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1. Argument 

 

Planetă a sistemului solar, cunoscută ca fiind planeta albastră, s-a născut în urmă cu circa 4,6 miliarde 

de ani, dintr-un nor de gaz şi de praf stelar. Sfera de piatră formată a evoluat de-a lungul timpului, 

căpătând stratul de aer – atmosfera şi stratul de apă – hidrosfera. Când condițiile au permis, a apărut 

învelişul viu al planetei –biosfera. 

Dintre toate învelişurile, atmosfera este cea mai sensibilă, fiind cel mai uşor de tulburat. O serie de 

activități umane au provocat şi provoacă în continuare modificări considerabile ale compoziției 

chimice a atmosferei. Este vorba, în principal, despre gaze precum dioxidul de carbon, metanul, 

dioxidul de azot, clorofluorocarburile, care absorb radiația infraroşie provenită de la Soare, pentru a 

o reemite, menținând-o astfel la nivelul straturilor atmosferice. Până la un anumit nivel efectul este 

benefic, asigurând o temperatură propice menținerii vieții în straturile inferioare ale atmosferei 

terestre. Terra primeşte energie de la Soare. O parte din radiația solară incidentă este reflectată de 

corpurile de pe suprafața sa, iar alta este absorbită şi reemisă de către aceleaşi corpuri şi de către 

particulele atmosferice, după cum puteți observa în imaginile din diapozitivele din prezentarea 

PowerPoint pe care o puteți găsi aici. 

2. Efectul de seră și încălzirea globală 

 

În zilele noastre se produce o accentuare a efectului de seră. Absorbția radiației infraroşii şi reemisia 

ei de către moleculele de gaze din atmosferă  este multiplicată de foarte multe ori, din cauza 

factorilor pe care îi puteți identifica în diapozitivele prezentării. La nivel global, intensificarea 

efectului de seră se soldează cu încălzirea atmosferei şi a suprafeței terestre. Acestea antrenează, la 

rândul lor, modificări climatice, topirea ghețarilor şi diminuarea permafrostului, ridicarea nivelului 

apelor marine, apariția ploilor acide, modificarea regimului precipitațiilor etc. Emisiile de CO2, metan, 

NO2 şi clorofluorocarburi  în atmosferă s-au intensificat în ultimul secol după cum indică diagramele 

create de noi. Ele duc la intensificarea efectului de seră. Până la anumite limită, efectul de seră este 

benefic. După depăşirea lor apar probleme. 

 



3. Experimente care conving… 

 

 Efectul emisiilor de gaze rezultate în urma arderilor incomplete asupra încălzirii 

Procesul de ardere presupune existența unui combustibil, a oxigenului şi a căldurii. În urma sa 

rezultă cantități mari de căldură, dioxid de carbon şi alți produşi precum cenuşa, monoxidul de 

carbon, etc. 

Vom utiliza două incinte transparente, 

închise ermetic față de exterior, pentru a demonstra 

rolul emisiilor atmosferice poluante în producerea 

efectului de seră. În ele vom monta în funcție de 

posibilitățile existente în laborator, două 

termometre sau două sonde de temperatură 

cuplate cu un computer printr-o placă de achiziție 

de semnale. Una dintre ele conține aer, iar cealaltă 

conține aer îmbogățit cu CO2. Pentru îmbogățirea 

incintei cu dioxid de carbon putem apela la fumul 

scos de bețișoare parfumate în timpul arderii, sau la 

atmosfera dintr-o sticlă plină pe jumătate cu apă 

minerală, agitată pentru a elibera CO2 pe care îl dirijăm printr-un furtun flexibil spre incinta noastră. 

Vom monitoriza temperatura din incintele supuse încălzirii de la un bec cu incandescență de putere 

mare. Achiziția semnalelor provenite de la senzorii de temperatură cuplați cu placa de achiziție 

instalată în computer arată că în vasul cu dioxid de carbon temperatura va fi tot timpul mai mare 

decât în celălalt, după cum puteți vedea în diapozitivele  17 și 18. 

  

 

 Efectul vegetaţiei asupra absorbţiei radiaţiei solare 

Acest experiment necesită două tăvițe care conțin pământ de flori. Una dintre ele are plantată 

vegetație: iarbă tunsă, plăntuțe cu înălțime mică etc. Tava cu pământ trebuie sa fie bine uscată, 

deoarece ea va simula comportamentul unei zone defrişate în fața radiației solare. Cealaltă tavă va 

reprezenta o pădure în miniatură. Un bec de 150 de watt va reprezenta Soarele. Procedura de 

 



înregistrare a temperaturii presupune introducerea, în cele două tăvițe, a  două termometre sau a 

două sonde de temperatură cuplate cu un computer printr-o placă de achiziție de semnale.  

 

După încălzirea timp de 20-30 de minute, urmată de stingerea becului şi continuarea monitorizării 

încă 20-30 de minute se obțin reprezentări grafice asemănătoare celor din imaginea următoare. 

 

Semnalele înregistrate: roşu– tava cu vegetaţie, albastru– tava cu pământ 

Diferența de temperatură între zona cu vegetație şi cea defrişată este de circa 5-60C, în condiții 

identice de  încălzire. Zona lipsită de vegetație se răceşte mai greu decât s-a încălzit.Trebuie să 

limităm defrişarea pădurilor şi să plantăm mulți copaci! Zonele verzi reprezintă o reală şansă în lupta 

împotriva încălzirii globale! 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Conservarea pădurilor rămâne cam singura şansă de a încetini dezastrul..... 

4. Încălzirea globală și PowerPoint 2007 

 

Vom descrie trei facilități oferite de Microsoft PowerPoint 2007 pe care le-am utilizat în realizarea 
prezentării  intitulate efect sera.pptx, pe care o puteți accesa aici. 

Prima dintre ele se referă la inserarea clipurilor video în prezentare. Procedura de urmat presupune 
clic pe Insert, apoi pe Film și indicarea căii unde se găsește filmul, ca în imaginea următoare. 
Fereastra de dialog vizibilă ne cere să stabilim când să pornească filmul: automat sau la clic de 
mouse? 

 

   

 

 



A doua opțiune nou introdusă în aplicațiile pachetului Office 2007 se numește SmartArt. Un grafic 

SmartArt este o reprezentare vizuală a informațiilor și ideilor. Aveți posibilitatea să creați grafice 

SmartArt dacă alegeți din mai multe aspecte pentru a comunica mai rapid, mai ușor și mai eficient 

mesajul dvs. 

Deoarece prezentările Office PowerPoint 2007 conțin de multe ori diapozitive cu liste cu marcatori, 

aveți posibilitatea să efectuați rapid conversia textului din diapozitiv într-o ilustrație SmartArt. În 

plus, aveți posibilitatea să adăugați animație la ilustrația SmartArt în prezentările Office PowerPoint 

2007. 

Când creați o ilustrație SmartArt, vi se cere să alegeți un tip, cum ar fi Proces, Ierarhie, Ciclic sau 

Relație. Un tip este asemănător cu o categorie de ilustrații SmartArt, iar fiecare tip conține mai multe 

aspecte diferite. Am ales Listă trapezoid pentru ilustrarea factorilor care intensifică efectul de seră, 

după cum puteți vedea în diapozitivul 11. 

Când creați o ilustrație SmartArt, ilustrația SmartArt și panoul Text se populează cu text substituent 

pe care aveți posibilitatea să îl înlocuiți cu informațiile dvs. În partea de sus a panoului Text, aveți 

posibilitatea să editați textul care se afișează în ilustrația SmartArt. În partea de jos a panoului Text se 

vizualizează informații suplimentare despre ilustrația SmartArt.  

 

ms-help://MS.WINWORD.12.1048/WINWORD/content/HA10075851.htm
ms-help://MS.WINWORD.12.1048/WINWORD/content/HA10083083.htm


Panoul Text funcționează ca un cadru sau ca o listă cu marcatori care mapează informațiile direct în 

ilustrația SmartArt. Fiecare ilustrație SmartArt definește propria mapare între marcatorii din panoul 

Text și setul de forme din ilustrația SmartArt. 

Pentru a crea o linie nouă de text cu marcatori în panoul Text, apăsați ENTER. Pentru a indenta o linie 

în panoul Text, selectați linia pe care doriți să o indentați, apoi sub Instrumente SmartArt, pe fila 

Proiectare, în grupul Creare grafic, faceți clic pe Retrogradare. Pentru a indenta negativ o linie, faceți 

clic pe Promovare. De asemenea, aveți posibilitatea să apăsați TAB pentru a indenta sau SHIFT+TAB 

pentru a indenta negativ din interiorul panoului Text. Oricare dintre aceste acțiuni actualizează 

maparea dintre marcatorii din panoul Text și formele din aspectul pentru ilustrația SmartArt. Nu este 

posibil să retrogradați textul mai mult de un nivel față de textul din linia de mai sus, nici să 

retrogradați forma din nivelul de sus.  

Sub Instrumente SmartArt, pe fila Proiectare, există două galerii destinate modificării rapide a 

aspectului ilustrației SmartArt  - Stiluri SmartArt Styles și Modificare culori. Când poziționați 

indicatorul mouse-ului deasupra unei imagini reduse în oricare dintre aceste galerii, aveți 

posibilitatea să vedeți cum un stil sau o variație de culoare SmartArt Style afectează ilustrația 

SmartArt fără a aplica stilul respectiv sau variația de culoare respectivă. 

Animația este disponibilă numai pentru ilustrațiile SmartArt create utilizând Office PowerPoint 2007. 

Pentru a adăuga la subliniere sau pentru a afișa informațiile în faze, aveți posibilitatea să adăugați 

animație la ilustrația SmartArt sau la o formă individuală în ilustrația SmartArt. De exemplu, aveți 

posibilitatea să faceți o formă să zboare dintr-un colț al ecranului în altul sau să dispară gradual. 

Animațiile disponibile variază în funcție de aspectul ales pentru ilustrația SmartArt, dar aveți 

posibilitatea să animați toate formele în același timp sau doar o formă o dată. Pentru aceasta vom 

apela la Animații, apoi la Animații particularizate, de unde vom alege animația dorită. 

Pentru ca trapezoidele să apară pe rând, vom face clic dreapta pe animația stabilită, apoi vom alege 

Opțiuni efect ca în imaginea următoare. 

 



 

Se va deschide următoarea fereastră de dialog, din care vom alege tab-ul Animație diagramă, 

opțiunea După categorie. 

 

Rezultatul final este vizibil în diapozitivul cu numărul 11 din prezentarea Power Point pe care o găsiți 

aici. 



Iar acum vom descrie modul în care vom anima componentele diagramei radiale inserate în 

diapozitivul 12. 

Din Insert, Diagramă,  am ales Diagramă radială extrudată în 3-D, unde am completat valorile 

ponderilor principalelor gaze de seră la încălzirea globală a planetei noastre. 

 

Pentru a marca pe diagramă etichetele corespunzătoare am efectuat clic dreapta, apoi Adăugare 

etichete de date. 



 

Pentru a anima categoriile din diagrama creată vom apela la Animații, apoi la Animații 

particularizate, de unde vom alege animația dorită. 

 



Pentru că ne dorim ca animația să pornească după categoriile din diagramă, adică ele să apară pe 

rând, vom face clic dreapta pe animația stabilită, apoi vom alege Opțiuni efect ca în imaginea 

următoare. 

 

Se va deschide următoarea fereastră de dialog, din care vom alege tab-ul Animație diagramă, 

opțiunea După categorie. 

 

Urmăriți efectul obținut în prezentarea pe care o veți găsi aici. 



 Încercați să creați prezentări PowerPoint 2007 pentru a vă ilustra proiectele și 
secvențele expozitive ale lecțiilor dumneavoastră! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


