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1. Scrie denumirea planetelor în ordinea poziției lor față de Soare.

UNITATEA

1 PĂMÂNTUL ŞI SISTEMUL NOSTRU SOLAR
1.  Planetele Sistemului nostru Solar. Soarele – sursă de căldură şi lumină

REȚINEM!

EXERSĂM

SEMESTRUL I
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2. Transcrie propozițiile de la exercițiul 4, pagina 9 din manual și completează spațiile 
punctate.

3. Bifează casetele din dreptul enunțurilor adevărate.

  Soarele este cea mai mare planetă din Sistemul nostru Solar.

  El produce lumină și căldură.

   Cele opt planete care se rotesc în jurul Soarelui nu au lumină și căldură 
proprie, ci le primesc de la Soare.

  Planetele au toate aceleași dimensiuni.

  Asteroizii și cometele sunt corpuri cerești care fac parte din Sistemul nostru  
           Solar.

4. Rezolvă rebusul și citește cuvântul descoperit pe verticala A-B.
1) Soarele se află în centrul Sistemului 

nostru …  .
2) „Stelele cu coadă“ se numesc … .
3) Pământul se mai numește și … .
4) Corpurile cerești mai mici decât 

planetele, sateliți ai Soarelui, cu 
orbitele cuprinse între orbitele lui 
Marte și Jupiter poartă numele de … .

5) Cea mai mare planetă este … .

A
1

2

3
4

5
B

• Pluto (numită adesea și Pluton) este o planetă pitică din Sistemul nostru Solar. Până 
în 2006 a fost considerată a noua planetă a Sistemului nostru Solar atât în ordinea 
distanței față de Soare, cât și a descoperirii ei. Cercetătorii au considerat că Pluto nu 
poate fi numită planetă pentru că nu are aceleași caracteristici ca celelalte opt. 

VREI SĂ ȘTII MAI MULT?
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1. Caracterizează ziua și noaptea, menționând date referitoare la: lumină, căldură, viața 
plantelor, a animalelor și a oamenilor.

UNITATEA

1 PĂMÂNTUL ŞI SISTEMUL NOSTRU SOLAR
2.  Mișcările Pământului. Ciclul zi-noapte. Anotimpurile. Modificări 

ale vremii
REȚINEM!

EXERSĂM
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1. Ordonează, după gradul de scufundare în apă, denumirile obiectelor ilustrate la 
exercițiul 1, pagina 16, din manual.

2. Realizează corespondența între denumiri și explicații.

UNITATEA

4 CORPURI. PROPRIETĂȚI ALE CORPURILOR
3. Plutirea corpurilor în apă

REȚINEM!

EXERSĂM

spațiul ocupat de un corp

unitatea principală pentru măsurarea masei
corpurilor

se află prin cântărire

unitatea principală de măsură pentru capacitatea 
vaselor

masa

litrul

kilogramul

volumul
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5. Răspunde la întrebări.
a) De ce nu reușim să scufundăm un balon umflat într-un vas cu apă?

b) Ce material crezi că este potrivit pentru confecționarea ancorei unui vapor?

6. Colorează etichetele cu denumirile materialelor din care se poate construi o 
ambarcațiune.

7. Rezolvând rebusul, vei obține titlul lecției.

1) Ambarcațiune de mari dimensiuni.
2) Obiect cu ajutorul căruia o persoană se poate
menține la suprafața apei.
3) Ambarcațiune ușoară construită 
din trunchiuri de copaci prinse între ele.
4) Asupra oricărui corp scufundat în
apă acționează, de jos în sus, o … .
5) Navă care se deplasează atât în
apă, cât și la suprafața ei.
6) Ambarcațiunea pescarului.
7) Bloc de gheață plutitor. 

3. Desenează un corp care plutește pe 
apă folosit de tine.

4. Folosește două bucăți de plastelină de 
mase identice. Modelează din una un cub 
sau o sferă, iar din cealaltă, o bărcuță. 
Pune cele două obiecte într-un vas cu apă. 
Notează observațiile și concluzia.

• Un vapor plutește pentru că greutatea sa este în echilibru cu forța exercitată de către 
apă asupra părții scufundate, de jos în sus.

• Plutirea unor obiecte pe apă este asemănătoare plutirii în aer a baloanelor cu aer 
cald. Având densitatea mai mică decât aerul rece, aerul cald este împins de acesta de 
jos în sus, ceea ce face ca balonul să plutească.

VREI SĂ ȘTII MAI MULT?

fier plastic lemn vată beton aluminiu sticlă

A
1

B

2

3
4

5
6

7
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1. Completează schema de la exercițiul 2, pagina 18, din manual.

3. Transcrie enunțurile de la exercițiul 8, pagina 19, manual, alegând variantele corecte.

2. Răspunde la întrebările de la exercițiul 7, pagina 19, manual.

UNITATEA

4 CORPURI. PROPRIETĂȚI ALE CORPURILOR
Recapitulare

evaporare

picături

gheațăAPA
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2. Numește întrebuințările apei ilustrate în imaginile de la exercițiul 2, pagina 20, manual.

3. Completează schema de la exercițiul 3, pagina 20, manual.

4. Completează enunțurile folosind cuvintele potrivite din casete.

Apa se găsește în natură în toate cele trei ................................... . Transformările apei 
dintr-o stare de agregare în alta se produc prin: ................................... , ....................... , 
........................... , topire. .............................. sau frigul influențează aceste transformări.

Apa dintr-o farfurie se evaporă mai ................................... decât cea aflată într-o cană.
Prin solidificare, apa își ....................................... volumul.

5. Scrie denumirile corpurilor care plutesc pe apă, ilustrate la exercițiul 5, pagina 20, 
manual.

1. Transcrie numai propozițiile adevărate de la exercițiul 1, pagina 20, manual.

CORPURI. PROPRIETĂȚI ALE CORPURILOR
Evaluare

repede

condensarea

vaporizarea

solidificarea

mărește
stări de agregare

căldura

vapori de apă

picături

râu

picături

fulgi de zăpadă

nori
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Curiozități despre căldură

• Căldura degajată de corpul uman în decurs de o zi ar putea face 
să fiarbă 30 l de apă rece.
• În piele există 250 000 de receptori pentru frig și 30 000 de 
receptori pentru cald.
• Oamenii care lucrează noaptea au temperatura maximă în jurul 
orei 1.
• Temperatura din centrul Pământului este la fel de mare ca cea 
de la Soare.
• Hainele pufoase sunt cele mai călduroase. Așa sunt: pufoaicele, 
cojoacele, hainele de lână, canadienele care sunt mai călduroase 
decât alte obiecte vestimentare. Ele formează o barieră protec-
toare în jurul corpului care face ca transferul de căldură să fie 
împiedicat. 

Curiozități despre surse de lumină

• Lumina artificială poluează dacă este folosită în mod 
excesiv. Aceasta ne poate afecta sănătatea creându-ne 

 probleme de vedere, dar și migrene și anemii. 
Animalele și plantele sunt și ele afectate. Lumina 
artificială poate influența migrarea păsărilor călătoare 
și reproducerea unor specii precum și procesul de 
fotosinteză la plante. Este necesar ca sursele de lumină 
artificială să fie utilizate cu atenție și doar atunci când 
este necesar.

Curiozități despre apă

• Apa caldă îngheață mult mai ușor decât apa rece.
• Creierul este alcătuit în proporție de 78% apă.
• Sunetul se propagă mult mai repede prin apă decât prin aer.
• La om senzația de sete se instalează încă din momentul în care 
începe să se piardă 1% apă din organism.

CURIOZITĂȚI
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• Purificarea apei se face cu ajutorul soluției de clor, 
aceasta fiind folosită de mai bine de 100 de ani. 50 ml 
de soluție de clor reprezintă cantitatea necesară pentru 
a purifica 100.000 de litri de apă.
• Într-un singur an un om care locuiește la oraș, dintr-o 
țară dezvoltată, folosește peste 380 000 litri apă.
 

• Circa 800 milioane de oameni de pe glob nu 
au acces la apă curată.
• Prin evaporarea apei se degajă căldură. Așa 
se explică faptul că, atunci când ieși din apă (la 
mare, la ștrand), îți este frig.

Curiozități despre amestecuri

• Apa de mare este un amestec de substanțe.
• Conținutul de substanțe dizolvate în apa de mare poartă nu-
mele de „salinitate“.
• Laptele este un amestec:1 kg de lapte conține 900 g apă și res-
tul alte substanțe hrănitoare.
• Toate preparatele cu care ne hrănim sunt amestecuri.
• Geamurile și oglinzile se curăță foarte bine cu un amestec for-
mat din apă, alcool și amoniac.

Curiozități despre aer

• Vânturile puternice, furtunile și tornadele de mici dimensiuni pot ridica de la suprafața 
pământului și transporta pe distanțe mari obiecte și chiar viețuitoare. Așa se explică ciu-
datele „ploi cu broaște“ (ca cea din Serbia, din 2005), „cu pești“ (un fenomen obișnuit în 
Honduras), „cu meduze“ (în Tokio sau în Texas), „cu fructe“ etc.
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AUTOEVALUARE
1. Evaluare pagina 11.

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
FB 4 răspunsuri 

corecte
3 răspunsuri 
corecte

3 variante corecte 3 răspunsuri 
corecte

3 enunțuri

B 3 răspunsuri 
corecte

2 răspunsuri 
corecte

2 variante corecte 2 răspunsuri 
corecte 

2 enunțuri

S 1-2 răspunsuri 
corecte

un răspuns corect o variantă corectă un răspuns corect un enunț

2. Evaluare pagina 19.
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

FB 2 enunțuri 3 răspunsuri 
corecte

4 răspunsuri 
corecte

3 enunțuri 3 exemple

B 1 enunt corect 2 răspunsuri 
corecte

2-3 răspunsuri 
corecte

2 enunțuri 2 exemple

S — un răspuns corect un răspuns corect un enunț un exemplu

3. Evaluare pagina 32.
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

FB ordonarea corectă a 
imaginilor

4 răspunsuri 
corecte

4 răspunsuri 
corecte

5 răspunsuri corecte
exprimare clară

B ordonare parțială 2-3 răspunsuri 
corecte

2-3 răspunsuri 
corecte

3-5 răspunsuri corecte
exprimare imprecisă

S — un răspuns corect un răspuns corect 3-5 răspunsuri corecte

4. Evaluare pagina 41.
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

FB 4 răspunsuri 
corecte

5 denumiri 3 răspunsuri 
corecte

7 răspunsuri 
corecte

3 denumiri

B 2-3 răspunsuri 
corecte

3-4 denumiri 2 răspunsuri 
corecte

5-6 răspunsuri 
corecte

2 denumiri

S un răspuns corect o denumire un răspuns corect 3-4 răspunsuri 
corecte

o denumire

5. Evaluare pagina 49.
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

FB 9-10 denumiri câte o pereche din 
fiecare categorie

3-4 corespondențe 4 răspunsuri 
corecte

4 răspunsuri 
corecte

B 5-8 denumiri o pereche 2 corespondențe 2-3 răspunsuri 
corecte

2-3 răspunsuri 
corecte

S 3-4 denumiri — o corespondență un răspuns corect un răspuns corect

6. Evaluare pagina 59.
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

FB 3 denumiri ordonare 
completă

reprezentare clară
completarea a trei 
denumiri

3 enunțuri 3 răspunsuri corecte

B 3 denumiri ordonare parțială reprezentare clară
cel puțin o denumire

2 enunțuri 2 răspunsuri corecte

S o denumire — cel puțin o denumire un enunț un răspuns corect
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SOLUȚII PENTRU TESTELE DE EVALUARE

REZULTATELE MELE

1. Evaluare pagina 11.

3. Evaluare pagina 32.

4. Evaluare pagina 41.

2. Evaluare pagina 19.

1. a) Soarele; b) lumină proprie; căldură proprie; c)Luna 2. Soarele; Terra; Mercur 3. Se 
elimină primul enunț 4. rândunici, vrabie, pelican, barză 5. Cocoșul este un animal diurn; 
Toamna, ariciul intră în hibernare; Bufnița este un animal nocturn.  

Desenează chipul potrivit rezultatelor obținute la fiecare test din acest caiet.

1. FASOLE 2. pupă, adult, ou, larvă 3. adult, copil, bătrân, adolescent 4. Textul va conține 
termenii: sportul în aer liber, dansul, consumul de fructe și legume, igiena corpului și a 
alimentației, aerisirea camerei. 

1. 1. A, F, A, A; 2. producerea energiei electrice, irigații, alimentație, igienă, transport; 
3. condensare, solidificare, evapoare; 4. stări de agregare, vaporizare, condensare, 
solidificare, topire, căldură, repede, mărește; 5. gheață, balon, recipient din plastic.

1. solubile în apă: sare, lapte, cerneală, zahăr, miere; 2. zahăr și lapte, zahăr și zeamă de 
lămâie (amestecuri omogene), ulei cu boabe de piper, frunze de tei și lapte (amestecuri 
neomogene); 3. sare și apă → cristalizare; apă și nisip → filtrare; decantare, ulei și oțet → 
decantare; 4. coacere, ardere, ruginire, alterare; 5. F, A, A, A.

1. temperatura corpurilor care vin în contact; natura și culoarea materialului; grosimea 
peretelui corpului; volumul vaselor; 2. plapumă cu lână; cearceaf; pătură sintetică; 3. De-
numiri: sursă de curent, consumator, fire de legătură (conducătoare de curent); 4. Se eli-
mină al treilea enunț; 5. lumini, umbră, atmosferă

1. enunțurile 1 și 3 2. floare de colț; capră neagră; pelican 3. mediului; plante; animale; 
chibzuit 4. Opriți tăierea pădurilor! Focul este un pericol pentru vegetație. Plantăm puieți 
de pomi în grădina școlii.

Evaluare 1
pagina 11

Evaluare 2
pagina 19

Evaluare 3
pagina 32

Evaluare 4
pagina 41

Evaluare 5
pagina 49

Evaluare 6
pagina 59

5. Evaluare pagina 49.

6. Evaluare pagina 59.
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