
Ką žinome apie Žemę?



Kur randasi Žemė?

 Žemė randasi saulės sistemoje. Ji yre trečioji planeta nuo 
saulės.



Kiek laiko Žemėje trunka para, o kiek metai?

 Para žemėje trunka apie 
24 valandas. Tai reiškia, 
kad per maždaug 24 
valandas ji apsisuka 
aplink savo ašį.

 Metai pagrinde trunka 
365 dienas. Žemė per 
maždaug 365 dienas 
apsisuka aplink saulę.



Kas nutiktų, jei Žemė nustotų suktis?

 Žemei nustojus suktis, kiekvieno šios planetos objekto 
judesys jį atplėštų nuo žemės paviršiaus.



Kuo Žemė yra išskirtinė planeta?

 Žemė yra vienintelė planeta turinti tinkamą temperatūrą, 
deguonies ir skysto vandens. Būtent todėl žemėje yra 

gyvybė.



Ar Žemė yra plokščia?

 Deja, bet ne. 

 Pirmąjį pasaulio kelionės ratą įveikė ispanas Fernandas 
Magelanas. Kelionė truko trejus metus–nuo 1519 iki 1522 m.

 1522 m. rugsėjo 9 d. buvo nustatyta gaublio pavidalo žemės 
forma.



Kas būtų, jei Žemė iš tiesų būtų plokščia?

 Nors ir žinome, kad tai nėra tiesa, visgi, kaip atrodytų 
plokščia Žemė?

 Žemėje gravitacija veiktų                                                                        
vienodai skirtingus objektus.

Nesvarbu ar jie sunkūs ar 

lengvi.



Iš ko sudarytas Žemės rutulys?

 Žemės rutulį sudaro keli sluoksniai. Kietas išorinos 
sluoksnis vadinamas pluta. Palyginti su Žemės skersmeniu, 
pluta yra labai plona.

 Po pluta yra mantija. Mantijos storis apie 2900 kilometrų.

 Po mantijos eina dvi dalys branduolio. Išorinė yra skysta, o 
vidinė kieta.



Iš ko sudaryta pati Žemė?

 Jūros ir vandenynai sudaro apie 70,8% visos Žemės. 
Likusią dalį 29,2% sudaro sausuma.



Kokie yra Žemės palydovai?

 Žemė turi tik vieną palydovą – Mėnulį. Jį mes geriausiai 
matome naktį, bet pasitaiko Mėnulį pamatyti ir dieną.



Tai įdomu



Tai įdomu

 Ar žinojote, kad iš tiesu Žemė apsisuka aplink savo 
ašį ne per lygiai 24 valandas? 

 Deja, bet ji apsisuka aplink savo ašį per 23 valandas 
ir 56 minutes. Būtent todėl kas 4 metus vasario 
mėnesį būna 28 dienos.



Ačiū už dėmesį


