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Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de 55 de minute pentru copii. 

• Totalitatea plantelor care se dezvoltă într-o anumită zonă a Terrei (a Pămân-
tului) într-o anumită perioadă de timp (eră geologică) se numeşte vegetaţie.

• Pe Terra întâlnim zone cu vegetaţie bogată, dar şi zone cu vegetaţie săracă.
• Vegetaţia este influenţată de varietatea formelor de relief.
• În zonele aride şi numărul speciilor de animale este mic.
• Totalitatea specilor de animale care trăiesc într-o anumite zonă a Terrei, într-

o anumită perioadă de timp, se numeşte faună sau regn animal.

1. Priveşte, cu atenţie, ilustraţiile de mai jos. Notează cu A, dacă enunţul este 
adevărat şi cu F, dacă enunţul este fals.
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• Pe Terra, flora şi fauna sunt diverse.
• În regnul animal întâlnim animale mici, dar şi mari, nocturne, dar şi diurne, 

din pluş, dar şi din carton.
• În zonele friguroase animalele au blana albă, iar numărul de plante este mic.
• În zonele deluroase şi montane din Europa întâlnim păduri de stejar şi de 

conifere, de eucalipt şi arbore de cafea.
• Unele dintre animale sunt pe cale de dispariţie. Pentru a le proteja, oamenii 

au declarat anumite zone unde locuiesc aceste animale rare zone protejate.

2. Despre vulpe
Află cât cântărește, în kilograme, o vulpe, știind că, dacă împărţim acest nu-

măr la 5 se „micșorează” cu 8.



3

3. Arţari, salcâmi şi mesteceni
Pe o colină cresc arţari, salcâmi şi 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 zilele a două săptămâni. 

Câţi salcâmi sunt pe colină?
Dar mesteceni?

4. Julius Popper, Emil Racoviţă şi Gheorghe Antipa sunt doar trei dintre 
exploratorii români care au contribuit la dezvoltarea cercetării ştiinţifice.

Julius Popper în ţara de foc
Julius Popper a fost unul dintre cei mai mari explora-

tori ai continentului sud-american; se poate spune despre 
el că a fost Rege al Ţării de Foc, fiind unul dintre cei mai 
bogaţi oameni din zonă. În 1891, Popper hotărăşte chiar 
să emită o monedă de aur şi o serie de mărci poştale. Pen-
tru realizarea monedelor a utilizat peste 200 kg de aur, iar 
pentru emisiunea de timbre l-a folosit pe Rodolfo Soukup, 
unul dintre cei mai buni litografi. Grafica mărcii poştale 
reprezintă simbolurile mineritului, respectiv ciocanul şi 
târnăcopul, peste care apare un soare, în interior având 

litera P, litera iniţială de la numele Popper.
Pe lângă activitatea de exploatare a aurului, tânărul inginer
reuşeste să alcătuiască, pentru prima dată, harta regiunii în care s-a stabilit. 

O parte dintre munţii şi râurile descoperite au fost botezate cu denumiri româ-
neşti: Rio Rosetti, Rio Ureche, Vârful Lahovary, Punta Sinaia, Sierra Carmen 
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Citeşte cu atenţie textul de mai sus, apoi răspunde următoarelor cerinţe:
a) Transcrie, din text, enunţul care arată cum erau timbrele tipărite de Julius 

Popper.

b) Notează în ce an s-a născut Julius Popper.

c) Scrie cinci cuvinte prin care să arăţi cum era Julius Popper.

d) În textul despre Julius Popper, subliniază enunţul în care apare o enumerare.

Sylva. Tot el realizează o serie de fotografii-document despre locuitorii din regi-
une, adunate şi publicate într-un album.

După şase ani de explorări în Ţara de Foc, Popper îşi propune să exploreze 
şi Polul Sud. Planul nu s-a realizat, pentru că la 6 iunie 1893 a murit, la vârsta 
de 36 ani.


