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III Lecția 2

Înțeleg și rețin

Scoarța terestră este alcătuită din corpuri naturale numite minerale și roci. Acestea au 
origini, ponderi și repartiții diferite. Mineralele sunt elemente (substanţe chimice pure) 
predominant în stare solidă (cu excepţia mercurului), cu proprietăţi fizice și chimice 
constante. Din asocierea pe cale naturală a mineralelor se formează rocile.

Explorez

În scoarța terestră se găsesc aproximativ 90 de elemente chimice, prin a căror com-
binare s-au format mineralele. Acestea pot fi alcătuite dintr-un singur element chimic 
(de exemplu, aurul, argintul, diamantul) sau din mai multe multe elemente (de exemplu, 
sarea, cuarțul). Mineralele au o serie de proprietăți după care pot fi identificate, cum ar fi:
– structura internă (se împart în cristale și minerale 
amorfe); 
– culoare (cuarțul, de exemplu, care este cel mai 
răspândit mineral din scoarța terestră, poate fi în-
tâlnit sub mai multe culori);
– duritate (cel mai dur mineral este diamantul, iar 
printre cele mai moi se numără talcul și gipsul);
– formă, densitate, transparență, felul în care se 
sparg.
Există și minerale care sunt atât de asemănătoare 
încât este nevoie de observații la microscop pentru 
a le deosebi.

  Ce utilizări au talcul și gipsul în viața noastră coti-
diană?

  Pietrele prețioase și semiprețioase sunt minerale uti-
lizate pentru înfrumusețarea bijuteriilor. Dă exemple 
de astfel de minerale.

Din ce este alcătuită scoarța terestră?B

LitosferaTerra – o planetă în transformare

Structura internă a Terrei

Explorez

În anul 1864, celebrul scriitor francez Jules Verne publica o carte intitulată „Călătorie 
spre centrul Pământului“, în care un profesor german, nepotul său și un ghid islandez 
porneau într-o călătorie fantastică spre centrul planetei, folosind drept „poartă de in-
trare“ un vulcan din Islanda. Chiar dacă în roman o parte dintre elementele geografice 
sunt reale și corecte din punct de vedere științific, nici atunci și nici astăzi o astfel de 
călătorie nu ar fi posibilă. Și nu atât din cauza distanței de la suprafața Pământului 
până în centrul planetei (de 6 378 km), cât mai ales din pricina temperaturilor din ce în 
ce mai ridicate, care cresc până la peste 4 000 °C. Cum nici nu se poate face un foraj 
până în centrul Pământului, prin care să analizăm efectiv structura internă a planetei, 
oamenii de știință au recurs la alte metode prin care să determine ce se găsește sub 
scoarța terestră.

  Observă imaginile de mai jos și răspunde la întrebări. Formulează o părere despre cum 
consideri tu că au reușit cercetătorii să descopere ce „ascunde“ Pământul în interior.

Ce se găsește în interiorul Pământului?ACe știu despre 
structura internă  
a Terrei?

Amintește-ți din lecția trecută 
că, încă de la formarea 
Pământului, datorită 
gravitației, materia mai 
grea s-a concentrat către 
centrul planetei, în timp ce 
materia mai ușoară a ieșit la 
suprafață, unde s-a răcit și 
solidificat, formând scoarța.

Pasul 1
•  Care au fost primele 

adăposturi folosite de 
oamenii preistorici?

• Ce au observat aceștia?

Pasul 2
•  Cum este materia arun-

cată de vulcani în timpul 
erupțiilor?

•  De unde provine aceasta?

Pasul 3
•  Ce au constatat oame-

nii când au început să 
exploateze resursele sub-
terane (cărbuni, petrol)?

Înțeleg și rețin

Dinspre interior spre exterior, Pământul este alcătuit din trei învelișuri concentrice, di-
ferite din punct de vedere al caracteristicilor materiei (stare de agregare, compoziție 
chimică, temperatură, densitate): nucleul, mantaua și scoarţa terestră.
• Nucleul este partea centrală a planetei (un fel de miez sau sâmbure, înconjurat de ce-
lelalte două învelișuri), care se desfășoară din punctul central al Terrei până la 2 900 km 
adâncime de la suprafaţă. Nucleul se compune din două straturi:

– nucleul intern (1), solid, alcătuit predominant din elemente grele (nichel și fier), cu 
densitate foarte ridicată;
– nucleul extern (2), constituit din materie în stare lichidă.

• Mantaua este învelișul cuprins între 2 900 km adâncime și circa 70 km de la supra-
față (mai mult sub continente și mai puțin sub oceane); este constituită din mantaua 
inferioară (3), cu materie în stare solidă, și mantaua superioară (4), numită astenosferă, 
unde se găsește pătura de magmă, o materie topită, cu temperaturi de peste 1 000 °C, 
aflată într-o mișcare continuă sub forma unor curenți ascendenți și descendenți; miș-
cările magmei determină fragmentarea scoarței terestre și majoritatea proceselor care 
o modelează (erupții vulcanice, cutremure, mișcări de cutare).
• Scoarţa terestră (5) este învelișul exterior, solid al planetei, care acoperă, ca o crustă, 
mantaua. Este formată din:

– scoarță continentală, mai groasă (20 – 80 km), care formează uscaturile continentale;
– scoarță oceanică, mai subțire (5 – 15 km grosime), care reprezintă suportul oceanelor.

Termeni noi

Termeni noi

foraj – ansamblul lucrărilor 
mecanice care se execută 
pentru săparea unui tunel (pe 
orizontală) sau a unei gropi 
foarte înguste și adânci (pe 
verticală).
ascendent – care se 
deplasează în sus; care urcă; 
suitor.
descendent – care se 
deplasează în jos; care 
coboară; coborâtor.
cutare – încrețire.

cristal – substanță minerală 
solidă, omogenă, cu structură 
internă regulată.
amorf – care nu prezintă 
structură cristalină regulată; 
fără formă precisă.
cristalizare – trecerea unei 
substanţe din stare gazoasă, 
lichidă sau solid-amorfă, prin 
solidificare, în stare cristalină; 
transformarea în cristal.

• s-au format prin 
consolidarea materiei 
topite la diferite adâncimi 
în scoarță sau la suprafața 
acesteia. Sunt roci foarte 
rezistente, cele mai 
frecvente și cunoscute 
fiind granitul, bazaltul 
și andezitul. Toate sunt 
utilizate în construcţii și 
pentru ornamentaţii.

• au luat naștere în 
interiorul scoarţei prin 
transformarea rocilor 
preexistente (magmatice, 
sedimentare), în condiţii 
de temperaturi ridicate 
și presiuni foarte mari. 
Cele mai frecvente 
sunt şisturile cristaline, 
gnaisele, cuarţitele etc., 
precum și marmura.

• sunt rezultate în urma 
depunerii materialelor 
provenite în principal din 
distrugerea unor roci 
preexistente; cele mai 
cunoscute sunt calcarul, 
travertinul, argila, nisipul, 
pietrişurile, marnele. 
Au utilizări variate, ca 
materiale de construcţie, 
obiecte decorative etc.
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Proiect

Discută cu părinții tăi despre 
materialele din care sunt 
construite locuința voastră și 
anumite obiecte decorative 
din interior sau din curte. 
Identifică cel puțin trei 
roci prezente în mediul tău 
familial.

Știai că?

Rocile au utilizări dintre cele 
mai diverse:
– granitul, o rocă magmatică 
de culori diferite (alb-cenușie, 
roz, roșie), este folosit 
datorită durității și rezistenței 
sale în construcții, la pavarea 
străzilor, la decorațiuni 
interioare, sculpturi etc.
– calcarul, o rocă sedimentară 
(în care se formează cele mai 
multe peșteri), este utilizat 
la fabricarea cimentului, a 
varului, a ipsosului sau în 
metalurgie etc. 
– marmura, o rocă 
metamorfică, de regulă de 
culoare albă (dar și roz, 
verde sau neagră), are 
utilizări în arta monumentală 
și în sculptură (vestitele 
statui David și Pietà ale lui 
Michelangelo sunt realizate în 
marmură).
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