
Terra este situat\ într-o galaxie numit\ Calea Lactee. Este de forma unei 
spirale cu mai multe bra]e [i num\r\ între 200 [i 400 de miliarde de stele. Ca 
toate galaxiile, Calea Lactee se rote[te în jurul ei îns\[i [i este într-o mi[care 
permanent\. Privit\ de pe P\mânt, formeaz\ o lung\ dâr\ alb\ în noapte. 

Sistemul Solar (în care se deplaseaz\ Terra) este situat între dou\ bra]e ale  
C\ii Lactee. El face înconjurul galaxiei în circa 20 de milioane de ani.

Soarele, aflat în Sistemul 
nostru Solar, nu este doar 
un punct în toat\ aceast\ 
imensitate.

TERRA ÎN CALEA LACTEE 

Se estimeaz\ c\ exist\ între 200 [i 250 de miliarde de galaxii care pot fi observate 
în Univers, dar în realitate ar putea fi de zece ori mai multe. O galaxie reprezint\  

o grupare gigantic\ de stele, gaze, praf [i planete.  
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Apa este cea care d\ culoarea Terrei. V\zut\ din spa]iu, de pe Lun\, aceasta 
este albastr\. Cel mai mare [i mai adânc ocean este Oceanul Pacific.

Polul Nord

Polul Sud

Axa de 
rota]ie

Terra aduce cu un balon turtit la cei 
doi poli. Se învârte în jurul ei îns\
[i. Marele cerc ro[u, din centru, se 
nume[te Ecuator [i împarte  
P\mântul în dou\ p\r]i. În realitate, 
Ecuatorul este invizibil.

PLANETA ALBASTR| 

Terra mai este cunoscut\ [i sub numele de „Planeta albastr\”, deoarece  
trei sferturi din suprafa]a ei este acoperit\ de m\ri [i oceane. 

9



TERRA, PLANET| A SISTEMULUI SOLAR

Sistemul Solar este alc\tuit din Soare, precum [i din cele opt planete [i obiecte 
cere[ti (asteroizi, comete…) care se învârt în jurul lui.  

Centura  
de asteroizi

Jupiter

Saturn

Marte 

Venus

Mercur

Luna

Terra

10



În centrul Sistemului Solar se afl\ Soarele, o stea luminoas\. Sistemul Solar  
s-a format acum aproximativ 4,5 miliarde de ani, pornind de la pr\bu[irea  

unui enorm nor de gaz [i de praf, numit o nebuloas\.

Uranus

Neptun

Formarea Terrei 

Acum 4,5 miliarde de ani,  
nebuloasa s-a pr\bu[it. 

Temperatura cre[te [i nebuloasa formeaz\  
un disc. Centrul, foarte cald, începe  
s\ str\luceasc\: s-a n\scut Soarele. 

Terra este apoi bombardat\  
de o ploaie de meteori]i care 
sap\ cratere enorme,  
ast\zi disp\rute. 

În timpul unui impact uria[ cu o 
planet\ mic\, Terra [i-ar  

fi pierdut apa. Aceasta ar fi  
ap\rut mai târziu, provenind de 

la asteroizi [i comete, corpuri 
bogate în ghea]\. 

Praful [i rocile care se învârt în jurul Soarelui se 
adun\ ca s\ formeze planetele,  

printre care [i Terra. 
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CARE ESTE DIMENSIUNEA TERREI?

Pentru a face înconjurul Terrei, trebuie parcur[i 40 000 km.
Greu de imaginat o asemenea distan]\! 

Mergând 10 ore pe zi, am face  
ocolul ei în 10 ani.

Un avion ar putea s\ fac\ înconjurul 
planetei noastre în doar 2 zile.

O ma[in\, care merge 10 ore pe zi cu o 
vitez\ de 100 km/h, ar face 40 de zile. 

Sta]ia Spa]ial\ Interna]ional\ face 
ocolul Terrei în 92 de minute. 
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Prim\var\ Iarn\

Toamn\Var\ 

TERRA SE ÎNVÂRTE ÎN JURUL SOARELUI

Ca [i celelalte planete, Terra deseneaz\ un cerc mare în jurul Soarelui. 
Ea face înconjurul Soarelui într-un an (365,24 zile).

Când razele Soarelui ajung în dreptul unei regiuni, se face cald: este var\.  
Când ajung în cealalt\ parte, se face frig: este iarn\. 
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O ZI 

Terra se învârte în jurul ei asemenea unui titirez. Are nevoie de 24 de ore  
(23 ore 56 minute [i 4 secunde) ca s\ fac\ un tur complet. 

Soarele lumineaz\ Terra. Pe m\sur\ ce 
aceasta se învârte în jurul propriei axe, nu 
este luminat\ mereu aceea[i zon\. În partea 
care este cu fa]a spre Soare, se face ziu\. 
În partea cealalt\, Terra este cufundat\ în 
întuneric [i este noapte. Deci, când este 
întuneric în Hawaii, este zi în Paris. 

De pe Terra, avem 
impresia c\ Soarele face 

un cerc în timpul zilei: 
la r\s\rit este în est, 

ajunge la zenit la prânz [i 
coboar\ în vest. De fapt, 
nu Soarele este cel care 
se mi[c\, ci P\mântul 

care se învârte.

Diminea]a

Miezul zilei

Seara
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LUNA

Luna este astrul cel mai apropiat de Terra. Ea se învârte în jurul Terrei:  
este satelitul ei natural. De asemenea, se învârte [i în jurul ei îns\[i.

Se crede c\ în timpul form\rii Sistemului 
Solar s-ar fi produs o coliziune între Terra [i 
un alt corp ceresc. Resturile rezultate în urma 
acesteia au dus la formarea unui conglomerat, 
care, în final, a dat na[tere Lunii.

Lun\ Nou\   

    Lun\ gibbeuse* (coco[at\)

* Faz\ a lunii când trece din Primul P\trar spre Luna Plin\ sau din Luna Plin\ spre Ultimul P\trar, spre deosebire 
de semilun\. (n. tr.) 

Prima semilun\  

Primul P\trar Lun\ Plin\ 

Lun\ gibbeuse   

Ultimul P\trar 

Ultima semilun\ 

Pe suprafa]a Lunii se afl\  
zone întunecate (câmpii), 
dar [i zone luminoase 
(mun]i).

De pe Terra 
observ\m 
mereu 
aceea[i 
fa]\ a Lunii. 
Apare sub 
diferite forme: 
acestea sunt 
„fazele” ei  
(vezi mai jos). 

Luna nu are propria lumin\. 
Ea lumineaz\ pentru 

c\ reflect\ lumina 
Soarelui.

În timpul 
Lunii  

Pline, ea 
str\luce[te 

toat\ 
noaptea. 

Atunci când 
este Lun\ Nou\, 
abia se vede de 

pe P\mânt.  
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