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FIŞĂ DE LUCRU – RELIEFUL FLUVIAL 

 
A. În imaginea de mai jos sunt reprezentate elementele unei văi. 

 
 Sursă imagine – Geografie fizică generala, manual pentru clasa a IX- a, Grigore Posea, Octavian Mândruț 

 
1. Asociaţi, prin săgeți, elementele văii care apar în imagine, cu din definiţiile de mai jos.
 

– porţiunea pe care se scurge râul la debite 
mari (inundaţii și viituri);  

– sunt foste lunci, rămase suspendate;  se 
compune dintr-un pod, care are pietriş 
aluvial, şi o frunte cu o pantă mare. 

– suprafaţă înclinată rezultată în urma adâncirii 
râului; mărginește valea. 

– suprafaţă plană cuprinsă între două văi. 
– porţiunea prin care curge râul la debite 

obişnuite, compusă din pat de albie şi maluri. 
– linia imaginară care uneşte cele mai joase 

puncte dintr-o albie. 
 

 

 
                                          

- versant  
 

- albie minoră 
 

- talveg 
- terasă 

 
- luncă 

 
-  interfluviu 

 
 

2. Referitor la relieful fluvial, subliniați cu o linie roșie afirmațiile false și cu o linie albastră afirmațiile 
adevărate! 
a. Lunca s-a format în urma eroziunii laterale a râului. 
b. Albia majoră înseamnă luncă. 
c. Înclinarea versanților crește cu vechimea lor. 
d. Terasele sunt foste lunci 
e. Malurile mărginesc lunca. 
f. Talvegul se află în albia minoră. 
g. Toate văile au versanți.  

 
 
 
 



 
 

B. Imaginea de mai jos prezintă evoluția unni meandru. 

 
Sursă imagine – Geografie fizică generala, manual pentru clasa a IX- a, Grigore Posea, Octavian Mândruț 

 
1. Corelaţi fiecare literă din desenul de mai sus cu una din următoarele noţiuni: 

a. Meandru                                          - litera ……….                                 
b.  Popină                                            - litera ……….                                 
c. Autocaptare de meandru                 - litera ……….                                 
d. Interfluviu                                       - litera ……….                                 
e. Luncă                                              - litera ……….                                   
f.     Belciug                                           - litera ……….              

 
2. Referitor la evoluția meandrelor, subliniați cu o linie roșie afirmațiile false și cu o linie albastră 

afirmațiile adevărate! 
a.    Apariția meandrelor este influențată de forța Coriolis. 
b. Eroziunea în adâncime este specifică meandrelor. 
c.    Autocaptarea de meandru are loc la debite mici. 
d. Meandrele sunt mai frecvente la câmpie. 
e.    Belciugul se mai numește popină. 
f.    Eroziunea laterală afectează talvegul.  
g. Denumirea provine de la râul Menderes, din Turcia (Maíandros în vechea Grecie). 


