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Fotografia alăturată a fost făcută din spaţiul cosmic. 
De ce crezi că Terrei i se mai spune şi „Planeta albastră”?

Observă

Descoperă
Hidrosfera este învelişul de apă al Terrei. Datorită condiţiilor parti

culare de temperatură şi presiune existente pe planeta noastră, apa 
este prezentă în toate cele trei forme: gazoasă, în vaporii de apă din 
atmosferă, lichidă, la suprafaţă, dar şi în interiorul scoarţei terestre, pre
cum şi în toate organismele vii, şi sub formă solidă, în zăpezile per ma
nente şi gheţarii de la cei doi poli şi de pe vârfurile munţilor înalţi.

Priveşte imaginile alăturate şi spune care sunt formele sub care poţi 
observa apa. 

Hidrosfera are următoarele componente:
• oceanele şi mările (constituie Oceanul Planetar);
• apă în stare solidă (zăpadă, banchiză, iceberguri, gheţari);
• apele subterane;
• apele dulci de la suprafaţa scoarţei terestre (pârâuri, râuri, fluvii şi 

lacuri);
• apa din atmosferă (umiditate, nori).
Apa oceanelor şi mărilor reprezintă 97% din volumul de apă al Terrei. 

Numai 3% din rezervele mondiale de apă sunt apă dulce, iar din aceasta 
mai mult de trei sferturi se află în stare solidă. 

Apa este indispensabilă vieţii, dar este şi cel mai important agent 
modelator al scoarţei terestre. Oceanul influenţează clima continentelor, 
deoarece variaţia temperaturii la suprafaţa lui este foarte mică, având 
rol de moderator termic. În mări şi oceane, se găsesc noduli polimetalici 
ce conţin cupru, fier, mangan, nichel. Din platforma continentală se 
exploatează hidrocarburi. Oceanul Planetar poate asigura hrana omenirii 
prin marea varietate de vieţuitoare marine pe care o adăposteşte.

Reţine

Hidrosfera

1 CARACTERISTICI GENERALE  
ŞI IMPORTANŢĂ
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Pământul este o planetă a apei. Dacă ne vom scufunda sub apă, vom 
putea descoperi o altă lume, pentru că aspectul bazinelor oceanice nu 
este neted. Există mai multe metode prin care oamenii de ştiinţă au 
putut explora oceanele: cartografierea cu ajutorul sonarelor, imaginile 
satelitare, submarinele sau diverse instrumente, care pot prelua imagini 
de la adâncimi mari.

Priveşte imaginea de mai jos şi spune care sunt formele de relief ale 
bazinelor oceanice. Până la ce adâncimi ajunge fiecare dintre aceste 
forme de relief?

Descoperă

0 m
200 m

6000 m

3000 m

Platforma continentală Abruptul continental Câmpia abisală

Formele de relief major, specifice bazinelor ocea
nice sunt: platforma continentală, abruptul conti
nental, câmpia abisală, dorsalele oceanice şi fosele 
(gropile abisale).

Platforma continentală reprezintă o prelungire 
a conti nen tului sub apa oceanică. Ea are aspectul 
unei câmpii cu pantă lină ce coboară până la 180 m 
(200 m). Aici se desfăşoară o parte dintre activităţile 
omului, cum ar fi pescuitul sau extracţia petrolului şi 
a gazelor naturale.

Abruptul continental (povârnişul continental) 
face legătura dintre platforma continentală şi 
câm pia abisală. Acesta coboară până la 3 000 m 
adâncime şi are o pantă mare.

Câmpia abisală ocupă cea mai mare parte din 
suprafaţa bazinului oceanic şi coboară la adâncimi 
mai mari de 3000 m. Aici se pot afla vulcani stinşi sau 
activi, aflaţi fie sub apă, fie la suprafaţă, sub forma 
insulelor vulcanice (de exemplu, Insulele Hawaii).

Reţine
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Relieful major al bazinelor oceanice

Rift Fosă

Islanda - Silfra
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1. Scara 1:200 000

2. Scara 1:20 000

3. Scara 1:5 000 000

0 50 100 150 200 250 km

0 200 400 600 800 1000 m

0 2 4 6 8 10 km

I. În coloana A sunt notate diferite scări numerice, iar în coloana B, sunt 
desenate scări grafice. Realizează corespondenţa dintre scara numerică şi 
scara grafică ce îi corespunde, după modelul 4-d.

II. Citeşte enunţurile următoare şi spune litera corespunzătoare răs
pun sului corect:

1. Razele soarelui cad perpendicular pe Tropicul Capricornului în 
timpul:

a. echinocţiului de primăvară; b. echinocţiului de toamnă;
c. solstiţiului de iarnă;  d. solstiţiului de vară.

2. Dintre hărţile cu scările numerice de mai jos, cele mai multe detalii 
ni le oferă harta cu scara numerică:

a. 1:2 000 000; b. 1:500 000; c. 1:20 000; d. 1:5 000.

3. Dintre imaginile alaturate, o fotografie satelitară este cea notată cu 
litera:

IV. Se dă următoarea serie de ani: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Spune care dintre aceştia sunt 
ani bisecţi. Cum ai reuşit să îi găseşti?

A B C

A B

III. Scrie în caiet coordonatele geografice ale punctelor marcate pe 
globul geografic alăturat, cu literele A, B şi C.

RECAPITULARE. EVALUARE

a.

b.

c.
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AUTOEVALUARE

Câte puncte ai reuşit să obţii?

I. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare şi alege răspunsul corect:
1. Cel mai întins şi mai adânc dintre oceane este Oceanul:
 a. Arctic; b. Atlantic; c. Indian; d. Pacific.
2. Oceanul acoperit de o banchiză de gheaţă se numeşte Oceanul:
 a. Arctic; b. Atlantic; c. Indian; d. Pacific.
3. Dacă faci o drumeţie pe munte în timpul iernii, este foarte important să te informezi despre 
riscul producerii de:
 a. avalanşă; b. chiciură; c. rouă; d. secetă.
4. Datorită riscului crescut de inundaţii, oamenii nu ar trebui să îşi construiască locuinţa în zona de:
 a. culme; b. luncă; c. terasă; d. versant.

Pentru fiecare răspuns corect primeşti 0,5 puncte.

II. Citeşte enunţurile de mai jos şi spune pentru fiecare dintre ele dacă este adevărat sau fals.
1. Valurile seismice (tsunami) sunt cauzate de vânt.
2. Curentul Atlanticului de Nord este un curent cald.
3. Gheţari de calotă acoperă suprafeţe întinse, în Antarctida şi Groenlanda.
4. Fluviile care se varsă în mări şi oceane cu maree puternică formează la gura de vărsare delte.

Pentru fiecare răspuns corect primeşti 0,5 puncte.

III. În coloana A, sunt notate fluvii ale Terrei, iar în coloana B, continente. Stabileşte corespondenţa 
între fiecare fluviu şi continentul pe care îl traversează, după modelul 5-f:
             A         B
 1. Amazon a. Africa
 2. Dunăre b. America de Nord
 3. Gange c. America de Sud
 4. Nil d. Asia
  e. Europa

Pentru fiecare asociere corectă primeşti 0,75 puncte.

IV. Scrie enunţurile următoare în caiet şi completează-le cu răspunsul corect:
1. Locul de unire a două râuri se numeşte ... .
2. Crăpăturile din limba gheţarului se numesc ... .
3. Izvoarele intermitente din regiunile vulcanice se numesc ... .
4. Locul unde apa subterană apare la suprafaţă se numeşte .. .

Pentru fiecare răspuns corect primeşti 0,5 puncte.

Felicitări! Ai ajuns la final! Din partea noastră primeşti 1 punct. 

Lecții de predare-învățare Recapitulare. Evaluare / 
Autoevaluare
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Amintește-ți!
1. Ce fenomen se produce în fose?
2. Cum se numeşte deschizătura prin care magma iese la suprafaţă 

şi, întărindu-se, formează dorsale?

Priveşte imaginile alăturate. Ce reprezintă ele? Ce agent extern le 
modelează continuu?

Descoperă

Ţărmul reprezintă zona marginală a uscatului, la limita unei întinderi 
de apă, asupra căreia se exercită permanent acţiunea valurilor. Poate fi 
ţărm înalt, cu faleză, sau ţărm jos, cu plajă. Linia ţărmului desparte relieful 
continentelor de relieful bazinelor oceanice, în lungul ei realizându-se 
contactul dintre apă şi uscat. Ea corespunde nivelului apei oceanice 
şi marine şi are altitudinea de 0 m. Linia celor mai multe ţărmuri nu 
este dreaptă, ci prezintă o serie de articulaţii: golfuri, peninsule, insule, 
capuri, istmuri, strâmtori.

Golfurile sunt porţiuni ale unei mări sau ale unui ocean care pătrund 
în interiorul continentului.

Peninsulele sunt prelungiri ale uscatului în mare, înconjurate din trei 
părţi de apă. Cea mai mare peninsulă a Terrei este Peninsula Arabia.

Insulele sunt porţiuni de uscat, înconjurate din toate părţile de apă. 
Insula Groenlanda este cea mai mare insulă a Terrei.

Reţine

Aplică

1. În imaginile de mai jos sunt reprezentate Golful Biscaya şi 
Golful Mexic. Cu ajutorul Atlasului geografic, răspunde următoarelor 
cerinţe:

a. Cum se numesc continentele unde se află cele două golfuri?
b. Cum se numesc peninsulele ce le mărginesc?
c. Cum se numesc insulele din apropierea Golfului Mexic?

Golful Biscaya
Golful Mexic
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Amintește-ți!

4 APLICAŢII PRACTICE - Măsurarea timpului 
(zi, săptămână, lună, anotimp, an, calendar)

1. De dimineaţa, când ne trezim, şi până noaptea, când mergem la 
culcare, când învăţăm sau ne jucăm, factorul timp este mereu prezent.

Necesitatea de a măsura intervale de timp şi de a organiza activităţile 
în funcţie de timp a existat încă de la începutul omenirii.

Primele unităţi de timp, ora, ziua, săptămâna, luna şi anul, au fost 
stabilite ţinând cont de mişcările Pământului şi ale Lunii.

• Asociază corect unităţile de timp din stânga cu imaginile din dreapta, 
care reprezintă mişcări ale Pământului şi ale Lunii, dupa modelul 4-D.

Aplică
1. După ce se întoarce de la şcoală, lui Mihai îi trebuie două ore 

pentru a realiza câteva activităţi. Timp de 45 de minute pictează, apoi 
îşi face temele timp de 50 de minute, iar în restul timpului citeşte o 
carte. Cât timp a dedicat lecturii cărţii?

2. Maria va pleca sâmbătă într-o excursie. Ea ştie că trebuie să fie la 
locul de plecare la ora 9:30. Pentru a ajunge acolo, are nevoie de 25 de 
minute. Timpul necesar pentru a se spăla, îmbrăca şi lua micul dejun 
este de 45 de minute. În fiecare dimineaţă, ea udă florile, activitate 
ce necesită încă 10 minute. La ce oră trebuie să pună alarma pentru 
a se trezi?

3. Descrie, folosind intervale de timp, o zi din viaţa ta. În descriere 
trebuie să se regăsească timpul petrecut la şcoală, timpul dedicat 
mesei, odihnei, pregătirii temelor sau activităţilor recreative. Cărei 
activităţi îi dedici cea mai mare parte a timpului, pe parcursul unei 
zile?

Calendarul a apărut, 
iniţial, datorită necesităţii de 
a aşeza evenimentele într-o 
cronologie, de a măsura 
vârsta unei persoane sau de 
a şti când poţi începe diferite 
activităţi agricole.

Realizează, împreună 
cu colegii tăi, un calendar 
anual al clasei. Pe el puteţi 
indica, prin simboluri 
şi diferite culori, toate 
evenimentele din viaţa 
clasei tale: zilele de naştere 
ale colegilor, excursiile, 
activităţile din cadrul „Zilelor 
şcolii”, întrecerile sportive, 
olimpiadele, concursurile 
şcolare, precum şi zilele de 
vacanţă.

2. Formarea şi succesiunea anotimpurilor sunt o consecinţă a mişcării 
de revoluţie şi a înclinării axei Pământului. Cel mai bine putem observa 
schimbarea anotimpurilor după modificările suferite de plante şi după 
comportamentul animalelor.

a. În ce anotimp înfloresc pomii?
b. Când încep să se coacă fructele?
c. În ce anotimp se îngălbenesc frunzele copacilor şi pleacă păsările 

migratoare?
d. În ce anotimp este cea mai scurtă zi din an, în emisfera nordică?

A B C1. un an

2. o lună

3. o zi

„Calendarul 
clasei”

PROIECT
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Dealurile sunt forme de relief cu altitudini cuprinse între 250 şi 
1 000 m, care au aceleaşi părţi componente ca şi munţii şi sunt alcătuite 
din roci mai ales sedimentare. Ele s-au format astfel:

• prin depunerea sedimentelor cărate de apele curgătoare sau de 
vânt;

• prin cutarea şi ridicarea scoarţei terestre;
• prin fragmentarea unor munţi joşi sau a unor podişuri de către 

apele curgătoare.
Podişurile sunt forme de relief cu altitudini mai mari de 200 m, unde 

pre domină suprafeţele plane. Sunt delimitate de regiunile învecinate 
prin versanţi abrupţi. Ele s-au format prin erodarea unor munţi vechi. 
De asemenea, au rezultat şi prin umplerea cu sedimente a unor mări 
sau lacuri, care apoi au devenit uscat.

Câmpiile sunt cele mai joase forme de relief, cu altitudini cuprinse, 
de obicei, între 0 şi 300 m. Acestea sunt caracterizate prin suprafeţe 
netede sau uşor ondulate. Ele s-au format prin retragerea apelor unor 
mări, prin eroziunea unor munţi sau podişuri vechi sau prin depunerea 
sedimentelor la poalele munţilor sau într-un lac.

Reţine

Aplică

1. Compară cele două imagini de mai jos, notate cu A şi B. Preci
zează trei dife renţe între formele de relief reprezentate.

2. Imaginea alăturată reprezintă o câmpie. 
Cum arată linia orizontului?

3. Găseşte două deosebiri şi o asemănare 
între o câmpie şi un deal (deosebirile şi asemă-
narea se pot referi la modul de formare, altitu-
dini, tipuri de roci, părţi componente sau alte 
as pec te specifice).

A B

Conținuturi
Descoperă ● Reține  
● Aplică ● Explică  
● Ştiai că... ● Vocabular 
● Vreau să ştiu  
mai mult! ● Activitate 
practică ● Portofoliu 
● Observă ● Aplicaţie 
practică

Mărire/ 
micşorare

Buton 
înainte

Buton 
înapoi

Buton întoarcere
automată

Ecran 
complet Pictograme Pagina 

anterioară
Pagina  
următoare

Salt la începutul
manualului

Salt la sfârşitul
manualului

Secțiunea  
de „ajutor”?

Activități
multimedia statice

Activități multimedia
interactive – aplicații cu
interactivitate ridicată

Activități multimedia
animate – videoclipuri 5
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COMPETENȚE  GENERALE

1. Prezentarea realității geografice, utilizând mijloace 
şi limbaje specifice;

2. Raportarea realității geografice spațiale şi temporale  
la reprezentări cartografice; 

3. Studierea spațiului geografic, realizând conexiuni  
cu informații dobândite la alte discipline şcolare; 

4. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva 
educației permanente şi pentru viața cotidiană.

COMPETENȚE  SPECIFICE

1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite;

1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese 
geografice observate direct sau indirect;

2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren;

2.2. Relaționarea scării de proporție cu realitatea 
geografică;

2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple;

3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese 
geografice folosind noțiuni din matematică,  
ştiințe şi tehnologii;

3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică  
şi fenomene din domeniul ştiințe şi tehnologii;

3.3. Descrierea diversității naturale a realității 
geografice realizând corelații cu informațiile 
dobândite la alte discipline şcolare;

4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare;

4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite 
criterii;

4.3. Aplicarea cunoştințelor şi a abilităților dobândite  
în contexte noi/situații reale de viață.



Terra – o planetă a Universului

Unitatea1Unitatea1
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Galaxiile sunt grupări de miliarde de stele şi materie interstelară. 
Galaxia noastră se numeşte Calea Lactee. În nopțile senine o putem 
observa sub forma unei benzi luminoase care trece prin mijlocul bolții 

cereşti. Ea este o galaxie spirală. Soarele 
se află pe un braț al galaxiei noastre. 
Oamenii de ştiință estimează că în Calea 
Lactee ar fi aproxi mativ două sute de 
miliarde de stele.

Universul este format din totalitatea 
galaxiilor, precum şi din spațiul cuprins 
între ele. Limitele sale nu au putut fi 
stabilite încă de către astronomi, de 
aceea Universul este nemărginit (infinit) 
în spațiu şi timp, aflându-se într-o con ti-
nuă evoluție.

Aplică
Vreau să știu  
mai mult!

Calea Lactee

1 UNIVERSUL ŞI SISTEMUL SOLAR  
aspecte generale

Universul
„Spaţiul... ultima frontieră.” 

Teles copul spaţial Hubble orbi-
tează la o altitudine de aproximativ 
600 de km şi are misiunea de a 
explora spaţiul infinit care încon-
joară planeta noastră.

Reţine

Stelele sunt corpuri cereşti 
de formă sferică, alcătuite din 
gaze. Ele au lumină proprie şi 
temperaturi foarte mari, din cauza 
reacțiilor nucleare care se produc 
în interiorul lor. 

Planetele sunt corpuri cereşti 
mai mici decât stelele. Se rotesc 
în jurul celei mai apro piate stele, 
primind lumină şi căldură de la 
aceasta.

Descoperă

1. Precizează două deosebiri şi o asemănare între stele şi planete! 
2. Numeşte cea mai apropiată stea de planeta noastră!

Cu mii de ani în urmă, 
oamenii au observat că, unind 
stelele cu linii imaginare, se 
puteau forma diverse modele 
pe cer. Ei au dat acestor 
modele numele unor obiecte, 
creaturi sau personaje din 
legende. Astfel, au apărut 
constelațiile: Ursa Mare (Carul 
Mare), Ursa Mică (denumită şi 
Carul Mic), Andromeda, Orion, 
Libra (Balanța), Casiopeea, 
Perseu şi altele. Cu ochiul liber 
pot fi văzute 88 de constelații. 

Ştiai că...

• Stelele, asemenea 
oamenilor, se nasc, 
îmbătrânesc şi mor (dispar). 
Ele se formează în spațiul 
cosmic din nori uriaşi de gaz 
şi praf, numiți nebuloase. Cea 
mai cunoscută este nebuloasa 
Orion, vizibilă cu ochiul liber.

• Stelele pot avea culoarea 
galbenă, portocalie, roşie 
sau albastră. Cele mai mari 
temperaturi le au cele de 
culoare albastră.

• Cea mai apropiată 
galaxie de Calea Lactee este 
Andromeda, situată la peste 
două milioane de ani-lumină 
depărtare.
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Sistemul Solar
Amintește-ți!

Steaua cea mai apropiată de Pământ este Soarele. De la el primim 
lumina şi căldura fără de care viața nu ar fi posibilă pe Terra. În jurul 
Soarelui, gravitează şi alte corpuri cereşti, pe orbite proprii.

1. Care este cea mai mare planetă a Sistemului Solar?
2. Cum se numeşte planeta cea mai apropiată de Soare?
3. Între ce planete se află centura de asteroizi?
4. Cum se numeşte planeta situată la cea mai mare depărtare de 

Soare?
5. Cum se numeşte singura planetă din Sistemul Solar unde există 

viață?

Priveşte, 
cu atenție, 
imaginea 
alăturată şi 
răspunde 
urmă-
toarelor 
întrebări:

Aplică
Priveşte imaginile alăturate şi alege 
răspunsul corect:

1. Planetele primesc lumină şi 
căl dură de la corpul ceresc din ima-
ginea notată cu litera:

a. A; b. B; c. C.

2. O grupare de miliarde de stele 
este reprezentată în imaginea notată 
cu litera:

a. A; b. B; c. C.

3. Imaginea notată cu litera C re-
pre zintă un corp ceresc care:

a. are lumină proprie;
b. are o temperatură foarte mare;
c. se roteşte în jurul unei stele.

A

B

C

Neptun

Uranus

Saturn

Jupiter

Marte

Mercur

Soare

Venus

Terra

Vocabular
An-lumină — distanța 

străbătută de lumină timp de un 
an, cu o viteză de 300 000 km/s.

A orbita — a se roti pe o 
traiectorie/ drum în formă de 
curbă închisă. 

Descoperă

Învaţă să înveți

UNIVERSUL — este infinit 
în spațiu şi timp; cuprinde 
totalitatea galaxiilor.

GALAXII — grupări de 
miliarde de stele şi materie 
interstelară. Calea Lactee 
este galaxia noastră.

STELELE — au lumină 
proprie şi temperaturi înalte.

PLANETELE — gravitează 
în jurul stelelor şi primesc 
lumină şi căldură de la 
acestea.

Centură de 
asteroizi
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Sistemul Solar este alcătuit din Soare, opt planete şi sateliții lor, 
asteroizi, comete şi meteoriți. El s-a format în urmă cu 4,6 miliarde de 
ani.

Soarele este situat în centrul Sistemului Solar şi concentrează cea 
mai mare parte (peste 99,86%) din materia acestuia. Acesta este o stea 
de mărime mijlocie, de culoare galbenă, şi este constituit din hidrogen 
şi heliu. 

Cele opt planete ale Sistemului Solar, în ordinea depărtării de Soare, 
sunt: Mercur, Venus, Terra, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus şi Neptun. 
Primele patru planete sunt planetele telurice (terestre), deoarece 
supra fața lor este alcătuită din roci şi metale. Ultimele patru planete 
se numesc planete joviene sau gigante gazoase. Ele sunt alcătuite din 
gaze, au dimensiuni mari şi numeroşi sateliți naturali.

Sateliții sunt corpuri cereşti mai mici decât planetele, care gra-
vi tează în jurul planetelor şi, împreună cu acestea, în jurul Soarelui. 
Satelitul natural al Terrei este Luna. Venus şi Mercur nu au sateliți.

Asteroizii (planetoizii) sunt mai mici decât planetele şi formează o 
centură între planetele Marte şi Jupiter. Cel mai mare asteroid este 
Ceres.

Meteoriții sunt bucăți din corpuri cereşti, care cad pe suprafața 
planetelor şi a sateliților. În urma impactului cu suprafața acestora, se 
formează o adâncitură numită crater. Atunci când planeta pe care cade 
meteoritul are atmosferă, datorită frecării cu aerul, acesta se aprinde. 
Dacă are dimensiuni mici, el arde complet în atmosferă şi se numeşte 
meteor.

Aplică
1. În casetele 1, 2, 3 şi 4 sunt scrise corpurile cereşti repre-

zentate în imaginile notate cu literele A, B, C şi D. Asociază numărul 
fiecarei casete cu imaginea corespunzătoare, după modelul 1-D.

2. Cometa Halley este cea mai cunoscută cometă. Ea revine 
aproape de Soare la fiecare 76 de ani. Ultima oară a fost văzută 
de pe Pământ în anul 1986. Calculează anul în care va putea fi din 
nou observată de pe Terra!

A B

C D

1. asteroid

2. cometă

3. planetă

4. stea

ReţineVreau să știu  
mai mult!
Sateliții artificiali

În jurul planetei noastre, 
în afară de Lună, gravitează 
sateliți artificiali, lansați 
de oameni cu ajutorul 
rachetelor. Dacă nu ar avea 
o mişcare proprie, aceştia 
ar cădea înapoi pe Pământ. 
În prezent, există peste o 
mie de sateliți artificiali. 
Aceştia sunt foarte importanți 
pentru comunicații (asigură 
legăturile telefonice la distanțe 
mari, difuzarea emisiunilor 
de radio şi televiziune), 
navigație (Sistemul Global 
de Poziționare — GPS-ul), 
meteoro logie (necesari pentru 
prognoza vremii), pentru 
obținerea unor informații 
geologice (pot detecta 
rezerve de minerale). Tot de 
la ei primim informații despre 
evoluția suprafeței calotei 
glaciare, gradul de distrugere a 
pădurii tropicale şi extinderea 
deşertului. Primul satelit 
artificial al Pământului a fost 
un satelit rusesc, Sputnik, 
lansat în anul 1957.
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Aplică

Imaginea alăturată reprezintă traiectoria (orbita) 
unei comete în jurul Soarelui. Ce formă are orbita? 
Care sunt părțile componente ale unei comete?

Cap

Coadă

Luna se roteşte în jurul propriei axe, în exact acelaşi timp cât are 
nevoie pentru a orbita în jurul Pământului, adică în aproximativ 27 de zile. 
Aceasta înseamnă că de pe Terra noi îi vom vedea întotdeauna aceeaşi 
față, deşi ambele fețe ale sale primesc aceeaşi cantitate de lumină solară. 

Cu ochiul liber, pe Lună se pot distinge munți, supra fețele mai lumi-
noase, dar şi „mări” lunare, care însă nu au apă (petele negre). Deoarece 
Luna nu are atmosferă, su prafața ei este presărată cu cratere, rezultate 
în urma im pactului cu meteoriții. O altă consecință a lipsei at mos ferei o 
reprezintă cerul întotdeauna negru al Lunii. Întrega suprafață lunară este 
acoperită cu un strat gros de praf.

Uneori, când Luna este situată între Soare şi Pământ, deşi ar fi trebuit 
să fie faza de Lună nouă, se produce o eclipsă de Soare. Timp de câteva 
minute, dis cul solar este acoperit de Lună. Eclipsele de Soare pot fi totale 
sau parțiale.

O eclipsă de Lună se pro duce în timpul fazei de Lună plină, atunci 
când, datorită faptului că Luna este situată în umbra Pământului, nu o 
putem vedea. Soarele, Pământul şi Luna sunt situa te, în timpul eclipselor 
de Lună, pe aceeaşi direcție.

Cu siguranță ai observat că forma Lunii se schimbă puțin în fiecare 
noapte. Uneori o vedem plină, alteori jumătate sau chiar deloc. Inter valul 
de timp de la o Lună plină la alta este de 29,5 zile. O fază a Lunii reprezintă 
porțiunea luminată a ei, aşa cum o putem vedea de pe Terra.

Priveşte imaginea de mai jos, în care sunt reprezentate fazele Lunii, şi 
răspunde cerințelor următoare:

1. Care sunt fazele Lunii?
2. Care este cauza pentru care noi vedem diferite forme ale Lunii?
3. Luna este luminoasă pe cerul nopții, deoarece:

a. este o stea;  b. reflectă lumina Soarelui.

Descoperă

Reţine

Explică

1. Din ce cauză Venus 
(numită şi Luceafărul), privită 
de pe Terra, apare ca un corp 
ceresc luminos, deşi este o 
planetă?

2. De ce stelele nu pot fi 
văzute în timpul zilei pe bolta 
cerească?

Observă 

Alege varianta corespun ză-
toare răspunsului corect:

1. Craterele de pe Lună au 
fost create de:

a. echipamentele cu care 
oamenii au explorat Luna;

b. meteoriți;
c. planete;
d. sateliți.

2. Distanța dintre stele este 
măsurată în:

a. ani-lumină;
b. metri;
c. mile;
d. kilometri.

3. Un singur satelit are 
planeta:

a. Jupiter;
b. Saturn;
c. Terra;
d. Venus.

Primul pătrar

Lună seceră

Lună nouă

Lună seceră

Lună convexă

Lună plină

Ultimul pătrar

SO
AR

E
Lună convexă
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Aplică

1. Numeşte 
planetele 
notate cu litere 
de la A la H, 
din imaginea 
alăturată:

3. Realizează un poster cu Sistemul Solar!

1. Corpuri cereşti ce formează o centură 
între planetele Marte şi Jupiter.

2. Corp cosmic alcătuit din cap şi coadă.
3. Planeta cu inel.
4. Planeta „roşie”.
5. Cea mai mare planetă a Sistemului Solar.

Sistemul 
Solar

Soare

Planete

Asteroizi

Comete

Meteoriți

2. Completând corect, în caiet, rebusul de mai jos, vei descoperi pe verticala A-B numele stelei 
din Sistemul Solar. A

B

1

2

3

4

5

G

A

B

D

C

H

F
E

Învaţă să înveți
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2  TERRA — O PLANETĂ A SISTEMULUI 
SOLAR (formă şi dimensiuni)

1. Cum se numeşte planeta din imagine A? Ce formă are ea?
2. Cum se numeşte corpul ceresc pe care Pământul îşi poate lăsa 

umbra, din imaginea B? Când se poate întâmpla acest lucru? Ce formă 
are umbra?

3. Nava reprezentată în imaginea C este surprinsă în diverse mo-
mente, pe măsură ce se îndepărtează de țărm. În care dintre momentele 
notate cu cifre de la 1 la 4 nava este cel mai aproape de țărm? Dar cel 
mai departe? Ce dispare mai întâi, corpul navei sau catargul?

Descoperă

Pământul are formă sferică, fiind puțin turtit la cei doi poli şi bombat 
la Ecuator. Dovezile formei sferice a Pământului sunt următoarele:

• Atunci când o navă pleacă în largul mării, ea pare că se scufundă, 
pentru că dispare întâi corpul navei, apoi catargul. Dacă Pământul ar fi 
fost plat, s-ar fi observat că nava, deşi devine din ce în ce mai mică, se 
vede totuşi în întregime.

• Călătoria lui Magellan în jurul Pământului, în secolul al XVI-lea.
• Fotografiile făcute Pământului din spațiul cosmic, dar şi analogia 

cu alte planete, care sunt tot sferice.
• Forma rotundă a umbrei proiectată de Pământ pe Lună, în timpul 

eclipselor de Lună.
• Orizontul se lărgeşte din ce în ce mai mult odată cu creşterea în 

altitudine a punctului de observație. Cu cât vom urca mai sus, pe vârful 
unui munte sau din avion, se va vedea o parte mai mare din Terra.

Reţine

1. Cea mai importantă 
consecință a formei sferice a 
Pământului o reprezintă formarea 
zonelor de căldură, datorită 
modificării unghiu lui dintre razele 
Soarelui şi suprafața terestră. 
Priveşte imaginile de mai jos şi 
precizează zonele de căldură.

1. Câți kilometri are raza 
Pământului?

2. Care este lungimea 
Ecuatorului?

3. Cât măsoară suprafața 
Pământului?

1234

A B

C

Zona rece

Zona 
temperată

Zona 
caldă

Polul Nord

Polul Sud

Su
pr

af
aț

a 5
10

 000 000 km2

Raza ecuatorială6378 km
Lungimea Ecuatorului 40076 km

23o30'

Polul Sud

Polul Nord

Zona 
temperatăZona rece

Priveşte imaginile de mai jos şi răspunde întrebărilor:

2. Priveşte desenul de mai jos şi 
răspunde următoarelor întrebări:

Aplică
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Aplică

3 CĂLĂTORIE VIRTUALĂ  
ÎN UNIVERS

Maria, împreună cu colegii săi, au pornit într-o călătorie, la bordul 
unei nave spațiale. Pentru că sunt pasionați de geografie, ei îşi doresc 
să descifreze tainele Universului. 

Pornind de pe Terra, primul corp ceresc pe care s-au oprit a fost 
satelitul natural al Pământului, Luna. Aceasta este situată la o dis-
tanță de aproximativ 385 000 km de planeta noastră. Primul om 
care a ajuns pe Lună a fost Neil Armstrong, la 20 iulie 1969, în timpul 
misiunii Apollo 11.

Aplicaţie practică

1. În timp ce se apropiau de Lună, Maria a făcut câteva fotografii:
1. Ajut-o pe Maria să prezinte colegilor ei ce se observă pe suprafața 

Lunii!
a. Petele negre din imaginea A sunt numite ... .
b. Suprafețele mai luminoase de pe Lună, din imaginea A, în realitate 

sunt ... .
c. Adânciturile observate pe suprafața Lunii în imaginea B se nu-

mesc ... şi au rezultat în urma impactului cu corpurile cosmice numite 
... .

2. Față de fotografia A, fotografia B a fost făcută: mai de aproape/
mai de departe. Alege răspunsul corect.

3. Din ce cauză Luna are suprafața acoperită de cratere meteoritice 
şi are cerul întotdeauna negru?

2. După ce au părăsit Luna, Maria şi colegii ei au pornit spre cea mai 
apropiată stea. Aceasta este situată la o distanță de 150 000 000 km de 
Terra. Pentru că temperatura devenea din ce în ce mai mare, ei nu s-au 
putut apropia foarte mult de ea.

Alege varianta corectă:
1. Steaua spre care se îndreaptă Maria şi colegii ei se numeşte:
 a. Sirius;  b. Soare.
2. În drumul lor ei au trecut pe lângă planetele:
 a. Marte şi Venus; b. Venus şi Mercur.

Maria le-a povestit colegilor ei că, uneori, pe suprafața Soarelui se 
produc explozii solare, care pot afecta câmpul magnetic al Terrei şi pot 
influența transmisiile radio.

A

B

Nu este bine  

să priviţi spre Soare 

fără ochelari speciali 

de protecţie, întrucât 

radiaţia solară poate 

afecta structurile 

ochiului, ducând chiar 

la orbire!
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3. Copiii voiau să vadă şi ce le-
lalte corpuri cereşti din Siste mul 
Solar, aşa că s-au întors. Au ad-
mirat din spațiu minunata cu loa-
re albastră a planetei Terra. Apoi 
au aterizat pentru scurt timp pe 
planeta Marte, pentru a vedea 
dacă planeta ar putea fi locuită de 
oameni.

Maria şi-a notat în jurnalul său:
„Marte are jumătate din mărimea Pământului şi este 

un deşert rece. Ca şi Pământul, Marte are anotimpuri, 
vulcani, canioane, calote glaciare, însă atmosfera lui 
este foarte subțire. Există urme ale unor inundații pro-
duse în trecutul planetei însă, în prezent, dovezi ale exis-
tenței apei sunt doar în solul înghețat şi în norii subțiri. 
Marte are doi sateliți, Phobos şi Deimos, care arată ca 
doi cartofi şi au suprafața plină de cratere. Muntele 
Olimp este cel mai mare vulcan de pe Marte şi din întreg 
Sistemul Solar, fiind aproape de trei ori mai înalt decât 
vârful Everest.”

1. Pe baza informațiilor oferite de Maria, ar putea 
fi planeta Marte locuită de oameni? Argumentează răs-
punsul!

2. Cum se numeşte cel mai mare vulcan din Sistemul 
Solar?

După ce au părăsit planeta Marte, au traversat cu 
dificultate centura de asteroizi, pentru a putea studia 
giganții gazoşi ai Sistemului Solar: Jupiter, Saturn şi 
inelele lui formate din sateliți, Uranus şi Neptun, planeta 
care face cel mai lung drum în jurul Soarelui.

S-au plimbat apoi prin Calea Lactee. În drumul lor, 
s-au întâlnit cu multe comete strălucitoare şi au văzut 
stele de diferite mărimi şi culori.

Pentru că se gândeau din ce în ce mai des la minunata 
planetă Terra, casa lor, Maria şi colegii ei au decis să se 
întoarcă.

Activitate practică

1. Pentru a-ți face o impresie despre mări-
mea corpurilor cereşti din Sistemul Solar, 
ima  gi nează-ți că Pământul ar fi cât o cireaşă. 
Atunci Luna ar trebui să aibă dimensiunea 
unui bob de mazăre, în timp ce Soarele ar fi o 
minge cât un om de mare. Jupiter ar putea fi 
comparat cu un grapefruit, Saturn, cu o porto-
cală, iar Uranus şi Neptun, cu nişte lămâi. 

În tabelul de mai jos, este notată lungimea 
razei fiecărei planete din Sistemul Solar (raza 
este distanța măsurată de la suprafața pla ne-
tei până în centrul său).

 Planeta Raza (km)
 Jupiter 69 911
 Marte 3 390
 Mercur 2 440
 Neptun 24 622
 Saturn 58 232
 Terra 6 371
 Uranus 25 362
 Venus 6 052

Sursa: NASA
Folosind datele din tabel, răspunde urmă-

toarelor cerințe:
a. Ordonează crescător, după lungimea ra-

zei, cele opt planete ale Sistemului Solar.
b. Precizează numele planetelor telurice şi 

numele planetelor joviene.
2. Ştiind că distanța de la Pământ la Lună 

este de 385 000 km şi distanța de la Pământ 
la Soare este de 150 000 000 km, calculează 
de câte ori este mai mare distanța Pământ–
Soare față de distanța Pământ–Lună.

3. Cu câți kilometri este mai mare raza pla-
netei noastre decât cea a planetei Venus?

4. Realizează din plastilină de diferite 
culori o machetă a Sistemului Solar!
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RECAPITULARE. EVALUARE

I. Folosindu-te de cunoştințele dobândite în acest ca pitol, citeşte 
fiecare dintre enunțurile de mai jos şi spune dacă este adevărat sau fals:

1. Sistemul Solar este format din Soare, opt planete şi sateliții lor, 
asteroizi, comete şi meteoriți.

2. Cea mai mare planetă a Sistemului Solar este Saturn.
3. Centura de asteroizi se află între planetele Marte şi Jupiter.
4. Soarele este o stea de mărime mijlocie şi culoare roşie.
5. Planeta cea mai apropiată de Soare este Venus.
6. Marte este o planetă joviană.

II. Precizează, pentru fiecare denumire din ta belul alăturat, cate go-
ria de corpuri cereşti din care face parte, după modelul Jupiter–planetă. 
Copiază tabelul în caiet!

Experimentează

În curtea şcolii, împreună 
cu colegii tăi, „construiți” 
un model prin care să repre-
zentați distanța față de Soare 
a planetelor din Sistemul Solar. 
Nouă copii vor reprezenta 
Soarele şi cele opt planete. 
„Soarele” se va aşeza primul.

Apoi, celelalte „planete”, 
se vor aşeza la următoarele 
distanțe față de el: „Mercur”, 
la o jumătate de pas, „Venus”, 
la trei sferturi de pas, „Terra”, 
la un pas, „Marte”, la un pas şi 
jumătate, „Jupiter”, la cinci paşi, 
„Saturn”, la nouă paşi, „Uranus”, 
la nouăsprezece paşi şi jumătate 
şi „Neptun”, la treizeci de paşi.

Acesta este un model al 
Sistemului Solar, unde sunt 
reprezentate distanțele reale 
din tre planete, fiecare pas 
reprezentând apro ximativ 150 
milioane de kilometri.

 Nume                       Corp ceresc

 Ceres
	 Lună
 Halley
 Marte
 Soare

Calea Lactee

III. Priveşte imaginile de mai jos şi alege răspunsul corect:
1. O eclipsă de Lună este reprezentată în imaginea marcată cu litera:
 a. A    b. B
2. O eclipsă de Soare este reprezentată în imaginea marcată cu litera:
 a. A    b. B

Umbra

Penumbra

A

B
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Cercetează
Caută pe Internet 

informații despre 
con ținutul celor 
două „discuri de 
aur” de pe son dele 
spațiale Voyager 1 şi 
2, lansate în spațiu de 
oamenii de ştiință de 
la NASA, în anul 1977. 
Care a fost scopul 
trimiterii în spațiu a 
acestor discuri?

Neptun

Uranus

Saturn

Jupiter

Marte

Mercur

Venus

Terra

Uranus

Marte Jupiter Neptun Saturn

Mercur Terra Venus

Soare

A

B

IV. Ordonează crescător, după mărimea lor, următoarele corpuri 
cereşti: Lună, Jupiter, Marte, Pământ, Saturn, Soare.

V. Citeşte enunțurile de mai jos şi alege răspunsul corect:
1. Planeta situată la cea mai mare depărtare de Soare este:
a. Jupiter; b. Marte; c. Mercur; d. Neptun.

2. Dintre planetele de mai jos, nu are sateliți:
a. Marte; b. Mercur; c. Saturn;  d. Uranus.

3. Ordinea planetelor în Sistemul Solar este precizată corect în 
imaginea:

a. A b. B

Soare

RECAPITULARE. EVALUARE
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I. Citeşte cu atenție enunțurile următoare şi alege răspunsul corect:

1. Centura de asteroizi se află între planetele:
 a. Jupiter şi Saturn; b. Marte şi Jupiter; c. Terra şi Marte;  d. Venus şi Terra.

2. Cea mai apropiată planetă de Soare este:
 a. Jupiter; b. Marte; c. Mercur; d. Venus.

3. Cea mai mare planetă din Sistemul Solar este:
 a. Jupiter; b. Marte; c. Neptun; d. Terra.

4. Corpurile cereşti cu lumină proprie şi temperaturi foarte mari se numesc:
 a. asteroizi; b. meteoriți; c. planete; d. stele.

Pentru fiecare răspuns corect primeşti 0,5 puncte.

II. Scrie enunțurile următoare în caiet şi completează-le cu răspunsul corect:
1. Corpurile cereşti formate din cap şi coadă, care se deplasează pe orbite foarte alungite 

în jurul Soarelui se numesc ... .
2. Corpurile cosmice care cad pe suprafața altor corpuri cereşti, formând cratere în urma 

impactului, se numesc ... .
3. Planetele din Sistemul Solar primesc lumină şi căldură de la ... .
4. Luna este satelitul natural al planetei numită ... .
5. Galaxia noastră se numeşte ... .

Pentru fiecare răspuns corect primeşti 1 punct.

III. Citeşte fiecare dintre enunțurile de mai jos şi spune dacă este adevărat sau fals.
1. Nu privim niciodată spre Soare fără ochelari speciali de protecție.
2. Luna are cerul întotdeauna negru pentru că nu are atmosferă.
3. Cel mai apropiat corp ceresc de Terra este planeta Marte.
4. Cel mai mare vulcan din Sistemul Solar se află pe planeta Jupiter.

Pentru fiecare răspuns corect primeşti 0,5 puncte.
Felicitări! Ai ajuns la final! Din partea noastră vei primi 1 punct. 

AUTOEVALUARE

Câte puncte ai reuşit  
să obţii?



Terra – o planetă în mișcare

Unitatea2Unitatea2
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1 GLOBUL GEOGRAFIC ŞI HARTA  
COORDONATE GEOGRAFICE

Amintește-ți!
În clasa a IV-a, la Geografie, ai învățat despre globul geografic şi despre hartă. 

Care dintre cele două reprezentări redă forma reală a Terrei?                                    

Globul geografic este o reprezentare convențională a Pământului, micşorată de foarte multe ori. El 
redă forma Pământului şi înclinarea axei terestre. În funcție de conținutul lui, un glob geografic poate 
fi fizic sau politic.

Harta este o reprezentare în plan, aproximativă, convențională şi micşorată, a suprafeței Pământului 
sau a unei părți a acestuia. Cu ajutorul hărților, stabileşti traseul unei călătorii sau poți afla informații 
despre poziția geografică, elementele cadrului natural, populația, aşezările umane, resursele şi eco no-
mia unei regiuni geografice, unei țări sau unui continent.

Pe orice hartă se regăsesc titlul, legenda şi scara de proporție.
Titlul hărții se află în partea de sus a acesteia şi exprimă conținutul hărții.
Scara de proporție ne arată de câte ori a fost micşorată suprafața Pământului pentru a putea fi repre-

zen tată pe hartă. Ea poate fi directă (1 cm = 25 km), numerică (1:2 500 000) şi grafică                                              .
În legenda hărții sunt explicate semnele convenționale.

Reţine

Priveşte harta de mai jos şi apoi răspunde cerințelor:
1. Care este titlul hărții?
2. Ce reprezintă semnele convenționale notate în legenda hărții?
3. Care este scara hărții?

Descoperă

HARTA FIZICĂ A ROMÂNIEI
LEGENDĂ

Munți
Dealuri  
și podișuri
Câmpie
Apă 
curgătoare

SCARA
1:2 500 000

25 0 25 50 75 100 km

25 0 25 50 75 100 km
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Aplică
1. Desenează pe caiet scările grafice de mai jos. Folosind scara numerică, precizată în stânga, 

completează căsuțele libere cu numărul corespunzător, pentru a realiza corect scara grafică:

În imaginile A şi B, sunt reprezentate tipuri de 
hărți. 

1. Precizează litera cu care este notată harta 
pe care poți observa străzi.

2. Care dintre cele două hărți îți oferă infor-
mații despre altitudine?

Descoperă

0 km

0 km

0 m

Scara 1:500 000

Scara 1:2 000 000

Scara 1:20 000

2. Distanța dintre două localități, măsurată pe o hartă cu scara 1:3 000 000, este de 2 cm. 
Calcu lează distanța reală în kilometri, dintre cele două localități. 

3. Ştiind că pe o hartă 1 cm = 250 m, calculează scara numerică a hărții. Construieşte, pe caiet, 
scara grafică.

4. Compară un glob geografic cu o hartă. Stabileşte două deosebiri şi o asemănare între 
acestea!

A B
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Există mai multe tipuri de hărți, care au nume diferite în 
funcție de scara de proporție şi caracteristicile teritoriului 
redat.

Planul este o reprezentare grafică, micşorată la scară, 
a unei suprafețe mici de teren, spre exemplu, o localitate. 
De aceea, planul oferă mai multe amănunte decât harta. 
Planurile topografice au scara cuprinsă între 1:5 000 şi 
1:25 000. 

Harta topografică, comparativ cu un plan, reproduce un 
spațiu mai întins. Pe ea sunt desenate curbe de nivel (linii 
curbe, ce unesc puncte cu aceeaşi valoare a altitudinii). 
Scara de proporție a hărților topografice are valori cuprinse 
între 1: 25 000 şi 1:200 000. 

Pe hărțile geografice sunt reprezentate teritorii cu 
dimensiuni mai mari, cum ar fi regiuni, țări sau continente. 
După conținutul lor, pot fi hărți fizice, politice şi tematice.

ReţineVreau să știu  
mai mult!
Imaginea de mai jos reprezintă modul 

de elaborare al unei hărți topografice. 
Echi distanța reprezintă valoarea în metri, 
care indică diferența dintre două curbe de 
nivel succesive. 

Precizează valoarea echidistanței!

Aplică
1. Priveşte harta turistică de mai jos şi răspunde 

urmă toarelor cerințe:
a. Câte trasee sunt marcate pe hartă?
b. Ce trasee poți alege pentru a ajunge la Cetățile 

Ponorului?
c. La ce altitudine se află Cetățile Ponorului?
d. În ce direcție este situat Cantonul Glăvoi față de 

Piatra Galbenei?
e. Folosind scara de proporție înscrisă pe hartă, 

cal cu lează distanța aproximativă, pe drumul forestier, 
dintre punctele marcate cu literele A şi B.

800
700
600
500 m

1

2

3

Curbe  
de nivel

Harta 
topografică

800
700
600
500 m

Echidis
tanță

500

600
700800

600
700
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2. Priveşte, cu atenție, harta topografică de mai jos şi răspunde 
cerințelor:

a. Altitudinea în punctul A este de _ _ 25 m.
b. Altitudinea în punctele B şi C este de _ _ _ _ m.
c. Cum ajungi mai uşor în punctul A, pornind din punctul B sau 

din punctul C? 
Argumentează răspunsul dat!

Vreau să știu  
mai mult!
În prezent, există 

planuri şi hărți geografice 
pe care le poți consulta 
direct pe computer. Este 
suficient să tastezi numele 
statului, oraşului sau al 
străzii pe care le cauți şi, în 
secunda următoare, poți 
vizualiza harta pe ecranul 
computerului. Unele 
site-uri te ajută să găseşti 
informații despre obiective 
turistice, centre comerciale 
şi transportul în comun. 

Un astfel de site este 
Google Maps, cu ajutorul 
căruia poți vedea imagini 
din satelit, dar şi fotografii 
din diferite locuri de pe 
Terra. De asemenea, poți 
afla foarte uşor distanțele 
dintre localități sau din 
interiorul localităților. Cu 
ajutorul Street View, te poți 
plimba pe străzile oraşelor 
de pe Glob.

Găseşte şi alte site-uri 
cu hărți!

1200 m

1500 m

1800 m
A

B

C

3. Precizează care dintre cele două hărți de mai jos a fost realizată 
din satelit.

A B

Coordonate geografice

Descoperă

Priveşte reprezentările Pământului din imaginile alăturate şi alege 
varian ta corectă de răspuns:

1. Harta din imaginea A se numeşte:
 a. hartă topografică; b. plan; c. planiglob.

2. În imaginea B, axa terestră a Pământului este:
 a. dreaptă; b. înclinată spre est; c. înclinată spre vest.

3. Liniile imaginare, desenate pe harta din imaginea A, se numesc:
 a. meridiane; b. paralele; c. meridiane şi paralele.

A

B
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Meridianul 0° (Greenwich)

Longitudine
vestică

Longitudine
estică

150°E
120°E

90°E

60°E

30°E
0°

30°V

60°V

90°V

150°V

90°S
Polul Sud

60°S

30°S

30°N

60°N

Polul Nord
90°N

Latitudine 
sudică

Ecuator

Latitudine 
nordică

180°
120°V

0°

Axa terestră este linia imaginară care trece prin centrul Pământului, 
unind cei doi poli (Polul Nord şi Polul Sud). Ea nu este verticală, ci este 
înclinată spre est cu 23°30'.

Ecuatorul este cercul imaginar, situat la jumătatea distanței dintre 
cei doi poli. El împarte Pământul în două emisfere: emisfera nordică 
(boreală) şi emisfera sudică (australă).

Paralelele sunt cercuri imaginare paralele cu Ecuatorul. Pentru că 
Pământul este sferic, lungimea paralelelor scade de la Ecuator spre 
poli. Cele mai importante paralele sunt Tropicul de Nord (al Racului) şi 
Tropicul de Sud (al Capricornului), precum şi Cercul Polar de Nord (sau 
Arctic) şi Cercul Polar de Sud (sau Antarctic).

Meridianele sunt semicercuri imaginare care unesc cei doi poli. 
Meridianul 0° trece prin apropiere de Londra (Greenwich). Meridianul 0° 
unit cu meridianul de 180° împart Pământul în două emisfere: emisfera 
vestică şi emisfera estică. Toate meridianele au aceeaşi lungime.

Polii geografici (Nord şi Sud) reprezintă punctele de intersecție ale 
axei Pământului cu suprafața terestră, acolo unde se întâlnesc toate 
meridianele. Polul Nord este situat în Oceanul Arctic, iar Polul Sud în 
Antarctica.

Reţine

Aplică
Scrie enunțurile următoare în caiet şi completează spațiile 

punc tate folosind informațiile din imaginea alăturată:
1. Semicercurile imaginare notate cu litera A se numesc ... .
2. Cercurile imaginare notate cu litera B se numesc ... .
3. Cercul imaginar, situat la jumătatea distanței dintre cei doi 

poli şi notat cu litera C, se numeşte ... .
4. Paralelele situate la 23°30' nord şi sud de Ecuator şi notate 

cu literele D şi E se numesc ... .

Descoperă
Priveşte imaginile 

alăturate şi răspunde 
cerințelor:

1. De câte feluri 
este latitudinea? Dar 
longitudinea?

2. Câte paralele 
sunt? Dar meridiane?

3. În ce emisfere 
este situată Europa?

Vreau să știu  
mai mult!
• Pentru a sublinia 

importanța hărții în studiul 
geografiei, Simion Mehedinți 
spunea că „cea dintâi pagină 
de geografie a fost un plan 
sau o hartă”.

• Un atlas este o colecție 
de hărți. El poate avea şi alte 
informații geografice sub 
formă de ilustrații, tabele, 
diagrame şi grafice. În atlas 
există un index în care sunt 
ordonate alfabetic toate țările 
şi localitățile cuprinse în hărți. 
Fiecare localitate are înscrisă 
alăturat pagina şi grila unde 
poate fi găsită (cuprinzând o 
literă şi un număr).
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Coordonatele geografice sunt latitudinea şi longitudinea. Cu ajutorul 
lor putem localiza cu precizie orice punct de pe suprafața Pământului.

Latitudinea este distanța măsurată în grade de la Ecuator până la un 
anumit punct de pe glob, spre nord sau sud. O aflăm cu ajutorul paralelelor. 
Latitudinea Ecuatorului este de 0°, iar a celor doi poli este de 90°.

Longitudinea este distanța măsurată în grade de la primul meridian 
(meridianul 0°) până la un anumit punct de pe glob. Ea poate fi vestică sau 
estică. O aflăm cu ajutorul meridianelor.

Reţine

Aplică
1. Folosind un Atlas geografic, completează, în caiet, spațiul punc-

tat din textul de mai jos cu răspunsul corect:
„În ziua de 20 iulie am tăiat Tropicul Capricornului pe la 105° 

longitudine (V), iar la 27 ale aceleiaşi luni am trecut Ecuatorul pe la 
meridianul 110° (V). Fregata* se îndreptă spre apus şi intră în apele 
centrale ale Oceanului ... .”

(Jules Verne, 20 000 de leghe sub mări)
*Fregată – vas de război cu trei catarge obişnuit în secolele trecute

2. Care este numele oceanului unde se află punctul ale cărui 
cordo natele geografice sunt menționate în textul de mai jos?

„Cincisprezece zile mai tîrziu, la două mii de leghe de acolo, 
Helvetia al «Companiei Naționale» şi Shannon al Companiei «Royal-
Mail», mergînd în direcții opuse … îşi semnalară reciproc apariția 
monstrului la 42°15' latitudine nordică şi 60°35' longitudine vestică 
de la meridianul Greenwich”.

(Jules Verne, 20 000 de leghe sub mări)

3. Găseşte coordonatele geografice ale punctelor notate, pe harta 
de mai jos, cu cifre de la 1 la 8:

Învaţă să înveți

Linii imaginare

Meridiane

Linii 
verticale

Unesc  
polii.

Sunt 360.

Pornesc 
de la 

meridianul 
0°.

Paralele

Linii 
orizontale

Sunt 
paralele cu 
Ecuatorul.

Sunt 180.

Pornesc  
de la 

Ecuator.

Jules Verne (1828 – 1905)  
a fost fascinat de geografie, 
iar acest fapt s-a reflectat în 
scrierile sale. Romanele sale 
de aventuri sunt citite şi în 

prezent cu aceeaşi pasiune de 
către cititori de toate vârstele. 

Fabuloasele călătorii au loc 
pe toate continentele, sub 

mări şi oceane, în interiorul 
Pământului, chiar şi în spațiu.
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2 MIŞCĂRILE PĂMÂNTULUI  
ŞI CONSECINŢELE LOR

Descoperă

În imaginea de mai jos este reprezentată mişcarea de rotație a 
Pământului. 

1. Ce moment al zilei este notat cu litera A? Dar cu litera B?
2. Cum se numeşte linia imaginară notată cu litera C?
3. Săgeata galbenă sugerează direcția de rotație a Pământului. Ce 

direcție arată ea?

Mișcarea de rotație este mişcarea pe care Pământul o efectuează în 
jurul propriei axe, de la vest la est, timp de aproape 24 de ore. Datorită 
faptului că deplasarea Pământului se face de la vest la est, se creează 
mişcarea aparentă a corpurilor cosmice (Soare, Lună, stele) de la est la 
vest.

Consecințele mişcării de rotație sunt:
• Turtirea Pământului la cei doi poli şi bombarea la Ecuator.
• Succesiunea zilelor şi a nopților. Orice punct de pe suprafața Pămân-

tului aflat la un moment dat în dreptul Soarelui va ajunge din nou în acel loc 
după 24 de ore. De aceea şi temperatura aerului se modifică pe parcursul 
unei zile.

• Variația orei pe glob.
Suprafața Pământului a fost împărțită în 24 de fusuri orare. În 24 de 

ore Pământul parcurge 360° de longitudine, deci un fus orar are 15° de 
longitudine.

Primul fus orar se desfăşoară de o parte şi de alta a meridianului 0°, 
adică între 7°30' longitudine estică şi 7°30' longitudine vestică. Se consideră 
ora 12:00, atunci când Soarele se află în dreptul meridianului locului. Dacă 
vei călători spre est, la fiecare fus orar vei adăuga o oră, iar spre vest, vei 
scădea o oră.

Reţine

Vreau să știu  
mai mult!
Ora oficială a unei țări 

corespunde orei fusului 
orar în care se află capitala 
țării respective. Există țări 
care se întind pe mai multe 
fusuri orare, cum ar fi 
Rusia, China, SUA, Canada, 
Australia.

Dacă pe meridianul 0° 
(Greenwich) este ora 
12:00, pe meridianul de 
180° longitudine estică 
este ora 0:00 (miezul 
nopții) a aceleiaşi zile, în 
timp ce, pe meridianul 
de 180° longitudine 
vestică, ziua următoare 
abia începe. Pentru a 
rezolva această problemă, 
meridianul de 180° 
(opus meridianului 0°) 
este considerat ca 
linia internațională de 
schimbare a datei. Dacă 
pleci duminică seara 
cu avionul din Japonia 
(140° E) spre Hawaii 
(160° V), vei ajunge la 
destinație în dimineața 
zilei de ... duminică!

RA
ZE

LE
 S

O
AR

EL
U

I

C

B

A
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Aplică
Mihai are prieteni în oraşele notate pe harta de mai jos cu cifre 

de la 1 la 6. El vrea să ştie ce oră este în fiecare dintre aceste oraşe, 
pentru a putea vorbi cu prietenii săi.

În oraşul lui, notat cu litera A, este ora 16:00. Ajută-l să afle 
răspunsul!

Harta fusurilor orare

Descoperă

Fotografiile alăturate sunt surprinse în diferite momente pe parcursul 
unui an.

În ce anotimp este realizată fiecare fotografie?
Care este cauza formării anotimpurilor?

Mișcarea de revoluție este mişcarea pe care Pământul o execută în 
jurul Soarelui, de la vest la est, timp de 365 de zile şi 6 ore. 

Datorită celor 6 ore, o dată la patru ani, anul va avea 366 de zile şi se va 
numi an bisect. Luna februarie va avea atunci 29 de zile.

Drumul parcurs de Pământ în jurul Soarelui are o formă ovală şi se nu-
meş te orbită. Viteza de deplasare a Pământului este de aproximativ 30 km 
pe secundă. Tot timpul în deplasarea sa pe orbită, Pământul păstrează 
aceeaşi direcție şi înclinare a axei.

Urmările mişcării de revoluție sunt:
• Formarea şi succesiunea anotimpurilor la latitudini medii. Anotim-

purile sunt rezultatul efectelor comune ale mişcării de revoluție şi înclinării 
axei terestre cu 23°30'.

• Durata inegală a zilelor şi a nopților pe parcursul unui an.

Reţine

A

B

C

D
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Aplică

Asociază fiecărei imagini, textul corespunzător din casetele de 
mai jos, astfel încât informația să fie corectă:

Vreau să știu  
mai mult!

La poli, jumătate de 
an este vară şi jumătate 
de an este iarnă. La 
echinocțiul de primăvară, 
la Polul Nord începe ziua 
polară, care va dura până 
la echinocțiul de toamnă, 
când începe noaptea 
polară. La Polul Sud este 
invers decât la Polul Nord.

Schimbarea 
anotimpurilor influențează 
creşterea plantelor, 
înflorirea copacilor, 
migrarea păsărilor, 
hibernarea animalelor, 
dar şi activitățile 
umane (însămânțarea 
şi recoltarea culturilor 
agricole), cantitatea de 
energie folosită pentru 
încălzire şi iluminat şi chiar 
felul cum ne simțim.

a. La 22 iunie, 
razele Soarelui cad 
perpendicular pe 
Tropicul de Nord. 
Emisfera nordică 
este cea mai 
luminată şi mai 
încălzită. Aici este 
vară şi este cea mai 
lungă zi din an. În 
emisfera sudică 
este iarnă.

b. La 21 martie şi 
23 septembrie, 
razele Soarelui cad 
perpendicular pe 
Ecuator. Ambele 
emisfere primesc 
aceeaşi cantitate de 
lumină şi căldură, 
iar ziua este egală 
cu noaptea (12 
ore). La 21 martie, 
începe primăvara 
în emisfera nordică 
şi toamna, în 
emisfera sudică. 
La 23 septembrie, 
începe toamna în 
emisfera nordică 
şi primăvara, în 
emisfera sudică.

c. La 22 decembrie, 
razele Soarelui cad 
perpendicular pe 
Tropicul de Sud. 
Emisfera sudică 
primeşte cea mai 
mare cantitate de 
lumină şi căldură. 
Aici este vară, fiind 
cea mai lungă zi 
din an. În emisfera 
nordică este iarnă.

Cercul Polar 
de Nord

Cercul Polar 
de Sud

Tropicul  
de Nord

Tropicul  
de Sud

Ecuatorul

Razele 
Soarelui

Cercul Polar 
de Nord

Cercul Polar de Sud

Tropicul  
de Nord

Tropicul de Sud

Ecuatorul

Razele 
Soarelui

Cercul Polar de Nord

Cercul Polar 
de Sud

Tropicul de Nord

Tropicul  
de Sud

Ecuatorul

Razele 
Soarelui

1

2

3

Noapte polară
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Explică

1. Imaginează-ți că 
Pământul s-ar roti în jurul 
propriei axe în 365 de zile. 
Care ar fi consecințele?

2. Dacă axa Pământului nu 
ar mai fi înclinată, care ar fi 
urmările?

Aplică

1. Scrie enunțurile următoare în caiet şi completează-le cu răs-
pun sul corect:

1. La solstițiul de iarnă, cea mai încălzită emisferă este cea  
nordică/ sudică.

2. La 22 iunie, razele Soarelui cad perpendicular pe Tropicul   
Racului/ Capricornului.

3. La 22 decembrie, la Polul Nord este ... ziua polară/noaptea 
polară.

2. Citeşte cu atenție enunțurile de mai jos şi alege răspunsul 
corect:

1. Mişcarea de rotație este cauza formării:
 a. anotimpurilor; b. craterelor; 
 c. mareelor; d. zilei şi nopții.
2. Mişcarea de revoluție durează:
 a. o zi; b. o săptămână; 
 c. o lună; d. un an.

3. În imaginea de mai jos, atunci când Pământul se află în 
punctul B, are loc:

a. echinocțiul de primăvară; b. echinocțiul de toamnă;
c. solstițiul de iarnă; d. solstițiul de vară.

Învaţă să înveți
Mişcările 

Pământului

Ştiai că...

• Rusia se întinde pe 11 
fusuri orare. Atunci când la 
Sankt Petersburg, în vestul 
Rusiei, răsare Soarele, în 
estul Rusiei, Soarele apune.

• China are aceeaşi oră 
pe întreg cuprinsul ei, deşi se 
întinde pe cinci fusuri orare.

• State precum India, Iran 
au o diferență de o jumătate 
de oră față de fusul orar în 
care sunt situate.

în jurul axei proprii:
Mişcarea de rotație

în jurul Soarelui:
Mişcarea de revoluție

de la vest  
la est

365 zile  
şi 6 ore24 ore de la vest 

la est

A

B

C

D
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3ORIENTAREA ÎN SPAŢIUL TERESTRU
(elemente naturale şi instrumente clasice şi moderne)

Amintește-ți!

În clasa a IV-a, la Geografie, 
ai învățat despre punctele car-
dinale şi despre modul cum 
acestea pot fi determinate cu 
ajutorul deplasării aparente a 
Soarelui pe cer, pe tot parcursul zilei. Care dintre mişcările Pământului 
are drept consecință deplasarea aparentă a Soarelui pe cer?

Pe Roza Vânturilor din ima ginea de mai sus, identifică punctele car-
dinale, notate cu cifre de la 1 la 4 şi punctele intercardinale, notate cu 
cifre de la 5 la 8. Ce detaliu din ima gine te-a ajutat să faci identificarea?

Pentru a ne putea orienta în spațiu avem nevoie de puncte de referință 
fixe. Pentru aceasta folosim poziția Soarelui pe cer, în timpul zilei, sau a 
Stelei Polare, în timpul nopții. Locul de unde răsare Soarele se numeşte 
Est sau Orient. Locul unde apune Soarele se numeşte Vest sau Occident. 
Cea mai scurtă umbră, lăsată de obiecte pe parcursul unei zile, ne indică 
direcția Nord.

Putem folosi, de asemenea, observațiile făcute asupra unor elemente 
ale naturii.

Reţine

Explică
Anul trecut, împreună 

cu colegii ei şi doamna 
învățătoare, Maria a făcut 
multe drumeții în jurul 
localității în care trăieşte. 
Astfel, ea şi-a notat tot ceea 
ce a observat în timpul 
drumețiilor, într-un Jurnal, 
iar acum doreşte să vă 
împărtăşească şi vouă ceea 
ce a scris:

„Zăpada se menține timp 
mai îndelungat în partea de 
nord a clădirilor şi a pomilor.”

„Pe versanții sudici, 
pădurea urcă mai mult în 
altitudine.”

„Ramurile şi frunzele 
copacilor izolați sau ale celor 
aflați la marginea pădurilor 
sunt mai dese înspre sud.”

„Muşchii acoperă partea 
de nord a stâncilor şi a 
pietrelor de mari dimensiuni.” 

„Pe partea de nord, 
copacii au coaja neregulată, 
crăpată, umedă şi uneori 
acoperită cu muşchi.”

• De ce sunt adevărate 
observațiile Mariei?

• Ar putea fi aceste 
observații aplicate şi în 
emisfera sudică?

N

S

EV
NV

SV SE

NE

Activitate practică

Desenează Roza Vânturilor în curtea 
şcolii, folosindu-te de o busolă. 

Pe parcursul unui an, în fiecare zi de 
joi, la ora 10:00, aşează-te în centrul Rozei 
Vânturilor şi observă poziția umbrei pe 
care o laşi. 

Va fi umbra în acelaşi loc de fiecare 
dată?
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Busola şcolară este folosită doar pentru orientarea pe teren, permi-
țând aflarea poziției corecte a hărților şi a direcțiilor de deplasare. Aceas-
ta este alcătuită dintr-un cadran, pe care sunt afişate cele patru puncte 
cardinale şi punctele intercardinale, şi un ac magnetizat, rotativ, care are 
proprietatea de a se alinia cu câmpul magnetic al Pământului, pe direcția 
N-S. Nordul magnetic nu coincide cu nordul geografic. 

Pentru a orienta o hartă cu ajutorul busolei, aşează harta pe o supra-
față orizontală plană. Pune deasupra hărții, busola. Roteşte harta până 
când nordul hărții coincide cu nordul indicat de acul busolei.

Reţine Vreau să știu  
mai mult!
Sistemul de poziționare 

globală (GPS), format din 
24 de sateliți, ne permite 
aflarea poziției spațiale 
pe întreg globul, în orice 
condiții meteorologice, 
indiferent de momentul 
zilei. Pentru a profita 
de această tehnologie 
trebuie să ai un receptor 
GPS, un mic dispozitiv 
pe care îl poți purta cu 
tine permanent. Dacă 
eşti într-o drumeție şi te 
rătăceşti, folosind acest 
receptor, vei afla cu 
exactitate coordonatele 
locului în care eşti şi vei 
găsi mai uşor drumul de 
întoarcere. 

O altă utilizare a 
tehnologiei GPS este 
pentru deplasarea şi 
urmărirea navelor pe 
mare şi pe rutele aeriene. 
Spre exemplu, acest lucru 
poate fi folositor dacă 
bărcile de pescuit se pierd 
într-o furtună sau în ceață. 
Sistemul GPS te poate 
ajuta să afli ora exactă, 
până la fracțiunea de 
secundă. 

Cea mai comună 
utilizare a GPS-ului este în 
călătoriile cu maşina. 

Telefoanele mobile 
moderne au receptoare 
GPS încorporate. Astfel 
că, la atingerea unui 
simplu buton, sateliții şi 
programele de navigare îți 
pot indica cea mai rapidă 
cale pentru a ajunge la 
destinație.

Aplică

Dintre hărțile alăturate, notate cu A, B şi C, care este corect 
orientată, conform direcției indicată de acul busolei?

N

N

N

A

B

C
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Amintește-ți!

4 APLICAŢII PRACTICE - Măsurarea timpului 
(zi, săptămână, lună, anotimp, an, calendar)

1. De dimineața, când ne trezim, şi până noaptea, când mergem la 
culcare, când învățăm sau ne jucăm, factorul timp este mereu prezent.

Necesitatea de a măsura intervale de timp şi de a organiza activitățile 
în funcție de timp a existat încă de la începutul omenirii.

Primele unități de timp, ora, ziua, săptămâna, luna şi anul, au fost sta-
bi lite ținând cont de mişcările Pământului şi ale Lunii.

• Asociază corect unitățile de timp din stânga cu imaginile din dreapta, 
care reprezintă mişcări ale Pământului şi ale Lunii, dupa modelul 2-C.

Aplică
1. După ce se întoarce de la şcoală, lui Mihai îi trebuie două ore 

pentru a realiza câteva activități. Timp de 45 de minute pictează, apoi 
îşi face temele timp de 50 de minute, iar în restul timpului citeşte o 
carte. Cât timp a dedicat lecturii cărții?

2. Maria va pleca sâmbătă într-o excursie. Ea ştie că trebuie să fie la 
locul de plecare la ora 9:30. Pentru a ajunge acolo, are nevoie de 25 de 
minute. Timpul necesar pentru a se spăla, îmbrăca şi lua micul dejun 
este de 45 de minute. În fiecare dimineață, ea udă florile, activitate ce 
necesită încă 10 minute. La ce oră trebuie să pună alarma pentru a se 
trezi?

3. Descrie, folosind intervale de timp, o zi din viața ta. În descriere 
trebuie să se regăsească timpul petrecut la şcoală, timpul dedicat 
mesei, odihnei, pregătirii temelor sau activităților recreative. Cărei 
acti vități îi dedici cea mai mare parte a timpului, pe parcursul unei zile?

Calendarul a apărut, 
inițial, datorită necesității de 
a aşeza evenimentele într-o 
cronologie, de a măsura 
vârsta unei persoane sau de 
a şti când poți începe diferite 
activități agricole.

Realizează, împreună 
cu colegii tăi, un calendar 
anual al clasei. Pe el puteți 
indica, prin simboluri 
şi diferite culori, toate 
evenimentele din viața 
clasei tale: zilele de naştere 
ale colegilor, excursiile, 
activitățile din cadrul „Zilelor 
şcolii”, întrecerile sportive, 
olimpiadele, concursurile 
şcolare, precum şi zilele de 
vacanță.

2. Formarea şi succesiunea anotimpurilor sunt o consecință a mişcării 
de revoluție şi a înclinării axei Pământului. Cel mai bine putem observa 
schimbarea anotimpurilor după modificările suferite de plante şi după 
comportamentul animalelor.

a. În ce anotimp înfloresc pomii?
b. Când încep să se coacă fructele?
c. În ce anotimp se îngălbenesc frunzele copacilor şi pleacă păsările 

migratoare?
d. În ce anotimp este cea mai scurtă zi din an, în emisfera nordică?

A B C1. un an

2. o lună

3. o zi

„Calendarul 
clasei”

PROIECT

Ceasul astronomic din Praga
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Orizontul local – orientare, 
măsurare şi reprezentare

Amintește-ți!
Planul alăturat reprezintă cartierul Mariei. 
1. Ajut-o pe Maria să găsească răspunsul la enunțurile de mai 

jos:
a. Față de parc, Spitalul este situat în partea de ... .
b. Pentru a ajunge în centrul comercial, Maria trebuie să se 

deplaseze spre ... .
c. Față de şcoală, clădirea Primăriei este situată în partea de ... .
d. Parcul este situat, față de Primărie, în partea de ... .
2. Calculează distanța pe care o parcurge Maria de acasă până la 

şcoală, pe traseul A-B-C, folosind scara de proporție înscrisă pe plan.
3. Cu ajutorul scării de proporție, calculează suprafața parcului.

PROIECT
Realizează, 

împreună cu 
colegii tăi, planul 
satului sau al cartierului în 
care trăieşti. Pentru aceasta, 
va trebui să vă notați locul 
principalelor instituții 
publice, direcția străzilor 
după punctele cardinale 
şi să măsurați distanțele 
cu pasul. Stabiliți semnele 
convenționale: clădirile 
vor fi reprezentate prin 
dreptunghiuri sau alte forme 
geometrice asemănătoare 
cu forma clădirii respective, 
străzile, prin două linii 
paralele, mai apropiate sau 
mai depărtate, în funcție de 
lărgimea lor, râul, prin linii 
ondulate de culoare albastră. 
Stabiliți şi alte semne 
convenționale pentru păduri, 
parcuri, monumente sau alte 
elemente.

Aplică
Maria călătoreşte pentru prima dată la Bucureşti. Trenul a oprit în 

Gara de Nord. Acum, ea trebuie să ajungă la verişoara ei, care locu-
ieşte în cartierul Militari, şi va merge cu metroul până la stația Luje-
rului (vezi harta de mai jos).

1. Ajut-o să găsească cel mai scurt traseu, pentru a se întâlni mai 
repede cu verişoara ei.

2. Folosind legenda, spune câte magistrale de metrou sunt în 
Bucureşti.

3. Care sunt stațiile de corespondență între magistrale?

SCARA 1:10 000

Parc
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Poliție

Centru 
comercial
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C
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Staţii cu lifturi pentru
persoane cu dizabilităţi

Gara de Nord - Depou Străulești

Râul Doamnei - Eroilor

Linii de metrou în pregătire:
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Crochiul (schița 
geografică) este un 
desen cu mâna liberă, o 
reprezentare simplificată 
a elementelor geografice. 
Pe el pot fi reprezentate 
clădiri, forme de relief, 
ape, autostrăzi, păduri, 
peşteri şi altele. Se 
realizează cu creionul, 
pentru ca eventualele 
greşeli să poată fi şterse 
şi corectate.

Realizează o schiță 
în care să reprezinți 
principalele obiective 
turistice din localitatea ta 
sau din județul tău.

Aplicaţie 
practică

Descoperă

Studierea geografiei nu se poate face 
doar cu ajutorul fotografiilor şi al hărților. In-
formații despre caracteristicile unui te ri  toriu 
sunt adesea oferite sub formă de nu mere 
şi date (spre exemplu, lungimea unor ape 
curgătoare, altitudinea unor munți, su pra-
fețele ocupate de apă şi de uscat). Pentru a 
studia şi compara aceste informații, se folo-
sesc reprezentările gra fi ce, care ajută la o mai 
bună vizualizare a datelor numerice. Într-o 
histogramă, numerele sunt transformate în coloane verticale sau orizontale.

Priveşte graficul de mai sus şi spune care este cel mai lung fluviu. Care este lungimea lui 
aproximativă?

Aplică

1. În graficul ală-
turat, este repre-
zen tată suprafața 
ocu pată de fie-
care treaptă de 
relief din totalul 
suprafeței țării 
noastre. Care 
treap tă de relief 
ocupă suprafața 
cea mai mică? Dar 
cea mai mare?

2. Desenează, pe caiet, un pătrat divizat în 100 de pătrățele egale. 
Reprezintă fiecare treaptă de relief, colorând diferit pătrățelele ce 
corespund suprafeței ocupate de aceasta (de exemplu, câmpiile, 30 
pătrățele colorate în verde).

3. În tabelul de mai jos, sunt prezentate valorile temperaturii 
medii lunare de la o stație meteorologică din țara noastră. Cu ajutorul 
datelor din tabel, desenează un grafic în caiet. Pe axa orizontală scrie 
numele lunilor, iar pe cea verticală, valorile temperaturii aerului. Orice 
grafic trebuie să aibă titlu, legendă, iar la extremitățile celor două axe, 
să fie precizate elementele reprezentate.

Chart Title

Campii Munti Dealuri

Munți
28%

Câmpii
30%

Dealuri și podișuri
42%

Construirea unor forme simple  
de reprezentare grafică şi cartografică

Lunile
Temperatura 
aerului (°C)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
-1 0 4 12 15 19 21 22 18 14 7 1

Lungimea fluviilor Terrei — sursa: Atlasul lumii pentru 
elevi, National Geographic Society, Grup Editorial Litera

km
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1. Scara 1:200 000

2. Scara 1:20 000

3. Scara 1:5 000 000

0 50 100 150 200 250 km

0 200 400 600 800 1000 m

0 2 4 6 8 10 km

I. În coloana A sunt notate diferite scări numerice, iar în coloana B sunt 
desenate scări grafice. Realizează corespondența dintre scara numerică şi 
scara grafică ce îi corespunde.

II. Citeşte enunțurile următoare şi spune litera corespunzătoare răs-
pun sului corect:

1. Razele Soarelui cad perpendicular pe Tropicul Capricornului în 
timpul:

a. echinocțiului de primăvară; b. echinocțiului de toamnă;
c. solstițiului de iarnă;  d. solstițiului de vară.

2. Dintre hărțile cu scările numerice de mai jos, cele mai multe detalii 
ni le oferă harta cu scara numerică:

a. 1:2 000 000; b. 1:500 000; c. 1:20 000; d. 1:5 000.

3. Dintre imaginile alaturate, o fotografie satelitară este cea notată cu 
litera:

IV. Se dă următoarea serie de ani: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Spune care dintre aceştia sunt 
ani bisecți. Cum ai reuşit să îi găseşti?

A B C

A B

III. Scrie în caiet coordonatele geografice ale punctelor marcate pe glo-
bul geografic alăturat, cu literele A, B şi C.

RECAPITULARE. EVALUARE

a.

b.

c.
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I. Citeşte cu atenție enunțurile următoare şi alege răspunsul corect:

1. Cu ajutorul scării de proporție a unei hărți aflăm:
 a. altitudinea; b. punctele cardinale;
 c. relația dintre distanța de pe teren şi distanța de pe hartă;
 d. semnificația simbolurilor de pe hartă.

2. Maria trebuie să realizeze un proiect despre Munții Himalaya, iar pentru a-i localiza va folosi 
o hartă:

 a. administrativă; b. climatică; c. fizică; d. politică.

3. Mişcarea de rotație a Pământului se realizează de la:
 a. est la vest; b. nord la sud;  c. sud la nord; d. vest la est.

4. Una dintre consecințele mişcării de revoluție a Pământului o constituie formarea:
 a. anotimpurilor; b. fazei de Lună Plină; c. mareelor; d. zilei şi nopții.

Pentru fiecare răspuns corect primeşti 0,5 puncte.

II. Scrie enunțurile următoare în caiet şi completează-le cu răspunsul corect:
1. Linia imaginară care uneşte cei doi poli, trecând prin centrul Pământului, se numeşte ... .
2. Cercul imaginar care împarte Pământul în emisfera nordică şi sudică se numeşte ... .
3. Pe o hartă cu scara 1:2 000 000, distanța măsurată între două localități este de 5 cm. Distanța 

în realitate este de ... .
4. La 23°30’ latitudine nordică se află cercul imaginar numit ... .
5. Longitudinea o aflăm cu ajutorul semicercurilor imaginare numite ... .

Pentru fiecare răspuns corect primeşti 1 punct.

III. Citeşte fiecare dintre enunțurile de mai jos şi spune dacă este adevărat sau fals.
1. Mişcarea de rotație a Terrei durează 365 de zile şi 6 ore.
2. În timpul echinocțiilor, razele Soarelui cad perpendicular pe Ecuator.
3. Atunci când călătorim spre est, la fiecare fus orar scădem o oră.
4. La 23 septembrie, la Polul Nord începe noaptea polară.

Pentru fiecare răspuns corect primeşti 0,5 puncte.
Felicitări! Ai ajuns la final! Din partea noastră vei primi 1 punct. 

AUTOEVALUARE

Câte puncte ai reuşit să obţii?



Terra – o planetă în transformare

Unitatea3Unitatea3
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Priveşte imaginile alăturate şi asociază fiecare imagine cu una 
dintre geosferele (învelişurile) enumerate, după modelul B-d:

a. atmosfera (învelişul aerului);
b. biosfera (învelişul viețuitoarelor);
c. hidrosfera (învelişul apei);
d. litosfera (învelişul de piatră).

Observă

Descoperă

Spațiul de la suprafața Pământului este împărțit în patru geosfere: 
litosfera (învelişul de piatră), atmosfera (învelişul aerului), hidrosfera 
(învelişul apei) şi biosfera (învelişul viețuitoarelor). Geosferele nu sunt 
independente unele de altele, ele interacționează continuu.

1. De ce crezi că geosferele au fost reprezentate prin cercuri care 
se întrepătrund?

2. Care este cea mai importantă dintre geosfere? Argumentează 
răspunsul dat!

Observă

Priveşte această fotografie a 
planetei noastre, realizată din 
spațiul cosmic.

• Care sunt geosferele care pot 
fi observate?

• Prin ce culori apar ele 
reprezentate?

A

B

C

D

Litosfera

Atmosfera

Hidrosfera

Biosfera

Geosferele Terrei
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Litosfera

1 CARACTERISTICI GENERALE  
ŞI IMPORTANŢĂ

Descoperă

Priveşte imaginile alăturate:
1. În imaginea A sunt reprezentate învelişurile interne ale Pămân-

tului. Cu ce literă este notat cel mai subțire dintre învelişuri?
Acest înveliş este litosfera.
2. Ce părți dintr-o piersică pot fi observate în imaginea B? Cu care 

dintre aceste părți poate fi comparat învelişul intern al Pământului, 
identificat la întrebarea 1?

Litosfera este învelişul solid, aflat la exteriorul Pământului. Ea 
cu prinde crusta sau scoarța terestră şi stratul superior al mantalei. 
Litosfera este compusă din minerale şi roci şi acoperă întreaga supra-
față a Pământului, din vârful Everest până în cel mai adânc punct din 
Groapa Marianelor.

Litosfera reprezintă suportul pentru toate formele de viață care 
există pe Pământ, dar şi cel mai mare rezervor de resurse minerale 
utile. Acestea constituie materia primă necesară realizării produselor 
pe care omul le foloseşte zilnic. 

În litosferă se află combustibili: cărbuni, petrol şi gaze naturale. 
Fără aceştia, viața omului, aşa cum o ştim azi, ar fi fost imposibilă. De 
asemenea, acest înveliş al Pământului le oferă oamenilor rocile de 
construcție. 

Litosfera se află într-o continuă transformare.

Reţine

A B

Învaţă să înveți

Roci de construcție

Minereuri feroase  
şi neferoase

Combustibili: petrol,
cărbuni, gaze naturale

Sare

LITOSFERA este învelişul  
solid aflat la exteriorul 

Pământului.



40

2 STRUCTURA INTERNĂ A TERREI

Descoperă
Structura internă a Pământului poate fi asemănată cu cea a unei piersici. 

Sâmburele piersicii este nucleul, iar scoarța terestră este coaja piersicii.
Priveşte imaginea de mai jos, care reprezintă structura internă a Pămân-

tului. Copiază enunțurile următoare în caiet şi scrie în dreptul fiecăruia 
dacă este adevărat (A) sau fals (F):

Pământul este cea mai mare dintre planetele telurice, de aceea structura 
sa internă este asemănătoare cu a acestor planete. El este alcătuit din 
nucleu, manta şi scoarța terestră.

Nucleul intern este solid, iar nucleul extern este lichid. Ambele sunt 
alcătuite din nichel şi fier şi au temperaturi foarte mari, cuprinse între 
3 000°C şi 5 000°C.

Nucleul este înfăşurat în manta. Aceasta este în cea mai mare parte 
solidă, însă, la partea sa superioară, se află o materie vâscoasă, cu tem pe-
raturi de peste 1 000°C, numită magmă. Pe magmă se află scoarța terestră. 

Scoarța terestră poate fi continentală, atunci când se află sub continente, 
sau oceanică, atunci când este sub oceane. Scoarța continentală este mai 
groasă (20 – 80 km) decât cea oceanică (5 – 15 km).

Scoarța terestră sau litosfera este alcătuită din roci, iar acestea sunt 
constituite dintr-unul sau mai multe minerale.

Reţine

1. Pământul este 
alcătuit din nucleu, 
manta şi scoar ța 
terestră.

2. Scoarța terestră este 
cel mai gros dintre 
în velişuri.

3. Scoarța terestră este 
situată deasupra 
man talei.

4. Dintre toate cele trei 
învelişuri, cea mai 
ma re grosime o are 
nucleul.

Nucleu intern

Nucleu extern

Manta

Scoarța terestră

Aplică
Calculează grosimea scoarței terestre într-un punct de pe Terra, 

ştiind că grosimea nucleului este de 3 470 km, iar grosimea mantalei 
este de 2 830 km. Raza Pământului este de 6 371 km.

Vocabular
Dezagregare – ansamblu 

de procese fizice ce conduc 
la distrugerea rocilor, prin 
sfărâmarea în fragmente 
de dimensiuni diferite. 
Aceasta se produce din cauza 
diferențelor de temperatură, 
îngheț–dezghețului şi acțiunii 
organismelor, a apelor şi a 
vântului.

Eroziune – proces 
geomorfologic de modelare 
a scoarței terestre prin 
dislocarea particulelor de rocă 
de către agenții externi (ape 
curgătoare, ghețari, vânt etc.).
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În natură, după 
modul lor de formare, 
există trei tipuri de 
roci: mag matice, 
metamorfice şi 
sedimentare. Rocile 
diferă între ele după o 
serie de caracteristici 
ale mineralelor ce 
le compun: forma, 
mă rimea, culoarea, 
duritatea şi structura. 
Unele minerale sunt 
foarte moi (talcul), 
în schimb altele sunt 
foarte dure (diamantul). 
Cuarțul este cel mai 
răspândit mineral.

În imaginea alăturată, 
este prezentat modul de 
formare al rocilor.

1. Prin ce proces trece magma pentru a se transforma într-o rocă 
magmatică?

2. La temperaturi şi presiuni mari, în ce tip de rocă se transformă 
rocile magmatice şi cele sedimentare?

Rocile magmatice s-au format prin răcirea şi consolidarea magmei, 
care pătrunde spre suprafață prin crăpăturile scoarței terestre. Ele 
sunt grele şi dense. Cele mai răspândite roci magmatice sunt granitul 
(rocă magmatică de adâncime), bazaltul şi andezitul (roci magmatice de 
suprafață).

Rocile sedimentare s-au format printr-un proces complex. Rocile de 
la suprafața Pământului sunt supuse continuu proceselor de eroziune 
şi dezagregare. Apoi, sedimentele rezultate sunt transportate de vânt 
sau apele curgătoare fie pe uscat, fie în apă (în mări sau lacuri), unde se 
acu mulează şi sunt consolidate. Aşa s-au format nisipul, pietrişul, argila, 
gresiile, marnele ş.a. 

Rocile metamorfice au apărut în scoarța terestră prin transformarea 
celorlalte tipuri de roci, datorită temperaturilor şi presiunilor mari. Cris-
talele ce le compun sunt rearanjate, astfel încât rocile rezultate sunt 
complet diferite de cele inițiale. Dintre rocile metamorfice, cele mai 
cunos cute sunt şisturile cristaline şi marmura (rezultată prin trans for-
marea calcarului).

Reţine

Vreau să știu  
mai mult!
Rocile sedimentare sunt 

cele mai comune roci şi 
acoperă 75% din suprafața 
Terrei. Ele pot conține 
fosile. De asemenea, pot 
avea înmagazinate depozite 
de apă. 

Unele roci sedimentare, 
cum ar fi sarea, au rezultat 
prin evaporarea apei 
mării. Altele s-au format 
prin acumularea resturilor 
de animale (petrolul şi 
gazele naturale) şi plante 
(cărbunii). Calcarul s-a 
format în apele oceanelor, 
din scheletele animalelor 
marine care, uneori, pot fi 
vizibile în rocă sub formă de 
fosile.

Roci 
magmatice

Roci 
metamorfice

Roci 
sedimentare

Căldură  
și presiune 

Magmă 

Dezagregare  Dezagregare  
și eroziuneși eroziune

Dezagregare  
și eroziune

Acumulare  Acumulare  
și consolidareși consolidare

Topire

Topire

Răcire

Căldură  Căldură  
și presiune și presiune Dezagregare  Dezagregare  

și eroziuneși eroziune

Descoperă
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Aplică
În imaginile de mai jos, sunt prezentate câteva tipuri de roci.

Descoperă

Scoarța terestră nu este continuă, ea este fragmentată în plăci tectonice. 
Priveşte harta de mai jos şi răspunde întrebărilor:

Desenează pe caiet tabelul de mai jos şi completează-l cu numele 
rocilor, prezentate în imagini.

Bazalt Calcar Granit

Marmură Sare Șist verde

Roci magmatice Roci metamorfice Roci sedimentare

1. Cum se numesc plăcile tectonice reprezentate pe hartă?
2. Care este cea mai sudică dintre plăcile tectonice?
3. Cu ce placă tectonică se învecinează spre nord placa Africană?

Ştiai că...

• La început a existat 
un singur continent, numit 
Pangaea, şi un singur 
ocean, numit Panthalasa. 
Ca urmare a deplasării 
plăcilor tectonice, Pangaea 
s-a fragmentat în două: 
Laurasia, în emisfera 
nordică, şi Gondwana, în 
emisfera sudică.

Svartifoss (Cascada Neagră) 
din Islanda, înconjurată  
de coloane de bazalt.

HARTA PLĂCILOR TECTONICE
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Observă

Plăcile tectonice nu sunt fixe, ele se deplasează continuu pe manta, 
datorită curenților care se formează în magmă, ca urmare a diferențelor 
de temperatură. Aceşti curenți sunt reprezentați, în imaginea de mai jos, 
prin săgețile roşii.

Priveşte cu atenție imaginea şi răspunde întrebărilor următoare:

Magma iese prin rift, sub formă de lavă, şi se întăreşte de o parte şi 
de alta a acestuia, formând dorsale (lanțuri de munți subacvatici). Atunci 
când dorsalele ies deasupra nivelului apei, apar insule vulcanice (spre 
exemplu, insula Islanda). Uneori, magma se consolidează în interiorul 
riftului, forțând plăcile tectonice să se depărteze. Astfel, se creează 
scoarță, iar fundul oceanului se extinde. Acest lucru se întâmplă în 
Oceanul Atlantic şi Oceanul Indian, iar fenomenul este cunoscut sub 
numele de expansiunea fundului oceanic.

Atunci când două plăci tectonice se întâlnesc (datorită ramurilor 
descendente ale curenților magmatici), placa tectonică mai grea (de 
regulă, cea oceanică), pătrunde sub cea mai uşoară, se rupe şi se topeşte 
în magmă. Acest fenomen se numeşte subducție şi se realizează în 
fose. Subducția este însoțită de cutremure şi vulcanism. Aici, scoarța 
se consumă, iar suprafața oceanului se micşorează. Majoritatea feno-
menelor de subducție de pe Terra se produc pe marginile Oceanului 
Pacific, zonă cunoscută sub numele de „Cercul de Foc al Pacificului”.

Reţine

1. Acolo unde se întâlnesc două ramuri ascendente (care urcă) ale 
curenților magmatici, presiunea foarte mare face ca scoarța terestră să 
se rupă şi apare o deschizătură. Cum se numeşte această deschizătură?

2. Cum se numeşte locul unde se întâlnesc două ramuri descendente 
(care coboară) ale curenților magmatici?

3. De o parte şi de alta a unui rift:
  a. se creează scoarță;  b. se consumă scoarță.

4. În fose (gropi abisale), scoarța terestră:
  a. se creează;   b. se consumă.

Aplică

Desenează în caiet schițele 
de mai jos. Scrie, pe caiet, 
enunțurile şi completează 
spațiile punctate cu răspunsul 
corect:

1. Fenomenul de subducție 
este reprezentat în imaginea 
notată cu cifra ... .

2. Riftul este notat cu litera 
..., iar dorsala cu litera ... .

3. Cu litera a este notată ... .
4. Fenomenul de expansiune 

a fundului oceanic se realizează 
în imaginea notată cu cifra ... .

1

2

Thingvellir (Islanda) - riftul care 
desparte Placa Nord Americană  
de Placa Euroasiatică
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3RELIEFUL: CONTINENTE ŞI BAZINE 
OCEANICE; FORME MAJORE DE RELIEF

Amintește-ți!
Priveşte harta de mai jos, pe care sunt reprezentate formele de relief 

ale Terrei, şi răspunde următoarelor cerințe:
1. Care sunt formele de relief major care pot fi observate pe hartă?
2. Enumeră cele şapte continente ale Terrei.
3. Enumeră oceanele Terrei. Care dintre ele are cea mai mare suprafață?

Relieful reprezintă totalitatea neregularităților scoarței terestre. 
For mele de relief sunt clasificate, după mărimea lor şi după modul de 
formare, astfel:

• Forme de relief planetare: continentele şi bazinele oceanice;
• Forme de relief major ale continentelor şi bazinelor oceanice;
• Microforme sau forme de relief minor, create de agenții externi 

(apele curgătoare, vântul, precipitațiile, ghețarii etc.).
Continentele sunt întinderi mari de uscat, înconjurate de oceane şi 

mări. Cele şapte continente (Asia, Africa, America de Nord, America de 
Sud, Europa, Australia şi Antarctica) ocupă 29% din suprafața Terrei şi se 
află mai mult în emisfera nordică.

Bazinele oceanice sunt mari depresiuni ale scoarței terestre în care 
s-au acumulat cantități foarte mari de apă sărată. Terra este acoperită 
în cea mai mare parte de oceane şi mări (71%). Oceanul Planetar este 
format din patru oceane: Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic, Oceanul 
Indian şi Oceanul Arctic (Înghețat). 

Reţine

Ştiai că...

• Antarctida este numele 
uscatului din jurul Polului 
Sud.

• Oceanul Pacific, 
Oceanul Atlantic şi Oceanul 
Indian reprezintă peste 96% 
din suprafața Oceanului 
Planetar.

• Volumul apei oceanice 
este atât de mare încât, dacă 
suprafața Terrei ar fi netedă 
şi sferică, oceanele ar 
acoperi întreg Pământul şi ar 
avea o adâncime uniformă 
de 2 000 m.

• În anul 2021 National 
Geographic Society a 
anunțat recunoaşterea 
Oceanului Sudic, format de 
apele din jurul Antarcticii 
până la 600 latitudine sudică.

HARTA FIZICĂ A LUMII

LEGENDĂ
Câmpii
Dealuri
Munți

0 4000 km
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Aplică
1. În tabelul de mai jos, este prezentată suprafața continentelor. 

Ordonează-le crescător în funcție de suprafața lor.

2. Linia țărmului se află la contactul dintre apă şi uscat şi corespunde 
nivelului mediu al apelor mărilor şi oceanelor. Nivelul mării se notează 
cu 0 m şi de aici începe măsurarea altitudinii (înălțimii) reliefului conti-
nentelor şi a adâncimilor bazinelor oceanice.

Altitudinea medie a continentelor față de nivelul mării este de 
840 m, iar adâncimea medie a celor patru oceane este de 3 729 m.

a. Calculează de câte ori este mai mare (aproximativ) adâncimea 
medie a oceanelor față de altitudinea medie a continentelor.

b. Ce reprezintă linia punctată roşie? Dar linia punctată neagră?

Continente
Europa

Asia

Africa

America de Nord

America de Sud

Australia şi Oceania, inclusiv Noua Guinee

Antarctica

Suprafața (km2)
  9 947 000

44 570 000

30 065 000

24 474 000

17 819 000

  7 692 000

13 209 000

Insulele sunt întinderi de uscat mai mici decât continentele, încon jurate din toate părțile de apă. 
După modul lor de formare se disting mai multe tipuri de insule.

• Insulele continentale sunt rezultate prin desprinderea dintr-un continent (de exemplu, Insulele 
Britanice, Insula Madagascar, Insula Groenlanda).

• Insulele vulcanice reprezintă partea terminală a conurilor vulcanilor submarini (Insula Islanda, 
Insulele Hawaii, Insulele Azore).

• Insulele coraligene au luat naştere din scheletele calcaroase ale coralilor, viețuitoare marine 
ce trăiesc mai ales în regiunile tropicale (de exemplu, Insulele Seychelles). În prezent, poluarea şi 
încălzirea globală amenință supraviețuirea multor recifuri de corali.

Mai multe insule formează un arhipelag. Cel mai mare arhipelag al Terrei este Arhipelagul 
Indonezian.

Reţine

Ştiai că...

• În viitor, Insulele Hawaii 
se vor deplasa spre nord-
vest împreună cu placa 
Pacifică şi se vor scufunda 
încet pentru a deveni munți 
submarini. O nouă insulă 
vulcanică, numită Loihi, se 
va forma în sud-est.

Vârful Everest 

Procentul din suprafața Pământului (%)
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Sursa: Atlasul lumii pentru elevi, National Geographic Society
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Aplică
Priveşte cu atenție harta de mai jos şi răspunde cerințelor:
1. Care este numele continentelor notate cu litere de la A la G?
2. Cum se numesc insulele marcate cu cifre de la 1 la 6?

Cercetează
Foarte multe insule 

coraligene sunt în pericol de a 
dispărea, ca urmare a creşterii 
nivelului Oceanului Planetar.

• Caută pe Internet informații 
despre insulele amenințate cu 
dispariția şi localizează-le pe 
Harta fizică a lumii.

Relieful major al continentelor

Vreau să știu  
mai mult!

Munții de încrețire s-au 
format de-a lungul a milioane 
de ani, ca urmare a mişcării 
plăcilor tectonice. În bazinele 
oceanice, aflate la marginea 
continentelor, s-au acumulat 
sedimente în strate orizontale, 
de grosimi foarte mari. Aceste 
sedimente au fost aduse în 
oceane de către fluvii sau 
au rezultat din distrugerea 
țărmurilor. Ca urmare a greutății 
stratelor, pe fundul bazinului 
oceanic au apărut fisuri, prin 
care a pătruns magma, care a 
bombat uşor straturile, de jos în 
sus. Din cauza deplasării plăcilor 
tectonice una spre cealaltă, 
sedimentele au fost cutate, au 
ieşit de sub apă şi au format 
munții de încrețire.

Amintește-ți!
Relieful major al continentelor este format din munți, dealuri, 

podişuri şi câmpii. Formele de relief se diferențiază între ele prin modul 
de formare, altitudine sau pantă.

1. Prin ce culori sunt reprezentate pe hartă treptele de relief?
2. Care este cea mai înaltă treaptă de relief? Dar cea mai joasă?

Munții sunt cele mai înalte forme de relief şi au, de regulă, altitudini 
peste 1 000 m (800 m). Ei s-au format prin erupții vulcanice sau prin 
încre țirea scoarței terestre.

Părțile componente ale unui munte sunt: poale, versant, culme şi 
vârf. Partea cea mai joasă a muntelui o reprezintă poalele. Versanții fac 
legătura între baza muntelui şi culme. Ei sunt foarte abrupți, atunci când 
munții sunt înalți. La partea superioară a muntelui se află culmea, iar 
aceasta se termină printr-unul sau mai multe vârfuri. Munții sunt frag-
mentați de văi. Părțile joase din interiorul munților se numesc depresiuni.

Munții pot apărea sub forma unor masive izolate sau pot fi grupați 
în lanțuri muntoase, ce se întind pe sute sau mii de kilometri (Alpii, 
Carpații, Himalaya, Anzii), sau sisteme muntoase (Cordilierii).

După vârsta lor, munții pot fi tineri sau vechi (bătrâni).

Reţine

Depresiunea intramontană 
Brașov

A

C

E

B
D

G

F



47

Aplică

1. Priveşte cu atenție 
imaginea alăturată şi 
identifică părțile componente 
ale muntelui, notate cu cifre 
de la 1 la 4. Cum se numeşte 
forma de relief minor, creată 
de o apă curgătoare şi notată 
cu cifra 5?

• Cum se numesc cele trei vârfuri din 
imaginea alăturată, care au altitudini de 
peste 2 500 m?

Vf. Negoiu Vf. Călțun Vf. Lespezi

Munții Făgăraș

Munții Appalachi – munți vechi Munții Alpi – munți tineri

3. Se dau denumirile: 
Munții Anzi, Munții 
Atlas, Munții Stâncoşi, 
vârful Aconcagua, vârful 
Elbrus, vârful Everest 
(Chomolungma), vârful 
Kilimanjaro, vârful Kosciuszko, 
vârful McKinley, vârful Mont 
Blanc.

Cu ajutorul Atlasului 
geografic, identifică vârfurile 
notate pe harta alăturată cu 
cifre de la 1 la 7 şi lanțurile 
muntoase notate cu 8, 9 şi 10.

HARTA FIZICĂ A LUMII

LEGENDĂ
Câmpii
Dealuri
Munți

Vârf

2. Analizează imaginile 
de mai jos şi găseşte două 
deosebiri între Munții 
Appalachi şi Munții Alpi.

1

5

3 4

2

0 4000 km
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Dealurile sunt forme de relief cu altitudini cuprinse între 250 şi 
1 000 m, care au aceleaşi părți componente ca şi munții şi sunt alcătuite 
din roci mai ales sedimentare. Ele s-au format astfel:

• prin depunerea sedimentelor cărate de apele curgătoare sau de 
vânt;

• prin cutarea şi ridicarea scoarței terestre;
• prin fragmentarea unor munți joşi sau a unor podişuri de către 

apele curgătoare.
Podișurile sunt forme de relief cu altitudini mai mari de 200 m, unde 

pre domină suprafețele plane. Sunt delimitate de regiunile învecinate 
prin versanți abrupți. Ele s-au format prin erodarea unor munți vechi. 
De asemenea, au rezultat şi prin umplerea cu sedimente a unor mări 
sau lacuri, care apoi au devenit uscat.

Câmpiile sunt cele mai joase forme de relief, cu altitudini cuprinse, 
de obicei, între 0 şi 300 m. Acestea sunt caracterizate prin suprafețe 
netede sau uşor ondulate. Ele s-au format prin retragerea apelor unor 
mări, prin eroziunea unor munți sau podişuri vechi sau prin depunerea 
sedimentelor la poalele munților sau într-un lac.

Reţine

Aplică
1. Compară cele două imagini de mai jos, notate cu A şi B. Preci-

zează trei dife rențe între formele de relief reprezentate.

2. Imaginea alăturată reprezintă o câmpie. 
Cum arată linia orizontului?

3. Găseşte două deosebiri şi o asemănare 
între o câmpie şi un deal (deosebirile şi asemă-
narea se pot referi la modul de formare, altitu-
dini, tipuri de roci, părți componente sau alte 
as pec te specifice).

A B
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Pământul este o planetă a apei. Dacă ne vom scufunda sub apă, vom 
putea descoperi o altă lume, pentru că aspectul bazinelor oceanice nu 
este neted. Există mai multe metode prin care oamenii de ştiință au 
pu tut explora oceanele: cartografierea cu ajutorul sonarelor, imaginile 
sate litare, submarinele sau diverse instrumente, care pot prelua imagini 
de la adâncimi mari.

Priveşte imaginea de mai jos şi spune care sunt formele de relief ale 
bazinelor oceanice. Până la ce adâncimi ajunge fiecare dintre aceste for-
me de relief?

Descoperă

0 m
200 m

6000 m

3000 m

Platforma continentală Abruptul continental Câmpia abisală

Formele de relief major, specifice bazinelor 
ocea nice sunt: platforma continentală, abruptul 
conti nental, câmpia abisală, dorsalele oceanice 
şi fosele (gropile abisale).

Platforma continentală reprezintă o prelun-
gire a conti nen tului sub apa oceanică. Ea are 
as pec tul unei câmpii cu pantă lină ce coboară 
până la 180 m (200 m). Aici se desfăşoară o parte 
dintre activitățile omului, cum ar fi pescuitul sau 
extracția petrolului şi a gazelor naturale.

Abruptul continental (povârnişul continen-
tal) face legătura dintre platforma continentală 
şi câm pia abisală. Acesta coboară până la 3 000 
m adâncime şi are o pantă mare.

Câmpia abisală ocupă cea mai mare parte 
din suprafața bazinului oceanic şi coboară la 
adân cimi mai mari de 3000 m. Aici se pot afla 
vulcani stinşi sau activi, aflați fie sub apă, fie 
la suprafață, sub forma insulelor vulcanice (de 
exemplu, Insulele Hawaii).

Reţine

Relieful major al bazinelor oceanice

Rift Fosă

Islanda - Silfra

0 m
200 m

3000 m

Platforma 
continentală

Abruptul 
continental

Câmpia abisală
Abruptul

continentalAdâncime
(m)

Dorsală
Rift Fosă
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Amintește-ți!
1. Ce fenomen se produce în fose?
2. Cum se numeşte deschizătura prin care magma iese la suprafață 

şi, întărindu-se, formează dorsale?

Priveşte imaginile alăturate. Ce reprezintă ele? Ce agent extern le 
modelează continuu?

Descoperă

Ţărmul reprezintă zona marginală a uscatului, la limita unei întinderi 
de apă, asupra căreia se exercită permanent acțiunea valurilor. Poate fi 
țărm înalt, cu faleză, sau țărm jos, cu plajă. Linia țărmului desparte relieful 
continentelor de relieful bazinelor oceanice, în lungul ei realizându-se 
contactul dintre apă şi uscat. Ea corespunde nivelului apei oceanice 
şi marine şi are altitudinea de 0 m. Linia celor mai multe țărmuri nu 
este dreaptă, ci prezintă o serie de articulații: golfuri, peninsule, insule, 
capuri, istmuri, strâmtori.

Golfurile sunt porțiuni ale unei mări sau ale unui ocean care pătrund 
în interiorul continentului.

Peninsulele sunt prelungiri ale uscatului în mare, înconjurate din trei 
părți de apă. Cea mai mare peninsulă a Terrei este Peninsula Arabia.

Insulele sunt porțiuni de uscat, înconjurate din toate părțile de apă. 
Insula Groenlanda este cea mai mare insulă a Terrei.

Reţine

Aplică

1. În imaginile de mai jos sunt reprezentate Golful Biscaya şi 
Golful Mexic. Cu ajutorul Atlasului geografic, răspunde următoarelor 
cerințe:

a. Cum se numesc continentele unde se află cele două golfuri?
b. Cum se numesc peninsulele ce le mărginesc?
c. Cum se numesc insulele din apropierea Golfului Mexic?

Golful Biscaya
Golful Mexic
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Aplică
2.  Priveşte imaginea de mai jos şi răspunde urmă toarelor 

întrebări:
a. Care este numele continentelor notate cu literele A şi B?
b. Cum se numesc mările notate cu cifrele 1, 2 şi 3?
c. Cum se numesc golfurile notate cu cifrele 4 şi 5?

Capul reprezintă cea mai înaintată porțiune a uscatului 
în mare (de exem plu, Capul Roca din vestul Europei, Capul 
Horn din sudul Americii de Sud, Capul Acelor din sudul 
Africii etc.).

Istmul este o fâşie îngustă de uscat care leagă două su-
prafețe de uscat mai mari şi, uneori, chiar două continente 
(istmul Panama uneşte America de Nord cu America de 
Sud, istmul Suez leagă Africa de Asia). Câteodată istmu rile 
sunt tăiate de canaluri navigabile, astfel distanțele pe mare 
scurtându-se foarte mult.

Strâmtorile sunt porțiuni maritime înguste care unesc 
mările sau oceanele înve ci nate. Strâmtoarea Gibraltar face 
legătura dintre Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic, 
iar Strâmtoarea Bosfor uneşte Marea Neagră cu Marea 
Marmara.

Reţine

A
1

B
2

3

4
5

Capul Roca, Portugalia

Istmul Panama

Strâmtoarea Bosfor

Canalul Corint (Grecia) 
traversează istmul cu 

acelaşi nume

Peninsula 
Arabia
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4 VULCANII ŞI CUTREMURELE

Cele mai spectaculoase manifestări ale energiei naturale a Terrei, 
vul canii, sunt responsabili de formarea unei mari părți din scoarța 
terestră. Dintotdeauna, oamenii s-au temut de vulcani. Totuşi, zonele 
din apropierea vulcanilor au fost foarte populate datorită solurilor 
fertile. Pe harta de mai jos, este reprezentată răspândirea vulcanilor 
pe Terra.

• Spune unde sunt localizați cei mai numeroşi vulcani.

Descoperă

RĂSPÂNDIREA VULCANILOR PE TERRA

LEGENDĂ
Vulcani 
activi

Vulcanii apar acolo unde, printr-o fisură 
a scoarței terestre, iese magma, sub formă 
de lavă. Ieşirea lavei la suprafață provoacă o 
erupție vulcanică.

În imaginea alăturată, sunt reprezentate 
părțile componente ale unui vulcan. Scrie în 
caiet enunțurile următoare şi completează 
spațiile punctate:

1. Vatra (camera magmatică) este locul 
unde se acumulează magma în interiorul 
scoarței terestre şi este notată cu litera ... .

2. Coşul (hornul) conduce magma din vatră 
spre suprafață, fiind notat cu litera ... .

3. Craterul reprezintă partea terminală a 
coşului, are forma unei pâlnii, iar pe desen 
este notat cu litera ... .

4. Conul vulcanic este rezultat prin acu-
mu larea ma terialelor (lavă, cenuşă, bombe) 
aduse din adâncurile scoarței terestre în 
timpul erupțiilor. Acesta este notat cu litera ... .

A

B

C

D
Lavă

Magmă

Cenuşă

Islanda - Activitate vulcanică 0 4000 km
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Vulcanii pot fi izolați sau pot fi grupați sub forma lanțurilor de munți 
vulcanici. Cel mai lung lanț de munți vulcanici din Europa se află în țara 
noastră, în Munții Carpați. Ei sunt vulcani stinşi, deoarece vetrele lor nu 
mai sunt alimentate cu magmă. Vulcanii activi erup periodic.

O erupție vulcanică este precedată de zgomote subterane, se pro-
duc crăpături în scoarța terestră şi au loc cutremure locale. Apoi, sunt 
expulzate în aer jeturi de gaze şi vapori fierbinți, cenuşă vulcanică, 
precum şi materiale rezultate prin distrugerea craterului (bombe, lapili). 
În final, lava incandescentă se revarsă peste conul vulcanic. Activitatea 
vulcanică poate continua şi după ce vulcanii îşi încetează activitatea, prin 
emanații de gaze reci (spre exemplu, mofetele din Carpații Orientali) sau 
prin formarea de gheizere.

Reţine
Ştiai că...

• Vulcanul Paricutin 
a apărut la 20 februarie 
1943, în lanul de porumb 
al unui țăran din Mexic. La 
început, s-a auzit un zgomot 
înfundat, pentru ca, a doua 
zi, acolo să apară un con 
vulcanic înalt de 10 m. La 
22 februarie, măsura deja 
50 m. Acesta a crescut 
mai departe, acoperind 
regiunea cu cenuşă şi râuri 
de lavă care au îngropat 
satul Paricutin. În prezent, 
vulcanul măsoară 424 m. 

• Vulcanul Vezuviu 
(1 281 m) este singurul 
vulcan activ din partea 
continentală a Europei, 
situat în Italia, în apropiere 
de Napoli. Chiar dacă 
descoperirile de la 
Pompeii şi Herculaneum 
demonstrează puterea 
mortală a vulcanului care, în 
anul 79 d. Hr., a acoperit cu 
cenuşă vulcanică cele două 
aşezări romane, regiunea 
fertilă din jurul lui este şi 
astăzi foarte populată.

Vulcanul Vezuviu

Cutremurele sau seismele sunt mişcări bruşte şi de scurtă durată ale 
scoarței terestre. Cele mai frecvente cauze ale producerii cutremurelor 
sunt deplasarea şi ciocnirea plăcilor tectonice, precum şi închiderea tem-
porară a rifturilor. De asemenea, pot fi asociate cu activitatea vulcanică.

Cutremurele sunt imprevizibile şi pot fi foarte distructive. Ele pot 
dărâma clădiri, distruge şosele, produce alunecări de teren, incendii sau 
avalanşe. Atunci când se produc sub oceane, pot provoca valuri uriaşe 
numite tsunami.

Hipocentrul, sau focarul, este locul din interiorul scoarței terestre unde 
are loc declanşarea cutremurului şi de unde pornesc undele seismice. 
Punctul de la suprafața scoarței terestre, care corespunde hipocentrului, 
se numeşte epicentru.

Vulcan, regiunea 
Kamceatka/ Rusia
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PROIECT
Realizează o 

prezentare despre 
cei mai cunoscuți 
vulcani ai Terrei. Prezentarea 
trebuie să conțină localizarea 
vulcanilor pe harta fizică a lumii, 
informații geografice relevante, 
fotografii şi bibliografie.

Vreau să știu  
mai mult!

Magnitudinea cutremurelor 
se măsoară cu ajutorul 
seismografului şi se exprimă în 
grade Richter. Un cutremur de 
magnitudine 3 pe scara Richter 
nu este simțit întotdeauna, însă 
un cutremur de magnitudine 
6 provoacă pagube materiale. 
Cel mai puternic cutremur din 
lume a avut 9,5 grade Richter 
şi s-a produs în Chile, pe 22 
mai 1960. La noi în țară, cele 
mai numeroase cutremure se 
produc în zona Vrancei. Un 
cutremur puternic s-a produs 
aici pe 4 martie 1977. În sudul 
țării şi, mai ales, în oraşul 
Bucureşti, s-au înregistrat cele 
mai grave urmări, pagube 
materiale şi pierderi de vieți 
omeneşti. Oraşul Zimnicea a 
fost transformat în ruine.

Intensitatea unui cutremur 
se măsoară cu ajutorul scării 
Mercalli şi se bazează pe 
observații personale.

Aplică

1. Priveşte imaginea de mai jos, în care sunt reprezentate ele-
men tele unui cutremur. Cu ce literă este notat hipocentrul? Dar 
epicentrul?

A

B

2. Scrie în caiet textul de mai jos şi subliniază produsele 
activi tății vulcanice.

„Atunci când auzim vorbindu-se de activitatea vulcanică, ne 
gân dim în primul rând la marile erupții ale vulcanilor, la fluvii 
de lavă care se revarsă din pantele abrupte ale munților şi se 
rostogolesc la vale distrugând totul în calea lor, la ploi de pietre 
şi cenuşă, la nori incandescenți şi la gaze toxice, la explozii care 
dezmembrează munți întregi şi cutremură Pământul, pe scurt, 
la catastrofe îngrozitoare...”

(Alfred Rittmann, Vulcanii şi activitatea lor,  
Editura Tehnică, Bucureşti, 1967)

Urmările cutremurelor
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5 APLICAŢII PRACTICE

Priveşte imaginile alăturate, care prezintă diverse for-
me majore de relief. În care dintre acestea este situată 
localitatea ta?

Descoperă

Relieful orizontului local

Aplică

1. Cu ajutorul Atlasului geografic, Hărții fizice a 
României şi a Hărții județului, identifică formele de relief 
din localitatea sau județul tău şi realizează o caracterizare 
geografică în care să prezinți, pe scurt, o formă de relief, 
după modelul de mai jos:

• Poziția geografică în cadrul județului şi a țării;
• Treapta de relief (munte, deal, podiş, câmpie);
• Modul de formare;
• Rocile din care este constituită;
• Aspectul exterior (pantă – abruptă/domoală, culmi 

– ascuțite/rotunjite, suprafețe – netede/uşor ondulate 
etc.);

• Agenții externi care au modelat forma de relief;
• Altitudinea aproximativă.
Observă modul în care relieful a influențat amplasarea 

locuințelor oamenilor, a căilor de comunicație, precum 
şi modul de utilizare al terenurilor. Scrie concluziile în 
caracterizarea geografică.

Reprezintă, printr-o schiță geografică, principalele 
ele mente ale reliefului din localitatea sau județul tău. 

2. Relieful reprezintă un element major în com po-
nenta poten ția lului turistic natural al unei localități, al 
unei regiuni sau al unei țări. Imaginează-ți că ai o agenție 
de turism şi vrei să atragi un număr cât mai mare de 
turişti, pentru a descoperi frumusețile cadrului natural 
din zona în care trăieşti. 

• Realizează un poster în care să prezinți relieful jude-
țului tău, folosind fotografii şi informații despre fiecare 
formă de relief prezentată.

1

2

3



56

În imaginile de mai jos sunt prezentate o prăbuşire si o alunecare de 
teren. Spune ce este reprezentat în fiecare dintre imagini.

Descoperă

Reguli de comportare şi măsuri de protecţie  
în cazul producerii de fenomene şi procese,  
în orizontul local (prăbuşiri,  
alunecări de teren, cutremure etc.)

Aplică

În țara noastră se produc cutremure şi, uneori, acestea au fost 
chiar foarte puternice. Din acest motiv este important să cunoşti 
regu lile care trebuie urmate în situația producerii unui astfel de 
eveniment: 

1. În cazul în care se declanşează un cutremur, cel mai important 
lucru este să îți păstrezi calmul.

2. Dacă te afli în interiorul unei clădiri, la şcoală sau acasă, nu ieşi 
afară şi nu fugi pe scări! Nu folosi liftul!

3. Te poți proteja sub tocul uşii, sub o grindă sau lângă un perete 
de rezistență. Evită pereții exteriori, care au ferestre şi se pot sparge.

4. Te poți adăposti sub un obiect solid, spre exemplu sub bancă, 
dacă eşti la şcoală.

5. Ascultă instrucțiunile profesorului.
6. Rămâi în pozițiile sigure, până când cutremurul s-a oprit şi pro-

fe sorul îți spune că poți ieşi de sub bancă.
Pe baza regulilor enumerate mai sus, realizează, împreună cu 

colegii, un poster, ilustrat cu desene. Afişați posterul în clasă.

Fiecare familie 
trebuie să aibă un 
„Plan de urgență”, 
în caz de cutremur. Realizează 
un „Plan de urgență” pentru 
familia ta. 

Pentru aceasta va trebui să 
urmezi paşii de mai jos:

• stabiliți împreună ce 
trebuie să facă fiecare membru 
al familiei, unde vă puteți 
adăposti, care este mobilierul 
care ar putea cădea, care sunt 
sursele de incendiu din casă;

• discută cu membrii 
familiei ce trebuie să conțină 
rezerva (sau rucsacul) 
de urgență şi unde va fi 
depozitată. Aceasta trebuie 
să conțină obiecte şi alimente 
care să vă ajute o perioadă de 
3-5 zile, în cazul în care nu veți 
putea părăsi locuința.

PROIECT

A B

APĂ
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I. Citeşte cu atenție enunțurile următoare şi alege răspunsul corect:

1. Dintre rocile de mai jos, o rocă sedimentară este:
 a. bazaltul; b. calcarul; c. granitul; d. marmura.

2. Cel mai subțire dintre învelişurile Pământului este:
 a. mantaua; b. nucleul extern; c. nucleul intern; d. scoarța terestră.

3. Altitudinea maximă a unui munte este atinsă pe:
 a. poale; b. vale; c. vârf;  d. versant.

4. Dintre oceanele Terrei, cea mai mică suprafață o are:
 a. Oceanul Arctic; b. Oceanul Atlantic; c. Oceanul Indian; d. Oceanul Pacific.

5. Dintre continentele de mai jos, este traversat de Ecuator:
 a. Africa; b. America de Nord; c. Australia; d. Europa.

6. Se desfăşoară în Europa lanțul munților:
 a. Anzi;  b. Atlas;  c. Carpați; d. Himalaya.

II. În imaginile de mai jos, sunt reprezentați, schematic, un munte 
tânăr şi unul bătrân. Stabileşte care dintre imagini reprezintă muntele 
tânăr şi care reprezintă muntele bătrân. Argumentează răspunsul dat.

III. În imaginea de mai jos, poți observa articulații ale țărmului. Iden-
tifică articulațiile țărmului notate cu literele A, B, C şi D.

A B

RECAPITULARE. EVALUARE
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I. Citeşte cu atenție enunțurile următoare şi alege răspunsul corect:

1. Continentul cu cea mai mică suprafață este:
 a. Africa; b. Asia; c. Australia; d. Europa.

2. Uscatul înconjurat din toate părțile de apă se numeşte:
 a. golf; b. insulă; c. peninsulă; d. strâmtoare.

3. După modul de formare, nisipul şi pietrişul sunt roci:
 a. magmatice; b. metamorfice; c. sedimentare; d. vulcanice.

4. Porțiunile cele mai adânci din oceane se numesc:
 a. dorsale; b. fose; c. rifturi; d. versanți.

5. Dintre insulele Terrei, cea mai mare suprafață o are:
 a. Groenlanda; b. Islanda; c. Madagascar; d. Noua Guinee.

Pentru fiecare răspuns corect primeşti 0,5 puncte.

II. Citeşte fiecare dintre enunțurile de mai jos şi spune dacă este adevărat sau fals.

a. Fenomenul de subducție se realizează în rifturi.
b. Câmpiile sunt formele de relief cu cele mai mari altitudini.
c. Cei mai mulți vulcani ai Terrei se află în „Cercul de Foc al Pacificului”.
d. Între Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic se află strâmtoarea Gibraltar.

Pentru fiecare răspuns corect primeşti 1 punct.

III. În coloana A, sunt notate articulații ale țărmului, iar în coloana B, denumiri ale articulațiilor 
țărmului. Stabileşte corespondența, după modelul 6-g:

       A         B
 1. cap   a. Arabia
 2. golf   b. Bosfor
 3. istm   c. Horn
 4. peninsulă  d. Islanda
 5. strâmtoare  e. Mexic
    f. Panama

Pentru fiecare asociere corectă primeşti 0,5 puncte.

AUTOEVALUARE

Câte puncte ai reuşit să obţii?
Felicitări! Ai ajuns la final! Din partea noastră vei primi 1 punct. 
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TEST DE EVALUARE 
SUMATIVĂ

I. Citeşte cu atenție enunțurile următoare şi alege răspunsul corect:
1. Între planetele Terra şi Jupiter se află planeta:
 a. Marte; b. Saturn;
 c. Uranus; d. Venus.
2. Două dintre părțile componente ale unui vulcan sunt:
 a. coş şi crater; b. coş şi fosă;
 c. crater şi dorsală; d. crater şi fosă.
3. Fenomenul de subducție se realizează în:
 a. dorsale; b. fose; 
 c. platforma continentală; d. rift.
4. Continentul situat în toate cele patru emisfere se numeşte:
 a. Africa; b. Antarctica;
 c. Australia; d. Europa.

II. Pe harta fusurilor orare de mai jos, cu numărul 1 este notat oraşul Bucureşti. 
1. Spune ce oră este în fiecare dintre oraşele notate cu cifre de la 2 la 6, ştiind că la 

Bucureşti este ora 14:00.

2. Calculează câte grade ar avea un fus orar, dacă mişcarea de rotație ar dura 12 ore.

0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

3 2

6

1

5
4
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TEST DE EVALUARE 
SUMATIVĂ

III. Completează enunțurile de mai jos cu informația corectă:
1. Satelitul natural al Terrei se numeşte ... .
2. După modul de formare, nisipul, pietrişul şi argila sunt roci ... .
3. Între nucleu şi scoarța terestră se află învelişul Pământului numit ... .
4. Vulcanul Kilimanjaro este situat pe continentul numit ... .
5. Locul din interiorul scoarței terestre unde are loc declanşarea unui cutremur şi de 

unde se propagă undele seismice se numeşte ... .
6. Cele mai înalte forme de relief ale Terrei se numesc ... .

IV. Priveşte harta de mai jos şi răspunde cerințelor următoare:
1. Găseşte coordonatele geografice ale localităților notate cu cifre de la 1 la 6 pe harta 

de mai jos:

2. Calculează:
a. distanța pe latitudine dintre punctele notate cu cifrele 1 şi 2;
b. distanța pe longitudine dintre punctele notate cu cifrele 2 şi 5.

1

5
2

3

6

4
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Atmosfera

1 CARACTERISTICI GENERALE  
ŞI IMPORTANŢĂ

Descoperă

Atmosfera este învelişul gazos al Pământului ce conține aerul pe care 
îl respirăm şi, care în acelaşi timp, ne protejează de radiațiile nocive, 
provenite din Soare şi din spațiul cosmic. Aceasta este transparentă, 
fără miros şi înconjoară planeta datorită atracției gravitaționale. 

• Priveşte imaginile alăturate, în care sunt reprezentate forma şi 
com poziția atmosferei, şi răspunde întrebărilor:

1. Ce formă are atmosfera?
2. Care sunt principalele gaze din care este constituită atmosfera?
3. Care este gazul cel mai important pentru viețuitoarele Terrei?

• Citeşte, cu atenție, textul de mai jos şi răspunde cerințelor:
„Azotul nu întreține viața, dar este necesar pentru creşterea plantelor. 

Oxigenul este un gaz vital şi este produs de plante prin fotosinteză, în 
vreme ce dioxidul de carbon este utilizat de plante în procesul de foto-
sinteză. El ajunge însă în atmosferă din respirația viețuitoarelor, din 
emanațiile vulcanice sau din arderi. Creşterea concentrației lui în aerul 
atmosferic a fost favorizată de folosirea combustibililor fosili (cărbuni, 
petrol şi gaze naturale), dar şi de despăduriri.

Dioxidul de sulf, oxizii de azot şi metanul sunt poluanți care fa vo-
rizează apariția ploilor acide, contribuind, în egală măsură, la pro du-
cerea «efec tului de seră».

Vaporii de apă sunt sursa formării norilor şi precipitațiilor. Praful 
poate ajunge în atmosferă în urma erupțiilor vulcanice sau eroziunii 
solului de către vânt. În atmosferă, există şi microorganisme, polen sau 
spori.”

1. Cum ajunge dioxidul de carbon în atmosferă?
2. Care sunt poluanții responsabili de apariția ploilor acide şi a 

„efectu lui de seră”?
3. Cum poate ajunge praful în atmosferă?
4. Găseşte două soluții pentru reducerea cantității de dioxid de 

carbon din aerul atmosferic.
5. Caută, în diferite surse (reviste, enciclopedii, Internet), informații 

despre ploile acide. Ele sunt benefice sau nocive pentru viața pe Terra?

PĂMÂNTUL

Polul Nord

Polul Sud

At
m

os
fe

ra

Forma atmosferei

Compoziția atmosferei

Azot 78%

Oxigen
21%

Alte gaze 
1%
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Atmosfera este împărțită în cinci învelişuri di fe rite, în 
funcție de compoziție, temperatură şi alte proprietăți.

Aproape toate fenomenele meteorologice se pro-
duc în stratul atmosferic aflat în imediata apro piere a 
suprafeței terestre şi care concentrează peste 90% din 
masa atmosferei. Denumit troposferă, acesta conține 
cea mai mare parte a vaporilor de apă din atmosferă, 
aici formându-se ceața, norii, pre cipitațiile şi vânturile. 
De asemenea, aici au loc fenomene electrice (fulgerul) 
şi optice (curcubeul).

Stratosfera conține stratul de ozon, gazul care ab-
soar be radiațiile ultraviolete emise de Soare şi reflectă 
radiațiile cosmice, fiind un înveliş protector al Terrei.

Mezosfera este caracterizată prin temperaturi scă-
zute, sub –90°C. Aici se produc nori argintii (nori lu mi-
noşi nocturni), la înălțimea de 80 de kilometri, vizibili 
numai la începutul sau la sfârşitul nopții.

În termosferă (ionosferă) se produc aurorele polare 
la latitudini mari şi se reflectă undele radio, fără de care 
comunicațiile nu ar fi posibile.

Exosfera face legătura cu spațiul cosmic. Ea este 
în tu  necată, iar particulele ce o alcătuiesc sunt foarte 
rarefiate.

Reţine

Aplică

1. Folosind informațiile din graficul alăturat, 
descrie variația temperaturii aerului, în fiecare 
strat atmosferic.

2. Aurorele polare sunt spectacole de lumină şi 
culoare, ce pot fi văzute în apropierea polilor. În ce 
strat atmosferic se produc ele?

Structura atmosferei
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2 ELEMENTE ŞI FENOMENE 
METEOROLOGICE

Temperatura aerului

Temperatura aerului reprezintă starea de încălzire sau de răcire a 
atmos ferei, la un moment dat. Ea se măsoară cu ajutorul termometrului.

Atmosfera nu se poate încălzi direct de la Soare, deoarece aerul nu 
absoarbe decât o mică parte din radiaţia solară. Astfel că, odată ajunse la 
suprafaţa Pământului, razele solare încălzesc uscatul, mările şi oceanele. 
Acestea cedează apoi căldura aerului de deasupra. Deci, putem spune că 
atmosfera se încălzeşte de jos în sus, prin intermediul suprafeţei terestre.

Temperatura aerului se modifică în cursul unui an, în funcţie de ano
timp. În emisfera nordică, de regulă, luna cea mai caldă este luna iulie şi 
cea mai rece este ianuarie. În timpul zilei, cel mai cald este la amiază (în 
jurul orei 14:00) şi cel mai frig, dimineaţa, înainte de răsăritul Soarelui. 
Cele mai mari variaţii diurne de temperatură sunt în deşerturi.

Reţine

Aplică
Odată cu creşterea altitudinii, temperatura aerului scade, cu 

aproximativ 6°C, la fiecare 1 000 m. De aceea, la munte este mai 
frig decât la câmpie, iar la altitudini mai mari de 3 000 m, în zona 
temperată, zăpada nu se topeşte nici vara.

Dacă la poalele unui munte, cu altitudinea de 3 500 m, tem pe
ratura aerului este de 25°C, calculează ce temperatură se va înre
gis tra pe vârful muntelui (se consideră că la poalele muntelui altitu
dinea este de 0 m – nivelul mării).

Temperatura aerului scade de la Ecuator spre poli, odată cu creşterea 
latitudinii. Ea poate suferi modificări şi în funcţie de distanţa faţă de 
mare sau ocean, prezenţa sau absenţa norilor, vânt, curenţii oceanici, 
vegetaţie.

Uscatul se încălzeşte mai repede decât apa, dar se şi răceşte mai re
pe de. De aceea, în apropierea oceanului, temperatura aerului va fi mai 
mică vara şi mai mare iarna, comparativ cu interiorul continentelor. 

Reţine

Ştiai că...

• Temperatura maximă 
abso lută înregistrată pe Terra 
a fost de 56,7°C, la Greenland 
Ranch în Valea Morţii (Death 
Valley) din California, SUA, la 
10 iulie 1913. 

• Temperatura minimă 
abso lută din emisfera nordică 
a fost de 67,7°C şi sa 
înregistrat la Oymyakon, în 
Rusia, la 6 februarie 1933.

• Temperatura minimă 
absolută din emisfera sudică 
a fost de 89,2°C la staţia 
de cercetare Vostok din 
Antarctica.

Datele sunt preluate din 
Guinness World Records.



64

Aplică

Priveşte harta de mai jos, pe care este reprezentată temperatura 
medie anuală, şi răspunde întrebărilor:

1. În ce regiune a Terrei sunt cele mai mici valori ale temperaturii 
aerului?

2. În ce continente se înregistrează cele mai mari valori ale tem
pe raturii medii anuale?

Vocabular
Izoterme – linii ce unesc 

puncte cu aceeaşi valoare a 
temperaturii aerului.

HARTA TEMPERATURILOR MEDII ANUALE

Temperatura 
medie anuala (0C)

<20 0C
200— 10 0C
100— 0 0C
00— 10 0C
100— 20 0C
200— 28 0C
>28 0C
Izoterme

Cercul Polar de Sud

Presiunea aerului  
şi vânturile

Amintește-ți!
Atunci când ai urcat pe munte la peste 1 500 m, organismul tău 

şia adaptat treptat respiraţia. Dacă ai călătorit cu avionul, în timp ce 
acesta urca, ai simţit că te dureau urechile? Teai întrebat vreodată de 
ce? Pentru că variaţiile de presiune in fluen ţează organismul nostru.

0 4000 km
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Presiunea atmosferică reprezintă forţa cu care atmosfera apasă pe 
suprafaţa terestră şi a corpurilor aflate pe ea. Presiunea atmosferică de
pin de de altitudinea la care ne aflăm (scade odată cu creşterea alti tu dinii) 
şi este diferită de la o zi la alta. Ea se măsoară cu ajutorul barometrului 
şi se exprimă în milibari sau în milimetri coloană de mercur. Valoarea 
normală a presiunii atmosferice, măsurată la nivelul mării (0 m) şi la 0°C, 
este de 760 mm coloană de mercur.

Reţine
Vocabular
Izobare – linii ce unesc 

puncte cu aceeaşi valoare a 
presiunii atmosferice.

Vreau să știu  
mai mult!
O creştere a 

temperaturii face ca aerul 
să se încălzească. Acesta 
se dilată, devine mai 
puţin dens şi se ridică, 
creând o arie de presiune 
scăzută, numită ciclon 
(D). Pe de altă parte, o 
scădere a temperaturii 
duce la apariţia unei zone 
de presiune ridicată, care 
se numeşte anticiclon 
(M). Aerul din anticicloni 
coboară, făcând ca cerul 
să fie senin. Atunci când 
staţionează mult timp 
deasupra unei regiuni, 
anticiclonii pot face ca 
vremea să fie foarte rece, 
iarna, şi caniculară, vara.

Anticiclon Ciclon

Descoperă
Priveşte imaginea de mai jos, în care este prezentată distribuţia 

zonelor de maximă şi minimă presiune pe Glob, şi răspunde cerinţelor 
următoare:

Mişcarea aerului în atmosferă poate fi verticală (ascendentă şi des
cen dentă) sau orizontală, aceasta din urmă fiind cunoscută sub denu
mirea de vânt.

Vânturile se formează ca urmare a diferenţei de presiune atmosferică, 
determinată de diferenţele de temperatură. Ele bat dinspre zonele cu 
presiune ridicată (M) spre cele cu presiune scăzută (D). Cu cât diferenţa 

Reţine

1. Spune care sunt zonele de maximă şi minimă presiune.
2. Ce direcţie au alizeele în emisfera nordică?
3. Ce direcţie au vânturile de vest în emisfera sudică?

Maximele polare

Maximele polare

Minimele subpolare

Minimele subpolare

Maximele  
subtropicale

Maximele  
subtropicale

Minimele
ecuatoriale

Vânturile de Est (polare)

Vânturile de Vest 

Vânturile de Vest 

Alizeele

Alizeele

Vânturile de Est (polare) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

                                  

                  

                 
+ + +

+ + +

 0 °



66

de presiune atmosferică este mai mare şi izobarele mai apropiate, cu 
atât vântul va sufla mai puternic. Există mai multe tipuri de vânturi: 
vânturi permanente, vânturi periodice şi vânturi locale.

La Ecuator, între 5° latitudine nordică şi 5° latitudine sudică, nu 
bate vântul, existând doar mişcări verticale ale aerului, numite calme 
ecua toriale. În emisfera nordică, în timpul verii, calmele ecuatoriale 
se extind până la 12° latitudine nordică, iar în timpul verii din emisfera 
sudică, până la 12° latitudine sudică.

Vânturile permanente sunt alizeele, vânturile de vest şi vânturile 
de est.

Alizeele bat dinspre tropice spre Ecuator. În timpul verii din emis
fera nordică se extind până la 40° latitudine nordică şi ajung până 
la 40° latitudine sudică în timpul verii australe. Alizeele sunt vânturi 
secetoase, atunci când bat dinspre uscat. De aceea, în zonele unde 
bat aceste vânturi se află marile deşerturi ale Terrei.

Vânturile de vest bat între 40° şi 60° latitudine nordică şi sudică şi 
aduc precipitaţii bogate pe ţărmurile vestice ale Europei şi Americii 
de Nord.

Vânturile de est (polare) bat tot timpul anului dinspre poli spre 
cercu rile polare, aducând cu ele aerul rece al polilor.

Aplică
• Copiază pe caiet textul următor şi completează spaţiile 

punctate cu răspunsul corect.
Vânturile se formează în stratul atmosferic numit... . În vestul 

Europei, bat vânturile permanente numite ... . La Ecuator aerul 
se mişcă pe verticală, ascendent şi descendent, formând ... . 
În deşertul Sahara, bat vânturi secetoase numite ..., care au 
direcţie ... .

Descoperă

Cele mai importante vânturi periodice sunt musonii, care se for
mează între Oceanul Indian şi Asia de Sud şi SudEst ca urmare a 
diferenţelor sezoniere de temperatură şi presiune. 

Priveşte imaginile alăturate care prezintă direcţia musonului de 
vară şi a musonului de iarnă şi răspunde cerinţelor:

1. Ce direcţie are musonul de vară? Dar musonul de iarnă?
2. Care este cauza schimbării direcţiei musonului, de la vară la 

iarnă?
3. Musonul de vară aduce cu el precipitaţii bogate, în timp ce 

musonul de iarnă este un vânt secetos. Explică de ce!

Musonul de vară

Musonul de iarnă
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Brizele marine sunt tot vânturi periodice, dar au caracter 
diurn. Ca şi musonii, ele se formează ca urmare a diferenţelor 
de temperatură şi presiune dintre uscat şi apă. Ziua, uscatul se 
încălzeşte mai repede decât marea, se formează un centru de 
minimă presiune, iar deasupra apei, cu temperatura mai scăzută, 
se formează un centru de maximă presiune. Aerul cald de pe 
uscat se înalţă şi este înlocuit cu aerul mai răcoros de deasupra 
mării. Briza va sufla dinspre mare spre uscat. În timpul nopţii, 
situaţia este inversă, briza având direcţie dinspre uscat spre mare. 

Brizele de munte – vale apar ca urmare a diferenţei de pre
siune dintre versanţi şi văi sau depresiuni. Ziua, versanţii însoriţi 
se încălzesc mai repede decât fundul văii. Aerul aflat pe fundul 
văii se ridică, înlocuind aerul de pe versanţi şi creând o briză de 
vale. Noaptea, versanţii se răcesc mai mult decât fundul văii, iar 
aerul rece coboară, producând o briză de munte.

Reţine

Brizele de munte-vale

Aer rece

Aer cald

Vreau să știu  
mai mult!

Vânturile locale sunt numeroase pe Glob şi sunt specifice 
anumitor regiuni. Crivăţul bate în centrul Asiei şi partea de 
est a Europei, ajungând şi în ţara noastră, unde iarna aduce 
geruri mari şi viscoleşte zăpada. Bora bate dinspre Munţii 
Alpii Dinarici spre Marea Adriatică, mistralul bate în sudul 
Franţei, iar hamsinul bate în Sahara şi Peninsula Arabia.

Ciclonii tropicali, numiţi uragane în vestul Oceanului 
Atlantic, sunt furtuni puternice care se formează în zona 
caldă, între 10° şi 20° latitudine nordică şi sudică, numai pe 
suprafaţa mărilor şi oceanelor. Se numesc taifunuri, în vestul 
Oceanului Pacific, şi cicloni, în Oceanul Indian şi în vecinătatea 
Australiei. În interiorul uraganelor, vânturile pot atinge viteze 
foarte mari (chiar până la 300 km/h). Acestea produc valuri 
uriaşe şi inundaţii devastatoare. Din cauza pericolului mare 
pe care îl reprezintă pentru om şi activităţile sale, uraganele 
sunt urmărite din satelit şi de pe sol. Oamenii sunt avertizaţi 
şi trebuie să evacueze zona ce urmează a fi lovită de uragan.

Tornadele se pot forma atât pe mare, cât şi pe uscat. O 
tornadă are aspectul unei pâlnii al cărei capăt inferior dis
tru ge tot ce întâlneşte în cale. Copacii sunt dezrădăcinaţi, 
auto vehiculele sunt luate pe sus şi purtate pe sute de metri 
distanţă, clădirile sunt distruse. Cele mai puternice tornade 
se produc în centrul SUA.
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Precipitațiile atmosferice
Amintește-ți!

Apa din atmosferă este parte componentă a unui ciclu continuu, foarte 
important pentru viaţa pe Pământ. Apa ajunge în atmosferă sub forma 
vaporilor de apă, ridicaţi din mări, oceane, râuri şi lacuri, în urma procesului 
de evaporare, dar şi din plante, prin transpiraţie, sau din respiraţia ani
malelor. Aerul se înalţă şi se răceşte, iar vaporii de apă din componenţa sa 
se condensează, formând picăturile de apă ce alcătuiesc norii.

Priveşte imaginea de mai jos, care reprezintă circuitul apei în natură, şi 
spune ce proces reprezintă fiecare cifra.

1 2

3

4

5

Descoperă

Trecerea apei dintro stare de agregare în alta se realizează ca urmare 
a modificării temperaturii. Apa se găseşte simultan în natură în cele trei 
forme: vapori de apă, apă în stare lichidă şi gheaţă.

Formele de condensare la nivelul suprafeţei solului şi în atmosferă 
sunt variate: roua, bruma, chiciura, ceaţa şi norii.

Care sunt formele de condensare reprezentate în fiecare dintre ima
ginile notate cu literele A, B, C şi D?

A

B

C D

Ştiai că...

„Polul ploilor” pe Terra se 
află în localitatea Cherrapunji 
din India, unde între 1 august 
1860 şi 31 iulie 1861 au căzut 
26461 mm de precipitaţii?

Datele sunt preluate din 
Guinness World Records



69

Roua se formează în anotimpul cald. În timpul nopţilor senine, când 
nu bate vântul, vaporii de apă din aerul aflat în imediata apropiere a 
su pra feţei terestre condensează, ca urmare a scăderii temperaturii. 
Aceştia se transformă în picături fine de apă, ce se depun pe iarbă sau 
pe diferite obiecte.

Bruma se produce în nopţile senine, calme şi reci, primăvara, toamna 
şi iarna, atunci când suprafaţa terestră se răceşte sub 0°C. Ea este foarte 
dăunătoare pentru culturile agricole, atunci când apare prea devreme 
toamna sau prea târziu, primăvara.

Chiciura sau promoroaca se depune iarna pe obiectele subţiri (ramu
rile copacilor, firele conductorilor electrici şi telegrafici), atunci când 
vaporii de apă, prin sublimare, se transformă în granule de gheaţă albi
cioasă, din cauza temperaturilor foarte scăzute. Chiciura se poate forma 
în orice moment al zilei, indiferent dacă pe cer sunt prezenţi sau nu nori.

Ceaţa se formează în perioada rece a anului şi este formată din pică
turi mici de apă sau cristale fine de gheaţă care plutesc în aer. Ea reduce 
vizibilitatea şi poate perturba transporturile.

Norii iau naştere prin condensarea vaporilor de apă la înălţimi mari, 
în troposferă. Ei sunt alcătuiţi din picături fine de apă, din cristale de 
gheaţă sau din ambele.

Reţine

1. Priveşte imaginea de mai jos şi răspunde următoarelor cerinţe:
1. Cum se numesc norii cu cea mai mare dezvoltare verticală?
2. Numeşte un tip de nor situat la cea mai mică altitudine.
3. Ce tipuri de nori sunt situaţi la cea mai mare altitudine?

Cumulus
Stratus

Altostratus

Nimbostratus

Altocumulus

Cirrostratus

Cirrocumulus

Cumulonimbus

Cirrus 

Tipuri de nori

12

10

8

6

4

2

0
Altitudine (Km)

Aplică
2. Copiază în caiet textul 

următor şi completează 
spaţiile punctate cu 
răspunsul corect, pe care îl 
poţi alege dintre termenii 
următori: bruma, burniţa, 
chiciura, condensarea, 
evaporării, norii, roua, subli
mare, topire, transpiraţiei.

Vaporii de apă din 
atmosferă se formează 
datorită ... apei din mări, 
oceane şi de pe uscat şi 
ca urmare a ... plantelor. 
Când apa trece din stare 
gazoasă în stare lichidă 
spunem că se produce 
... . Pe suprafaţa terestră, 
în urma condensării, iau 
naştere ..., bruma şi ... . Prin 
condensarea în atmosferă 
se formează ceaţa şi ... .

Vocabular
Izohieta — linie 

imaginară de pe o hartă 
meteorologică, ce uneşte 
puncte cu cantităţi egale 
de precipitaţii, ce cad întro 
perioadă determinată.
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Aplică
Copiază în caiet textul de mai jos şi subliniază tipurile de preci pitaţii identificate:
„Tipurile de precipitaţii depind de ceea ce transportă un nor: picături de apă, cristale de gheaţă 

sau ambele. Norii superficiali conţin doar picături producând burniţă sau ploaie. Norii mai denşi 
conţin picături şi cristale şi produc ploaie, zăpadă sau lapoviţă. Grindina se formează în norii 
cumulonimbus. Atunci când ploaia foarte rece atin ge pământul a cărui temperatură este sub 
punctul de îngheţ, pe supra faţă se produce un înveliş de gheaţă greu, sticlos, cunoscut sub numele 
de ploaie îngheţată sau polei.”

(Lumea ta explicată. Vremea, Editura Aquila '93)

Formarea precipitaţiilor este deter mi nată de structura norilor, ti purile de nori sau înălţimea la 
care se află aceş tia. Picăturile de apă dintrun nor se ciocnesc unele de al tele şi se unesc, cele mari 
le absorb pe cele mici, astfel că devin mai grele şi încep să cadă pe sol.

Precipitaţiile pot avea diferite forme: ploa ie, ninsoare, lapoviţă, grin dină, bur  niţă, măzăriche, 
polei.

Cele mai mari cantităţi de pre cipitaţii cad în regiunile ecuatoriale (peste 2 0003 000 mm anual). 
De aseme nea, alte regiuni cu precipitaţii de 2 0003 000 mm anual, sau chiar mai mari, sunt în vestul 
Indiei, pe nin sula Indochina, pe versanţii su dici ai Munţilor Himalaya şi în vestul Americii de Nord.

Cantităţi foarte mici de precipitaţii se în registrează în deşerturi. În interiorul con ti nentelor, cad 
puţine precipitaţii, din cauza depărtării de ocean, iar, în re giunile polare, pre cipitaţiile reduse se 
explică prin faptul că aerul rece ab soarbe o can titate mai mică de vapori de apă.

Reţine

Descoperă
Repartiţia precipitaţiilor medii anuale pe Terra este repre zentată pe harta izohietelor. 
• Observă harta de mai jos şi răspunde cerinţelor:
1. Care sunt regiunile unde plouă cel mai mult pe Terra?
2. Care sunt regiunile unde plouă cel mai puţin pe Terra?

Precipitaţii 
medii 

anuale 
(mm)

3000
2000
1000

500
250

HARTA PRECIPITAȚIILOR MEDII ANUALE

Explică

1. Faptul că în apropierea 
oceanelor plouă mai 
mult decât în interiorul 
continentelor.

2. De ce în sudul şi sud
estul Asiei precipitaţiile sunt 
mai bogate. 0 4000 km
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3 VREMEA ŞI CLIMA

Descoperă

Pe o hartă meteorologică pot fi observate numere, care indică valoarea 
temperaturii aerului, şi simboluri, care reprezintă cerul senin, cerul variabil 
sau noros şi eventualitatea producerii precipitaţiilor sau a diferitelor feno
mene meteorologice.

Priveşte hărţile de mai jos şi realizează o prognoză pentru zilele de sâm
bătă şi duminică.

1. În ce oraşe se înregistrează cele mai mari valori ale temperaturii 
aerului sâmbătă?

2. Faţă de ziua de sâmbătă, ce se va întâmpla cu temperatura aerului 
duminică, în majoritatea oraşelor ţării?

3. Comparativ cu ziua de sâmbătă, în care dintre oraşe temperatura 
aerului va scădea duminică?

4. În ce oraş există cea mai mare probabilitate să plouă duminică?

Vremea reprezintă starea fizică a atmosferei întrun anumit loc (în tro 
regiune), la un moment dat, caracterizată prin anumite valori ale ele
men telor meteorologice (presiunea atmosferică, temperatura aerului, 
umiditatea aerului, nebulozitatea, precipitaţiile, vântul). Vremea se mo di
fică permanent, la intervale de câteva ore, o zi sau câteva zile. 

Evoluţia vremii este determinată de circulaţia maselor de aer.
O masă de aer este o porţiune din atmosferă care are o anumită tem

pe ratură, presiune şi umiditate. Ea este în mişcare, condusă de vânt. 
Pe măsură ce se deplasează, caracteristicile ei se modifică la contactul 
cu suprafaţa de sub ea. Aerul uscat acumulează umiditate atunci când 
tra versează un ocean, iar aerul umed pierde umezeala atunci când se 
deplasează deasupra unui continent. Dacă se formează în regiunile polare, 
aerul este rece, iar dacă se formează între tropice, acesta este cald.

Reţine

Ştiai că...

• Vremea are o influenţă 
foarte mare asupra 
oamenilor şi activităţilor 
umane. Temperaturile 
extreme şi umiditatea 
pot cauza disconfort şi 
contribuie la transmiterea 
unor boli. Precipitaţiile 
abundente, căzute întrun 
interval scurt de timp, 
produc inundaţii şi întrerup 
activităţile economice. 
Furtunile, tornadele şi 
grindina distrug recoltele 
şi clădirile. Căderile masive 
de zăpadă, ceaţa şi poleiul 
afectează transporturile 
şi cresc frecvenţa 
accidentelor. În schimb, lipsa 
precipitaţiilor pe o perioadă 
mai lungă de timp, duce la 
apariţia secetei.

Vocabular

nebulozitate – gradul de 
acoperire a cerului cu nori
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Descoperă

Prognozele meteo sunt realizate de către meteorologi. Ei folosesc datele oferite de staţiile 
meteorologice şi de sateliţi. 

Staţiile meteorologice sunt echipate cu instrumentele necesare pentru a face măsurători stan
dar dizate şi observaţii asupra condiţiilor meteo ro logice. Majoritatea staţiilor meteorologice sunt 
automatizate.

Sateliţii meteorologici se deplasează în jurul Terrei, transmiţând imagini din care pot fi obţinute 
informaţii meteorologice şi climatologice. În prezent, imaginile oferite de aceşti sateliţi au o mare 
importanţă pentru prognoza meteorologică şi pentru monitorizarea schimbărilor climatice.

Imaginile de mai jos au fost oferite de sateliţii meteorologici. 

Clima reprezintă situaţia medie a elementelor meteorologice pe 
o suprafaţă întinsă şi întrun timp mai îndelungat (de regulă, peste 
30 de ani). 

Clima dintro anumită regiune este determinată de şapte elemente 
climatice de importanţă majoră: temperatura aerului, durata de stră
lu cire a soarelui, presiunea aerului, viteza şi direcţia vântului, umi di
tatea, nebulozitatea şi precipitaţiile. Aceste elemente variază de la 
un loc la altul pe Terra, determinând particularităţile climatice ale 
lo cului respectiv. Marile zone de climă ale Terrei (caldă, temperată şi 
rece) sunt o consecinţă a formei sferice a planetei noastre.

Climatologia se ocupă cu studiul climei.

Reţine

Aplică
Defineşte noţiunile de vreme şi climă. Comparăle şi găseşte 

două deosebiri intre acestea!

Este timpul să fii meteorolog! 
Scrie, pe caiet, o prognoză meteo 
pentru judeţul tău, completând 
spaţiile punctate din modelul de 
mai jos. Prezintă prognoza meteo 
colegilor tăi!

„Bună! Aceasta este prognoza 
meteo pentru această săptămână. 
Astăzi, vremea va fi... şi... . Mâine 
vremea va fi ... . Cerul va fi ... . 
Temperatura aerului va avea valori 
cuprinse între ... şi ... . Următoarele 
zile vor fi ...  şi ... .

Vremea în ... va fi ... şi ... .
La ... vremea va fi ... .”

Activitate practică

• În care dintre cele două imagini poate fi observat un ciclon tropical?

A B
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4 ZONELE CLIMATICE ALE TERREI.  
INFLUENŢA CLIMEI ASUPRA GEOSFERELOR

Descoperă

Climatul unui loc este determinat în principal de latitudinea la care 
se află, de distanţa faţă de ocean şi de altitudine.

Priveşte cu atenţie harta de mai jos şi răspunde cerinţelor:

1. În Sahara şi Peninsula Arabia climatul este:
 a. ecuatorial; b. mediteraneean;
 c. temperat; d. tropicaluscat.

2. În sudul şi sudestul Asiei este specific un climat:
 a. mediteraneean; b. musonic;
 c. temperatoceanic; d. tropicaluscat.

3. Climatul polar este caracteristic în:
 a. Africa; b. America de Sud; 
 c. Antarctica; d. Australia.

4. În Europa, predomină climatul:
 a. ecuatorial; b. musonic;
 c. subpolar; d. temperatcontinental.

CLIMATELE TERREI

Climat:
ecuatorial
subecuatorial
tropicaluscat
musonic
temperat
oceanic
mediteranean
temperat
continental
subpolar  
şi polar
climatul 
munţilor înalţi

Cercul Polar de Sud

Tropicul de Sud

Vocabular

a monitoriza – a urmări 
cu atenţie, a supraveghea

prognoză – previziune, 
prevedere, anticipare a 
desfăşurării în timp a unui 
fenomen, a unui proces, 
bazată pe date ştiinţifice
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Zona caldă
Climatul ecuatorial este caracteristic în lungul Ecuatorului: în 

jurul Golfului Guineei, bazinul fluviului Congo, Arhipelagul Indo
nezian, Câmpia Amazonului. Este un climat cald şi foarte umed. 
Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 25° şi 27°C, 
având variaţii foarte mici de la o lună la alta. Precipitaţiile sunt 
abundente şi repartizate uniform pe tot parcursul anului. Sunt 
prezente calmele ecuatoriale.

Climatul subecuatorial este întâlnit între 5° şi 12° latitudine 
nor dică şi sudică, unde jumătate de an se extind calmele ecua
to riale şi jumă tate de an bat alizeele. De aceea, aici sunt două 
anotimpuri, unul cald şi ploios (datorat calmelor ecuatoriale, 
care favorizează formarea precipitaţiilor) şi unul cald şi secetos 
(când bat alizeele). Temperatura medie anuală variază între 20° 
şi 25°C.

Climatul musonic este specific în sudul şi sudestul Asiei, din 
cauza încălzirii inegale a oceanului şi a continentului şi for mării 
musonilor. Asemenea climatului subecuatorial, are două anotim
puri, unul cald şi ploios, când bate musonul de vară, dinspre 
Oceanul Indian spre con tinent, aducând precipitaţii bogate, şi 
altul cald şi secetos, când bate musonul de iarnă, în sens invers.

Climatul tropical-uscat se datorează alizeelor, care bat dins
pre tro pice spre Ecuator şi sunt vânturi secetoase. Acesta este 
caracteristic regiunilor cuprinse între 12° şi 30° latitudine nordică 
şi sudică, unde se află marile deşerturi ale Terrei: Sahara, Namib 
şi Kalahari din Africa, Atacama din America de Sud, deşerturile 
din Peninsula Arabia şi din Australia. Precipitaţiile cad în cantităţi 
foarte mici, uneori lipsind perioade foarte mari de timp. Ziua, 
temperatura aerului poate ajunge până la 40°50°C, iar noaptea 
are valori puţin peste 0°C, amplitudinile termice diurne fiind 
foarte mari.

Reţine

Aplică
1. Amplitudinea termică anuală reprezintă diferenţa din

tre tem peratura medie a lunii celei mai calde (în emisfera 
nordică, de regulă, iulie) şi a lunii celei mai reci (în emisfera 
nordică, de regulă, ianuarie). 

Calculează amplitudinea termică la Londra, ştiind că tem
peratura medie a lunii iulie este de 18°C, iar temperatura 
medie a lunii ianuarie este de 4°C.

2. Priveşte imaginile alăturate, notate cu literele A, B şi C. 
Spune cu ce literă este notată imaginea ce poate fi asociată 
climatului tropicaluscat.

A

B

C
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Zona temperată
Climatul mediteraneean (subtropical) se desfă

şoară între 30° şi 40° latitudine nordică şi sudică. Aici, 
verile sunt calde şi secetoase (din cauza pătrunderii 
alizeelor) şi iernile sunt blânde şi ploioase.

Climatul temperat-oceanic este specific vestului 
Europei şi Americii, între 40° şi 60° latitudine nordică 
şi sudică, fiind caracterizat de prezenţa vânturilor de 
vest, care aduc precipitaţii bogate (peste 1 000 mm/
an). Temperatura medie anuală este de 10°15°C. 
Aici, iernile sunt blânde şi verile răcoroase, din 
cauza influenţei oceanului.

Climatul temperat-continental este întâlnit în 
interiorul continentelor, între 40° şi 60° latitudine 
nordică şi sudică. Vânturile de vest nu ajung până 
aici, de aceea precipitaţiile căzute sunt în cantităţi 
mai mici. Verile sunt calde, secetoase, şi iernile 
foar te geroase, ceea ce face ca amplitudinile ter
mice să fie foarte mari. Pe măsură ce pătrundem 
în interiorul continentelor, climatul devine tot mai 
excesiv, determinând chiar existenţa unor zone cu 
climat arid (deşerturile temperate).

Zona rece
Climatul subpolar (60° şi 66° latitudine nordică) 

este generat de pătrunderea vânturilor polare, 
care aduc aerul rece al polilor. Temperaturile sunt 
scăzute, având valori negative în cea mai mare parte 
a anului, iar precipitaţiile sunt reduse cantitativ. 
Iernile sunt foarte lungi (durează peste 9 luni), iar 
verile sunt scurte (23 luni) şi răcoroase.

Climatul polar este caracterizat prin precipitaţii 
foarte scăzute, ce cad sub formă de ninsoare. Tem
peraturile sunt negative tot timpul anului. Groen
landa şi Antarctica au acest tip de climat.

Climatul munţilor înalţi (alpin) este etajat, 
din cauza altitudinii. Odată cu creşterea altitudinii, 
tem peratura aerului scade, iar precipitaţiile sunt tot 
mai însemnate cantitativ. De aceea, vârfurile mun
ţilor înalţi, de peste 3 000 m, din zona temperată, 
sunt acoperite de zăpezi permanente şi gheţari.

Reţine

Aplică
1. Reformulează enunţurile de mai jos, astfel 

încât ele să fie adevărate. Scrie în caiet enunţurile 
corecte.

• Zonele cele mai calde ale Terrei sunt situate 
la Polul Sud.

• Deşerturile tropicale sunt regiuni unde plouă 
în fiecare zi.

• Zonele cu cele mai bogate precipitaţii sunt 
situate în apropiere polilor.

2. Pe harta de mai jos au fost notate cu cifre de 
la 1 la 4 diferite localităţi de pe glob. Completează 
spaţiile punctate cu răspunsul corect.

a. Cea mai mare temperatură, în timpul zilei, 
se înregistrează în localitatea notată cu cifra ... .

b. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se 
înregistrează în localitatea notată cu cifra ... .

c. Cea mai mică temperatură medie anuală se 
înregistrează în localitatea notată cu cifra ... .

d. Cantitatea de precipitaţii cu cea mai mică 
valoare cade în localitatea notată cu cifra ... .

Ecuator

300 N

300 S
1

2

3

4
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Influența climei asupra geosferelor

Descoperă

În imaginile de mai jos, sunt prezentate microforme de relief, rezultate 
în urma acţiunii unor elemente climatice asupra litosferei. Enumeră trei 
elemente climatice care au contribuit la apariţia acestora.

Fiecare tip de climat, prin elementele care îl defi
nesc, acţionează asupra litosferei, modificândo. 
Astfel, diferenţele de temperatură (diur ne sau sezo
niere) pot duce la dezagregarea rocilor. De aceea, 
în regiunile montane înalte, se formează trenele de 
grohotiş, iar în deşerturi, acu mu lările de nisip. Ziua, 
temperaturile mari din deşert duc la dilatarea rocilor, 
iar noaptea, temperaturile coborâte fac ca rocile să 
se contracte. Treptat, legăturile dintre mine ralele 
ce compun roca se slăbesc, rocile spăr gânduse în 
bucăţi din ce în ce mai mici. 

Principalul agent erozional din deşerturi este vân
tul. Rolul cel mai important al vântului este acela de 
a transporta şi depune nisipul sub formă de dune.

Precipitaţiile abundente erodează puternic, mai 
ales versanţii dezgoliţi de vegetaţie, ducând la apa
riţia torenţilor. Uneori se pot declanşa alu necări de 
teren, atunci când versanţii sunt despăduriţi iar în 
substrat există argilă.

Rocile numite conglomerate, sub acţiunea vân
tului încărcat cu parti cule de nisip, apă sau gheaţă, 
sunt modelate sub formă de ciuperci sau cap de om 
(de exemplu, Babele şi Sfinxul din Munţii Bucegi).

Reţine

Fereastra Zmeilor,Munţii Făgăraş

Relief dezvoltat pe conglomerate,  
Munţii Ciucaș

Vocabular
Grohotiș – fragmente 

colţuroase de roci de 
dimensiuni diferite, provenite 
din dezagregarea rocilor.
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Aplică
1. Completează textul următor cu răspunsurile corecte şi apoi 

scriel în caiet. Pentru a completa spaţiile punctate, alege dintre 
urmă torii termeni: inundaţii, mareelor, precipitaţiile, seceta, tem
pe ratura, valurilor.

Climatele pot influenţa hidrosfera şi biosfera. Precipitaţiile abun
dente sau secetele prelungite pot modifica nivelul apei în râuri şi 
lacuri. Creşterea nivelului apei unui râu face ca acesta să se reverse 
şi să producă ... . Atunci când precipitaţiile lipsesc o perioadă mai 
lungă de timp, se poate instala ..., iar culturile agricole pot fi afectate.

Vânturile contribuie la formarea curenţilor oceanici şi a ... .
Fiecărui tip de climat îi este caracteristic un tip de vegetaţie şi 

anumite specii de animale. Precipitaţiile, vântul şi ... reprezintă fac
torii care influenţează răspândirea vieţuitoarelor pe Terra.

2. În imaginile următoare, notate cu litere de la A la F, este pre
zentată influenţa climei asupra geosferelor. Spune care este învelişul 
geografic asupra căruia îşi exercită acţiunea elementele climatice, în 
fiecare dintre imagini.

PORTOFOLIU

Cu siguranţă că ai 
observat cum oamenii 
încearcă să atenueze efectele 
negative ale elementelor 
climatice asupra reliefului, 
prin împăduriri, arături dea 
lungul curbelor de nivel, 
terasarea versanţilor sau 
construirea unor baraje 
transversale (pe torenţi sau 
alunecări de teren). Pentru 
prevenirea inundaţiilor au 
fost construite diguri de 
protecţie. Ai văzut astfel de 
intervenţii în judeţul tău?

În timpul unei excursii 
sau drumeţii, observă 
modificările pe care relieful 
lea suferit ca urmare a 
acţiunii precipitaţiilor, 
temperaturii şi vântului. 
Noteazăţi pe hartă locul 
unde ai observat aceste 
modificări. Fotografiază 
formele de relief rezultate. 
Prezintă colegilor tăi 
fotografiile şi găsiţi împreună 
soluţii pentru diminuarea 
efectelor. 

A B

C D

E F
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5 APLICAŢII PRACTICE 

Clima, vremea şi activitatea 
umană în orizontul local

1. Descrie climatul specific regiunii unde este situată localitatea 
ta, precizând: tipul de climat, temperatura medie a aerului, pre
ci pitaţiile medii anuale, vânturile specifice, sursele de poluare a 
aerului. Găseşte soluţii pentru reducerea poluării aerului în loca
litatea ta!

2. Descrie starea vremii din localitatea ta, din ultimele trei zile.
3. Maria vrea să plece pentru câteva zile la prietena ei, Ioana, care 

locuieşte în altă localitate. Ioana nu este încă la şcoală, aşa că nu îi 
poate descrie starea vremii. Dar ia trimis două fotografii, realizate în 
momente apropiate: una cu ecranul staţiei meteorologice a familiei 
ei şi alta cu împrejurimile localităţii sale.

Ajuto pe Maria şi, pe baza acestor imagini, prezentate mai jos, 
realizează o descriere a stării vremii din localitatea Ioanei, în acel 
moment. 

PORTOFOLIU

Activităţile umane 
pot duce la modificări 
asupra climei. „Efectul de 
seră”, ploile acide, diminuarea 
stratului de ozon sunt câteva 
dintre aceste modificări. 
Caută în diferite surse 
(reviste, cărţi de specialitate, 
ziare, Internet) informaţii 
despre aceste probleme 
actuale cu care se confruntă 
omenirea. Scrie un articol şi 
publicăl în revista şcolii!

Fenomene 
meteorologice/

activităţi
economice

Ceaţa
Bruma
Seceta
Viscolul
Grindina
Poleiul

Agricultura Transporturi
Alimentarea

cu apă a
localităţilor

Turism

4. Vremea şi clima joacă un rol important în desfăşurarea activi tă
ţilor umane.

Desenează tabelul de mai jos în caiet şi scrie efectele fiecărui feno
men meteorologic asupra activităţilor umane înscrise în tabel.
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Galben – fenomenele meteorologice prognozate (averse, des
căr cări electrice, intensificari de vânt, temperaturi ridicate) sunt 
obiş nuite pentru zona respectivă, dar temporar acestea pot deveni 
periculoase pentru anumite activităţi.

Portocaliu – sunt prognozate fenomene meteorologice pericu
loase de intensitate mare (vânt, ploi abundente, descărcări electrice, 
grindină, caniculă, ger).

Roșu – sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, de 
intensitate foarte mare (vânt, ploi abundente, descărcări electrice, 
grin dină, caniculă, ger). 

Modalităţi de avertizare, reguli de comportare  
şi măsuri de protecţie în cazul producerii  
de fenomene extreme, în orizontul local (grindină, 
polei, furtuni, secetă, caniculă, viscol, tornade etc.)

Descoperă

Pe baza informaţiilor oferite de harta de mai sus şi a codurilor meteo
ro logice:

1. Care sunt cele două judeţe aflate sub cod roşu de caniculă?
2. Enumeră trei judeţe din estul ţării aflate sub cod portocaliu.
3. Realizează o listă de recomandări pentru locuitorii celor două judeţe 

aflate sub cod roşu.

Aplică
• Citeşte enunţurile de mai jos şi spune pentru fiecare dintre ele dacă este  

adevărat sau fals.
a.  Poţi pleca întro călătorie cu maşina, chiar dacă a fost emisă avertizare  

de viscol.
b. În caz de secetă, trebuie să reduci consumul de apă.
c. Grindina este periculoasă pentru culturile agricole.
d. Transporturile rutiere nu sunt afectate de producerea poleiului.
e. Ceaţa deasă poate întârzia decolarea sau aterizarea avioanelor.
f. În caz de caniculă, ne putem plimba pe stradă îmbrăcaţi în haine de culoare închisă.
g. Atunci când sunt anunţate furtuni sau tornade, este bine să ne adăpostim în casă.
h.  În situaţia în care eşti surprins de o furtună pe munte, evită arborii înalţi sau izolaţi, pentru 

că aceştia atrag trăsnetul.
i. Înainte de a pleca întro drumeţie pe munte, trebuie să verifici prognoza meteo.

La televizor, la rubrica despre starea vremii, a fost prezentată harta 
alăturată, care reprezintă o avertizare de caniculă pentru ziua următoare. 
Semnificaţia codurilor meteorologice este prezentată mai jos.
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I. Citeşte enunţurile următoare şi alege varianta corectă de răspuns:

1. Fulgerul şi curcubeul se produc în stratul atmosferic numit:
 a. exosferă; b. ionosferă;  c. stratosferă;  d. troposferă.

2. Specifice climatului tropicaluscat sunt vânturile permanente numite:
 a. alizee;  b. musoni; c. vânturile de vest;  d. vânturile polare.

3. Amplitudinile termice diurne foarte mari sunt specifice climatului:
 a. ecuatorial;  b. musonic; c. temperatoceanic;  d. tropicaluscat.

4. Gazul cu cea mai mare pondere în atmosfera terestră este:
 a. azotul;  b. dioxidul de carbon;  c. oxigenul;  d. ozonul.

5. Aurorele polare se produc în stratul atmosferic numit:
 a. ionosferă; b. mezosferă;  c. stratosferă; d. troposferă.

6. Gazul atmosferic care protejează Pământul de radiaţiile ultraviolete se numeşte:
 a. azot;  b. dioxid de carbon;  c. oxigen;  d. ozon.

7. Trecerea apei din stare lichidă în stare gazoasă se numeşte:
 a. condensare; b. evaporare; c. sublimare; d. topire.

8. Pentru transporturi este foarte periculoasă forma de condensare numită:
 a. brumă; b. ceaţă; c. nori; d. rouă.

9. Pentru a afla dacă vremea se schimbă, cel mai util instrument este:
 a. anemometrul; b. barometrul; c. pluviometrul;  d. termometrul.

10. Este o lună de vară în emisfera sudică:
 a. aprilie; b. ianuarie; c. iulie; d. octombrie.

II. Citeşte enunţurile de mai jos şi spune pentru fiecare dintre ele dacă este adevărat sau fals:
1. Pentru măsurarea temperaturii se foloseşte barometrul.
2. Ploaia, ninsoarea şi grindina sunt forme de precipitaţii.
3. La munte, temperatura aerului scade cu 2°C la fiecare 100 m.
4. Burniţa este o ploaie puternică, însoţită de descărcări electrice.
5. Din cauza diferenţelor mari de temperatură de la zi la noapte, în deşerturi se produce 

dezagre garea rocilor.
6. Musonul este un vânt periodic, specific în sudul şi sudestul Asiei.

III. Explică faptul că în Peninsula Florida nu există deşert, deşi este situată la aceeaşi latitudine 
cu Sahara.

RECAPITULARE. EVALUARE
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I. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare şi alege răspunsul corect:

1. Norii, precipitaţiile şi vânturile se produc în stratul atmosferic numit:
 a. mezosferă; b. stratosferă; c. termosferă; d. troposferă.
2. Vânturile de Est sunt vânturi specifice climatului:
 a. polar; b. temperatcontinental; c. temperatoceanic; d.tropicaluscat.
3. Este foarte dăunătoare pentru culturile agricole:
 a. burniţa;  b. grindina; c. lapoviţa; d. ninsoarea.
4. Cel mai întins deşert al Terrei se află pe continentul numit:
 a. Africa; b. Asia; c. Australia; d. Europa.

Pentru fiecare răspuns corect primești 0,5 puncte.

II. Citeşte enunţurile de mai jos şi spune pentru fiecare dintre ele dacă este adevărat sau fals.
1. Apa se încălzeşte şi se răceşte mai greu decât uscatul.
2. În interiorul continentelor plouă mai mult decât în apropierea oceanelor.
3. În ţara noastră, în timpul iernii, Crivăţul aduce geruri mari şi viscoleşte zăpada.
4. Alizeele bat dinspre Ecuator spre tropice.

Pentru fiecare răspuns corect primești 0,5 puncte.

III. Scrie textul următor în caiet şi completează spaţiile punctate, alegând răspunsul din următoarea 
listă de termeni: alunecări de teren, dune, peșteri, presiunea atmosferică, torenţi, vântul.

Elementele climatice au un rol foarte important în modelarea reliefului. Astfel, principalul agent 
erozional în deşerturi este ... . El transportă şi depune nisipul sub formă de ... . 

În regiunile temperate, versanţii cu înclinări mari şi lipsiţi de vegetaţie sunt erodaţi de precipitaţiile 
abundente, formânduse ... . Materialele spălate de pe versanţi se acumulează la baza acestora. 

Primăvara, atunci când plouă foarte mult, pe terenurile în pantă, constituite din argilă, se pot 
produce ... .

Pentru fiecare răspuns corect primești 0,5 puncte.

IV. Scrie enunţurile următoare în caiet şi completeazăle cu răspunsul corect:
1. Temperatura aerului se măsoară cu ajutorul instrumentului numit ... .
2. Atmosfera terestră este turtită la cei doi poli şi bombată la ... .
3. Undele radio sunt reflectate în stratul atmosferic numit ... .
4. Situaţia medie a elementelor meteorologice, pe o suprafaţă întinsă şi întrun timp mai îndelungat, 

se numeşte ... .
Pentru fiecare răspuns corect primești 0,75 puncte.

Felicitări! Ai ajuns la final! Din partea noastră primești 1 punct. 

AUTOEVALUARE

Câte puncte ai reuşit să obţii?
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Fotografia alăturată a fost făcută din spaţiul cosmic. 
De ce crezi că Terrei i se mai spune şi „Planeta albastră”?

Observă

Descoperă
Hidrosfera este învelişul de apă al Terrei. Datorită condiţiilor parti

culare de temperatură şi presiune existente pe planeta noastră, apa 
este prezentă în toate cele trei forme: gazoasă, în vaporii de apă din 
atmosferă, lichidă, la suprafaţă, dar şi în interiorul scoarţei terestre, pre
cum şi în toate organismele vii, şi sub formă solidă, în zăpezile per ma
nente şi gheţarii de la cei doi poli şi de pe vârfurile munţilor înalţi.

Priveşte imaginile alăturate şi spune care sunt formele sub care poţi 
observa apa. 

Hidrosfera are următoarele componente:
• oceanele şi mările (constituie Oceanul Planetar);
• apă în stare solidă (zăpadă, banchiză, iceberguri, gheţari);
• apele subterane;
• apele dulci de la suprafaţa scoarţei terestre (pârâuri, râuri, fluvii şi 

lacuri);
• apa din atmosferă (umiditate, nori).
Apa oceanelor şi mărilor reprezintă 97% din volumul de apă al Terrei. 

Numai 3% din rezervele mondiale de apă sunt apă dulce, iar din aceasta 
mai mult de trei sferturi se află în stare solidă. 

Apa este indispensabilă vieţii, dar este şi cel mai important agent 
modelator al scoarţei terestre. Oceanul influenţează clima continentelor, 
deoarece variaţia temperaturii la suprafaţa lui este foarte mică, având 
rol de moderator termic. În mări şi oceane, se găsesc noduli polimetalici 
ce conţin cupru, fier, mangan, nichel. Din platforma continentală se ex
ploa tează hidrocarburi. Oceanul Planetar poate asigura hrana omenirii 
prin marea varietate de vieţuitoare marine pe care o adăposteşte.

Reţine

Hidrosfera

1 CARACTERISTICI GENERALE  
ŞI IMPORTANŢĂ



83

2 OCEANUL PLANETAR

Componente şi localizare. 
Dinamica apelor oceanice

Amintește-ți!
Oceanele şi mările 

comunică între ele prin 
strâmtori sau zone deschise 
şi formează Oceanul 
Planetar. Urmăreşte harta 
alăturată şi răspunde 
următoarelor întrebări:

1. Care sunt cele patru 
oceane care alcătuiesc 
Oceanul Planetar?

2. Cum se numeşte 
oceanul situat în nordul 
Europei, Asiei şi Americii 
de Nord?

Oceanul Pacific este cel mai adânc (are o adâncime medie de 3 940 m) 
şi cel mai întins dintre oceane, ocupând mai mult de jumătate din supra
faţa Oceanului Planetar. De fapt, Oceanul Pacific are o supra faţă mai mare 
decât a tuturor continentelor la un loc.

Oceanul Atlantic are aproape jumătate din suprafaţa Oceanului Pacific 
şi nu este la fel de adânc. Este un ocean relativ îngust, are forma literei S 
şi este delimitat de margini continentale aproape paralele. În adâncime se 
află un lanţ muntos submarin (o dorsală).

Oceanul Indian are o suprafaţă mai mică decât a Oceanului Atlantic, 
dar are aproximativ aceeaşi adâncime medie. Spre deosebire de cele lalte 
oceane, el este situat mai mult în emisfera sudică. 

Oceanul Arctic este situat în jurul Polului Nord şi este acoperit de o 
banchiză, datorită temperaturilor foarte mici. Suprafaţa lui reprezintă 
doar 7% din suprafaţa Oceanului Pacific şi nu este foarte adânc (are doar 
un sfert din adâncimea celorlalte oceane).

Reţine

HARTA FIZICĂ A LUMII

Ştiai că...

• Oceanul este format 
din 96,5% apă şi 3,5% sare 
dizolvată?

• Oxigenul planetei 
este produs, în cea mai 
mare parte, de plantele din 
ocean?

LEGENDĂ
Câmpii
Dealuri
Munți

OCEANUL 
PACIFIC

AMERICA 
DE SUD

AMERICA 
DE NORD

OCEANUL 
ATLANTIC

EUROPA

OCEANUL 
INDIAN

AUSTRALIA

ASIA

AFRICA

ANTARCTICA

OCEANUL ARCTIC

OCEANUL 
PACIFIC

0 4000 km
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Temperatura şi salinitatea sunt două pro prie
tăţi ale apei oceanice. Graficul alăturat repre
zintă variaţia temperaturii şi salinităţii, în funcţie 
de latitudine. Pe baza informaţiilor din grafic, 
răs punde cerin ţelor următoare:

1. La ce latitudini temperatura aerului are 
cele mai mari valori?

2. La ce latitudine salinitatea are cele mai 
mici valori?

Salinitatea, o caracteristică a apei oceanice, reprezintă concentraţia 
de săruri dizolvate în apă. Ea este influenţată de aportul de apă dulce 
din râuri, topirea gheţarilor, precipitaţii, curenţi oceanici, dar şi de eva
porarea apei. Cea mai mare salinitate o are Marea Roşie (40‰), sali
nitatea medie a Oceanului Planetar fiind de 35‰.

Temperatura apei oceanice scade de la Ecuator spre poli. Ea este 
influenţată de latitudine, de anotimp, de temperatura aerului de deasu
pra oceanului şi de curenţii oceanici, calzi sau reci.

Reţine

Aplică
Mările au suprafaţa şi 

adâncimea mai mică decât 
cea a oceanelor. Unele 
mări comunică larg cu 
Oceanul Planetar, iar altele 
doar printro strâmtoare 
(sau printro succesiune 
de strâmtori şi bazine de 
dimensiuni mai mici).

Folosind Harta Fizică a 
Europei alăturată, răspunde 
cerinţelor următoare:

1. Numeşte două mări 
care comunică larg cu 
oceanul.

2. Enumeră două mări 
care sunt situate între două 
sau mai multe continente.

3. Spune numele unei 
mări ce comunică printro 
succesiune de strâmtori cu 
Oceanul Atlantic.

HARTA FIZICĂ A EUROPEI

Temperatura şi salinitatea apei oceanice
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Descoperă
LEGENDĂ
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Dinamica apelor oceanice

Apa mărilor şi oceanelor se află întro permanentă mişcare, 
atât la suprafaţă, cât şi în adâncime.

Valurile sunt mişcări ondulatorii de urcare şi coborâre a supra
feţei apei, fără a se deplasa însă. Ele sunt cauzate de vânt şi se 
numesc valuri eoliene. Sunt cel mai important agent modelator al 
ţărmurilor. La ţărm, unde adâncimea apei este mai mică, valurile 
au şi o deplasare pe orizontală. 

Uneori valurile pot fi provocate de cutremurele submarine 
sau erup ţiile vulcanice şi atunci se numesc valuri seismice sau 
tsunami.

Acestea pot atinge viteze foarte mari, ajungând până la 800 
km/oră. Ele pot provoca pagube materiale însemnate şi, uneori, 
pierderi de vieţi omeneşti.

Mareele sunt mişcări periodice de ridicare şi coborâre a nive
lului apei oceanice, datorită forţei de atracţie a Soarelui, dar mai 
ales a Lunii, corpul ceresc aflat cel mai aproape de Pământ. Atunci 
când nivelul apei creşte şi înaintează peste ţărm, se produce 
fluxul, iar când apa se retrage, are loc refluxul.

Mareea se produce atunci când Luna se află în dreptul meri
dia nului locului, dar şi pe partea opusă a Pământului, unde gravi
taţia este slăbită. Astfel, în 24 de ore, se produc două fluxuri şi 
două refluxuri. 

Curenţii oceanici sunt mişcări permanente de deplasare a 
apei ocea nice. Ei sunt generaţi de vânturi, dar şi de diferenţa 
de temperatură şi salinitate a apelor oceanice, de configuraţia 
ba zinelor oceanice sau de mişcarea de rotaţie a Terrei. Aceş tia 
influenţează climatele, navigaţia, pescuitul, distribuţia vieţu i toa
relor marine şi relieful bazinelor oceanice.

Reţine

Valuri tsunami, vedere din spaţiu

Explică
1. Priveşte cu atenţie fotografiile 

următoare, marcate cu literele A şi B, 
în care este prezentat un port, în două 
momente diferite ale aceleiaşi zile.

a. Ce deosebire observi între cele 
două imagini?

b. Cum se numeşte fenomenul 
care a generat această situaţie?

Formarea  
unui tsunami

Valuri eoliene

Cutremur

A

B
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Explică

2. Din două în două săptămâni, ma
reele sunt mai puternice şi se numesc 
ape vii (Fig. 1), şi coincid cu fazele de 
Lună plină şi Lună nouă. În schimb, cele 
mai slabe maree se produc atunci când 
Luna este în faza de primul pătrar şi 
ultimul pătrar şi se numesc ape moarte 
(Fig. 2).

Care este cauza 
pentru care se 
produc apele vii?

Descoperă

Fluviile care se varsă în mări şi oceane cu maree puternică formează 
guri de vărsare foarte largi, de forma unor pâlnii, numite estuare. 

Atunci când se varsă în mări cu maree slabă, apele curgătoare se 
despart în braţe, formând delte.

Priveşte cele două imagini de mai jos, reali zate la vărsarea fluviilor 
Sf. Laurenţiu (A) şi Lena (B) şi spune care dintre acestea reprezintă 

o deltă şi care repre zintă un estuar.

A B

Ştiai că...

• Fluxul poate pătrunde 
foarte mult în interiorul 
estuarului, ca un val uriaş 
ce întoarce apele fluviului, 
ajungând până la 1 000 km în 
interior, în cazul Amazonului. 
Acest fenomen este numit de 
localnici pororoca.

• Navigaţia este influenţată 
de maree. Navele intră în 
porturi, în timpul fluxului, 
şi ies, în timpul refluxului. 
Ora portului reprezintă ora 
producerii fluxului.

• Forţa mareelor este 
folosită la producerea 
energiei electrice. O centrală 
mareomotrică se află în Franţa, 
la vărsarea râului Rance.

Lună nouă Lună plină

Fig. 1

Primul pătrar

Ultimul pătrar

Fig. 2

900
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Aplică
Curenţii oceanici sunt adevărate fluvii de apă sărată, care au tem

peratură, salinitate şi densitate diferită de cea a apei oceanului din jur. 
Priveşte harta curenţilor oceanici de mai jos, unde curenţii calzi sunt 
repre zentaţi prin săgeţi roşii, iar cei reci prin săgeţi albastre, şi răs
punde cerinţelor:

a. Precizează pentru fiecare dintre curenţii notaţi cu cifre de la 1 la 
10 denumirea şi tipul de curent (cald sau rece).

b. Explică:
• faptul că în Peninsula Scandinavă, clima este mai blândă pe ţărmul 

Atlanticului;
• existenţa deşertului Atacama pe ţărmul vestic al Americii de Sud.

1

2

3

4

5 678

9

10

1.  Curentul cald al Atlanticului de Nord

2. Curentul Kuro Shivo

3. Curentul Oya Shivo

4. Curentul Canarelor

5. Curentul Benguelei

6. Curentul Mozambicului

7. Curentul Braziliei

8. Curentul Peruului

9. Curentul Labradorului

10.  Curentul vânturilor de vest

HARTA CURENȚILOR OCEANICI

0 4000 km
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Apele curgătoare sunt alimentate din izvoare, ploi, topirea zăpe
zilor şi gheţarilor. După mărimea lor, pot fi pârâuri, râuri şi fluvii. 
Pârâul poate fi trecut cu piciorul. Fluviul este cea mai mare apă 
curgă toare şi se varsă în mări şi oceane.

Un râu mai mic ce se varsă întrun râu mai mare se numeşte 
afluent.

Bazinul hidrografic reprezintă suprafaţa de pe care râul îşi adună 
afluenţii. Două bazine hidrografice învecinate sunt despărţite prin 
cum păna apelor sau linia celor mai mari înălţimi. Colectorul este 
râul principal care adună toate apele dintrun bazin hidrografic. 
Locul de unire a două râuri se numeşte confluenţă.

Părţile componente ale unui râu sunt: izvorul, cursul și gura de 
văr sare. Cursul poate fi superior (la munte), mijlociu (la deal) şi in
ferior (la câmpie).

3 APELE CONTINENTALE

Amintește-ți!
Priveşte imaginile următoare. Cum se numesc apele con

ti nen tale de suprafaţă, reprezentate în imaginile alăturate?

Reţine

Cursul mijlociu 
(transport)

Cursul superior 
(eroziune)

Cursul inferior 
(acumulare)Cursul râului și 

procesele predominate Aplică

Priveşte imaginea alăturată şi identifică elementele notate cu 
cifre de la 1 la 5, ştiind că acestea reprezintă: afluent, confluenţă, 
curs, gură de vărsare, izvor.

Vreau să știu  
mai mult!
Orice apă curgătoare exercită 

asupra scoarţei terestre o 
acţiune de eroziune, transport şi 
acumulare. La munte, predomină 
eroziunea în adâncime, iar la 
câmpie, eroziunea laterală. De 
multe ori, mai ales în regiunile 
de câmpie, deoarece suprafeţele 
sunt netede şi pantele foarte 
mici, râurile şerpuiesc, formând 
bucle, numite meandre.

1

2

3

4

5
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Vreau să știu  
mai mult!

Debitul reprezintă volumul 
de apă transportată de un râu, 
printro secţiune transversală, 
întro unitate de timp (m³/s). 
Creşterile mari de debit produse 
întrun interval scurt de timp 
se numesc viituri. Acestea se 
produc în România, de regulă 
primăvara, atunci când se 
topesc zăpezile şi precipitaţiile 
sunt abundente. Viiturile pot 
provoca pagube însemnate. 

Dintre fluviile Terrei cel mai 
mare debit îl are Amazonul, iar 
cel mai lung fluviu este Nilul.

Elementele unei văi sunt albia minoră, albia majoră 
(lunca), terasele şi versanţii.

Albia minoră reprezintă locul acoperit permanent sau în 
cea mai mare parte a anului cu apă. Atunci când cad pre ci
pitaţii bogate sau se topesc zăpezile, râul inundă albia majoră. 
Terasele sunt foste lunci, rezultate în urma adâncirii râului.

Uneori, mai ales în calcare, râurile sapă văi cu versanţi foarte abrupţi 
numite chei. Atunci când traversează regiuni montane, apele curgătoare 
pot forma defilee, sectoare lungi de văi înguste. Dacă forma de relief este 
constituită din roci dispuse în strate orizontale, râurile creează canioane.

Reţine Albia majoră

Albia minoră

Terasă

Versant

Meandre ale fluviului Amazon Canionul fluviului Colorado

Aplică
Priveşte cu atenţie 

imaginile notate cu A, B şi 
C, în care este prezentată 
evoluţia în timp a văii unui 
râu. Ordonează imaginile 
cronologic.

A

B C

Cairo, Egipt, oraş construit  
pe malurile fluviului Nil.

Elementele unei văi 
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Descoperă

Apele curgătoare pot fi permanente, adică au apă tot 
timpul anului (pârâurile, râurile şi fluviile) sau temporare, care 
au apă doar atunci când plouă sau se topesc zăpezile. 

Apele temporare sunt apele de șiroire şi torenţii. Ele se for
mează frecvent pe versanţii dezgoliţi de vegetaţie şi exercită o 
puternică acţiune de eroziune.

Priveşte imaginea alăturată şi spune care sunt cele trei părţi 
com ponente ale unui torent.

Lacurile fac parte din categoria apelor stătătoare. Apa ocupă 
formele de relief negative, numite cuvete lacustre, rezultate în 
urma acţiunii agenţilor interni şi externi. După modul de for
mare al cuvetelor lacustre se disting mai multe tipuri:

Lacurile tectonice sau format în depresiuni, rezultate 
prin prăbuşirea scoarţei terestre, în lungul unor falii. Cel mai 
adânc lac din lume este lacul Baikal din Rusia, având şi cel mai 
mare volum de apă dulce. În Africa, se află lacurile tectonice 
Tanganyika şi Malawi. Acestea au formă alungită, sunt foarte 
adânci şi sau format întrun rift.

Reţine

Amintește-ți!
• Compară un râu şi un lac. Spune prin ce se aseamănă şi 

prin ce se deosebesc.

Canal de scurgere.  
Conduce apa şi 

materialele erodate 
spre regiunile joase. 

Important atât 
pentru eroziune cât 
şi pentru transport

Bazin de recepţie.  
Primeşte apa din 
zonele din apropiere 
şi o direcţionează spre 
canalul de scurgere. 
Predomina eroziunea.

Con de dejecţie.  
Materialele erodate sunt  

depozitate la baza versantului.

Lacul glaciar Bâlea

Lacul Baikal, Rusia

Torent
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Tot lacuri tectonice sunt Marea Caspică (cel mai 
întins lac al Terrei) şi Lacul Aral din Asia, care sunt 
resturi ale unei foste mări.

Lacurile vulcanice sau format în craterele vul
ca nilor stinşi. Un exemplu de lac vulcanic este Lacul 
Crater, din America de Nord. În ţara noastră, în 
Masivul Ciomatu Mare din Carpaţii Orientali, se află 
Lacul Sfânta Ana.

Lacurile glaciare au rezultat prin acumularea 
apei în depresiunile create prin eroziunea exercitată 
de gheţari. Cele mai mari lacuri glaciare sunt Marile 
Lacuri din America de Nord (Superior, Huron, 
Michigan, Erie, Ontario), precum şi lacurile Ladoga şi 
Onega din nordul Europei. Lacuri se află şi în căldările 
glaciare din munţii înalţi. La noi în ţară, sunt foarte 
multe lacuri glaciare în Carpaţii Meridionali (Bâlea, 
Capra, Bucura, Zănoaga etc.).

Lacurile fluviale numite şi limane sau format pe cursul inferior al 
unor râuri, în spatele unor baraje de aluviuni create de către râul colector 
(bararea gurilor de vărsare ale afluenţilor).

Lacurile maritime sunt lagunele şi limanele maritime. Lagunele au 
rezultat prin bararea cu un cordon litoral a unui fost golf. Pe ţărmul Mării 
Negre se află Lacul Siutghiol şi Lacul Razim. Limanele maritime sau 
format prin bararea cu un cordon litoral a gurii de vărsare a unui râu ce 
se vărsa în mare. La vărsarea râului Casimcea în Marea Neagră, se află 
Lacul Taşaul.

Lacuri formate pe diferite roci: sare (Lacul Ursu din Sovata, Lacul 
Slănic), gips (Lacul Învârtita de la Nucşoara), calcar (Lacul Zăton în Podişul 
Mehedinţi).

Lacurile de baraj natural sau format prin prăbuşirea unui versant ce 
a barat apele unui râu, apa acumulânduse în spatele barajului. La noi în 
ţară, prin bararea apelor Bicazului, sa format Lacul Roşu. 

Lacurile antropice sau format prin acţiunea omului pentru: produ
cerea energiei electrice, piscicultură, irigaţii, alimentarea cu apă a loca
lităţilor, agrement. Pe Dunăre, se află lacul de acumulare Porţile de Fier I. 

Lacuri de acumulare se află pe numeroase râuri din România: pe 
Argeş, Bistriţa, Lotru, Olt, Siret etc. Şi pe fluviile Terrei sunt amplasate 
numeroase lacuri: pe Nil, Volga, Enisei, Columbia, Colorado, Yangtze etc. 

Mlaștinile şi bălţile sunt tot ape stătătoare.

Aplică
1. Copiază în caiet tabelul de mai jos şi completeazăl cu răspunsul corespunzător:

Lacul Sfânta Ana

Lacul Porţile de Fier I

 Lacuri tectonice ... Lacuri glaciare ...

 ... L. Sf Ana ... L. Siutghiol

 ... L. Crater ...  L. Razim

Lacul Roşu
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2. Scrie în caiet enunţurile următoare şi completează spaţiile punctate cu răspunsul corect:
a. Creşterile mari de debit produse întrun interval scurt de timp se numesc ... .
b. După modul de formare, Lacul Baikal este un lac ... .
c. Dintre lacurile  Terrei, cea mai mare suprafaţă o are Marea ... .
d. Marile Lacuri din America de Nord sunt, după modul de formare, lacuri ... .
e. Lacul rezultat prin bararea cu un cordon litoral a unui fost golf se numeşte ... .
f. Suprafaţa de pe care un râu îşi adună afluenţii se numeşte ... .

Apele subterane

Descoperă

Atunci când plouă, o parte din apă alimentează râu
rile, fluviile şi lacurile, o parte se evaporă şi altă parte se 
infiltrează în sol, formând apele subterane.

Nisipul, pietrişul şi calcarul îi permit apei să se in fil treze. 
Spunem că ele sunt roci permeabile. Rocile im per meabile 
sunt cele care nu lasă apa să treacă prin ele. Argila este 
impermeabilă. 

Apa se poate acumula în porii şi fisurile rocilor, for mând 
straturi acvifere.

Priveşte desenul alăturat şi spune care sunt cele două 
categorii de straturi acvifere care pot fi observate.

Strat 
acvifer 
freatic

Argilă

Argilă
Strat acvifer captiv

Strat acvifer captiv

Sol

Nisip și pietriș

Straturile acvifere pot fi freatice (de suprafaţă) şi captive (de adâncime). 
Straturile acvifere de adâncime se deosebesc de cele freatice prin faptul că 
sunt situate între roci impermeabile. Apa care circulă prin stratul acvifer 
captiv se află sub presiune.

Izvorul reprezintă locul apariţiei la suprafaţă al apei subterane. 
Izvoarele termale au, de regulă, temperaturi peste 20°C. La noi în ţară, 

sunt renumite izvoarele de la Băile Felix şi Băile Herculane, care au tem
peraturi cuprinse între 48 şi 69°C.

Izvoarele care au o cantitate de săruri mai mare de 0,5 g/l sunt consi
derate izvoare minerale. Acestea iau naştere ca urmare a faptului că apele 
dizolvă mineralele din conţinutul rocilor.

Gheizerele sunt izvoare intermitente, din regiunile vulcanice, care arun
că apă fierbinte şi vapori la mare înălţime, din cauza presiunii vaporilor.

Reţine

Aplică
1. Nivelul stratului acvifer freatic poate creşte sau scădea. Care 

sunt factorii care influenţează acest nivel?
2. De unde provine apa fântânilor?
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4 GHEȚARII

Descoperă

În decembrie 1911, norvegianul Roald Amundsen a devenit primul om 
care a ajuns la Polul Sud. Astfel, înfruntând frigul, vânturile puternice şi 
întinderile nesfârşite de gheaţă, el avea să descopere o lume nouă. 

1. Cum se numeşte continentul unde se află Polul Sud?
2. Caută în diferite surse (reviste, cărţi, Internet) informaţii despre 

expe diţia la Polul Sud a lui Roald Amundsen şi Robert Scott.

În decursul istoriei Terrei, gheţarii au avut dimensiuni diferite de cele 
actuale. În condiţiile variaţiilor de temperatură, masa de gheaţă se poate 
mări sau reduce, cu importante consecinţe asupra reliefului şi a nivelului 
apei mărilor şi oceanelor.

Distribuţia geografică a gheţarilor este influenţată de latitudine şi alti
tudine, precum şi de elemente climatice, cum ar fi temperatura şi preci
pitaţiile. Gheţarii sunt de două feluri: gheţari montani şi gheţari de calotă.

Gheţarii montani se formează la altitudini mari, dincolo de limita ză
pe zilor permanente, adică acolo unde zăpezile căzute în timpul iernii nu 
se topesc vara. Această limită nu se află peste tot la aceeaşi altitudine, ea 
scade de la Ecuator, unde depăşeşte 5 000 m, în zona temperată, la peste 
3 000 m, spre regiunile polare, unde ajunge la nivelul mării.

Un gheţar montan este alcătuit din două părţi: circul sau căldarea 
glaciară (bazinul colector) şi limba gheţarului. Limbile glaciare au lungimi 
de zeci de kilometri, în Munţii Himalaya, şi aproape lipsesc, în Munţii 
Pirinei. Uneori limba poate avea crăpături numite crevase.

Reţine

Explică
În imaginile următoare, 

sunt prezentaţi gheţari din 
Munţii Himalaya şi din Munţii 
Pirinei. De ce lungimea limbii 
glaciare este diferită?

Gheţar din Parcul Naţional Vatnajokull (Islanda)

Gheţar în Munţii Pirinei

Gheţari în Munţii Himalaya
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Aplică
Citeşte textul următor şi răspunde întrebărilor:
„Căpătând, sub acţiunea sculpturală a apei şi a soarelui, forme arhitecturale asemănătoare unor 

castele dominate de turnuri înalte, a unor gigantice arcade şi piramide sau a unor chipuri fantastice, 
aceşti munţi de gheaţă plutitori sunt antrenaţi de curenţii maritimi reci spre sud şi călătoresc pe 
lângă ţărmurile Labradorului şi ale insulei Terra Nova, până aproape de latitudinea New Yorkului. Ei 
aduc ceţuri dense şi temperaturi scăzute, dar şi primejdia scufundării vaselor care sar abate de la 
ruta fixată a drumului maritim al Atlan ticului de nord...”

(Cristache Stan, Canada, Editura Ştiinţifică, Bucureşti)

1. Cum se mai numesc munţii de gheaţă plutitori?
2. Cu ajutorul cui se deplasează pe suprafaţa oceanului?
3. Ce fenomen meteorologic aduc cu ei?
4. De ce sunt ei periculoşi?

Gheţarii de calotă acoperă 
teritorii în tinse, situate la 
latitudini mari, în Groen landa 
şi Antarctida. Uneori, din ei se 
rup bucăţi mari care plutesc pe 
mare, numite iceberguri. Cea mai 
mare parte a unui iceberg se află 
sub apă, doar a zecea parte din 
corpul lui aflânduse la suprafaţă. 

Gheţari de mici dimensiuni 
se află în Canada, Islanda şi 
Norvegia.

Gheţarii modelează teritoriul pe care se dezvoltă. Ca şi apa, şi ei au tendinţa să se deplaseze spre 
zonele mai joase, deşi mult mai lent, dato rită forţei de gravitaţie. În această mişcare, gheaţa exercită 
o intensă acţiu ne de eroziune, pe marginea văilor, dândule forma literei U, cu baza lată şi versanţii 
abrupţi. De asemenea, transportă bucăţi de rocă, numite morene, pe care le depozitează la marginea 
gheţarului, lateral sau frontal. După topirea gheţarului, rezultă forme de relief minor numite circuri 
glaciare (în unele dintre ele se pot forma lacuri glaciare) şi văi glaciare.

Reţine

Gheţar – Alaska Iceberg

Circ glaciar

Limbă

Morene

Gheţar montan

Circ glaciar în 
Munţii Parâng
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5 APLICAȚII PRACTICE

Apele din orizontul local
Descoperă

În timpul unei drumeţii în orizontul local, observă un râu şi carac te
rizeazăl după următoarele criterii:

• Stabileşte malul stâng şi malul drept al râului. Malurile sunt înalte 
sau joase?

• Precizează existenţa meandrelor şi explică formarea lor.
• Cum se manifestă acţiunea de eroziune a râului asupra malurilor?
• În albia râului sunt ostroave sau insule?
• Ce modificări se produc la confluenţa a două râuri, asupra can

tităţii de apă transportată şi a lăţimii râului? 
• Care este relaţia dintre pantă şi viteza de curgere a râului?
• Care este forma văii râului şi care este factorul principal care 

deter mină forma văii?
• Delimitează albia minoră de albia majoră;
• În ce anotimp râul are cel mai mare debit? 
• Pe baza discuţiilor cu locuitorii, identifică locul unde se produc frec

vent revărsări (inundaţii). Care sunt urmările inundaţiilor? Locuitorii au 
luat măsuri de protecţie contra revărsărilor (au construit diguri)?

Ostrov

Confluenţă

Resurse de apă potabilă

Descoperă

1. Priveşte 
graficul alăturat 
şi spune care este 
ponderea resurselor 
de apă dulce, din 
totalul hidrosferei.

Hidrosfera

Apă dulce
3%

Apă sărată
97%

Aplică
1. Priveşte cu atenţie harta fizică a jude

ţului tău şi răspunde cerinţelor de mai jos:
a. Identifică râul cel mai apropiat de 

localitatea ta.
b. Care este direcţia de curgere a râului?
c. Cum se numeşte unitatea de relief de 

unde izvorăşte râul?
d. Râul identificat la punctul a are 

afluenţi?
e. Care este râul colector, pentru râul 

iden tificat la punctul a? 
2. Realizează o schiţă a reţelei hidro gra

fice permanente, a lacurilor şi bălţilor din 
jurul localităţii tale.

Pentru observaţii alege un punct mai 
înalt din apropierea localităţii, de unde se 
poate vedea care este aspectul general al 
reţelei hidrografice, lacurile şi bălţile din 
zonă. Poţi alege mai multe puncte de obser
vaţie pentru o schiţă cât mai completă.

2. Cea mai mare parte a resurselor de apă dulce este cu
prinsă în gheţari şi ape subterane (aproape 99%). Apa este o 
resursă preţioasă, ea fiind numită şi „aurul albastru”. Crezi că i 
se potriveşte această denumire? Argumentează răspunsul dat!
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Explică
Unele ţări, precum Brazilia, 

Canada, China, Columbia, 
Congo, Indonezia, India, Rusia, 
Statele Unite ale Americii deţin 
o mare parte din resursele de 
apă dulce ale Terrei, în vreme 
ce ţările Orientului Mijlociu şi 
unele ţări din Africa au puţine 
resurse de apă dulce.

Cum explici faptul că 
resursele de apă dulce sunt 
inegal răspândite pe Terra?

Aplică
1. În activităţile cotidiene, oamenii folosesc cantităţi diferite de 

apă. Consumul de apă zilnic al unei persoane variază între 10 şi 40 
litri, în Africa, şi 300 şi 600 litri, în Europa şi America de Nord. În 
tabelul de mai jos, este prezentat consumul de apă pentru diferite 
activităţi:

Identifică două soluţii pentru a reduce consumul de apă zilnic.

2. Pentru a te spăla pe dinţi, ai nevoie de 2 litri de apă, iar pentru 
a face un duş, consumi 6 litri de apă pe minut. Câtă apă consumi 
întro seară, ştiind că faci un duş şi te speli pe dinţi, iar duşul durează 
4 minute?

3. Apa de ploaie poate fi colectată şi folosită în diverse scopuri. 
Propune două întrebuinţări ale apei de ploaie în gospodărie, pentru 
ca astfel consumul de apă să poată fi redus.

Spălat pe mâini
Spălat pe dinţi
Duş

    1 litru
    2 litri
  20 de litri

Baie
Maşină de spălat vase
Maşină de spălat rufe

150 de litri
  20 de litri
  50 de litri

Măsuri de protecţie a apelor
Descoperă

În prezent, oamenii folosesc de şase ori 
mai multă apă decât acum o sută de ani. În 
ţările dezvoltate, consumul de apă este mult 
mai mare decât în ţările sărace. În afară de 
consumul apei pentru băut şi spălat, oamenii 
au nevoie de apă şi pentru agricultură, in dus
trie, gospodărie şi recreere. 

Teai întrebat vreodată de unde provine 
apa potabilă, adică apa bună de băut, şi unde 
ajunge ea atunci când este murdară?

Apa potabilă ajunge în casele noastre din 
râuri şi lacuri, dar poate proveni şi din apele 
subterane. Preluată direct din aceste surse, apa 
poate conţine nisip, impurităţi şi organisme 
microscopice care ne pot îmbolnăvi. 

• Priveşte imaginea alăturată şi răspunde 
cerinţelor:

1. Pentru a fi bună de băut, apa trebuie 
să fie filtrată şi purificată sau dezinfectată cu 
substanţe chimice, cum ar fi clorul. Unde se 
realizează acest lucru?

2. După ce este folosită în gospodărie, apa 
devine murdară. Poate fi ea eliminată direct 
în natură? Unde se realizează procesul de 
curăţare a apelor murdare?

Apele râurilor, lacurilor  
şi cele subterane traversează 
un proces de potabilizare.

Apa, acum sigură şi potabilă, 
ajunge în robinetele noastre.

Apa folosită  
în gospodării este 
acum murdară  
şi necesită un proces 
de curăţare.

Apele ieşite din staţia de 
epurare sunt acum curate 
şi se pot întoarce în râuri, 
lacuri şi mare

Staţie de tratare a apei

Staţie de epurare



97

Aplică
Chimistul francez Louis 

Pasteur spunea că „bem 90% 
din bolile noastre”. Atunci când 
este poluată, apa poate duce 
la îmbolnăviri foarte grave. 
Principalele surse de poluare a 
apei sunt industria şi agricultura.

• Identifică trei soluţii pentru 
a putea preveni poluarea apei.

Vocabular

Epurare – proces de 
tratare (curăţare) a apelor 
uzate, pe baza unor 
procedee mecanice, chimice 
şi biologice, în scopul 
reducerii încărcării acestor 
ape cu substanţe poluante, 
pentru a putea fi evacuate 
întrun receptor natural.

Modalităţi de avertizare, reguli de 
comportare şi măsuri de protecţie în 
cazul producerii de fenomene extreme, 
în orizontul local (viitură/ revărsare/
inundaţie, pod de gheaţă etc.)

Aplică

2. Uneori, oamenii construiesc diguri, de o parte şi de alta a râurilor. 
a. Care este rolul digurilor?
b. Ce formă de relief major traversează râurile care sunt îndiguite?
3. Enunţurile de mai jos descriu reguli de comportare, în caz de inundaţii.
a. În caz de inundaţii, nu trebuie să te adăposteşti în pivniţe sau subsoluri.
b. Nu bea apă din fântână. Aceasta poate fi contaminată.
c. Urmează instrucţiunile autorităţilor.
d. Refugiazăte în locuri înalte.
e. Dacă ai animale în curte, eliberează animalele şi condule pe terenurile mai înalte.
• Desenează un poster cu aceste reguli de comportare. Găseşte, împreună cu colegii tăi, şi alte 

reguli de comportare.

1. Priveşte cu atenţie imaginile de mai jos şi spune în care dintre imagini localitatea este ampla
sată corespunzător, pentru a fi ferită de inundaţii. 

Descoperă
Ca şi în cazul avertizărilor meteorologice, există coduri de culori şi 

pentru avertizările hidrologice. În funcţie de nivelul apei râului, au fost 
stabilite cote (niveluri) de atenţie, cote de inundaţie şi cote de pericol. 

Iată legenda codurilor de culori pentru avertizările şi alertele hidro
logice:

COD GALBEN: Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, 
necon ducând la pagube semnificative, dar necesitând o atenţie 
spo rită în cazurile de activităţi sezoniere şi/sau expuse la inundaţii. 
Depăşire COTE DE ATENŢIE.

COD PORTOCALIU: Risc de viituri generatoare de revărsări impor
tante, care pot avea impact semnificativ asupra vieţii oamenilor şi 
siguranţei bunurilor şi persoanelor. Depăşire COTE DE INUNDAŢIE.

COD ROŞU: Risc de viituri majore. Ameninţare directă şi gene ra
lizată asupra siguranţei persoanelor şi bunurilor. Depăşire COTE DE 
PERICOL.

A B
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1 – cel mai adânc lac al Terrei;
2 – lac de baraj natural din România;
3 – unul dintre Marile Lacuri din America de Nord;
4 –  liman maritim, format la vărsarea râului 

Casimcea în Marea Neagră;
5 – lac vulcanic din Statele Unite ale Americii;
6 – cel mai întins lac al Terrei.

Dacă vei completa corect spaţiile libere, pe verticala A-B vei descoperi numele celui mai întins lac 
glaciar din ţara noastră, aflat în Munţii Retezat.

II. Cu ajutorul Atlasului geografic şi al hărţii de mai jos, răspunde următoarelor cerinţe:

a. Identifică fluviile notate cu cifre de la 1 la 8.
b. Cel mai mare debit din lume îl are fluviul notat cu cifra ... .
c. În Golful Bengal se varsă fluviul notat cu cifra ... .
d. În Golful Mexic se varsă fluviul notat cu cifra ... .
e. Traversează cel mai mare deşert al Terrei fluviul notat cu cifra ... .

III. Prezintă o cauză care explică :
a. debitul mare al fluviului Gange;
b. faptul că fluviul Nil formează la vărsare o deltă.

RECAPITULARE. EVALUARE

I. În rebusul alăturat, pe orizontală, sunt scrise denumiri de lacuri de pe Terra. Desenează rebusul, 
în caiet, şi completează căsuţele libere, folosind următoarele informaţii:

Fluviile Terrei

1

2

3

4

5
6

7
8

0 4000 km
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AUTOEVALUARE

Câte puncte ai reuşit să obţii?

I. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare şi alege răspunsul corect:
1. Cel mai întins şi mai adânc dintre oceane este Oceanul:
 a. Arctic; b. Atlantic; c. Indian; d. Pacific.
2. Oceanul acoperit de o banchiză de gheaţă se numeşte Oceanul:
 a. Arctic; b. Atlantic; c. Indian; d. Pacific.
3. Dacă faci o drumeţie pe munte în timpul iernii, este foarte important să te informezi despre 
riscul producerii de:
 a. avalanşă; b. chiciură; c. rouă; d. secetă.
4. Datorită riscului crescut de inundaţii, oamenii nu ar trebui să îşi construiască locuinţa în zona de:
 a. culme; b. luncă; c. terasă; d. versant.

Pentru fiecare răspuns corect primești 0,5 puncte.

II. Citeşte enunţurile de mai jos şi spune pentru fiecare dintre ele dacă este adevărat sau fals.
1. Valurile seismice (tsunami) sunt cauzate de vânt.
2. Curentul Atlanticului de Nord este un curent cald.
3. Gheţari de calotă acoperă suprafeţe întinse, în Antarctida şi Groenlanda.
4. Fluviile care se varsă în mări şi oceane cu maree puternică formează la gura de vărsare delte.

Pentru fiecare răspuns corect primești 0,5 puncte.

III. În coloana A, sunt notate fluvii ale Terrei, iar în coloana B, continente. Stabileşte corespondenţa 
între fiecare fluviu şi continentul pe care îl traversează, după modelul 5-f:
             A         B
 1. Amazon a. Africa
 2. Dunăre b. America de Nord
 3. Gange c. America de Sud
 4. Nil d. Asia
  e. Europa

Pentru fiecare asociere corectă primești 0,75 puncte.

IV. Scrie enunţurile următoare în caiet şi completeazăle cu răspunsul corect:
1. Locul de unire a două râuri se numeşte ... .
2. Crăpăturile din limba gheţarului se numesc ... .
3. Izvoarele intermitente din regiunile vulcanice se numesc ... .
4. Locul unde apa subterană apare la suprafaţă se numeşte .. .

Pentru fiecare răspuns corect primești 0,5 puncte.

Felicitări! Ai ajuns la final! Din partea noastră primești 1 punct. 
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Biosfera si solurile

1 CARACTERISTICI GENERALE  
ŞI IMPORTANŢĂ

Biosfera este cel mai tânăr şi mai complex înveliş al Terrei, for
mat în zona de interferenţă a celorlalte geosfere. Ea cuprinde tota

litatea organismelor vii. Limitele biosferei sunt dificil de precizat. 
Limita sa superioa ră poate ajunge până la 2530 km (acolo unde 

se află stratul de ozon), iar limita inferioară coincide cu cele mai mari 
adâncimi ale hidro sferei (aproximativ 10 000 m).

În scoarţa terestră, au fost găsite bacterii la adâncimi de 2 5003 000 m. 
Între aceste limite, viaţa se manifestă întro mare varietate de forme, de 

la cele mai simple şi de dimensiuni foarte mici până la cele mai complexe, 
unele de talie uriaşă, cum sunt balenele, din lumea animală, sau arborele 
mamut Sequoia, din lumea vegetală. Varietatea atât de mare a fiinţelor vii 
constituie biodiversitatea.

Organismele vii ce compun biosfera pot fi grupate în două mari cate
gorii: plantele (vegetaţia sau flora) şi animalele (fauna).

Pe Terra, există trei mari domenii de viaţă: domeniul terestru, domeniul 
acvatic și domeniul subteran.

Reţine

Amintește-ți!
Priveşte imaginea alăturată şi răspunde cerinţelor:
1. Cum se numesc cele patru geosfere ale Terrei?
2. Unde este situată biosfera, faţă de celelalte geosfere?

BIOSFERA

ATMOSFERA

HIDROSFERALITOSFERA

Factorii care influenţează răspândirea 
vieţuitoarelor pe Terra

Descoperă

Plantele şi animalele au o serie de adaptări, pentru a putea supravieţui 
în anumite condiţii de mediu. Spre exemplu, unii copaci pot avea coroana 
în formă de umbrelă, pentru aşi ţine umbră şi a împiedica evaporarea apei 
din sol, alte plante au frunzele mici şi lucioase, acoperite cu ceară, pentru 
a reflecta lumina, sau şiau transformat frunzele în spini, pentru a rezista 
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în condiţii de uscăciune. Există numeroase plante care au adaptări pentru 
a trăi în mediul acvatic. Pe munţii înalţi, din cauza vânturilor puternice, 
vegetaţia este reprezentată de brazi, care uneori pot avea ramurile rupte 
în direcţia de unde bate vântul predominant („arbori drapel”), iar, mai 
sus, de tufişuri de jneapăn şi ienupăr.

În imaginile de mai jos, sunt prezentate câteva exemple de plante care 
sau adaptat la condiţiile de mediu. Analizează fiecare imagine şi spune 
care sunt aceste adaptări.

A B C

Factorii care influenţează răspândirea plantelor şi a anima lelor sunt: 
clima, relieful, solul şi omul.

Clima influenţează dezvoltarea plantelor prin lumina solară, tempe ra
tură, precipitaţii şi vânt.

Intensitatea luminii solare influenţează procesul de foto sinteză.
Temperatura are un rol foarte important în creşterea şi dez voltarea 

plantelor. Ea favorizează încolţirea seminţelor, înflo rirea plantelor, coace
rea fructelor etc. Toamna, atunci când temperatura aerului începe să 
sca dă, copacii încep să îşi piardă frunzele. Majoritatea plantelor preferă 
temperaturi cuprinse între 10°C şi 35°C.

Precipitaţiile pătrund în sol şi dau umiditate solului. Apa, îm preună 
cu substanţele hrănitoare din sol este absorbită de rădăcini şi asigură 
dezvoltarea plantelor.

Vântul are o acţiune pozitivă, atunci când ajută la răspândirea semin
ţelor sau la polenizare, dar are şi o acţiune negativă, atunci când este 
foarte puternic şi îndoaie copacii sau chiar îi smulge din rădăcină.

Relieful, prin altitudine, determină etajarea vegetaţiei. De ase menea, 
înclinarea pantelor şi expunerea versanţilor faţă de soare (versanţi înso
riţi sau umbriţi) influenţează vegetaţia. Versanţii cu expunere sudică din 
emisfera nordică sunt favorabili creşterii plantelor, faţă de cei nordici, 
pentru că primesc o cantitate mai mare de lumină şi căldură.

Solul reprezintă suport pentru plante (fixate în sol prin rădă cini), dar 
le oferă şi hrană, prin substanţele minerale pe care le conţine.

Omul poate avea o acţiune negativă asupra vieţuitoarelor prin tăierea 
pădurilor, vânătoare, construirea de aşezări şi drumuri. 

Biosfera are o deosebită importanţă, pentru că ne oferă resurse de 
hrană (fructe, condimente), resurse energetice (lemnul pădurilor este 
folosit pentru foc, la încălzirea locuinţelor sau la prepararea hranei), dar 
şi materie primă pentru industrie (fabricarea mobilei, cherestelei, hârtiei, 
a cauciucului natural, a produselor cosmetice şi farmaceutice). Pădurile 
împrospătează atmosfera, transformând dioxidul de carbon în oxigen.

Reţine Vreau să știu  
mai mult!

Calitatea luminii 
afectează creşterea 
plantelor, de aceea, pe 
fundul oceanelor, unde 
lumina nu ajunge, există 
un număr limitat de 
specii. În zona temperată, 
plantele mici din stratul 
erbaceu al pădurilor de 
foioase primesc cantitatea 
de lumină necesară 
pentru a înflori, înainte 
de înfrunzirea arborilor. În 
funcţie de nevoia lor de 
lumină, plantele dintro 
pădure se aşază în straturi, 
plantele iubitoare de 
lumină crescând mai sus, 
iar cele care preferă umbra, 
rămânând la nivelul solului.

Animalele se orientează 
în spaţiu cu ajutorul luminii. 
Unele păsări migrează în 
funcţie de durata iluminării.

Activitate practică

Întrun vas cu pământ 
pune să încolţească fasole. 
După ce fasolea a încolţit, 
aşază vasul întrun loc 
întunecos. Cum va arăta 
tulpina plantei? Dar frunzele?
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Aplică

1. Enumeră doua acţiuni pozitive ale omului asupra vieţuitoarelor.

2. Desenează în caiet schema de mai jos şi completează casetele 
libere cu informaţia cores pun zătoare.

CLIMA

OMUL

Lumina solară

Precipitaţiile

Altitudinea

Orientarea versanţilor

FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ
RĂSPÂNDIREA PLANTELOR

3. În afară de latitudine, un alt fac
tor care influenţează răs pândirea ve
ge   taţiei este altitu dinea. Odată cu 
creş te rea al ti tu dinii, temperatura ae
ru lui scade şi precipitaţiile cresc can
ti tativ. De aceea, la latitudini medii 
ve ge taţia se etajează astfel: la poa lele 
munţilor se dezvoltă etajul stejarului, 
apoi, pe ver sanţi, etajul fagului şi al 
coniferelor. Urmează vegetaţia sub
alpină, formată din tufişuri de jneapăn 
şi ienupăr, şi cea alpină, cu păşuni al
pine. La cele mai mari altitudini, se 
află zona zăpezilor permanente și a 
gheţarilor.

a. Spune ce etaje/zone de vegetaţie 
sunt reprezentate în imaginile notate 
cu cifrele 4, 5.

b. Cu cifra 1 este notată o imagine 
din domeniul acvatic. Ce specii de plan
te şi animale trăiesc în acest domeniu?

c. Care este factorul principal care 
determină etajarea vegetaţiei?

d. Precizează factorul pentru care 
veg e taţia reprezentată în imaginea 3 
este formată din ierburi scunde.

e. Explică de ce la altitudini mari nu 
se poate dezvolta pădurea, deşi pre ci
pitaţiile sunt însemnate cantitativ.

2

3

4

5

6

1
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2 PLANTELE ŞI ANIMALELE –  
REPARTIŢIA LOR GEOGRAFICĂ

Descoperă
Principalul factor care influenţază răspândirea vieţuitoarelor pe Terra 

îl reprezintă clima. De aceea, fiecărui climat îi corespunde o zonă bio
geografică.

O zonă biogeografică este o fâşie latitudinală în care trăiesc plante şi 
animale cu caracteristici comune sau asemănătoare, adaptate la condiţiile 
de mediu specifice.

Priveşte cu atenţie Harta zonelor biogeografice ale Terrei de mai jos şi 
răspunde întrebărilor:

1. Ce zone biogeografice există în Africa? Ce tipuri de climat sunt în 
Africa?

2. Ce climat este în vestul Europei? Ce zonă biogeografică îi corespunde?

ZONELE BIOGEOGRAFICE ALE TERREI

Păduri ecuatoriale  
şi musonice
Savană
Deşert

Vegetaţie 
mediteraneană
Stepă
Păduri de foioase

Păduri de conifere
Tundră
Vegetaţia munţilor înalţi
Deserturi reci (gheţari)

ZONA CALDĂ
Pădurile ecuatoriale sunt situate în apropierea Ecuatorului, în Arhipe

lagul Indonezian, în Africa, în regiunea golfului Guineea şi bazinul fluviului 
Congo şi în America de Sud, în bazinul fluviului Amazon. Acestea sunt 
etajate (în funcţie de necesarul de lumină al plantelor), veşnic verzi şi 
foarte bogate în specii. Aici pot fi întâlniţi palmieri (palmierul de cocos, 
palmierul de ulei, palmierul de vin), arborele de cauciuc, arborele de 
cafea, arborele de cacao, bananieri, arbori cu esenţă preţioasă (mahon, 

Reţine
Vreau să știu  
mai mult!

Pădurile galerii 
se dezvoltă în lungul 
râurilor şi fac trecerea de 
la pădurea ecuatorială la 
savană. Sunt constituite 
din copaci înalţi, care 
cresc de o parte şi de alta 
a râului, liane şi orhidee.

0 4000 km
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acaju, abanos), liane şi orhidee (vanilia). Fauna pădurii ecuatoriale 
este foarte variată şi cuprinde numeroase specii de maimuţe (gorila, 
cimpanzeul, gibonul, urangutanul, lemurienii), leneşul, jaguarul, tapirul, 
furnicarul, şerpi uriaşi (boa, piton, anaconda), iar dintre păsări, specii de 
papagali, colibri, tucani.

Savana este o formaţiune vegetală formată din ierburi înalte, ce pot 
depăşi 34 metri, în care pot fi întâlniţi arbori izolaţi. Ea este specifică 
regiu nilor din Africa (savana cu acacii şi baobabi), America de Sud (savana 
cu palmieri) şi Australia (savana cu eucalipţi), regiuni caracterizate prin 
existenţa climatului subecuatorial. În savană trăiesc numeroase specii de 
erbivore (girafe, antilope, zebre, elefanţi, bivolul sălbatic african), dar şi 
carnivore (lei, leoparzi, pantere). Păsările sunt reprezentate prin struţ, 
în Africa, nandu, în America de Sud, emu, în Australia, şi casuar, în Noua 
Guinee. În apropierea râurilor şi lacurilor trăiesc hipopotami şi rinoceri. 

Pădurile musonice au o largă desfăşurare în sudul şi sudestul Asiei, 
acolo unde există climat musonic. Ele seamănă cu pădurile ecuatoriale, 
dar sunt mai scunde şi mai rare. În anotimpul secetos, copacii îşi pierd 
frunzele. Arborii reprezentativi sunt teckul şi santalul.

Vegetaţia de deșert este specifică climatului tropical uscat. Suprafeţe 
întinse sunt acoperite cu nisip, vegetaţia săracă în specii fiind formată din 
ierburi rare şi tufişuri spinoase. În oaze, acolo unde apare un izvor, pot fi 
întâlniţi palmieri, curmali.

Animalele din deşert sunt reprezentate prin hiene, şacali, reptile, 
scor pioni, precum şi cămila cu o cocoaşă (dromader).

Vreau să știu  
mai mult!

Trecerea de la savană 
la deşert se face printro 
zonă de semideşert (la 
sud de Sahara, această 
zonă se numeşte Sahel).

Aplică
Pe baza informaţiilor din textul prezentat anterior, spune cum se 

numesc zonele biogeografice cărora le sunt caracteristice imaginile 
următoare.

ZONA TEMPERATĂ
Vegetaţia mediteraneeană este specifică ţărmului Mării Mediterane, 

extremităţii sudice a Africii, nordului Californiei. Sunt frecvent întâlnite ur
mă toarele specii: stejarul veşnic verde, stejarul de plută, măslinul sălbatic, 
pinul maritim, pinul de Alep, cedrul de Liban, citricele. Majoritatea pă
durilor mediteraneene au fost însă distruse de acţiunile omului, locul lor 

Reţine

A B
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fiind luat de tufişuri de maquis şi gariga. Acestea sunt formate din mirt, 
cimbru, rozmarin, levănţică, dafin. Dintre animale, aici trăiesc broasca 
ţestoa să de uscat, reptile, scorpioni, hiene şi şacali.

Pădurile de foioase sunt caracteristice climatului temperatoceanic. 
În componenţa lor predomină fagul, dar putem întâlni şi stejarul, teiul, 
carpenul, frasinul, ulmul şi arţarul. Acestea sunt păduri luminoase, cu o 
lume animală variată: mistreţul, lupul, vulpea, bursucul, pisica sălbatică, 
veveriţa, precum şi numeroase specii de păsări.

Pădurile de conifere ocupă suprafeţe întinse în nordul Europei, Asiei 
şi Americii de Nord, în condiţiile unui climat temperatcontinental rece. 
Coniferele sunt reprezentate prin molid, brad, pin şi zadă. Pădurea de 
conifere din nordul Europei şi Asiei se numeşte taiga.

Animalele care trăiesc în pădurile de conifere sunt ursul brun, râsul, 
renul, elanul, zibelina şi hermelina.

Stepa este formată din ierburi mărunte şi se dezvoltă în climat tem
peratcontinental, din cauza insuficienţei precipitaţiilor. În America de 
Nord, se numeşte prerie, iar în America de Sud, se numeşte pampas. 
Ani malele specifice sunt rozătoarele (hârciogul, popândăul, şoarecele de 
câmp).

Deșerturile temperate se află în partea centrală a Asiei, departe de 
in flu enţa oceanelor, în climat temperatcontinental, cu diferenţe mari 
de temperatură de la vară la iarnă şi precipitaţii foarte puţine. Cele mai 
cunoscute deşerturi sunt Karakum, Kyzylkum, Takla Makan şi Gobi. Vege
taţia este reprezentată prin saxaul, iar fauna, prin cămila cu două cocoaşe 
(cămila bactriană).

Aplică
În imaginile alăturate, notate cu literele A, B, C, D şi E, sunt re

prezentate aspecte din diferite zone biogeografice specifice cli mei 
temperate.

1. Asociază fiecărei imagini una dintre regiunile notate cu cifre de la 
1 la 5 pe harta de mai jos.

2. Spune cum se numesc zonele biogeografice caracteristice re giu
nilor notate cu cifre de la 1 la 5.

HARTA FIZICĂ A LUMII

LEGENDĂ
Câmpii
Dealuri
Munți

1 1
1

2

2

2 3
4

4

5

A

B

C

D

E

0 4000 km
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ZONA RECE
Tundra este specifică în climatul subpolar şi este formată din muşchi, 

licheni, unele ierburi şi arbuşti (salcia pitică şi mesteacănul pitic). Fauna 
este reprezentată prin mamifere, cum ar fi renul, lupul şi vulpea polară, 
iepurele polar, boul moscat, ursul alb şi păsări: raţa şi gâsca polară, alba
trosul.

Deșerturile reci se află pe calota glaciară din Antarctica şi Groenlanda. 
Din cauza temperaturilor scăzute şi vânturilor puternice, vegetaţia este 
săracă şi foarte rară, fiind prezentă doar în zona ţărmurilor, unde cresc 
licheni. În Antarctica, trăiesc pinguini. Pe ţărmurile Groenlandei, fauna 
este reprezentată de urşi, lupi, vulpi  şi iepuri polari, lemingi. 

ReţineŞtiai că...

• Australia este 
continentul cu cele 
mai multe specii de 
marsupiale? Cele mai 
cunoscute marsupiale sunt 
cangurul şi koala.

• Pasărea colibri este 
cea mai mică pasăre de pe 
glob şi poate zbura în toate 
direcţiile.

• Sequoia sempervirens 
este cel mai înalt copac 
de pe Terra, ajungând la 
peste 100 m înălţime. El 
poate trăi 2 000 de ani şi 
este întâlnit în America de 
Nord, pe versanţii vestici ai 
Munţilor Sierra Nevada din 
California.

• Baobabul din Africa 
este arborele care trăieşte 
cel mai mult (6 000 de ani). 
El are trunchiul în formă 
de butoi şi fructe foarte 
dulci care le plac mult 
maimuţelor, de aceea se 
mai numeşte şi „arborele 
de pâine al maimuţelor”.

Aplică
• Se dau următorii termeni: abanos, arbore de cafea, arţar, ba

na nier, brad, fag, măslin sălbatic, mirt, molid, palmier, pin, stejar, 
tei, zadă.

• Selectează arborii care pot fi întâlniţi în:
a. pădurea ecuatorială;
b. pădurea de foioase;
c. pădurea de conifere.

Tundră, Rusia

Urs koala

Reni în Laponia

Pinguini Urs polar
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3  SOLUL – RESURSĂ A VIEŢII

Pentru experiment ai nevoie de un borcan mare cu capac şi gură 
largă, apă, un eşantion de sol şi un băţ pentru a amesteca în com
poziţia rezultată.

Urmează paşii descrişi mai jos:
1. Umple borcanul pe jumătate cu sol.
2. Adaugă apa, până se umple borcanul.
3. Observă dacă la suprafaţa apei ies particule de aer.
4. Amestecă bine până când compoziţia se omogenizează. Apa 

şia schimbat culoarea?

Lasă conţinutul borcanului să se sedimenteze câteva ore, până 
când apa devine limpede. Răspunde următoarelor cerinţe:

a. Ce sa acumulat la suprafaţa apei? De unde provin aceste materiale?
b. Observă cele trei straturi de materii solide rezultate. Care dintre ele 

are cea mai mare grosime? Care este provenienţa lor?
Felicitări! Tocmai ai determinat textura solului! Cele trei straturi sunt 

nisipul, lutul (praful) și argila.

Aplicaţie practică

Solul este stratul subţire de la suprafaţa scoarţei teres
tre în care plan tele îşi înfig rădăcinile pentru a extrage apa 
şi sărurile minerale. Solul interacţionează cu geosferele 
Terrei. El reprezintă suport şi sursă de hra nă pentru plante, 
realizează modificări în compoziţia atmosferei, prin emisia 
sau absorbţia unor gaze (dioxid de carbon, oxigen, metan), 
absoarbe, eliberează şi purifică apa (acţionează ca un filtru 
asupra apei subterane). 

Este alcătuit dintro parte solidă, apă şi aer. 
Partea solidă cuprinde particule rezultate din dezagregarea rocilor (ni

sip, lut, argilă) şi substanţe de origine organică, formate în urma des com
punerii resturilor de plante şi animale moarte care, amestecate, duc la 
for marea humusului. Humusul este cel care dă fertilitate solului.

Aerul din sol este important pentru respiraţia rădăcinilor şi a animalelor 
care trăiesc în sol. El ajută şi la încolţirea seminţelor.

Apa din sol provine din precipitaţii, topirea zăpezilor sau din infiltrarea 
apelor de suprafaţă. Ea ajută la dizolvarea nutrienţilor minerali din sol şi 
pătrunde în plante prin intermediul rădăcinilor, asigurândule hrana.

Solul reprezintă mediul de viaţă pentru numeroase animale. Aici tră
iesc cârtiţa, râmele, diferite rozătoare, insecte, bacterii şi ciuperci.

Reţine
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Factorii care influenţează formarea solului sunt: roca, clima, relieful, 
vegetaţia şi timpul.

Rocile se dezagregă sub acţiunea factorilor climatici (ploaie, vânt, 
dife renţe de temperatură de la zi la noapte sau între anotimpuri, îngheţ
dezgheţ) formând particule din ce în ce mai mici. Pe fisurile astfel create 
în rocă se poate instala vegetaţia. Resturile de plante sunt descompuse de 
microorganisme (bacterii) şi se amestecă cu particulele de rocă, formând 
humusul. Pentru formarea solului este necesar un timp îndelungat.

Reţine

Descoperă

Orizontul de sol reprezintă un strat unitar din punct de vedere al carac
te risticilor solului. Ce orizonturi sunt reprezentate în imaginea alăturată? 
Prin ce se diferenţiază ele?

Aplică
1. Imaginile de mai jos reprezintă trei etape din formarea şi 

evoluţia solului. Priveştele cu atenţie şi ordoneazăle cronologic.

2. În imaginile de mai jos, sunt prezentate soluri dintro zonă de 
munte şi dintro zonă de câmpie.

a. Identifică tipul de sol specific fiecăreia dintre cele două trepte 
de relief.

b. Spune prin ce se diferenţiază ele.

Profil Orizonturi

Orizont A

Orizont B

Orizont C

A B

A B C

Sol terra rosa  
și plantaţie de măslini
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Tipuri de sol
Climatele şi vegetaţia sunt factorii care influenţează cel mai mult exis

tenţa unui anumit tip de sol. Solurile nu formează un înveliş continuu, ele 
lipsind în deşerturi, în regiunile polare şi pe vârfurile munţilor înalţi. În 
funcţie de latitudine, se disting următoarele tipuri de sol, de la Ecuator 
spre poli:

Lateritele sunt soluri specifice regiunilor cu climat ecuatorial. Au ferti
litate redusă, deoarece bacteriile descompun rapid resturile vegetale şi 
animale, activitatea lor fiind favorizată de climatul cald şi umed, tot timpul 
anului.

Solurile roșii de savană sunt bogate în oxizi de fier, care le dau culoarea 
roşiatică. Acestea se întâlnesc în regiunile cu climat subecuatorial.

Solurile cenușii de deșert sunt subţiri şi discontinui. Se formează în 
oaze.

Solurile terra rosa sunt specifice regiunilor cu climă şi vegetaţie medi
te raneeană. Ele au culoare roşiatică şi au o fertilitate destul de bună.

Solurile brun-roșcate de pădure se dezvoltă sub pădurile de foioase 
(în principal sub pădurile de stejar).

Cernoziomul este un sol caracteristic stepei din Europa şi Asia, precum 
şi preriei nordamericane. El are culoarea neagră, ca urmare a conţinutului 
mare de humus. Este solul cu cea mai mare fertilitate.

Podzolurile se formează în climat rece şi umed, sub pădurile de coni
fere, având o fertilitate foarte mică. Ele au o largă extindere în Siberia şi 
Canada, dar şi în regiunile montane.

Solurile de tundră sunt slab dezvoltate, factorii dominanţi în formarea 
lor fiind temperaturile scăzute specifice climatului subpolar şi existenţa 
unui substrat impermeabil. Aceste soluri au un conţinut foarte redus de 
humus, deoarece vegetaţia este sărăcăcioasă, fiind formată din muşchi şi 
licheni.

Ca şi vegetaţia, solurile se etajează şi în funcţie de altitudine.
Condiţiile locale de relief, climă, vegetaţie şi ape pot determina apariţia 

solurilor azonale. Aici pot fi incluse solurile aluviale de luncă.

Reţine Explică
1. De ce solul cel mai 

fertil este cernoziomul?
2. Priveşte imaginile de 

mai jos. Care sunt principalii 
factori din cauza cărora 
nu se poate forma solul în 
fiecare dintre imagini?

Aplică

1.  Desenează în caiet 
tabelul alăturat 
şi completeazăl 
cu informaţiile 
corespunzătoare:

2. Citeşte fiecare dintre enunţurile următoare şi spune pentru fiecare dintre acestea dacă este 
adevărat sau fals:

a. Plantele depind de sol pentru a trăi, pentru că acesta le oferă apă şi săruri minerale.
b. Învelişul vegetal protejează solul de vânt şi ploaie.
c. Resturile de plante şi animale contribuie la formarea humusului.
d. În regiunile montane, solul are o grosime mare.

Tip de sol

terra rosa

Zonă biogeografică

păduri ecuatoriale

păduri de foioase
stepă

păduri de conifere

Climat

subecuatorial

subpolar

A

B

C
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4 APLICAŢIE PRACTICĂ

Protecţia plantelor,  
a animalelor  
şi conservarea solului

Dezbate

Experimentul următor are nevoie de un timp mai lung pentru pregătire.

Etapa I
Ai nevoie de două tăvi A şi B de aceeaşi mărime, în care trebuie să faci 

şase orificii la un capăt. Pune în fiecare tavă aceeaşi cantitate de sol. În 
tava A, însămânţează iarbă. 

Etapa II (după o lună)
După ce iarba a crescut câţiva centimetri, toarnă aceeaşi cantitate de 

apă în fiecare dintre tăvi. Colectează apa care se scurge din tăvi în două 
vase. Ce culoare are apa colectată din tava B? Dar apa colectată din tava 
A? Cum îţi explici acest fapt?

Aplicaţie practică

În imaginile următoare, se poate observa cum versantul 
şi culmea unui deal au fost despădurite, pentru a putea fi 
amplasate panouri solare.

Împărţiţivă în două grupe. O grupă va susţine ampla
sarea panourilor solare, iar cealaltă grupă, menţinerea 
versanţilor împăduriţi. 

Găsiţi argumentele potrivite pentru a vă susţine opiniile.
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Citeşte următorii termeni: arături făcute 
în lun gul curbelor de nivel, despăduriri, folo
si rea în gră şă mintelor naturale, incen die rea 
vege taţiei, monocultura (aceleaşi plante sunt 
cultivate pe acelaşi sol, an de an), suprapăşunat, 
terasarea versanţilor. Selectează acţiunile 
omului care sunt be nefice pentru vegetaţie şi 
sol. Explică de ce leai ales!

PORTOFOLIU

1. Proiectul propus se numeşte „Parcuri şi 
rezervaţii naturale ale Terrei”. Un parc natural 
este un teritoriu ocrotit de lege, organizat în 
scopul de a conserva şi proteja flora şi fauna 
(sau alte elemente ale cadrului natural). 

Pentru realizarea proiectului vă veţi împărţi 
în grupuri de 45 elevi. Fiecare grup îşi poate 
alege unul dintre parcurile enumerate mai 
jos (sau orice alt parc) sau rezervaţia naturală 
menţionată:

• Parcul Naţional Serengeti;
• Parcul Naţional Yellowstone;
• Parcul Naţional Galapagos;
• Parcul Naţional Retezat;
• Parcul Naţional Lacurile Plitvice (Croaţia);
• Delta Dunării (rezervaţie a biosferei).

În realizarea proiectului vei avea în vedere 
urmă toarele aspecte:

 localizarea parcului/rezervaţiei, în cadrul 
ţării sau al continentului;

 prezentarea cadrului natural (relief, climă, 
vege taţie, ape);

 prezentarea speciilor de plante şi animale 
pro te jate în cadrul parcului;

 bibliografia (ordonată alfabetic).

Proiectul poate fi făcut sub forma unui 
poster sau pliant.

Plitvice

Yellowstone

Galapagos

Delta Dunării

Serengeti

Explică
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Tulipa Hungarica  
(Laleaua galbenă de Cazane)

Laleaua galbenă de Cazane înfloreşte de 
la începutul lunii aprilie şi până la începutul 
lunii mai.

Poate fi observată în Cazanele Dunării, pe 
versanţii sudici, abrupţi ai Ciucarului Mare.

3. Cu ajutorul schemei de mai jos, realizează un demers investigativ 
privind poluarea apei, a aerului sau a solului din localitatea ta. 
Găseşte soluţii pentru reducerea poluării!

Defineşte problema!

Formulează ipoteza!

Decide care sunt informaţiile/datele
de care ai nevoie pentru a verifica ipoteza!

Date primare;
Chestionare

Date secundare;
Hărţi, articole din reviste, 

cărţi etc.

Analiza datelor

Concluzii

Ipoteza este 
acceptată.

Ipoteza este respinsă.
Redefineşte problema şi 

formulează o nouă ipoteză!

2. Descrie, pe scurt, o arie protejată din 
ju deţul tău. Pentru câteva dintre speciile 
pro  te jate, realizează fişe care să conţină 
foto  grafii, des crie rea speciei şi arealul de 
răspândire. Iată un exemplu de fişă:
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I. În lucrarea sa „De la Orinocco la Amazon”, Alexander von Humboldt spunea despre savanele 
americane că „…în vremea ploilor ele sunt frumos înverzite, dar în anotimpul uscat iau înfăţişarea 
unor pustiuri.” 

Precizează: a. numele continentului american unde poate fi întâlnită savana;
 b. tipul de climat specific savanei şi caracteristicile sale;
 c. două specii de mamifere care trăiesc în savană;
 d. un tip de sol.

II. „Cactusul este considerat «fântâna deşertului». Tot el dă omului hrană, iar unele specii de 
cactuşi îl îmbracă, furnizândui firele textile; alteori îl ajută săşi construiască coliba.”

(Lecturi geografice, Peisajul viu al Mexicului. Orașe și sate mexicane, prof. Virgilia Stoenescu)
a. De ce cactusul este considerat „fântâna deşertului”?
b. Ce întrebuinţări are cactusul?

III. Citeşte enunţurile de mai jos şi alege răspunsul corect:
1. Pasărea de talie mare numită emu trăieşte pe continentul:
 a. America;  b. Asia;  c. Australia;  d. Europa.
2. Cămila bactriană este un animal specific deşerturilor din:
 a. Africa;  b. Asia;  c. America;  d. Australia.
3. Pinguinul trăieşte în:
 a. Antarctida;  b. Australia;  c. Groenlanda;  d. Siberia.
4. Dintre arborii de mai jos, este specific pădurii ecuatoriale:
 a. abanosul; b. bradul; c. fagul; d. stejarul de plută.
5. Arborele de cauciuc, din care se extrage latexul, aşa cum se observă în imaginile de mai 

jos, este specific pădurii:
 a. de conifere; b. ecuatoriale; c. de foioase; d. mediteraneene.

IV. Explică:
a. De ce vulcanul Kilimanjaro este numit „o emisferă în miniatură” (la poalele sale aflânduse 

păduri ecuatoriale, iar partea cea mai înaltă, inclusiv craterul, este acoperită de zăpezi permanente 
şi gheţari).

b. Faptul că în regiunile montane solurile au grosime mică şi sunt puţin fertile.

Recoltarea latexului  
din arborele de cauciuc

RECAPITULARE. EVALUARE
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AUTOEVALUARE

I. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare şi alege răspunsul corect:
1. Pădurea de conifere din Siberia se mai numeşte şi:
 a. pampas; b. prerie; c. selvas; d. taiga.
2. În bazinul Amazonului, este specifică zona biogeografică numită:
 a. pădure de conifere; b. pădure ecuatorială;
 c. pădure de foioase; d. pădure mediteraneeană.
3. Cangurul şi koala trăiesc pe continentul numit:
 a. Africa; b. America de Nord; c. Antarctica;  d. Australia.
4. Deşertul Gobi se află în:
 a. Africa; b. America de Nord; c. Asia; d. Australia.

Pentru fiecare răspuns corect primești 0,5 puncte.

II. Citeşte enunţurile de mai jos şi spune pentru fiecare dintre ele dacă este adevărat sau fals.
1. Biosfera reprezintă învelişul vieţuitoarelor.
2. Podzolul este un sol cu fertilitate mare.
3. Relieful, prin altitudine, determină etajarea vegetaţiei.
4. Struţul din America de Sud se numeşte nandu.

Pentru fiecare răspuns corect primești 0,5 puncte.

III. Ȋn coloana A, sunt notate tipuri de sol, iar în coloana B, zone biogeografice. Stabileşte 
corespondenţa între fiecare tip de sol şi zona biogeografică sub care se dezvoltă, după modelul 5-f:

            A           B
 1. cernoziom a. deşert
 2. laterite b. pădure de conifere
 3. podzol c. pădure ecuatorială
 4. terra rosa d. pădure mediteraneeană
  e. stepă

Pentru fiecare asociere corectă primești 0,75 puncte.

IV. Scrie enunţurile următoare, în caiet, şi completeazăle cu răspunsul corect:
1. Fertilitatea solului este dată de conţinutul de ... .
2. Vegetaţia formată din ierburi mărunte, care se dezvoltă în Europa, în climat temperat

continental, se numeşte ... .
3. În climatul subpolar, vegetaţia formată mai ales din muşchi şi licheni se numeşte ... .
4. Majoritatea speciilor de pinguini trăiesc pe continentul numit ... .

Pentru fiecare răspuns corect primești 0,5 puncte.

Felicitări! Ai ajuns la final! Din partea noastră primești 1 punct.

Câte puncte  
ai reuşit să obţii?



Zonele naturale ale Terrei

Unitatea4Unitatea4
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DIVERSITATEA PEISAJELOR  
TERESTRE NATURALE

Peisajul geografic reprezintă aspectul exterior al suprafeţei 
terestre.

El poate cuprinde atât elemente naturale (peisaj natural), cât 
şi elemente create de om (peisaj antropic).

În imaginea alăturată, este prezentat un peisaj mediteraneean. 
Iată cum putem „citi” un peisaj:

1. Care este elementul dominant al peisajului? Cu ce cifră este 
notat pe imagine?

2. Cum se numeşte partea componentă a unui munte, notată 
în ima gine cu cifra 2?

3. Care sunt cifrele prin care este evidenţiată prezenţa umană 
în imagine?

4. În imagine este prezentat un peisaj natural sau unul antropic?

Observă

Descoperă

Priveşte imaginea alăturată şi răspunde cerinţelor:
1. Alege răspunsul corect dintre variantele de mai jos:
 a. Ce peisaj este reprezentat în imagine?
  antropic/natural
 b. Cărei zone biogeografice îi aparţine?
  deșert/savană
 c. Ce copac poţi identifica în imagine?
  acacie/palmier
 d. Ce climat este caracteristic? 
  subecuatorial/tropical-uscat
 e. Ce tip de sol poate fi observat în imagine? 
  sol roșu de savană/terra rosa

2. De ce vegetaţia este în cea mai mare parte uscată?

Peisajele se pot diferenţia în funcţie de:
• climat (polar, temperat, tropical);
• relief (munte, deal, câmpie);
• vegetaţie (pădure ecuatorială, savană, stepă, pădure de fo

ioa se, pădure de conifere, tundră).
Toate peisajele se modifică în timp.

Reţine

1

2

3

4

5
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Aplică
Pe harta de mai jos, sunt notate cu cifre de la 1 la 8 diverse regiuni de pe Terra, care au 

peisajele naturale specifice. Fiecărei regiuni îi este caracteristică o singură imagine, dintre cele 
notate cu litere de la A la H.

Asociază fiecarei regiuni, dintre cele notate cu cifre pe hartă, imaginea care reprezintă 
peisajul său natural specific, după modelul 9-I.

2

3

4

5

6

1

1

6 67

8

1

2

3 3

7

5
4

5

A B C D

E F G H

HARTA FIZICĂ A LUMII

LEGENDĂ
Câmpii
Dealuri
Munți 0 4000 km
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PORTOFOLIU

Realizează o 
prezentare sub 
formă de poster cu diferite 
tipuri de peisaj natural din 
judeţul tău sau din România, 
folosind fotografiile realizate 
în excursii.

Aplică
1. Priveşte cu atenţie imaginile următoare, notate cu litere de la A la F, şi răspunde cerinţelor:

Activitate practică

Proiectul pe care ţil propunem se numeşte Peisajele Terrei.
Formaţi grupuri de 45 elevi şi caracterizaţi, la alegere, un peisaj 

geografic, după modelul de mai jos. În caracterizare, veţi folosi 
cu noştinţele dobândite în cadrul capitolelor Litosfera, Atmosfera, 
Biosfera şi solurile. Prezentaţile colegilor peisajul!

Peisajul deșerturilor tropicale
Localizare: este întâlnit în Africa (Sahara, Kalahari şi Namib), 

Asia (Peninsula Arabia, deşertul Thar), Australia, America de Nord 
(Sonora) şi America de Sud (Atacama).

Relief: dune de nisip
Clima: precipitaţii reduse cantitativ (sub 150 mm/an) şi foarte 

rare, ziua temperaturile sunt foarte mari (4050°C), iar noaptea 
foarte mici, puţin peste 0°C. Bat alizeele.

Vegetaţia este foarte săracă în specii (ierburi mărunte şi rare, 
tufişuri cu spini). În America de Nord, cresc cactuşi. În deşertul 
Sahara şi în deşerturile din Peninsula Arabia, trăieşte cămila cu o 
cocoaşă (dromaderul).

a. Ce tip de peisaj este reprezentat în imagini?
b. Cu ce litere sunt notaţi munţii formaţi prin încreţirea scoarţei terestre? Dar cei vulcanici?
c. Cu ce litere sunt notaţi munţii înalţi? Dar cei joşi?

2. Citeşte propoziţiile următoare şi alegele pe cele care descriu cel mai bine un peisaj montan 
iarna:
a. Pădurile de conifere îşi pierd frunzele în 

anotimpul rece.
b. Avalanşele constituie adevărate pericole.
c. Păşunile alpine au flori viu colorate.

d. Temperaturile sunt foarte scăzute.
e. Animalele sălbatice îşi găsesc foarte greu 

hrană.
f. Vegetaţia este etajată.

A B C

D E F
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TEST DE EVALUARE 
SUMATIVĂ

I. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare şi alege răspunsul corect:
1. Dintre insulele de mai jos, o insulă vulcanică este:
 a. Groenlanda; b. Islanda; c. Madagascar; d. Noua Zeelandă.
2. Părţile componente ale unui gheţar montan sunt:
 a. circul şi craterul;  b. craterul şi limba;
 c. circul şi limba;  d. conul şi craterul.
3. Continentul acoperit de o calotă glaciară se numeşte:
 a. Africa; b. Asia; c. Antarctica; d. Australia.
4. Nu bat vânturi în climatul:
 a. ecuatorial; b. mediteraneean; c. temperatoceanic; d. polar.

II. Completează enunţurile de mai jos cu informaţia corectă:
1. Văile înguste, cu versanţi abrupţi, săpate de râuri, de regulă, în calcare, se numesc ... .
2. Vântul periodic specific în sudul şi sudestul Asiei se numeşte ... .
3. În apropierea polilor, în termosferă se produce fenomenul luminos numit ... .
4. Sub pădurile ecuatoriale, se dezvoltă solurile numite ... .

III. În coloana A, sunt notate fluvii ale Terrei, iar în coloana B, mări şi oceane. Stabileşte 
cores pondenţa între fiecare fluviu şi marea sau oceanul în care se varsă, după modelul 5-f.

            A                    B
 1. Amazon a. Marea Mediterană
 2. Dunăre b. Oceanul Atlantic
 3. Gange c. Marea Neagră
 4. Nil d. Oceanul Indian
  e. Marea Roşie

IV. În imaginile alăturate, sunt prezentate 
animale din diferite zone biogeografice.

Precizează:
a. numele zonei biogeografice în care tră ieşte 

fiecare dintre animalele notate cu literele A, B şi C;
b. tipul de climă specifică fiecărei zone bio

geografice, identificată la punctul a.

A

B C
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