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FIȘA DE LUCRU „PIERDUT PE LUNĂ” 
Explicațiile 
pe care 
trebuie să 
le oferim 
cursanților  

Imaginați-vă că sunteți un membru al echipajului spațial care inițial ar trebui să se 
întâlnească cu nava spațială mamă pe partea iluminată a lunii. Din cauza 
dificultăților tehnice, nava ta a fost obligată să aterizeze pe Lună, dar la 150 km 
distanță de punctul de întâlnire planificat cu nava spațială mamă. Trebuie să alegeți 
dintre mai multe materiale disponibile cele mai utile pentru călătoria de 150 km.  
 
Mai jos este o listă cu 15 elemente care au rămas intacte fără a se descompune 
după aterizarea pe Lună. Sarcina dvs. constă în plasarea lor în ordinea gradului de 
utilitate, astfel încât echipajul dvs. să poată ajunge la punctul de întâlnire. Puneți 
numărul 1 în fața celor mai utile lucruri, numărul 2 în fața  următorului și așa cu 
restul până ajungeți la numărul 15, lucrurile cel mai puțin necesare.  
 
Acestea sunt lucrurile pe care le aveți la dispoziție: 

1. Cutie de chibrituri 
2. Concentratul alimentar 
3. Frânghie de nailon de 25 mof 
4. Mătase de parașută 
5. Unitate de încălzire portabilă 
6. 2 pistoale de calibru 45 
7. O cutie de lapte deshidratat 
8. 2 rezervoare de 100 litri de oxigen 
9. Harta stelelor din constelația lunii 
10. Geantă de salvare 
11. Busolă magnetică 
12. 10 litri de apă 
13. Torță de semnalizare 
14. Trusă de prim ajutor cu ace de seringă 
15. Un transistor-radio FM care funcționează cu energia solară 
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EXPLICAȚII NUMĂRUL CORECT  

• Nu există oxigen. 15 Cutia de chibrituri. 

• Puteți trăi fără hrană pentru o 

vreme. 

4 Concentrat alimentar. 

• Vă deplasați pe teren denivelat. 6 Frânghie de nailon de 25 mof. 

• Transport. 8 Mătasea de la parașută. 

• Partea iluminată a lunii este 

fierbinte. 

13 Unitate de încălzire portabilă. 

• Pot fi utilizate pentru propulsie. 11 2 pistoale de calibru 45 

• Necesită apă. 12 O cutie de lapte deshidratat. 

• Nu există aer pe lună. 1 two 2 rezervoare de 100 litri de oxigen. 

• Necesară pentru orientare. 3 Harta stelelor din constelația lunii. 

• Poate fi utilă pentru protecția sau 

transportul lucrurilor 

9 Geantă de salvare. 

• Câmpul magnetic de pe lună este 

diferit de cel de pe pământ. 

14 O busolă magnetică. 
 

• Nu puteți trăi mult timp fără apă. 2 Zece litri de apă. 

• Nu există oxigen. 10 Torțe de semnalizare 

• Trusa de prim ajutor poate fi utilă.  

Acele pot fi necesare. 

7 Trusă de prim-ajutor cu ace de seringă. 

• Comunicare. 5 Un transistor-radio FM care funcționează cu energia 

solară.  
 

 


