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STELELE 
{I GALAXIILE

Sistemul
nostru solar
format din
Soare [i pla netele
care graviteaz\ în
jurul s\u, inclusiv
P\mântul, se afl\
pe unul dintre
bra]ele spiralate
ale Galaxiei.

Constela]ia Orion – cele trei 
stele de pe cing\toare sunt
orientate în jos, c\tre Sirius, cea
mai str\lucitoare stea de pe cer.

Unele stele str\lucesc de
miliarde de ani. Altele 
de-abia s-au n\scut. Stelele
tinere s-au format în 
gigan tici nori de praf [i de
gaze numi]i nebuloase. În
ima gine se poate vedea o 
ne bu loas\ care are forma
unui cap de cal. (Nebu loa -
sa Cap de cal face parte
din constela]ia Orion [i
poate fi v\zut\ numai cu
ajutorul unui telescop.) În
timp, din praf [i gaze se
formeaz\ stele, care ini]ial
sunt extrem de fierbin]i. 

P | M Â N T U L ,  P L A N E T A  N O A S T R |

STELELE sunt sfere imense care se
rotesc. Sunt alc\tuite din gaze fier -
bin]i care emit lumin\. Se comport\

ca uzine enorme care produc cantit\]i
uria[e de energie. Str\lucesc mili arde de
ani. Soarele – steaua din galaxia noastr\ –
se afl\ la 150 de mil. km de P\mânt. Alte
stele sunt cu mult mai înde p\rtate. Dar
chiar [i în cazul celor mai apro piate este
nevoie de cel pu]in patru ani pentru ca 
lu mi na lor s\ ajung\ pân\ la noi. 

Aproape tot ce vedem pe cerul nop]ii
face parte din Galaxia Calea Lactee – un
grup imens de stele, în form\ de spiral\. 
O ga la xie are miliarde de stele, iar în
Univers exis t\ miliarde de galaxii.
Universul cu prin de tot ce exist\: spa]iul
cosmic, galaxiile, stele le, P\mântul.

❒
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STUDIUL  STELELOR

P | M Â N T U L ,  P L A N E T A  N O A S T R |

Dac\ observ\m stelele, vom
constata c\ felul în care sunt
a[ezate sugereaz\ anumite for -
me. Pe parcursul unui an, stelele
apar sau dis par din câmpul 
nos tru vizual. Cu mult timp în 
ur m\, astronomii au v\zut
diferite forme în dispu nerea
stelelor, cum ar fi siluete de
oameni sau de ani male din
legendele populare – câi ne le,
taurul, centaurul, scorpi o nul 
[i a[a mai departe. 
Aceste grupuri de stele 
se nu mesc constela]ii.

❒

OAMENII observ\ cerul nop]ii înc\ din
tim puri str\vechi. Grecii antici (v. p.108)

cre deau c\ Soarele [i planetele se rotesc în
jurul P\ mântului. În anul 1543, astronomul
polonez Copernic a afirmat pentru prima dat\
un lucru bine cunoscut ast\zi: c\, de fapt,
P\mântul [i planetele sunt cele care se rotesc
în jurul Soa re lui. În 1609, italianul Galileo
Gali lei a fost pri mul astronom care a folosit un
te lescop (v. ima ginea de mai sus). El a v\zut
crate rele de pe Lun\ [i a descoperit sateli]ii lui
Jupi ter. Telescoapele moderne ne permit s\
vedem la distan]e extrem de mari. Telescopul
Spa]ial Hubble (v. imaginea de mai jos) poate
fotografia stele foarte îndep\r tate.

Linia imaginar\ care trece
prin dou\ dintre stelele aflate
la cap\tul Carului Mare
conduce c\tre Steaua Polar\,
adic\ în direc]ia nord.

Constela]ia
Ursa Mare –
[apte dintre

cele mai
str\lucitoare
stele ale sale

alc\tuiesc
Carul
Mare.
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Aceast\ gigantic\ spiral\ de stele, gaze [i
praf, care se rote[te în spa]iul cosmic, este

locul în care tr\im noi în Univers: Galaxia
Calea Lactee. Soarele nostru – una

dintre multele miliarde de stele care
exist\ – este situat aproximativ la

jum\ tatea distan]ei dintre
centrul [i mar ginea ga -

laxiei. Dâra de lu min\
palid\ care tra ver -

seaz\ cerul împ\r -
]indu-l în dou\

p\r]i aproape
egale repre -

zint\ ceea
ce este
vizibil
pentru
noi din
Calea
Lactee.

❒



Soarele este o imens\ sfer\
rotitoare alc\tuit\ din gaz ex -
trem de fierbinte. F\r\ c\ldura [i
lumina primite de la Soare, n-ar
putea s\ existe via]\ pe P\mânt.
Este o stea atât de mare, încât în
interiorul s\u ar putea s\ încap\
aproximativ 1 400 000 de sfere
de m\rimea P\mântului. Supra -
fa]a lui clocote[te (la fel ca apa
care fierbe); pe ea se afl\ por]iuni
întunecate r\zle]e, numite pete
solare, care apar [i dispar.

❒ Planeta Venus este tot timpul înconjurat\ 
de nori den[i de acid sulfuric. Pe suprafa]a ei 
se g\sesc vulcani, câmpii întinse 
[i defileuri adânci. Aici nu 
exist\ semne de
via]\.

SISTEMUL SOLAR

Mercur  
Venus  P\mânt Marte  Luna

SOARELE nostru este o stea. El pare
mult mai mare [i mai str\lucitor de -
cât alte stele, pentru c\ se afl\ mai

aproape de noi. În jurul Soarelui se rotesc
(sau graviteaz\) cele opt planete din sis te -
mul s\u. Începând de la cea mai apro pi at\
de Soare, acestea sunt: Mercur, Venus,
P\mânt (planeta noastr\), Marte, Jupiter,
Saturn, Uranus [i Neptun. O rota]ie a
P\mântului în jurul Soarelui dureaz\ 365
de zile, adic\ un an; alte planete au nevoie
de mai mult timp pentru o astfel de rota]ie.

Nu doar planetele se rotesc în jurul
Soarelui, ci [i mii de buc\]i de
roc\, numite asteroizi. Soa -
rele, planetele [i sateli]ii
lor, aste roi zii, co -
metele [i meteo -
ri]ii sunt p\r]i
com po nente
ale sistemu -
lui solar.
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Mercur are o clim\ extrem de
fierbinte în zona orientat\ spre
Soare [i foarte rece în partea
opus\. Diametrul: 4 880 km.
Ziua: 58,6 zile terestre. Anul:
88 zile terestre. Distan]a medie
fa]\ de Soare: 58 mil. km.

Temperatura de pe Venus este
mai mare decât punctul de to -
pire al plumbului. Dia metrul:
12 109 km. Ziua: 243 zile te -
res tre. Anul: 225 zile terestre.
Dis tan]a medie fa]\ de
Soare: 108 mil. km.

P\mântul este planeta noastr\.
Diametrul: 12 761 km. Ziua:
24 ore. Anul: 365,26 zile.
Distan]a medie fa]\ de
Soare: 149,7 milioane km.
Sateli]i: 1.

V\ile aride aflate pe Marte
demonstreaz\ c\ odinioar\ 
aici a existat ap\. 
Diametrul: 6 797 km. Ziua:
24,6 ore. Anul: 687 zile terestre. 
Distan]a me di e fa]\ de
Soare: 228 mil. km. 
Sateli]i: 2.
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Io  Mimas  

TritonMiranda 

Jupiter 

Uranus  Neptun  Saturn  

Pluto,
considerat\

pân\ nu demult
cea mai îndep\rtat\ [i

mai mic\ planet\, a fost
reclasificat\ ca planet\ pitic\ 

de c\tre Uniunea Astrono mic\
Interna]ional\.

Jupiter este cea mai mare
planet\ din sistemul nostru so lar.
Suprafa]a sa (inclusiv Ma rea
Pat\ Ro[ie) nu este solid\,
constând în nori de gaze. Doar
nucleul s\u – de dou\ ori mai
mare decât P\ mântul – este
solid. Dimensiunile celor mai
mari sateli]i ai lui Jupiter le
dep\[esc pe cele ale planetelor
Mercur [i Pluto. Dia metrul:
142 960 km. Ziua: 9,8 ore. 
Anul: 11,8 ani tere[tri. 
Distan]a medie fa]\ de Soa -
re: 779 mil. km. Sateli]i: 16.

A doua planet\ ca m\rime dup\
Jupiter este Saturn. La rândul
s\u, este un „gigant gazos”. Este
cea mai îndep\rtat\ planet\
vizibil\ cu ochiul liber de pe
P\mânt; se rote[te foarte repede
în jurul propriei axe [i este
bombat\ la mijloc. Inelele
spectaculoase din jurul s\u sunt
alc\tuite din nenum\rate blocuri
de ghea]\ [i de roc\. Diametrul:
120 514 km. Ziua: 10,2 ore.
Anul: 29,5 ani tere[tri. 
Distan]a medie fa]\ de Soare: 
1 427 milioane km. Sateli]i: 18.

PLANETELE 
(f\r\ respectarea sc\rii de m\rime)
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Cele mai multe planete
au sateli]i: Mimas (satelitul
lui Saturn) are un crater
uria[; Io (satelitul lui Jupi ter)
este acoperit de vul cani;
Miranda (satelitul lui Ura -
nus) este br\zdat de [an]uri;
Triton (satelitul lui Neptun)
are cea mai rece clim\.

❒

COMETELE {I METEORI}II

COMETELE sunt bulg\ri mari de praf [i
ghea]\, care se mi[c\ foarte repede prin

sistemul solar. Ele vin dinspre marginea 
siste mului [i se îndreapt\ cu vitez\ foarte mare
spre Soare. Pe m\sur\ ce se apropie de acesta,
în urma lor se formeaz\ dou\ cozi. Uneori,
noaptea, cometele pot fi v\zute cu ochiul liber.

Din comete se pot desprinde fragmente de
roc\, numite meteori]i (sau stele c\z\toare),
care se v\d ca ni[te fulgere, timp de câteva
frac]iuni de secund\. Ele str\bat atmosfera [i
se zdrobesc de suprafa]a planetei noastre. 
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Uranus, tot o planet\ gazoas\, este încon ju rat\
de 11 cer  curi cu un contur vag. Spre deosebire
de celelalte planete, ea se rote[te având o
pozi]ie puternic înclinat\. 
Dia me trul: 51 166 km. Ziua: 17,2 ore. 
Anul: 84 de ani tere[tri. Distan]a medie fa]\
de Soare: 2 869 mil. km. Sateli]i: 15.

Neptun este traversat\ de nori rarefia]i.
Diametrul: 49 557 km. Ziua: 16,1 ore.
Anul: 164,8 ani tere[tri. Dis tan]a medie fa]\
de Soare: 4 496 mil. km. Sateli]i: 8.

Când o comet\ se apropie de
Soare, o parte din ghea]a
din care este alc\tuit\
se tope[te. Ema -
na]iile de gaze [i
de praf alc\ tu -
iesc un nor
numit
coam\,
care se
prelun -
ge[te
for mând
cozile.



Scoar]\

Manta
Nucleu
extern

Nucleu
intern

Mul]i vulcani sunt
mun]i conici. În vârf au
deschiz\turi în form\ de
pâlnie numite cratere, în

care clocote[te roc\ topit\,
incandescent\, numit\

lav\. Când vulcanul erupe,
sunt proiectate în aer lav\, 

roci [i uria[i nori de 
cenu[\ [i praf. Râurile de

lav\ se scurg pe pantele
vulcanului.

P|MÂNTUL nostru s-a format cu
circa 4,6 miliarde de ani în urm\.
La început, era o sfer\ de ro c\

fierbinte, acoperit\ de vulcani activi.
Gazele [i vaporii de ap\ ema na]i de
ace[tia au înconjurat P\mântul. 
Au c\zut ploi [i s-au format oceanele.

Pe P\mânt exist\ condi]iile necesare
vie]ii: temperaturile sunt medii; exist\ ap\
sub form\ lichid\; atmosfera ne protejeaz\
de razele d\un\toare ale Soarelui,
dar, în acela[i timp, permite
c\ldurii s\ ajung\ pe
P\mânt.

❒
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(stânga, în planul 
în de p\rtat)
Din inte ri orul
vulcanului, magma
]â[ne[te la suprafa]\,
printr-un con format
în timp din straturi
de lav\ [i cenu[\
solidificate.

P | M Â N T U L ,  P L A N E T A  N O A S T R |

P|MÂNTUL 
{I LUNA



P\mântul

Cum vedem noi Luna în timp ce se rote[te în jurul P\mântului

Structura
intern\ a

P\mântului 

Luna 
(la scar\)
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P\mântul este alc\tuit
din mai multe straturi.
Con tinentele [i fundul
ocea nelor reprezint\ stratul
exterior sub]ire, numit
scoar]\. Aceasta se afl\ pe
un strat gros de roc\ fie bin -
te, par]ial topit\, numi t\
manta. Lava care ]â[ ne[ te
din vulcani provine din
acest strat. Sub manta se
afl\ nucleul extern, al c\ tuit
din metale grele de consis -
ten]\ fluid\ (în special fier),
[i nucleul intern, solid, alc\ -
tuit în cea mai mare parte
dintr-un amestec de fier [i
nichel, aproape la fel de
fier binte ca suprafa]a
Soarelui. 

❒

Suprafa]a P\ -
mân  tului este alc\ -

tuit\ din pl\ci uria[e
de roc\ – numite pl\ci

tectonice –, care se îmbi -
n\ între ele precum piesele
unui puzzle. Pl\cile sunt
într-o continu\ mi[care – se
dep\rteaz\ unele de altele,
se ciocnesc sau alunec\ una
peste alta. Când mi[carea
lor este brusc\, se produce
un cutremur. Aceasta în -
seam n\ c\ scoar]a P\mân -
tului se zguduie mai mult
sau mai pu]in puternic.

O LUME DE{ERTIC|

LUNA, o sfer\ de roc\, se rote[te în jurul P\ -
mântului. Este mult mai mic\ decât planeta

noastr\ [i, spre deosebire de ea, este o lume de -
[ertic\. Pe Lun\ nu poate exista via]\ din cau za
faptului c\ nu exist\ nici oxigen, nici ap\. 
Su pra fa]a sa este acoperit\ de cratere. Acestea
sunt rezultatul c\derii unor buc\]i de roc\ – 
nu mite meteori]i – venite din spa]iu. În nop]ile
senine, se pot observa – chiar [i f\r\ ajutorul
telesco pului – semnele de culoare des chis\ din
jurul cra terelor (r\mase tot în urma impactului
cu mete ori]ii).

FAZELE LUNII

LUNA pare s\-[i schimbe forma de la o noapte
la alta. Acest fapt se explic\ astfel: pe m\sur\

ce se deplaseaz\ în jurul P\mântului (o rota]ie
întreag\ dureaz\ circa 27 de zile), noi vedem
întotdeauna aceea[i parte a sa; ceea ce se schim -
b\ este de fapt unghiul luminii solare pe care o
reflect\. Când fa]a Lunii orientat\ spre P\mânt
nu prime[te lumin\ solar\, nu putem vedea deloc
Luna (1). Când este în întregime luminat\,
vedem ceea ce se nume[te Lun\ plin\ (4).
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Luna
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Razele
Soarelui

3 2
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