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1. Rezolvă următoarea problemă… cu arbori.
Pe o colină cresc arţari, salcâmi și mesteceni. Salcâmi sunt de 2 ori mai mulţi decât arţari, 

iar mesteceni, de 2 ori mai mulţi decât salcâmi. Numărul arţarilor îl puteţi afla adunând zi-
lele a două săptămâni. 

Câţi salcâmi sunt pe colină?
Dar mesteceni?



Doru și Dinu vor să plece într-o  
excursie prin Europa. Chiar dacă au o 
hartă și o mulțime de ghiduri de călă-
torie, cei doi au mai multe dificultăți în 
alegerea rutelor, a obiectivelor de vizi-
tat, a duratei excursiei. Vrei să îi ajuți?
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emil racoviţă în ţara de foc
Emil Racoviţă este un alt cercetător care a ajuns în Ţara de Foc. Călătoria lui a început la  

16 august 1897, când se îmbarcă pe nava Belgica. Ajunge, după o călătorie de șase luni la Ushuaia,  
ţinut din Ţara de Foc, pentru a face aprovizionarea cu apă și cărbuni. În jurnalul său de călătorie, 
Racoviţă notează informaţii despre flora și fauna ţinutului, dar descrie și locuitorii zonei (popu-
laţiile ona și yamana). În luna februarie, Belgica a pornit într-o nouă călătorie. Datorită vremii 
nefavorabile, marinarii sunt obligaţi să facă peste 20 de opriri, fapt ce i-a permis lui Emil Racoviţă 
să facă noi cercetări, să descrie locuri necunoscute până atunci și să treacă pe hartă peste 86 de 
noi denumiri. Printre acestea se regăsește și insula Cobălcescu. 

După ce a străbătut Strâmtoarea Gerlache pe o lungime de 170 km, nava Belgica trebuia să se 
întoarcă și să pornească spre Australia. Cu toate acestea, nava și-a continuat drumul spre inima 
ţinuturilor acoperite de gheaţa veșnică. Din cauza temperaturilor foarte scăzute și a vântului 
care nu mai bate, nava începe să se deplaseze cu greutate și este prinsă între banchizele de 
gheaţă. Chiar dacă condiţiile sunt grele, Emil Racoviţă continuă cercetările: face incursiuni pe 
banchiză, recoltează probe de la diferite adâncimi și continuă descrierea plantelor și animalelor 
întâlnite, alcătuiește noi hărţi. După 13 luni, atunci când vremea permite, nava Belgica părăsește 
strâmtoarea și se îndreaptă spre Punta Arenas.

Câteva luni mai târziu, Racoviță nota în jurnalul lui: „Patul meu este atât de încărcat, încât mă 
culc afară. Lupt întreaga noapte pentru a-mi salva borcanele”. 

Expediția a durat doi ani și a fost un succes pentru membrii echipei. Printre colegii săi de că-
lătorie se va număra și Roald Amundsen, primul om care va atinge Polul Sud în decembrie 1911. 
După această expediție, Racoviță va publica o carte despre cetacee, în special despre balene.

2. Citește cu atenție fiecare enunț și răspunde prin DA sau NU.
DA NU

•  Cel mai apropiat oraș de București este Dublin.
•  Roma se află la sud de Atena.
•  La Paris se află un monument celebru numit Turnul Eiffel.
•  În Nordul Europei este casa lui Moș Crăciun.
•  Praga este mai aproape de Berlin decât de Lisabona.
•  Lisabona și Dublin sunt cele mai îndepărtate orașe de București.
•  Pe tot teritoriul Europei putem circula liberi.
•  Cea mai apropiată capitală de București este Budapesta.



3. Citește cu atenţie textul de mai sus, apoi răspunde următoarelor cerinţe:
a) Care este asemănarea între cei doi exploratori: Julius Popper și Emil Racoviţă?

b) Notează luna în care a ajuns nava Belgica în ţinutul Ushuaia din Ţara de Foc.

c) Câte opriri face nava Belgica până ajunge la strâmtoarea Gerlache?

d) Ce face Racoviţă în această perioadă?

e) Scrie mai jos denumirea fenomenelor naturale care au contribuit la menţinerea vasului 
Belgica în strâmtoarea Gerlache.

f)  Unul dintre membrii echipajului de pe nava Belgica va atinge Polul Sud în decembrie 
1911. Cine este acesta?

g)  De ce este considerată această expediţie un succes pentru cercetătorul Racoviţă?

h) În textul despre Emil Racoviţă, subliniază trei verbe la timpul trecut și alcătuiește câte o 
propoziţie cu acestea.

După încheierea expediţiei, pentru Emil Racoviţă începe adevărata muncă, aceea de valori-
zare a materialului biologic adunat, prin susţinerea unor conferinţe și organizarea de expoziţii 
în diferite orașe ale Europei.


