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Fiṣã de lucru 

Soarele, planetele ṣi viaţa pe Pământ 
 

1. Completează spaţiile punctate cu termenii potriviţi: 

 

 Sistemul nostru solar este format din .................................................... 

 Corpurile cereşti care însoţesc planetele se numesc .............................. 

 Luna este singurul ....................... natural al Pământului. 

 Pământul este  a ................. planetă de la Soare.I se mai spune și ................... sau    

..................................................... 

 Pământul se rotește pe o .................... în jurul Soarelui. 

 Mișcarea de rotație  a Pământului  în jurul Soarelui  durează ....................... și are ca 

efect existența ............... 

 Mișcarea de revoluție  a Pământului  în jurul axei sale  durează ....................... și are 

ca efect existența ....................... 

 Anul bisect are ........de zile și se formează o dată la .........ani. 

 

2. Precizează valoarea de adevăr a enunţurilor date: 

 

 Pe Marte nu există viaţă.                                                    ______ 

 Planetele nu au lumină proprie.                                          ______ 

 Pe Jupiter cresc plante.                                                       ______ 

 Pluton este cea mai apropiată  planetă de Soare.                 ______ 

 Luna este satelitul natural al Pământului.                            ______ 

 Pământul primește  energie de la Soare.                             ______ 

 Mercur este cea mai apropiată planetă de  Soare.                ______ 

 Planetele vecine cu Pământul sunt Marte și Uranus.            ______ 

  Jupiter este cea mai  mare planetă a Sistemului nostru Solar. ______ 

 

 

 

 

 

 



3. Completaţi spaţiile punctate, folosind cuvintele potrivite din paranteză . 

 

 Planetele primesc mai puţină lumină şi căldură de la ................, cu cât sunt mai 

..................de acesta. 

 Sursele de lumină pot fi ........................sau................................. 

 Pluton este cea mai …………………şi cea mai ………………….. planetă din 

Sistemul nostru solar. 

 Fosilele sunt....................................................................conservate în pământ. 

 În trecut pe Pământ au trăit ................... 

( naturale, resturi vegetale sau animale,rece, poziţia, depărtate, artificiale, 

întunecată, dinozauri, Soare) 

 

4. Enumeră planetele Sistemului nostru solar, de la cea mai apropiată la cea mai 

depărtată de Soare. 

 

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

5.Dați exemple de : 

 

*3 animale diurne :............................................................................................. 

*3 animale nocturne:........................................................................................ 

*3 animale care hibernează:.............................................................................. 

*3 animale care migrează:................................................................................. 


