
Notaƫi ȋn caiete , studiaƫi schema lecƫiei și completaƫi fișele de fixare a cunoștinƫelor: 

APELE CONTINENTALE: 

-ape subterane ( freatice și de adâncime);  
-ape de suprafaƫă curgătoare și stătătoare, gheƫarii. 

A.  Ape curgătoare 

Tipuri de ape curgătoare: 
– Pârâul (cea mai mică apă curgătoare) 
– Râul (apă curgătoare permanentă) 
– Fluviul (cea mai mare apă curgătoare, care se varsă ȋntr-o mare sau un ocean) 

 

Părţile componente ale unei ape curgătoare 
– Izvorul 

– Cursul de apă 

– Gura de vărsare (estuar, deltă). 

Confluenţa (locul în care se unesc două ape curgătoare) 
Afluenţi (ape curgătoare mici care se varsă în ape mai mari) 
Bazin hidrografic (suprafaţa de pe care râul îşi adună  afluenţii ) 
 

 Principalele fluvii ale Terrei: 

 America de Sud: Amazon ( I- 7025km), Paraguay, Uruguay, Orinoco; 

 America de Nord: Sfântu Laurenƫiu, Mississippi, Columbia, Colorado, Rio Grande; 

 Africa: Nil, Niger, Zair ( Congo); Zambezi, Orange; 

 Asia : Chang Jiang ( = Yangtze-Fluviul Albastru), Huang-He; Obi, Enisei, Lena, Indus ;Gange, 

Tigru, Eufrat 

 Europa : Volga, Dunare, Rin, Ron, Nistru, Nipru, Don, Pad, Tibru, Tajo, Tamisa, Sena, Rin,Ron, 

Elba, Vistula, Oder etc. 

 

B. Lacurile ( ȋntinderi de apă ȋnconjurate de uscat) 

Lacul cel mai mare : Marea Caspică, cel mai sărat ( M. Moarta) , cel mai adânc L. Baikal . 

După modul de formare se disting : 

– Lacuri tectonice (crăpături apărute datorită prăbuşirii scoarţei terestre) L. Baikal, L. Balaton, L. Tanganiyka, 
L. Malawi, L. Ciad., L. Victoria. 

– Lacuri glaciare (adâncituri create de gheţari) L. Bâlea, Bucura, Zănoaga, L. Geneva, L. Urșilor, L. Renilor, 
Marile Lacuri ( SUA) 

– Lacuri vulcanice (craterele vulcanilor): L. Sfânta Ana 

– Lacuri de baraj natural (alunecări de teren, prăbuşiri de versanţi) L. Roșu 

– Lacuri litorale (limane, lagune; bararea gurii de vărsare cu aluviuni aduse de valuri) L. Razim –Sinoe 

-Lacuri de baraj antropic : Porƫile de fier I și II, Izvorul Muntelui pe Bistriƫa, Vidraru pe Argeș etc. 
– alte lacuri naturale (foste mări, dizolvarea unor masive de sare). 

 



Anexa nr 1 

Clasa  a IX a                                                Fişă de lucru  

1.Urmăriţi desenul şi completaţi, în dreptul cifrelor, elementele unui râu şi ale bazinului hidrografic. 

1 ......................................  2 ..........................................................  3 .................................... ............. 

  4....................................... 5........................................................... 6.................................................. 

  
 

 

 

2.În desenele alăturate sunt reprezentate elementele componente ale văii unui râu.  
   Completaţi denumirea corespunzătoare a fiecărui element. 
1..................................  2....................................   3...............................  4.................................... 

 

Elementele unui bazin hidrografic 



Anexa nr 2 

Fişă de lucru: 
 

 Identificați, pe harta de mai jos, numele fluviilor marcate cu cifre de la 1 la 22. 
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