


Pământul este doar una dintre planetele sistemului nostru solar. Mai sunt încă 
șapte plabete care orbitează în jurul Soarelui nostru.
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Planeta noastră
Pământ, planeta noastră, este s treia planetă de la Soare și a cincea 

cea mai mare planetă din Sistemul Solar. Pământul se află la o distanță de 150 
milioane de kilometri de Soare.



Durata de rotație a Pământului
este de 24 de ore.

O orbită completă în jurul
Soarelui durează 365,25 zile. În
calendarele noastre un an durează
365 de zile. Partea de 0,25 dintr-o zi
se numără ca o zi în plus odată la
patru ani, acesta numindu-se an
bisect.

Pământul este ușor înclinat, asta
însemnând că părți diferite ale
planetei se află mai aproape de Soare
în perioade diferite ale anului.
Această înclinare este cauza celor
patru anotimpuri.
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Pământul este singura planetă din
Sistemul Solar care are apă la suprafața
sa.

Apa sub formă lichidă acoperă 70% din
suprafața totală a planetei.

Centrul Pământului este format
dintr-un nucleu metalic fierbinte,
înconjurat de un nucleu extern din metal
lichid, o manta din roci topite și o scoarță
din roci solide la exterior.



Pământul are o varietate de forme 
de relief, incluzând munți, vulcani, 
deșerturi, zone arctice, stepe și văi.

Suprafața Pământului este 
împărțită în secțiuni diferite numite 
plăci tectonice. Aceste plăci sunt în 
continuă mișcare, în unele zone 
deplasându-se cu 5 – 10 cm pe an. 



Să explorăm

Atmosfera Pământului este formată
dintr-un amestec de gaze:
• 78% nitrogen;
• 21% oxigen;
• 1% alte gaze (cum ar fi argon, dioxid de 

carbon și neon).

Atmosfera Pământului afectează clima din
jurul său și, de asemenea, distruge o parte din
radiațiile dăunătoare care vin de la Soare, dar
și unii meteoriți înainte de a atinge suprafața
planetei.
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Numele planetei Pământ provine din cuvântul latin „pavimentum”, care 
înseamnă podea, pavaj, loc neted.

Cealaltă denumire a planetei, Terra, provine din cuvântul latin „terra”, care 
înseamnă pământ, sol; acesta, la rândul lui, provine din cuvântul de origine 
indo-europeană „terse” ce are sensul de parte uscată.

Pământul este singura planetă din Sistemul Solar al cărei nume nu provine de 
la zei greci sau romani.



Planeta Pământ are o singură lună.
Numele acesteia, Luna, are origini
străvechi, însă în limba română a fost
preluat din cuvântul latin „luna”, care
înseamnă lumină sau lumină reflectată.

Luna se află la o distanță de 384.400
kilometri de Pământ. Asta înseamnă că
pot încăpea 30 de planete de mărimea
Pământului între planeta noastră și
Lună!

Luna este singurul corp ceresc pe care
oamenii au pus piciorul în afară de
Pământ.
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Explorarea Lunii

Oamenii au studiat luna Pământului
timp de mii de ani.

Este cel mai explorat corp din
Sistemul Solar cu excepția Pământului,
fiind vizitat de numeroase nave spațiale.

Prima navă spațială care a atins
suprafața Lunii nu avea echipaj uman,
fiind o sondă sovietică numită „Luna 2”,
în 1959. S-a prăbușit pe suprafața Lunii,
după cum a fost construită, pentru a
verifica dacă craterele Lunii conțineau
gheață.



Explorarea Lunii

After the success of Luna 2, the Soviet Space program sent many more spacecraft to 
the Moon. 

The first to successfully land intact on the surface was Luna 9 in 1966. The same 
year, Luna 10 became the first man-made object to orbit the Moon.

După naveta Luna 2, Programul Spațial Sovietic a trimis pe Lună mai
multe nave spațiale.

Prima care a aselenizat intactă a fost Luna 9 în 1966. În același an,
Luna 10 a devenit primul obiect realizat de mâna omului care orbita
Luna.



Explorarea Lunii

În 1968, Apollo 8 a devenit prima navă
spațială pilotată de om care a orbitat în jurul
Lunii.

Astronauții Frank Borman, James Lovell și
William Anders au devenit primii oameni care au
călătorit după orbita Pământului și au văzut
planeta noastră pe de-a-ntregul.

În timpul misiunii lor, au putut face
observații asupra suprafeței Lunii și au putut
face fotografii, inclusiv prima fotografie a
Pământului de la distanță.



Explorarea Lunii
Nava spațială a NASA, numită Apollo 11

a ajuns pe orbita Lunii în 19 iulie 1969,
pregătind aselenizarea (adică aterizarea pe
suprafața Lunii). La bord se aflau trei
astronauți: Neil Armstrong, Edwin „Buzz”
Aldrin și Michael Collins.

În 24 iulie, modulul lunar a aselenizat
cu succes, iar Armstrong a devenit primul
om care a pășit pe Lună.

În timpul petrecut acolo, Armstrong și
Aldrin au adunat mostre de roci lunare, au
făcut fotografii și au arborat steagul
american.
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Fotografii ale Lunii




