
Numele şi prenumele elevului/elevei....................................................................................... 
 

FIŞĂ DE LUCRU  la  GEOGRAFIE,  clasa a V-a 
                                                                                 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Știai că Europa nu este doar 

un continent? Numele EUROPA este  dat și celui de-al  

șaselea satelit al lui Jupiter și cel de-al patrulea ca mărime, 

fiind printre cei mai mari sateliți din sistemul solar.  

În prezent sunt cunoscuți 79 de sateliți naturali ai planetei 

Jupiter, care are astfel cei mai mari și cei mai mulți sateliți 

dintre toate planetele Sistemului solar.         

Satelitul este denumit după nobila femeie feniciană din 

mitologia greacă, Europa, care a fost curtată de Zeus și a 

devenit regina Cretei. 

                                                                                 

Pentru a răspunde la cerinţele 1 – 3, interpretează următoarele date statistice:   

Caracteristici Planeta Pământ Planeta Jupiter Europa - Satelitul lui 

Jupiter 

Luna – Satelitul 

Pământului 

Aria suprafeței Aproximativ 

51 ×107 km² 

121 arii terestre 3.09×107 km2 Aproximativ  

4 ×107 km2 

Volumul 1.08321×1012 km3 1321 volume 
terestre 

1.593×1010 km3 2.1958×1010 km3 

 
1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Conform informațiilor din tabel, suprafața satelitului  Europa  este: 

a) mai mare decât suprfața satelitului Luna 

b) mai mare decât suprfața satelitului Luna 

c) nu se poate compara suprafața celor doi sateliti, nefiind sateliti ai aceleiași planete; 

 

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Conform informațiilor din tabel, aria suprafeței satelitului Luna este egală cu: 

a) 3.09×107 km2 

b) 3.793×107 km2 

 c) 1.593×1010 km3 

 d) 2.1958×1010 km3 

 

 

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Conform informațiilor din tabel,  dacă Jupiter ar fi un balon foarte mare, câte baloane precum planeta 

Pământ ar încăpea în acesta : 

Eu sunt Terra, mă bucur că o te-am cunoscut! 

Tu ești micul meu geograf și împreună o îți aduc 

EUROPA – MAI APROAPE... 

 

Jupiter și cei mai mari 4 sateliți ai săi. 
(Imaginea este un montaj: nu poate 
exista în realitate un astfel de 
aliniament) 

 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_solar


a)   121 

 b) 1321  

 c) nici un balon, deoarece Pământul este mai mare decât Jupiter.  

 

4.  Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Conform informațiilor din tabel,  ordinea descrescătoare a suprafeței planetelor și satelitilor este: 

a)  Jupiter-Europa- Luna-Pământ 

 b) Jupiter-Pământ-Luna-Europa 

 c) Jupiter-Pământ-Europa-Luna 

 

 

 

Felicitări! 

 


