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U16: TEHNOLOGIE ŞI MEDIU 

Energie fără poluare? 
Înainte de revoluţia industrială, atmosfera Pământului conţinea 

dioxid de carbon în proporţie de 280 de părţi la un milion (ppm). 

Temperatura globală medie rezultată, de aproximativ 14ºC, a 

influenţat hotărâtor dezvoltarea civilizaţiei umane: alegerea  

locurilor în care s-au construit oraşele, alegerea plantelor pe care 

omul a decis să le cultive, căutarea rezervelor de apă de care 

oamenii au devenit dependenţi. Cifra de 280 a început să crească 

odată cu arderea cărbunilor, a gazelor naturale şi a petrolului 

pentru a obţine curent electric. La sfârşitul anilor 1950, ea ajunsese la 315. 

Acum a ajuns la 380 şi creşte anual cu două părţi la milion. 

    În ultimii ani, o serie de rapoarte au sugerat că 450 ppm de dioxid de carbon 

ar fi un prag pe care ar fi înţelept să nu-l depăşim. Dacă se trece de acest punct, 

în secolele următoare omenirea se va confrunta probabil cu topirea calotelor 

glaciare din Groenlanda şi din vestul Antarcticii, fenomen care va determina 

creşterea uriaşă a nivelului mărilor. Un calcul simplu ne arată că, dacă nivelul 

concentraţiei de CO2 continuă să crească anual cu două ppm, mai avem doar 

trei decenii şi jumătate până la atingerea nivelului critic de 450 ppm. 

   Pentru a preîntâmpina o catastrofă, ar trebui reduse emisiile de carbon la 

nivel mondial, ar trebui acţionat prin decizii şi strategii care să susţină o 

tranziţie energetică la nivel global. 

    Căile de natură tehnologică (1.) pentru stabilizarea emisiilor de carbon ar 

trebui completate cu decizii care privesc viaţa noastră de zi cu zi (2.)   

1. Din punct de vedere tehnologic, ar trebui ca în următorul deceniu să 

construim 400 000 de turbine eoliene, să subvenţionăm panourile solare pentru 

acoperişuri şi să folosim biocombustibili, precum etanolul.   

2. Multe dintre căile de stabilizare a emisiilor de carbon traversează viaţa 

noastră de zi cu zi, iar acceptarea lor ar necesita schimbări greu de suportat. De 

exemplu, traficul aerian reprezintă una dintre sursele de emisii de dioxid de 

carbon care creşte cel mai repede în toată lumea. Mulţi dintre noi respectă cu 

stricteţe recomandările legate de mediu când este vorba de folosirea becurilor 

fluorescente sau de folosirea  maşinilor cu combustibil hibrid, dar pe mulţi i-ar 

irita ideea că nu pot călători cu avionul prin lume. Potrivit unor estimări, 

poluarea produsă de fiecare avion în parte este egală cu cea generată de 500 de 

automobile fără catalizator. În cazul traficului aerian, proiectele de reducere a 

emisiilor de carbon privesc folosirea biocombustibililor sau a hidrogenului 

lichid. Compania Boeing a realizat în 2008 un zbor demonstrativ între Londra 

şi Amsterdam cu o aeronavă 747 care şi-a alimentat unul dintre motoare cu un 

amestec alcătuit din kerosen şi biogaz (în proporţie de 20%) obţinut din ulei de 

palmier şi nucă de cocos. Unii cred că în următorii 25 de ani problemele ar 

putea fi rezolvate dacă proiectul primului avion supersonic pe hidrogen ar fi 

adoptat de constructorii de aeronave.      
    La nivel mondial, toţi cei implicaţi ştiu cum ar arăta un acord care să 
preîntâmpine o catastrofă: reducerea rapidă şi drastică a emisiilor în ţările 
avansate din punct de vedere tehnologic, însoţită de transferul de tehnologie 
spre China, India şi restul ţărilor în curs de dezvoltare, devenite mari 
producătoare de CO2 datorită creşterii economice rapide, astfel încât acestea 
să-şi poată alimenta economia fără a produce cantităţi uriaşe de CO2. 
    O estimare făcută de o comisie ONU apreciază costul total al tranziţiei 
energetice la puţin peste 0,1 % din economia mondială în următorii 25 de ani.   

(După National Geographic, februarie, 2008) 

Lexic 
 

Prefixe 
biogaz 
biocombustibil 
 

Sinonime 
•catastrofă =  
dezastru 
•a creşte 
= a (se) mări (esc) 
= a (se) ridica 
•a (se) reduce 
= a (se) diminua (ez)  
= a (se) micşora (ez)  
= a scădea   
•hotărâre = decizie 
•hotărâtor = decisiv 
•a preîntâmpina 
= a preveni 
•proporţie = raport   
 

Familii de cuvinte 
•a creşte, creştere,         
crescător, a des-
creşte,  descrescător 
•energie, energetic 
•a estima (ez), 
estimare, estimativ 
•a polua (ez),  
poluare, poluant 
 

Antonime     
•a creşte  
≠ a descreşte;  
a (se) reduce; 
a scădea 
•încălzire ≠ răcire 
•a (se) topi (esc)  
≠ a îngheţa 
 

Abrevieri 
ppm = părţi la un 
milion  
CO2 = dioxid de  
carbon 
   

Expresii 
•din toate colţurile 
lumii 
•viaţa de zi cu zi 
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I.  Activităţi lexicale  
 

A. Lexicul „modificării” :  a creşte  (cu) ≠  a descreşte, a (se) reduce (cu) 
•Cifra de 280 a început să crească odată cu arderea cărbunilor, a gazelor naturale şi a petrolului.  

•Emisia de dioxid de carbon continuă să crească anual cu 2 părţi.  

•Pentru a preîntâmpina o catastrofă, ar trebui reduse emisiile la nivel mondial. 

•Proiectele de reducere a emisiilor de  dioxid de carbon privesc folosirea biocombustibililor.   
 

1. a. Subliniaţi cuvintele din text care indică o modificare de tipul creştere ≠ scădere.  
 

Proiectul european „Clean Sky” are ca obiective: reducerea cu 50% a emisiilor de dioxid de carbon şi 

diminuarea cu 80% a emisiilor de oxizi de azot.  

Din 20 martie până în 20 iunie, ziua creşte în emisfera nordică şi scade în emisfera sudică. De la 20 

iunie, zilele descresc. 

Când temperatura apei urcă la 400 de grade, lichidul se transformă în vapori.  

Companiile petroliere au declarat că nu vor micşora preţurile la benzină şi motorină. 

În deşertul Sahara, temperatura se ridică până la 50º ziua, iar noaptea coboară sub temperatura de îngheţ. 

b. Grupaţi-le: 
Creştere: ....................... .............................................................. ..................................... 

Scădere: ............................................................................................................................. 
  

B. Exprimarea raportului, a proporţiei G 1.5.3. 
a. Pentru a exprima raporturi, proporţii, întregul e divizat convenţional în părţi. Raportul arată câte 

părţi(diviziuni) sunt luate în consideraţie dintre diviziunile convenţional stabilite (100; 1000; 4; 5 etc.)  
•Atmosfera Pământului conţinea dioxid de carbon în proporţie de 280 de părţi la un milion (ppm). 

•O aeronavă 747 şi-a alimentat un motor cu  un amestec de kerosen şi biogaz (în proporţie de 20%). 

•O estimare apreciază costul tranziţiei energetice la puţin peste 0,1% din economia mondială.  
b. Pentru a desemna o singură parte din întreg se poate folosi  şi:  

a treia parte = o treime; a cincea parte = o cincime ; a suta parte = o sutime 

pl.: 1/3 o treime, 2/3 două treimi; 1/1000 o miime, 3/1000 trei miimi... 

•În matematică  3/5 (fracţie) etc. se citeşte : trei pe cinci/trei supra cinci 
 

2. Echivalaţi procentul 20% din casetă cu un alt tip de raport (întreg divizat în cinci). Continuaţi 
echivalare proporţiilor:  
 

a. 20% este echivalent cu o ........................... (1/5) 

b. 25% =  o ..............................   (1/4) = un sfert 

c. 75% = trei .............................. (3/4) sau =  trei ....................... 

d. 33% = o ....................... (1/3) 
 

3. Citiţi şi scrieţi după model raporturile: 7/10 = şapte zecimi   
a. 5/8................................; b. 1/6..........................; c. 4/5.............................; d. 2/7................................... 
 

4. Citiţi informaţiile privitoare la raporturi, proporţii (în toate variantele posibile):  
  

a. 93% dintre români cred că starea de bine depinde de calitatea  aerului respirat. 25% (1/4) dintre 

români au alergie la praf, iar 12% suferă de alergie la polen. 

b. Noul Plan energetic al Comisiei Europene prevede reducerea cu 1/5 (20%) a emisiilor de CO2 până 

în 2020. 2/3 (66%) dintre europeni consideră că măsurile privind mediul trebuie luate la nivelul 

Comisiei Europene. 
 

5. Interpretaţi graficul următor ajutându-vă de text:  
 

Directivele de mediu aruncă în aer preţurile automobilelor Europei la capitolul 
poluare. Potrivit Federaţiei Europene pentru Transport şi Mediu, ţinta de reducere 
a emisiilor de gaze de seră cu 20%-30% pâă în 2020, stabilită de liderii UE în 2007, 
este serios pusă în pericol de cantitatea de dioxid e carbon aruncată în atmosferă 
de autovehiculele care circulă pe şoselele europene. Între 1990 şi 2006, emisiile de 
CO2 produse de sectorul transporturilor au crescut cu 35%, în timp ce alte sectoare 
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şi le-au redus cu 3%. Cum era de aşteptat, având în vedere această evoluţie, a crescut şi ponderea emisiilor de 
CO2 provenite din transporturi în total emisii, de la 21% în 1990, la 28% în 2006. Agenţia Europeană de Mediu 
estimează că în acest moment automobilele sunt responsabile pentru deversarea în atmosferă a 14% din totalul 
emisiilor de CO2. Nu doar poluarea intensivă este motivul punerii la zid a transportului rutier. Faptul că 40% din 
importurile de petrol ale UE sunt consumate de autovehicule şi că preţul plătit pentru aceste importuri – 
aproximativ 140 miliarde euro/an – este cu mult mai mare decât banii pe care industria europeană de 
autovehicule îi aduce la bugetul comunitar înseamnă că reglementările de reducere a emisiilor de CO2 apar ca 
fiind justificate.                                                                               (http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.financiarul.com) 
 

II. Structuri gramaticale şi textuale 
    

C. Valori modale ale Condiţionalului:  G 1.12.1.1. 

a. Valoarea de optativ: exprimarea unei propuneri, sugestii, dorinţe 
Dorinţă realizabilă (Cond. prezent) 
•450 ppm de dioxid de carbon ar fi un prag pe care ar fi înţelept să nu-l depăşim. 
•Pentru a preveni o catastrofă, ar trebui acţionat prin decizii şi strategii la nivel global.  

•Căile de natură tehnologică […] ar trebui completate cu decizii ce privesc viaţa de zi cu zi. 

•Acceptarea (unor restricţii) ar necesita schimbări greu de suportat. 

Dorinţă nerealizată (Cond. perfect) 
Pentru a evita situaţia critică  ar fi trebuit să se acţioneze mai devreme.                         

b. Valoare ipotetică: ipoteza şi condiţia; scenariul  G 1.9.; 2.13. 

 Ipoteza Condiţia 
Problemele ar putea fi rezolvate dacă ar fi adoptat proiectul avionului alimentat cu hidrogen. 
  

Condiţia Ipoteza 
Dacă ar fi adoptat proiectul avionului alimentat cu hidrogen, problemele ar putea fi rezolvate. 

  

Uneori, condiţia nu este exprimată, dar e subînţeleasă. 
(Dacă ar trebui să decidă,) pe mulţi i-ar irita ideea că nu pot călatori cu avionul. 
  

6. Ce măsuri privind mediul aţi lua, dacă aţi avea posibilitatea de a decide:  

Model: Dacă aş avea posibilitatea de a decide, aş încuraja folosirea bicicletelor. 
 

7. a. Numiţi combustibilii convenţionali citaţi în textul „Energie fără poluare?” 
ca sursă a emisiilor de bioxid de carbon.  

b. Comentaţi evoluţia emisiilor de carbon precizând semnificaţia cifrelor: 
280 ppm; 315 ppm; 380ppm; 450ppm. 

 

 

 

8. a. Citiţi textul şi precizaţi la ce tip de combustibil se referă:    

Bătălia rapiţei - Motorina ecologică  

Rapiţa şi floarea-soarelui vor deveni combustibilii viitorului. În România s-au declanşat 

două investiţii considerabile pentru obţinerea carburantului de tip biodiesel.  
 

Peste doi ani rapiţa, floarea-soarelui şi soia îşi vor lansa pe piaţă provocarea la adresa 

ţiţeiului străbun, ca materie primă pentru biodiesel. Grupul Rompetrol a anunţat o 

investiţie de 16 milioane de euro într-o rafinărie de biodiesel, la numai două luni după ce, în acelaşi scop, Grupul 

Martifer din Portugalia şi-a făcut intrarea în România, declanşând o investiţie de 47 de milioane de euro, 

prevăzând 16 milioane pentru rafinărie, restul fiind alocat unui întreg proiect agricol. Cele două capacităţi ar 

urma să asigure mai mult de jumătate din necesarul de biodiesel al României. „Tehnologia pe care o vom folosi 

este flexibilă, având posibilitatea prelucrării unei compoziţii care adaugă soia la rapiţă şi floarea-soarelui în 

cantităţi variabile. Grăsimile animale şi uleiurile alimentare uzate sunt binevenite”, spune vicepreşedintele 

Rompetrol, potrivit căruia rapiţa rămâne cea mai valoroasă. E prevăzută atingerea până în 2010 a unei proporţii 

de 5,75% de biocarburanţi (inclusiv etanolul şi anumiţi compuşi ai acestuia) în volumul de carburant folosit la 

transporturi. În România, circa 2 milioane de hectare, care ar trebui să iasă din circuitul agricol în urma aderării 

la Uniunea Europeană, ar putea fi cultivate cu rapiţă. (După „Jurnalul Naţional”) 
 

b. Ce plante sunt amintite în text ca surse viitoare de combustibil?  
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c. Ce alte  produse extrase din aceste plante cunoaşteţi?  
d. Cunoaşteţi şi alte plante folosite pentru a produce combustibil?  
e. Ce caracter are informaţia din ultimele două rânduri privind 2 milioane de hectare de teren 
agricol? Este reală, sigură? Sau e un scenariu realizabil?  
 

9. Dacă ar trebui să daţi trei exemple de comportament iraţional şi iresponsabil faţă de mediul 
înconjurător, care ar fi acestea?  
 

10. Ce credeţi despre tranziţia energetică? Sunteţi optimişti sau neîncrezători? Ce argumente 
aveţi pentru optimism sau pentru neîncredere. Puteţi utiliza ca punct de plecare informaţia urmă-
toare:   
„Suedia a anunţat că şi-a propus ca până în anul 2030 să devină prima ţară din lume complet 

independentă de petrol.[...]  Conform ultimelor date statistice publicate de guvernul suedez, nu mai 

puţin de 85% dintre maşinile produse de companiile Saab si Volvo destinate Suediei se bazează pe 

motoare care funcţioneaza pe etanol, un alcool produs din cereale.” (www.automarket.ro) 

11. a. La ce surse de energie se referă imaginile? Pe care le/o asociaţi numelui zeului grec Eol?   

 

           
  

 

1          2               3          4 

b.  Asociaţi o imagine  din cele de mai sus prefixelor: hidro- ; foto- ; bio- . Menţionaţi alte cuvinte formate 
cu aceste prefixe şi explicaţi-le.  Verificaţi cu dicţionarul.  
Ex. Biosferă = învelişul Pământului în limitele căruia este posibilă viaţa. 
 

c. Scrieţi un comentariu inspirat de imaginea 4. Referiţi-vă la surse de energie regenerabile şi nepoluante  

şi la conceptul de „Energie verde”.  
 

12. Redactaţi un text despre folosirea apei ca sursă de 
energie în cursul evoluţiei civilizaţiei. Folosiţi şi infor-
maţia următoare:  
„Cel mai puternic curent oceanic, care acţionează lângă 

coastele Floridei, ar putea produce, dacă ar fi exploatat, o 

cantitate de energie echivalentă cu aceea furnizată de 10 

centrale nucleare.” (www. Natgeo.ro)   
 

13. Completaţi, în echipe:   
a. Dacă toată lumea ar circula cu bicicleta, .......................................................................................... 

b. Dacă toată lumea ar vorbi o singură limbă, ...................................................................................... 

c. Dacă fiecare om ar stinge lumina în camera din care iese, ............................................ 

d. Dacă toate maşinile ar circula cu minimum 4 persoane la bord, ......................................................  

e. Dacă rezervele de petrol ale planetei ar fi epuizate, ......................................................................... 
 

14. Formaţi echipe şi imaginaţi împreună, completându-vă reciproc, scenarii de genul:   
a. Cum ar fi Pământul fără verdeaţă? 

b. Cum ar fi oraşele fără căldură? 

c. Cum ar fi şcolile fără electricitate? 

d. Ce am mânca dacă nu ar fi animale pe Pământ? 

e. Ce s-ar întâmpla dacă pe plajele de la Marea Neagră ar fi o... „maree neagră”? 

f. Cum ar fi viaţa pe Pământ fără lumină? 

g. Ce am face dacă nu ar mai fi maşini, trenuri, avioane, vapoare? 

h. Imaginaţi-vă Terra fără apă în mări şi oceane. 

g. Imaginaţi-vă că Pământul nu ar fi rotund şi nu s-ar învârti. 


