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 DURATELE MIȘCĂRILOR DE ROTAȚIE ȘI DE REVOLUȚIE
 Știm deja că planetele sunt diferite din punct de vedere al mărimii. Așadar, și perioadele lor de rotație 
vor fi diferite și, de asemenea, durata zilelor și a nopților va fi diferită de la o planetă la alta. Mai mult, fiecare 
planetă se află la o altă distanță față de Soare, așa că va avea o altă perioadă pentru mișcarea sa de revoluție.
 TEMPERATURA
 Deoarece există diferențe între planete în ceea ce privește distanțele la care se află față de Soare, 
fiecare planetă în parte va avea un nivel diferit al temperaturilor înregistrate. Planetele aflate mai aproape de 
Soare au temperaturi mai mari decât cele aflate mai departe de Soare. De exemplu, temperatura la suprafața 
planetei Mercur ajunge până la 342°C, în timp ce pe Pluto coboră la –223°C. Niciuna dintre aceste valori nu 
poate fi asociată cu existența vieții. Cât despre Pământ, aici temperatura oscilează într-un interval în care 
apar condiții propice menținerii vieții.
 CARACTERISTICILE SUPRAFEȚEI ȘI ALE ATOMOSFEREI
 Se consideră că suprafața fiecărei planete este alcătuită din zone muntoase, văi largi și cratere adânci. 
Această suprafață este modelată fie numai de factori cosmici, fie de factori cosmici și de atmosferă, acolo 
unde ea există.
 Atmosfera unei planete însumează totalitatea gazelor care înconjoară acea planetă. Se apreciază că 
atmosfera celor patru planete telurice (Mercur, Venus, Pământ și Marte) este formată, în cea mai mare parte, 
din azot și din dioxid de carbon. Însă atmosfera celor patru planete exterioare este formată, în principal, din 
hidrogen și din heliu.
 Atmosfera Pământului conține o cantitate mare de oxigen și de vapori de apă, fapt ce a dus la apariția 
și menținerea vieții. Presiunea atmosferică este diferită pentru fiecare planetă înconjurată de atmosferă.

Planeta 

Mercur 
Venus 
Pământ 
Marte 
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun

Perioada de
rotație

  59 zile terestre 
243 zile terestre
23 h 56 min
24 h 37 min
  9 h 55 min
10 h 39 min
18 h
16 h
   
   

Perioada de 
revoluție

      88 zile terestre 
    225 zile terestre
    365 zile terestre
    687 zile terestre
  4.333 zile terestre
10.759 zile terestre
30.685 zile terestre
60.188 zile terestre

Temperatura la 
suprafață

 342°C 
 455°C
   58°C
  –31°C
–149°C
–176°C
–216°C
–240°C

Numărul de 
sateliți naturali

—
—
1
2
63
59
27
8

 III. MAI MULTE DESPRE PLANETE
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 INFORMAȚII GENERALE

 Mercur este planeta aflată cel mai aproape de Soare. Este mult mai mică comparativ 
cu Pământul. Datorită apropierii de Soare, este dificil să o observi în timpul zilei fără telescop. 
Uneori însă poate fi văzută și cu ochiul liber, la apusul soarelui. De aceea i se mai spune și 
Steaua de Seară.

 Mercur finalizează o rotație completă în jurul axei sale în aproximativ 59 de zile terestre. 
Până în 1965, astronomii au considerat că această planetă își finalizează mișcarea de revoluție 
în jurul Soarelui în 88 de zile terestre. Altfel spus, un an pe Mercur durează 88 de zile terestre.

 CARACTERISTICI

 Fotografiile făcute planetei Mercur ne arată că suprafața sa este foarte pietroasă, 
asemănătoare cu cea a Lunii. Reflectă doar 6% din lumina primită de la Soare, întocmai ca și 
Luna. Are pe suprafața sa largi zone de câmpie, versanți abrupți și cratere adânci. Structura 
geologică a planetei Mercur este similară cu cea terestră.

 Geologic, este formată din fier și din alte câteva elemente grele. De asemenea, este 
înconjurată de câmp magnetic. Mercur este o planetă uscată și aproape lipsită de atmosferă 
(mici cantități de heliu, hidrogen și oxigen). La nivelul solului, Soarele apare de 2,5 ori mai 
mare decât așa cum îl vedem pe Pământ, iar temperatura ajunge la 342°C în timpul zilei. 
Noaptea, poate să coboare până la –193°C. Cerul apare negru, iar stelele se pot vedea și 
în timpul zilei. Viața, așa cum o cunoaștem, nu este posibilă aici din cauza temperaturilor 
extreme și a cantității insuficiente de oxigen.

 MITOLOGIE

 În mitologia romană, Mercur era mesagerul zeilor. El era zeul comerțului, al drumurilor, 
călătoriilor, proprietății și bogăției. De la numele acestei zeități au derivat cuvinte ca mercantil, 
comerț, mercurial.

 IV. MERCUR, PLANETA CEA MAI FIERBINTE
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 INFORMAȚII GENERALE
 Planeta Venus este cunoscută drept planeta geamănă a Pământului, deoarece ambele 
au dimensiuni asemănătoare. Diametrul planetei Venus este cu doar 644 kilometri mai mic 
decât cel al Terrei. Mai mult, este planeta cea mai apropiată de noi (fără a lua în discuție Luna).
 Când o privim de pe Pământ, Venus apare 
mai strălucitoare decât orice altă planetă (iar, fără a 
considera Luna). Câteodată este primul corp ceresc 
observat după apusul Soarelui. Alteori, este ultimul 
care se vede pe cer înainte de răsăritul Soarelui. De 
aceea i se mai spune Luceafărul de Seară sau Luceafărul 
de Dimineață. Un an pe Venus durează 225 de zile 
terestre. Orbita sa este mai puțin ovală decât a oricărei 
alte planete. Se rotește, de asemenea, foarte încet în 
jurul axei sale și finalizează un ciclu de rotație în 243 de 
zile terestre. Această rotație se realizează în sens invers 
comparativ cu celelalte planete ale Sistemului Solar.

ȘTIAȚI CĂ...
 Venus se rotește atât de lent în jurul propriei 
axe, încât o zi pe Venus durează 243 de zile 
(aproape 8 luni!) terestre?

 CARACTERISTICI
 Suprafața planetei Venus este foarte fierbinte și uscată, acoperită cu praf și cu fragmente de 
roci – dintre care unele au dimensiuni apreciabile. Peisajul este dominat de munți, câmpii întinse,                                                        
canioane abrupte, văi. Sondele spațiale trimise să exploreze planeta au fotografiat două mari regiuni 
muntoase, unde par a exista șuvoaie de lavă și vulcani activi.
 Pe Venus apa lichidă lipsește cu desă-
vârșire. Atmosfera foarte densă (de 100 de ori 
mai densă decât cea a Terrei) este alcătuită, în 
principal, din dioxid de carbon. Alte elemente 
chimice prezente sunt azotul, dioxidul de sulf și, 
în cantități foarte mici, vapori de apă. În straturile 
înalte există nori formați din acid sulfuric. Sub 
acești nori cerul este portocaliu. De asemenea, 
norii rețin la suprafața planetei o mare parte din 
căldura primită de la Soare, un veritabil efect de 
seră. Din acest motiv, Venus înregistrează cele 
mai mari valori de temperatură dintre toate 
planetele Sistemului Solar: 470°C, mai mari 
chiar decât pe Mercur. În aceste condiții, viața 
nu este posibilă.
 MITOLOGIE
 În mitologia romană, Venus este zeița 
dragostei, a frumuseții și a forțelor vegetative. 
Fiul său, Cupidon, este zeul iubirii.

Spre deosebire de celelalte planete, 
Venus se rotește în jurul axei proprii în 

direcție inversă, de la est la vest.

 V. VENUS, PLANETA GEAMĂNĂ A PĂMÂNTULUI


