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1. Analizați harta de mai jos (Harta teritoriului administrativ al comunei Vințu de Jos) și 

scrieți pe fișa de lucru: 

a) numele orașelor și comunelor cu care se învecinează comuna Vințu de Jos, în funcție de 

punctele cardinale………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

2.Citiți cu atenție textul de mai jos și analizați ”Harta reliefului comunei Vințu de Jos”: 

Munceii Vinţului situaţi în partea sudică a Munţilor Metaliferi (Ampoiului), cu peisajele 

încântătoare, acolo unde zumzetul izvoarelor se îngemănează cu foşnetul frunzelor de fag şi 

stejar şi cu aerul ozonat al înălţimilor, atrag turiştii pentru petrecerea sfârşitului de săptămână 

şi a drumeţiilor. 

Râul Mureş parcurge pe teritoriul comunei Vinţu de Jos circa 14 km şi constituie un loc ideal, 

vara,pentru petrecerea sfârşitului de săptămână la scaldat, plajă şi pescuit (somnul, crapul, 

cleanul, mreana, ştiuca, scobarul). 

Pădurile de foioase şi conifere de pe versanţii munţilor constituie un loc ideal pentru drumeţii 

şi petrecerea timpului liber. 

Fauna din Munceii Vinţului- lupul, vulpea, mistreţul, păsări- fac posibilă practicarea vânătorii 

sportive. 



 

Harta reliefului comunei Vințu de Jos 

 

Și precizați: 

a) Numele munților de pe teritoriul comunei………………………… și în ce parte a  Munților 

Metaliferi( Ampoiului) sunt situați……………………………………………………………... 

b) Numele râului care străbate comuna Vințu de Jos …………………………………………... 

c) Vegetația comunei Vințu de Jos este alcătuită din păduri de……….și……………………… 

d) Fauna comunei Vințu de Jos cuprinde:………………………………………………………. 

 

3. Pe baza textului de la exercițiul 2, precizați cum își pot petrece turiștii timpul liber 

vizitând comuna Vințu de Jos. 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Caracterizați râul Mureș, precizând: 

a) locul de unde izvorăște……………………………………………………………………. 

b) unitățile de relief pe care le străbate………………………………………………………. 

c) 5 afluenți pe care-i primește pe teritoriul României………………………………………. 

d) 2 afluenți pe care-i primește pe teritoriul județului Alba…………………………………. 

e) 2 afluenți pe care-i primește pe teritoriul comunei Vințu de Jos…………………………. 

f) locul de vărsare/țara……………………………………………………………………….. 

 


