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QÜESTIONARI: 
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1. Quin és el primer material que es va crear després del Big Bang? 

2. Gràcies a quina força es va començar a concentrar la pols i el gas en l’univers? 

3. Quin material sorgeix quan es fon l’hidrogen a l’interior d’una estrella? 

4. Digues tres materials que sorgeixen dels processos de l’interior d’una estrella? 

5. Com s’anomena l’explosió d’una estrella gran al final de la seua vida? 

6. Per què es diu que nosaltres som “pols d’estrelles”? 

7. On es troba el 99% de la matèria del sistema solar? 

8. Quantes hores tardava la Terra en girar sobre si mateixa quan es va formar? 

9. On es troba la majoria del ferro i el níquel que hi ha a la Terra? 

10. Gràcies a què es va produir la inclinació de la Terra que encara existeix? 

11. Quina va ser la primera forma de vida a la Terra i que encara existeix? 

12. Quin element expulsen els bacteris que aprofiten l’energia solar per a viure? 

13. Gràcies a quin element es va rovellar el ferro i es va dipositar als fons marins? 

14. Com s’anomena “l’explosió” de vida que es va produir fa 550 milions d’anys? 

15. Què és el carbó? Com es va formar? 

16. Per què es va produir la gran extinció del Permià fa uns 250 milions d’anys?  

17. Com s’anomenava el supercontinent que hi havia al principi de l’era dels dinosaures? 

18. Quin tipus de pedra va crear l’acumulació de nummulits fa uns 50 milions d’anys? 

19. Què va provocar que sorgira l’istme de Panamà i es modificaren els corrents marins? 

20. Com s’anomena el paisatge natural dominat per planures herboses? (hi ha 3 o 4 noms) 

21. Per què van ser tan importants les roques amb silici per als primers humans? 

22. Els humans van dominar el foc fa uns 800.000 anys. Per què és tan important el foc? 

23. Gràcies a què els humans van començar a compartir informació fa uns 200.000 anys? 

24. Fa 100.000 anys més de la meitat de la Terra es podia recórrer a peu (85.500 milions 
de Km2), quins continents eren? 
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25. Quines terres unia el pont de Beríngia que va sorgir degut a les glaciacions? 

26. Si la història des del Big Bang es reduís a 14 anys, quants de temps tindrien les 
societats modernes i industrialitzades en aquesta escala? 

27. Digues quatre rius que van facilitar l’assentament dels humans gràcies a la seua 
riquesa? 

28. Quins recursos tenia el Pròxim Orient que van permetre el principi de la civilització? 

29. Què es va inventar per a portar un registre de les existències d’aliments? 

30. Quin animal va permetre el desenvolupament del comerç i de les comunicacions? 

31. Quin número era la base numèrica dels sumeris? 

32. Quin material és 700 vegades més comú que el coure i més fàcil de treballar? 

33. Quines dos gran religions monoteistes van sorgir del judaisme? 

34. Com es diu la ruta que unia la Xina amb Europa? 

35. Quin animal va permetre a l’Islam connectar un gran territori comercial? 

36. Quin invent xinés va revolucionar l’art de la guerra degut a la seua potència? 

37. Què dos gran terres va connectar Cristòfol Colon, separades des del final de la 
glaciació? 

38. Quin animal originari d’Amèrica i extingit allí van portar els europeus a Amèrica? 

39. D’on van traure els europeus mà d’obra per a treballar en les plantacions de sucre? 

40. Què va inventar Thomas Newcomen? 

41. Quina era la font d’energia de la primera Revolució Industrial (després de la fusta)? 

42. Gràcies a quina font d’energia funciona el motor de combustió interna inventat pels 
alemanys el 1870? 

43. Els europeus controlaven el 35% de la terra l’any 1800; quin tant per cent controlaven 
l’any 1900? 

44. Fins l’any 1900 els humans vam arribar a 1600 milions de persones. Quantes persones 
hi havia l’any 2000? 

 


