
APELE CURGATOARE 

 
 



APLICAŢIE 

Explicaţi, pe baza cunoştinţelor anterioare: 

 – Ce se întâmplă cu apa 
din precipitaţii când 
ajunge la suprafaţa 
Pământului?  

– Ce forţă determină 
curgerea apelor 

curgătoare?  
– Spre ce locuri din 

scoarţă se îndreaptă 
întotdeauna apele 

curgătoare?  
– Ce se întâmplă cu apa 

unor pârâuri atunci 

când este secetă?  
 



APLICATIE: 

Priviţi desenele şi comparaţile. 
•Care sunt cele mai mici ape curgătoare?  
•Care ape curgătoare nu au afluenţi şi seacă uneori din cauza secetei?  
•Care ape curgătoare sunt cele mai adânci, late, lungi şi cu mai mulţi afluenţi?  

Daţi exemple de râuri din ţara noastrǎ . Ce râu curge 
prin localitatea voastră? 



1. Tipuri de ape curgătoare 

 

Pârâul = apă curgătoare permanentă sau 
temporară de dimensiuni mici, cu albie şi 
traseu propriu. 

Râul = apă curgătoare permanentă, de 
dimensiuni mijlocii, cu albie, traseu şi 
afluenţi. 
Fluviul = cea mai mare apă curgătoare, cu 
numeroşi afluenţi şi care se varsă în 
lacuri ,oceane şi mări printr-un estuar sau 

deltă. 



2.a.Elementele unui râu 
 Izvorul –locul de unde începe cursul 

râului, care poate fi: apa subterană care 
iese la suprafaţă, un lac, marginea unui 
gheţar 

 Cursul râului – cuprins între izvor şi 
vărsare; 

 Poate fi împărţit în trei sectoare:  
- superior 

- mijlociu 

- inferior  

●  Gura de vărsare -locul de vărsare într-
un alt râu sau fluviu, ori într-un lac, 
mare sau ocean ptintr-o 

deltă                 sau             estuar    



Sectoarele râului 



Delta Dunǎrii                 Estuarul fluviului Sfȃntu    

Laurenţiu  



2.b.Elementele văii râului 
 Albia minoră – porţiunea prin care curge râul la debite 

obişnuite; 
 Albia majoră (lunca) – porţiunea pe care se scurge râul 

la debite mari (inundaţii sau viituri); 
 Terasele – sunt foste lunci, rămase suspendate; 
 Versanţii – mărginesc valea. 



Evoluţia văii unui râu 



2.c.Bazinul hidrografic 
 bazin hidrografic -suprafaţa de pe 

carte un râu îşi adună afluientii. 

 

 Cumpăna apelor -linia care 
delimitează bazinele hidrografice 
vecine. Ea uneşte punctele cu cea 
mai mare altitudine dintre bazine  

 

  afluentul-apa curgătoare care 
se varsă în altă apă curgătoare 
numită râu colector 

 

 confluenţă -locul de unire a două 
râuri. 



Bazinul hidrografic al Amazonului 









Fluviul Nil 





 


