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   1. Impactul antropic asupra habitatelor speciilor 
biologice.

   2. Biodiversitatea si specia.

   3. Ecosistem. Biotop. Biocenoza. Mediul de viață.

   4. Realizează un afiș ecologic referitor la o temă de 
protecție a mediului. Rezolvă situații problema 
provocatoare referitoare la acțiuni Pro Natura.

   5. Poluarea, surse si combatere. Realizează un plan de 
acțiuni prin care să aplici norme de ocrotire a plantelor si a 
animalelor din localitatea ta.

   6. Realizează un scurt eseu prin care să comentezi ce s-
ar întampla dacă ar dispărea pădurile din cauza defrișărilor.

   7. Comentează următoarea știre de la un post TV: 
„Dezastru in largul Mării Negre : Un vas petrolier s-a avariat
si petrolul s-a revărsat in mare. Pelicula de petrol acoperă o
suprafață întinsă a mării. Ce credeți că se v-a întâmpla cu 
acest ecosistem natural ?”

   8. Efectul de seră. Realizează un afiș cu tema : „Orașul 
meu nepoluat.” Și explică modul în care ai aplica niște 
soluții in localitatea ta.

   9. Argumentează sub forma unui eseu afirmația : „Toți 
oamenii planetei trebuie să lupte pentru folosirea energiei 
atomice in scopuri pașnice. Poluarea radioactivă are un 
impact distrugător asupra umanității.



   10. Enumera câțiva factori care influențează sănătatea. 
Explica acțiunile dăunătoare ale fiecărui factor asupra 
organismului uman si asupra mediului. Subliniați efectele 
negative cauzate de subțierea stratului de ozon.

   11. Ești invitat să participi la o conferință cu tema : 
„Mediul curat este egal cu sănătate". Pentru aceasta este 
nevoie să prezinți câteva situații. Gândește-te la știri sau la
evenimente pe care le-ai auzit, citit sau văzut in mass 
media sau chiar la experiența cotidiana.

   12. Explică cum variază greutatea unui cosmonaut într-o 
călătorie de la Pământ la Lună. Care crezi că ar trebui să fie
calitățile unei persoane pentru a deveni astronaut?

13. Una dintre formele de energie utilizate frecvent este 
energia electrică. Aceasta poate fi produsă, de exemplu, cu
ajutorul vântului (puterea generate de o central eoliană 
este de circa 1 MW) sau prin arderea cărbunilor (puterea 
unei termocentrale pe cărbuni este de 1000 MW). 
Completează tabelul:

 -Avantaj : Utilizarea vântului/Utilizarea cărbunelui

 -Dezavantaj : Utilizarea vântului/ Utilizarea cărbunelui


