

cele ale subgrupurilor vor fi comparate ulterior cu răspunsurile „corecte” oferite de un grup 

de naturaliști care conduc cursuri de supraviețuire în pădure. 

 

 

  
Răspunsul 

dumneavoastră 

Răspunsul 

subgrupului 

dumneavoastră 

1.  V-ați abătut de la petrecere, prin pădură, fără 

urme. Nu aveți echipamente speciale de 

semnalizare. Cel mai bun mod de a încerca să vă 

contactați prietenii este să: 

A. sunați „ajutor” tare, dar într-un registru redus. 

b. țipați sau strigați cât de tare puteți. 

c. fluierați tare și srtident. 

___________ ___________ 

2.  Vă aflați în „țara șerpilor”. Cea mai bună acțiune 

pentru a evita șerpii este: 

A. să faceți mult zgomot cu picioarele. 

b. să mergeți încet și liniștit. 

c. să călătorim noaptea. 

___________ ___________ 

3.  Vă este foame și v-ați ratăcit într-o regiune 

sălbatică. Cea mai bună regulă pentru a determina 

ce plante sunt sigure pentru consum (pe care nu le 

recunoașteți) este: 

A. încercați orice vedeți că mănâncă păsările. 

b. mâncați orice, cu excepția plantelor cu fructe de 

pădure roșii aprinse. 

c. așezați planta pe buza inferioară timp de cinci 

___________ ___________ 



 
 
 
 
 

2 
 

minute; dacă pare bine, gustați puțin. 

4.  Ziua devine uscată și fierbinte. Aveți la 

dumneavoastră un bidon de apă aproape  plin 

(aproximativ un litru). Ar trebui: 

A. raționnat - aproximativ o ceașcă pe zi. 

b. nu beți până nu vă opriți pentru înnoptare, apoi 

beți cât considerați că aveți nevoie. 

c. beți cât considerați că aveți nevoie când aveți 

nevoie. 

___________ ___________ 

5.  Ați rămas fără apă; vi se face sete. Ajungeți în cele 

din urmă la un curs de apă uscat. Cea mai bună 

șansă de a găsi apă este să: 

A. săpați oriunde în albia pârâului. 

b. dezgropați rădăcinile plantelor și copacilor lângă 

mal. 

c. săpați în albia pârâului în exteriorul meandrei. 

___________ ___________ 

6.  Decideți să ieșiți din regiunea sălbatică urmând o 

serie de râpe unde este disponibilă o sursă de apă. 

Se apropie noaptea. Cel mai bun loc pentru a face 

tabără este: 

A. lângă o sursă de apă din râpă. 

b. sus pe o creastă. 

c. la jumătatea pantei. 

___________ ___________ 

7.  Lanterna dvs. luminează slab în timp ce vă 

întoarceți la camping după o scurtă incursiuneîn 

căutare de hrană. Întunericul se așterne rapid în 

pădure și împrejurimile par necunoscute. Dvs. ar 

trebui să: 

A. vă îndreptați imediat, ținând lumina aprinsă, 

sperând că lumina va străluci suficient pentru a 

identifica repere. 

b. puneți bateriile sub axile pentru a le încălzi, apoi 

puneți-leîn lanternă. 

c. iluminați cu lanternatimp de câteva secunde, 

încercați sămemorațiimaginea, mișcați-vă în 

întuneric și repetați procesul. 

___________ ___________ 

8.  O zăpadă timpurie vărețineîn micul dvs. cort. 

Adormiți cu aragazul aprins. Există pericol dacă 

flacăra este: 

___________ ___________ 
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A. galbenă. 

b. albastră. 

c. roșie. 

9.  Trebuie să traversați un râu care are un curent 

puternic, stânci mari și apă învolburată. După ce ați 

selectat cu atenție locul de traversare, ar trebui: 

A. să vă lăsați ghetele și să împachetați. 

b. să vă luați ghetele și să le împachetați. 

c. să vă scoateți rucsacul, dar lăsați-vă ghetele în 

picioare. 

___________ ___________ 

10.  În apă până la talie cu un curent puternic, atunci 

când traversați pârâul, ar trebui să fiți cu fața: 

A. în amonte. 

b. perpendicular pe pârâu. 

c. în aval. 

___________ ___________ 

11.  Ajungeți într-un loc stâncos și abrupt; singurul dvs. 

traseu este în sus. Traseul este stâncos și alunecos. 

Ar trebui să încercați: 

A. desculț. 

b. cu cizme. 

c. cu șosete în picioare. 

___________ ___________ 

12.  Neînarmat și nebănuit, surprindeți un urs mare care 

se plimba prin camping. Pe măsură ce ursul se 

apropie la cca zece metri de dvs., ar trebui: 

A. să alergați. 

b. să urcați în cel mai apropiat copac. 

c. stați nemișcat, dar să fiți gata să vă retrageți 

încet. 

___________ ___________ 

 

 


