
S3: PROTECȚIA MEDIULUI, filiera tehnologică 

1 | C L A S A  a  I X - a  

 Clasa      Numele și prenumele elevului: 

 

________________________________________________ 

 

Unitatea de învățământ: 

 

________________________________________________ 
 

Concurs "Academician Cristofor Simionescu" - Ediția a VII-a,  2019 

Formular de concurs Clasa a IX-a  S3: PROTECȚIA MEDIULUI, filiera tehnologică 
 Toate subiectele sunt obligatorii, un singur răspuns este corect la fiecare item. Pentru fiecare subiect, 

completați  răspunsul pe care îl considerați corect, cu simbolul ● în grila de evaluare, și pe foaia cu subiectele. 

 

Barem: Subiectele 1-15 sunt cotate cu 2 puncte 

 Subiectele 16-25 sunt cotate cu 4 puncte 

 Subiectele 26-30 sunt cotate cu 6 puncte 

 Punctaj maxim 100 puncte. Timp de lucru 80 minute. Succes! 

 

 

1. Care este obiectul de studiu al ecologiei: 

a) ecosistemele antropizate, 

exclusiv 

 

b) sistemele biologice 

supraindividuale integrate în 

mediul lor abiotic 

c) ecosistemele naturale cu o 

mare diversitate biologică, 

exclusiv 

 

 

2. Din ce este alcătuit ecosistemul? 

a) biocenoză şi biotop b) biocenoză şi habitat c) biotop şi biosferă 

 

 

3. Ce cuprinde biotopul? 

a) totalitatea factorilor biotici 

 

b) totalitatea factorilor 

abiotici şi biotici 

c) totalitatea factorilor de mediu 

 

 

 

4. Unitatea fundamentală constituită într-un spaţiu limitat care include ansamblul comunităţilor de 

fiinţe vii şi al condiţiilor energetice, fizice, chimice şi biologice ale mediului înconjurător se 

numeşte: 

a) sistem b) biotop c) ecosistem 

 

 

5. Cum poate fi definită biocenoza? 

a) o grupare de indivizi care 

ocupă acelaşi spatiu 

 

b) o grupare de populaţii care 

aparţin aceleaşi specii 

 

c) un nivel de organizare al 

materiei vii, alcătuit din 

populaţii legate teritorial şi 

interdependente funcţional 

 

6. Organismul uman este un ecosistem: 

a) închis b) deschis c) natural 

 

9.3 
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7. Cărui nivel de organizare este specifică productivitatea biologică? 

a) individual b) populaţional c) biocenotic 

 

 

8. Ce sunt speciile ecologic-echivalente? 

a) sunt de dimensiuni similare b) aparţin aceleiaşi categorii 

taxonomice 

c) îndeplinesc aceleaşi funcţii în 

ecosistem 

 

 

9. Caracterul antientropic este specific: 

a) sistemelor fizice, abiotice b) sistemelor biologice c) tuturor tipurilor de sisteme 

 

 

10. Producătorii primari  în ecosistemele  terestre sunt: 

a) animalele b) păsările c) plantele de diferite specii 

 

 

11. Eficienta producţiei nete are valori mai ridicate la: 

a) plante b) animale zoofage c) animale fitofage 

 

 

12. Biomasa reprezintă: 

a) cantitatea de substanță 

organică acumulată într-o 

perioadă de timp și existența 

la un moment dat 

b) cantitatea de substanță 

anorganică acumulată într-o 

perioadă de timp și existența 

la un moment dat 

c) cantitatea de substanță 

organică consumată pentru 

desfășurarea activității într-o 

perioadă de timp 

 

 

13. Ce reprezintă producţia primară brută? 

a) energia asimilată de plante 

în procesul fotosintezei 

b) energia cheltuită în 

activitatea lor 

c) energia acumulată de plante 

sub formă de substanţe organice 

 

 

14. Ce este producţia secundară? 

a) energia asimilată de 

animale 

b) energia acumulată în 

biomasa animalelor 

c) energia utilizată pentru 

desfăşurarea proceselor 

metabolice 

 

 

15. Relaţia de amensalism este o relaţie: 

a) obligatorie pentru cei doi 

componenţi 

b) indiferentă 

 

c) pozitivă pentru cei doi 

componenţi 
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16. Ecosistemele dependente de energia solară populate de un număr mare de specii adaptate la 

consum redus de energie ocupă o suprafaţă terestră a globului de: 

a) 30% b) 50% c) 70% 

 

17. Modelul homorf al ecosistemului este: 

a) o reprezentare simplificată, 

aproximată a structurii și 

funcţionării ecosistemului 

b) o reprezentare reală a 

structurii și funcţionării 

ecosistemului 

c) o metodă de determinare a 

factorilor chimici ai biotopului 

 

18. Analiza fluxului de energie printr-un ecosistem indică: 

a) scăderea producției nete de 

la nivelul producătorilor 

primari către nivelele trofice 

superioare 

b) creșterea producției nete de 

la nivelul producătorilor 

primari către nivelele trofice 

superioare 

c)  menținerea constantă a 

producției nete 

 

19. Interrelaţiile dintre organismele aceleiaşi specii se numesc: 

a) heterotipice b) mutuale c) homotipice 

 

20. Pentru a aprecia mai exact rolul populaţiilor in funcţionarea biocenozei, raporturile cantitative 

dintre acestea trebuie exprimate prin: 

a) numărul de indivizi b) biomasa c) numărul de indivizi şi 

biomasa 

 

21.Câți atomi de fier se găsesc într-un cub cu masa de 3 g? 

 

22. Pentru determinarea conținutului de cloruri din apă se folosește soluție de AgNO3 15%. Ce 

cantitate de apă este necesară pentru a prepara 500 g soluție AgNO3 de concentratie procentuală 

masică 15%? 

a) 475 g H20 b) 425 g H20 c) 500 g H20 

 

23. Pentru purificarea unui flux gazos s-au ars 4 moli dintr-un gaz necunoscut pentru care au fost 

necesari 3 moli de oxigen. Ca rezultat al reacției s-au format 2 moli de azot și 6 moli de apă. Care 

este formula gazului necunoscut?  

a) CH4 b) H2S c) NH3 

 

24. Compoziția procentuală a gazelor cu efect de seră la nivelul UE în 2017 a fost: 82% CO2,  11% 

CH4, 5% N2O, 1% SF6 și 1% NF3. Care este masa moleculară a amestecului de gaze cu efect de 

seră? 

a) 42,21 g/mol b) 28,9 g/mol c) 44,82 g/mol 

 

a) 3,226 x 1022 atomi b) 6,593 x 1023 atomi c) 1,807 x 1024 atomi 
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25. La analiza unui flux gazos industrial s-a depistat un oxid al azotului care a dat la analiză un 

conținut de 30,43% N. Să se determine formula compusului cunoscând masa moleculară a acestuia 

M = 92. 

a) NO2 b) N2O4 c) N2O5 

 

 

26. Varul stins, Ca(OH)2, este frecvent utilizat pentru purificarea fluxurilor gazoase cu conținut de 

SOx, numit și proces de desulfurare. Ce volum (c.n.) de SO2 poate fi absorbit de o soluție care 

conține 7,4 g Ca(OH)2: 

a)  4,48 L b)  6,4 L c)  12,8 L 

 

 

27. Peroxidul de sodiu, Na2O2 este frecvent utilizat în echipamentele submarine ca sursă de oxigen 

prin reacția sa cu carbonul. Așadar, printr-o țeavă umplută cu Na2O2 s-a trecut 1 L amestec de gaze 

cu următoarea compoziție volumetrică: 15% O2, 75% N2 și 10% CO2. Ca rezultat al reacției unuia 

dintre gazele amestecului dat cu Na2O2 s-a format o sare și s-a degajat un gaz. Care este compoziția 

în volume a amestecului gazos final.  

a) 75% N2; 15%O2; 10% CO2 b) 79% N2; 21%O2 c) 80% N2; 20%O2 

 

 

28. Dioxidul de carbon obținut la descompunerea a 25 g calcar a fost trecut printr-o soluție care 

conține 7,4 g Ca(OH)2. Ce sare și în ce cantitate s-a format dacă procentul de CaCO3 din calcar a 

fost de 80%. 

a)  Ca(HCO3)2, m = 16,2 g b) CaCO3, m = 20 g c) Ca(HCO3)2, m = 20,25 g 

 

29. O sare de amoniu, utilizată la analiza chimică a apei pentru identificarea cationului trivalent de 

fier, a dat la analiză următoarea compoziție procentuală: 36,84% N, 42,10% S, 15,78% C. Care este 

formula sării de amoniu: 

a) NH4SCN b) NH4SC c) NH4NO3 

 

 

30. La analiza unei probe de apă de mare a rezultat următoarea compoziție: 35 g/L NaCl, 8 g/L 

MgCl2, 2 g/L KCl, 0,4 g/L KBr, 1,6 g/L CaSO4 și 15 g/L MgSO4. Să se determine masa de soluție 

de concentrație 15% AgNO3 necesar pentru precipitarea ionilor clorură dintr-o probă de 20 ml apă 

de mare. 

a) 9,3 g soluție b) 6,8 g soluție c) 17,9 g soluție 

 

 

Notă:  

  Se dau masele atomice ale elementelor: AO = 16 g/mol; AH = 1 g/mol; AC = 12 g/mol;  

AN = 14 g/mol; AF = 19 g/mol; ANa = 23 g/mol; AMg = 24 g/mol;  AS = 32 g/mol; ACl = 35,5 g/mol; 

AK = 39 g/mol; ACa = 40 g/mol; AFe = 56 g/mol; ABr = 80 g/mol;  AAg = 108 g/mol;  

 

 

Succes! 
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1. Principalele surse de apă în natură există sub următoarele forme:  
a) apa de suprafață, apa subterană; 

apă uzată; apă meteorică 
b) apa atmosferică, apa meteorică; 

apă de suprafaţă; apă uzată 
c) apa de suprafață, apa 

subterană, apa atmosferică, apa 

meteorică 

 

 

2. Concentrația azotului în aer este: 

a) 20-21% b) 78-79% c) 33-34% 

 

 

3. Solul poate fi definit astfel: 
a) partea superficială a scoarței 

terestre, format din fondul 

mineral al acesteia, ca urmare a 

unui proces complex de procese 

mecanice, fizice, chimice și 

biologice desfășurate pe lungi 

perioade de timp 

b) partea superficială a 

atmosferei terestre, format din 

fondul mineral al acesteia, ca 

urmare a unui proces complex 

de procese mecanice, fizice, 

chimice și biologice desfășurate 

pe lungi perioade de timp 

c) partea superficială a oceanelor 

terestre, format din fondul mineral 

al acestora, ca urmare a unui proces 

complex de procese mecanice, 

fizice, chimice și biologice 

desfășurate pe lungi perioade de 

timp 

 

 

4. În funcție de proveniența poluanților, sursele de poluare ale apei pot fi clasificate în: 

a) surse de poluare continue 

sau discontinue 

b) surse de poluare organizate 

sau neorganizate 

c) surse de poluare accidentale 

sau organizate 

 

 

5. Sursele naturale de poluare a aerului sunt: 
a) solul, plantele și animalele; 

erupțiile vulcanice; activităţile 

industriale; arderile 

b) plantele și animalele, gazele 

și vaporii naturali, erupțiile 

vulcanice, praful cosmic; ploaia 

c) solul, plantele și animalele, 

erupțiile vulcanice, gazele și vaporii 

naturali, praful cosmic 

 

 

 

6.Stratosfera se întinde pe o suprafață de:  
a) 35-80 km altitudine b) 11-35 km altitudine c) 400- 3000 km altitudine 

 

 

 

10.3 
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7.Bolile infecțioase transmise prin apă se pot împărți în: 
a) boli microbiene, boli virotice 

și boli parazitare 
b) boli virotice, boli autoimune 

și boli parazitare 
c) boli microbiene, varicela şi boli 

pulmonare  

 

 

8. Reziduurile menajere cu care poate fi poluat solul sunt definite ca: 

a) reziduurile rezultate din 

activitatea zilnică a oamenilor 

în locuințe și localuri publice 

b) reziduurile provenite din 

diverse activitaţi sau procese 

tehnologice  

c) reziduuri formate din diverși 

izotopi radioactivi, utilizați în 

activitatea industrială 

 

 

9. Monoxidul de carbon este un poluant al aerului: 

a) iritant b) asfixiant c) cancerigen 

 

 

10. Poluanții care modifică proprietățile organoleptice și/sau fizice ale apei sunt: 

a) microorganisme, uleiuri, 

detergenţi 

b) uleiuri, coloranți, substanțe 

degradabile 

c) substanțe nebiodegradabile, 

petrol, detergenți 

 

 

11. Poluarea solului este cauzată de:  
a) pulberi și gaze nocive din 

atmosferă; apele de infiltrație; 

pesticidele folosite în 

agricultură; deşeuri industriale 

depozitate necorespunzător; ape 

uzate 

b) pulberi şi gaze nocive din 

atmosferă,  deşeuri menajere 

depozitate necorespunzător; 

îngrăşămintele folosite în 

agricultură; ape de infiltraţie; 

râuri poluate 

c) pulberi și gaze nocive din 

atmosferă, ape de infiltrație, râuri 

poluate, deșeurile industriale sau 

menajere depozitate 

necorespunzător, pesticide și 

îngrășăminte 

 

 

12. Substanțele care consumă oxigenul din apă atât pentru dezvoltare, cât și după moarte sunt : 
a) substanțele organice de 

origine naturală (vegetală) 
b) substanțele anorganice de 

origine naturală 
c) substanțele minerale de origine 

vegetală 

 

 

 

13. Suspensiile (aerosolii) sunt: 
a) particule solide dispersate în 

atmosferă 
b) particule lichide dispersate în 

atmosferă 
c) particule solide sau lichide 

dispersate în atmosferă 

 

 

14. Solul poate fi poluat direct prin:  
a) deversări de deșeuri pe 

terenuri; pesticide aruncate pe 

terenurile agricole 

b)  deversări de deşeuri aruncate 

pe terenuri; îngrășămintele 

aruncate pe terenurile agricole 

c) deversări de deșeuri pe terenuri 

și din îngrășămintele și pesticidele 

aruncate pe terenurile agricole 

 

 

15. Nivelul contaminării solului depinde de: 
a) regimul ploilor, umiditatea 

solului, vegetație, localizare  
b) regimul ploilor, umiditatea solului, 

vegetație, natura solului 
c) tipul de vegetație, localizare, 

structura solului; vegetaţie 
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16. Agenții poluanți din apele uzate din industria minieră sunt:  
a) suspensii, fenoli,  produşi 

organici folosiţi ca agenţi de 

flotaţie; coloranţi; deșeuri 

radioactive;  

b) săruri de metale grele, 

particule în suspensie, produși 

organici folosiți ca agenți de 

flotație; deșeuri radioactive 

c) produse petroliere, detergenți, 

pesticide, săruri de metale grele, 

fenoli, pesticide, detergenţi folosiţi 

ca agenţi de spălare 

 

 

 

17. Uzinele de hârtie și celuloză produc următorii poluanți ai aerului:  
a) solvenți, alcooli, fenoli; 

detregenţi 
b) negru de fum, alcooli, 

mercaptani, fenoli 
c) pulberi, dioxid de sulf, clor, 

mercaptani 

 

 

 

 

18. Parametrii de natură hidrodinamică care influențează evoluția și amestecarea apelor poluate cu 

emisarul sunt: 
a) stratificarea termică a maselor 

de apă aflate în repaus 
b) curentul transversal sau 

coaxial din emisar și vântul 
c) procesele de difuziune 

 

 

 

19.  Reacția de izomerizare a alcanilor are loc în prezență de catalizator AlCl3, la 50-100ºC. Aplicaţia 

practică a reacției de izomerizare a alcanilor este:  

 

 

 

20.  Cele mai grav afectate de poluarea aerului sunt: 
a) insectele b) plantele c) erbivorele 

 

 

 

21. Izobutanul este  un  gaz incolor, extrem de inflamabil, care se lichefiază ușor. Numărul total de 

atomi de hidrogen legați la atomii de carbon primar din izobutan este: 

a) 3 b) 9 c) 10 

 

 

 

22. Pentru rezolvarea poluării trebuie să se cunoască:  
a) sursele de poluare, natura 

agenților poluanți, căile lor de 

răspândire în mediu 

b) sursele de poluare, localizarea 

geografic natura agenților 

poluanți; 

c) natura agenților poluanți, căile lor 

de răspândire în mediu; localizarea 

geografică. 

 

 

 

23. Alcanii sunt folosiți pe scară largă drept combustibili prin a căror ardere rezultă gaze cu un 

puternic impact negativ asupra mediului. 2 g dintr-un alcan formează prin ardere 3 g apă. Formula 

moleculară a alcanului este: 
a) C6H14 b) C5H12 c) C4H10 

 

 

a) mărirea cifrei octanice  a 

combustibililor 
b) obţinerea industrială a 

hidrocarburilor nesaturate 
c) fabricarea foliilor din materiale 

plastice 
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24. Reacția de cracare este folosită în industria petrochimică pentru obținerea de benzină și 

hidrocarburi nesaturate din fracțiuni mai grele de la distilarea primară a petrolului. Perechile de 

hidrocarburi care se pot obține la cracarea hexanului sunt: 
a) etan și butenă; propan și 

propenă; propan și etenă 
b) metan și butenă; propan și 

etenă; etenă și butan 
c) etan și butenă; propan și  

propenă; etenă și butan 

 

 

25. Una dintre căile de valorificare a metanului constă în transformarea lui în acetilenă prin piroliză. 

Volumul de acetilenă  care se obţine  prin piroliza  a 25 moli de metan este: 
(Volumul molar: Vm = 22,4 L/ mol) 

 

 

26. La nivel atmosferic, metanul, cel mai simplu alcan, este un gaz care favorizează efectul de seră. 

Prin clorurarea fotochimică a metanului se obţine un amestec de reacţie care conţine CH3Cl,CH2Cl2, 

CHCl3 şi CH4 nereacționat în raport molar 3:2:1:1. Calculaţi raportul molar CH4:Cl2 la începutul 

reacţiei.   

a) 3:5 b) 10:7 c) 7:10 

 

 

27. Deși multe substanțe organice se folosesc în combaterea unor boli (medicamente, vitamine), o 

parte semnificativă dintre substanțele organice au acțiune toxică și sunt poluante. Substanța 

organică CxHyOz cu masa moleculară 60, care are 60% C în moleculă și raportul maselor O:H=2:1 

este:  

a)  C3H8O b) C2H6O c) C4H8O2 

 

 

28. Propena, un gaz incolor cu miros neplăcut, se folosește pentru obținerea, pe scară largă, a         

2-propanolului. Calculaţi masa de soluţie apoasă de 2-propanol, având  concentraţia procentuală 60%, 

care se obţine din 4,2 kg de propenă, dacă randamentul este de 80%.    

a) 6 kg soluție  b) 8 kg soluție c) 10,5 kg soluție 

 

 

29. Adiția de brom se folosește pentru identificarea și dozarea  alchenelor.Prin adiția unui litru de 

alchenă gazoasă (c.n.) cu un exces de apă de brom s-au obținut 9,643 g produs de adiție. Stabiliți 

formula moleculară a alchenei. 
a) C4H8 b) C3H6 c) C5H10 

 

30. Principalele componente  responsabile de producerea efectului de seră sunt vaporii de apă (70 

%) și dioxidul de carbon (9 %), care se obțin prin arderea completă a hidrocarburilor. Un amestec 

format din trei alcani, A, B, C, în raportul molar A:B:C=1:3:5 ocupă un volum de 403,2L (c.n.). 

Pentru hidrocarbura A, raportul de mase este C:H=3:1. Hidrocarbura C conține un număr dublu de 

atomi de hidrogen în moleculă față de hidrocarbura A. Prin arderea lor completă rezultă un volum 

egal cu 985,6L(c. n.). Identificați alcanii A, B, C.   
a) A: CH4 
    B: C4H10 
    C: C3H8 

b) A: C2H6 
    B: C3H8 
    C: C5H12 

c) A: CH4 

    B: C2H6 
    C: C3H8 

 

Notă: Se dau masele atomice ale elementelor: AC=12; AH=1; AO=16; ABr=160 . 

Succes! 

a) 224 L b) 280 L c)  152,3 L 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
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1. Totalitatea biocenozelor de pe Terra reprezintă: 

a) nivelul biosferei b) nivelul oceanografic c) nivelul continental 

 

 

2. Într-o biocenoză, numărul total de specii reprezintă: 

a) frecvenţa b) diversitatea c) dominanţa 

 

 

 

3. Sistemele nebiologice se caracterizează prin: 

a) creşterea energiei  b) scăderea entropiei c) creşterea entropiei 

 

 

 

4. Indivizi biologici reprezintă: 

a) specii b) nivelul individual c) sisteme biologice 

 

 

 

5. Relaţiile dintre populaţii se pot stabili între: 

a) indivizi b) biotopuri c) specii 

 

 

6. Dezorganizarea şi dispariţia sistemului, ca urmare a schimbului de materie şi energie 

caracterizează: 

a) sistemele abiotice b) sistemele biotice c)  sistemele apriori  

 

 

7. Conexiunea directă în sistemele biologice este dată de relaţia: 

a) cauză-efect b) receptor-efector c) cale-receptor 
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8. Principiile managementului calităţii implică şi: 

a) abordarea geopolitică b) descentralizarea c) imbunătaţirea 

 

 

 

9. Starea unui sistem biologic la un moment dat este dată de: 

a) program genetic b) catabolism c) asimilaţie 

 

 

10. Diversitatea se poate defini ca fiind: 

a) numărul total de specii 

dintr-o biocenoză 

b) raportul dintre specii dintr-

o biocenoză 

c) numărul total de indivizi 

dintr-o specie 

 

 

11. Diversitatea speciilor dintr-o biocenoză se calculeaza ţinând cont de: 

a) numărul de specii 

existente 

b) abundenţele relative ale 

speciilor existente 

c) numărul de specii şi 

abundenţele lor relative 

 

 

12. Populaţii de pe acelaşi teritoriu reprezintă: 

a) nivelul biologic b) nivelul biotop c) nivelul biocenotic 

 

 

13. Ierarhizarea sistemelor biologice cuprinde: 

a) nivelul individual şi cel al 

biocenozei 

b) nivelul individual şi cel al 

populaţiei 

c) nivelurile individual, 

populaţional, biocenotic şi al 

biosferei 

 

 

14. Consumatorii sunt reprezentaţi de: 

a)  toate animalele dintr-o 

biocenoză 

b)  numai animalele evoluate c)  fitofagii 

 

 

15. Ordinea etapelor unui proces de asigurare a calităţii în domeniul protecţiei mediului este: 

a) Feedback, Implementare, 

Evaluare, Schimbare, 

Planificare 

b) Planificare, Implementare, 

Evaluare, Feedback, 

Schimbare 

c) Evaluare, Planificare, 

Feedback, Implementare, 

Schimbare 

 

 

16. Productivitatea biologică este o însuşire specifică nivelului: 

a) individual b) biocenotic c) populaţional 

 

 

 

17. Diversitatea speciilor dintr-o biocenoză se calculează ţinând cont de: 

a) numărul de specii şi 

abundenţele relative 

b) numărul de specii c) abundenţele relative ale 

acestora 

 

 

 

 



S3: PROTECȚIA MEDIULUI, filiera tehnologică 

3 | C L A S A  a  X I - a

18. Pentru aprecierea mai exactă a rolului populaţiilor în funcţionarea biocenozei, raporturile

cantitative dintre acestea trebuie exprimate prin: 

a) număr de indivizi b) biomasă c) număr de indivizi şi biomasă

19. Variaţiile cu caracter de regim sunt:

a) variaţii necontrolate b) variaţii neregulate ale

factorilor abiotici 

c) variaţii cu o anumită

periodicitate 

20. Biomasa reprezintă:

a) cantitatea de substanţă

anorganică acumulată într-o 

perioadă de timp şi existentă la 

un moment dat 

b) cantitatea de substanţă

organică acumulată într-o 

perioadă de timp şi existentă la 

un moment dat 

c) cantitatea de substanţă

organică consumată pentru 

desfăşurarea activităţii într-o 

perioadă de timp 

21. Echitabilitatea este un indice care exprimă:

22. Lindanul, un izomer al hexaclorociclohexanului, este un pesticid organoclorurat foarte

periculos, inclus in lista poluanţilor organici persistenţi (POPs), stabilită prin Convenţia de la 

Stockholm. Hexaclorciclohexanii se obţin prin: 

a) reacţia benzenului cu clorul

sub acţiunea radiațiilor UV 

b) reacţia benzenului cu clorul, în

prezenţa catalizatorilor (AlCl3) 

c) reacţia clorului cu

ciclohexanul 

23. Dehidrohalogenarea 2-bromobutanului este o reacţie:

a) de eliminare, care nu

respectă regula lui Zaiţev 

b) de obţinere a izobutenei c) de eliminare regioselectivă

24. Un compus A, cu formula C4H4Cl2, reacţionează cu o singură moleculă de hidrogen. Prin

hidroliză compusul A formează o cetonă, iar prin oxidare energică, un acid dicarboxilic. Compusul 

A este: 

a) 1,3-diclorociclobutan b) 1,1-diclorociclobutan c) 3,3-diclorociclobutenă

25. La analiza elementară a 6,50 g substanţă organică s-au obţinut 1,36 L de azot măsurat la 20 C şi

740 mm Hg. Conţinut de azot este: 

a) 23,70 % b) 27,30 % c) 25,30 %

a) modul în care speciile

convieţuiesc 

b) modul în care speciile

exploatează resursele existente 

c) modul cum este distribuită

abundenţa relativă la speciile 

unei biocenoze 
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26. Prin combustia în oxigen a unei probe cu masa de 29,6 g dintr-un compus organic A s-au 

obţinut 800 mmol CO2, 14,4 g H2O şi 4,48 L (c.n.) de N2. Dacă pentru combustia unui mol de A 

sunt necesari 4 moli de O2, care este formula moleculară? 

a) C4H8NO4 b) C4H8N2O2 c) C4H8N2O4 

 

 

27. Ce volum de metan măsurat la 0ºC şi 1 atm este necesar pentru fabricarea a 100 kg CCl4:  

a) 14 400 litri b) 14 500 litri c) 14 600 litri 

 

 

 

28. Câte kilograme soluţie HCl 30% rezultă la fabricarea a 100 kg tetraclorură de carbon prin 

clorurarea metanului?  

a) 3160 kg  b) 3976 kg c) 4230 kG 

 

 

 

29. S-a supus analizei o probă cu masa de 2,54 g dintr-un compus organic A, cu formula moleculară 

de tipul CxHyCl2 şi s-au obţinut 5,74 g AgCl. Masa molară a compusului A este: 

a) 132 g/mol b) 127 g/mol c) 172 g/mol 

 

 

 

30. Din 10 moli de benzen se obţine, în urma nitrării, un amestec format din 369 g 

mononitrobenzen, 336 g dinitrobenzen şi benzen nereacţionat. Raportul molar dintre compuşi 

(MNB:DNB:TNB:B) este: 

a) 3:1:4:2 b) 4:3:2:1 c) 3:2:1:4 

 

 

 

Notă.  

Se dau masele atomice: AC=12 g/mol; AH=1 g/mol, AN=14 g/mol, AO=16 g/mol, AS=32 g/mol; 

ACl=35,5 g/mol, AAg= 108 g/mol.  

Volumul molar: Vm=22,4 L/mol.  

Constanta molară gazelor: R=0,082 L atm/mol K. 

 

 

Succes! 
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 Clasa      Numele și prenumele elevului: 

 

________________________________________________ 

 

Unitatea de învățământ: 

 

________________________________________________ 
 

 

Concurs "Academician Cristofor Simionescu" - Ediția a VII-a,  2019 

Formular de concurs Clasa a XII-a  S3: PROTECȚIA MEDIULUI, filiera tehnologică 
 Toate subiectele sunt obligatorii, un singur răspuns este corect la fiecare item. Pentru fiecare subiect, 

completați  răspunsul pe care îl considerați corect, cu simbolul ● în grila de evaluare, și pe foaia cu subiectele. 

 

Barem: Subiectele 1-15 sunt cotate cu 2 puncte 

 Subiectele 16-25 sunt cotate cu 4 puncte 

 Subiectele 26-30 sunt cotate cu 6 puncte 

 Punctaj maxim 100 puncte. Timp de lucru 80 minute. Succes! 

 

 

1. Care este cel mai des folosit și ieftin procedeu de îndepărtare a materiilor solide în suspensie din 

apa brută? 

a) preclorinarea b) filtrarea pe nisip c) sedimentarea 

 

 

2. Captarea de apă prin dren sau galerie laterală este specifică pentru: 

a) apă subterană b) râu c) apa oceanică 

 

 

3. Menționați care este modalitatea de captare a unei ape de suprafaţă: 

a) dren sau galerie radială b) foraj c) priză de mal 

 

 

 

4. În cazul apei potabile, considerând valorile admisibile ale indicatorilor de calitate, pH-ul trebuie 

să aibă valoarea: 

a) 7,3 b)  5,3 c) 9,3 

 

 

5. Stocarea apei potabile ieșite dintr-o stație de tratare se poate face în: 

a) conducte supraterane b) rezervor îngropat sau 

suprateran 

c) canale  

 

 

6. Prin aerarea de suprafață a apei tratate (sau prin insuflare de aer în apă, sau antrenarea de jeturi de 

apă în aer) se elimină: 

a) compuși volatili b) săruri de calciu și magneziu c) materii în suspensie 

 

 

7. Rețelele inelare de distribuție a apei, cu ramificaţii de cel mult 150 – 200 m la partea periferică, 

sunt specifice pentru: 

a) rețelele rurale b) rețelele urbane c) rețelele industriale 

 

12.3 
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8. Precizați care sunt procesele de tratare prin care pot fi reținuți ionii de calciu și magneziu, care 

conferă duritate unei ape brute: 

a) dedurizare b) filtrare c) oxidare 

 

 

 

9. Reducerea până la eliminare a mirosului persistent și culorii unei ape brute se poate face eficient 

prin: 

a) adsorbție pe cărbune activ b) dezinfecție c) filtrare 

 

 

 

10. În treapta primară (sau mecanică) de tratare a unei ape uzate se urmăreşte: 

a) îndepărtarea impurităţilor 

solide 

b) îndepărtarea compuşilor 

organici 

c) îndepărtarea ionilor metalici  

 

 

11. Precizați care dintre valorile de mai jos poate fi corectă și admisibilă pentru conținutului de 

azotaților în apa potabilă:         

a) 60 mg NO3
-/L  b) 120 mg NO3

-/L  c) 5 mg NO3
-/L 

 

 

12. Considerând un flux tehnologic de tratare a unei resurse naturale de apă, de tipul: aerare – 

filtrare – dezinfecție, să se precizeze care conținut de compuși organici în apa brută poate fi adecvat 

acestui tratament: 

a) până la 5 mg O2/L b) până la 30 mg O2/L c) mai mare de 50 mg O2/L 

 

 

13. Alcalinitatea unei ape este dată de: 

a) dioxid de carbon, acizi 

minerali, săruri ale acizilor 

tari cu baze slabe 

b) sulfaţi şi cloruri de calciu şi 

magneziu 

 

c) bicarbonaţi, carbonaţi alcalini, 

hidroxizi 

 

 

14. Reacţiile ireversibile sunt reacţiile din care rezultă: 

a) un compus greu solubil b) un compus total disociat c) un compus ușor solubil 

 

 

15. La tratarea apelor industriale acide, o etapă importantă o reprezintă neutralizarea lor. Reacţia de 

neutralizare, care are loc în acest caz, duce la: 

a) formarea unui precipitat b) degajare de căldură c) absorbţie de căldură 

 

 

16. O apă brută are un conținut în azotiți de 92 mg/L NO2
-. Care este valoare concentrației molare 

de azotiți în apa brută: 

 a) 2 10-2 mol/L b) 2.10-3 mol/L c) 2 10-1 mol/L 

 

17. Care este volumul de butan, în condiţii normale, care arde cu 44,828 m3 O2? 

a) 154,58 m3 b) 44,828 m3 c) 145,691 m3 
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18. Care este entalpia de descompunere a sulfurii de carbon dacă entalpia de formare a acesteia este 

de +87,78 kJ/mol și corespunde reacţiei: C(s) + 2S(s) → CS2(l).   

a) 99,25 kJ/mol b) -87,78 kJ/mol c) -87,87 kJ/mol 

 

 

19. O probă de apă (v=100 mL) se analizează pentru determinarea ionilor de calciu. Valoarea 

concentratiei ionilor de calciu a fost de 8 mg Ca/L. Să se calculeze volumul de soluție de 

Complexon III 0,01M folosită la titrare. Volumul de Complexon III folosit la titrare este:  

(se dă: ACa = 40; MComplexon III = 372) 

a)  20 ml b) 2 ml c) 0,2 ml 

 

 

20. O probă de apă brută (v=500 mL) a fost analizată în ceea ce privește conținutul total de materii 

solide folosind metoda gravimetrică (cu hârtia de filtru). Masa solidelor separate prin filtrare pe 

hârtia de filtru, după uscare, este de 0,4860 g, iar masa inițială a hâtiei de filtru uscate (înainte de 

filtrare) este 0,0512 g. Care este conținutul total de materii solide: 

a) 62,12 mg/L b) 896,6 mg/L c) 434,8 mg/L 

 

 

21. Pentru determinarea concentraţiei de ioni clorură dintr-o probă de apă potabilă, 200 mL apă se 

titrează cu 5,2 mL AgNO3 de concentraţie 0,05 N. Cantitatea de ioni clorură din apa potabilă este:  

a) 46,15 mg/L b) 138,45 mg/L c) 35,50 mg/L 

 

 

22. Varul nestins (CaO), se utilizează ca agent de neutralizarea în tratarea apelor industriale şi se 

obţine prin descompunerea termică a calcarului (CaCO3), conform reacţiei:  

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g). 

Ştiind că: Hf(CaCO3(s)) = -1206,9 kJ/mol; Hf(CaO(s)) = - 635,1 kJ/mol şi Hf(CO2(g)) = -393,5 

kJ/mol, căldura necesară pentru descompunerea a 1 kg calcar este: 

 

 

23. O probă de apă brută (v=100 ml) a fost analizată în vederea determinării acidității totale, 

folosind ca indicator fenolftaleina și drept titrant 7,4 ml soluție de NaOH 0,1 M. Aciditatea totală 

este: 

a) 7,4 mval H+ b) 1,2 mval H+ c) 14,8 mval H+ 

 
 

24. Pentru încălzirea unei hale de producţie se consumă zilnic 5 gigacalorii (5·109 calorii). Ştiind că 

prin arderea unui mol de CH4(g) se produce o cantitate de căldură de 212,8 kcal, volumul de gaz 

metan necesar pentru încălzirea halei timp de 5 zile este: 

a) 168,9 m3 b) 108,9 m3 c) 72,33 m3 

 

 

25.  Se consideră următorii compuși organici hidrocarbonaţi caracterizaţi prin căldura lor de ardere: 

(1) propan, C3H8 (g) (Qardere = -530,60 kcal/mol); (2) acetilenă, C2H2 (g) (Qardere = -337,30 kcal/mol); 

(3) toluen, C7H8 (l) (Qardere = -934,50 kcal/mol) și (4) uree (s) (Qardere = -151,50 kcal/mol). Care 

dintre acești compuși poate fi considerat cel mai bun combustibil în procesele de ardere?   

a) toluen  b) uree c) propan 

a) 17830 kJ b) 1783 kJ c) 178,3 kJ 
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26. Motorina este un amestec de hidrocarburi printre care și decan (C10H22). Dacă se consideră că 

un automobil consumă 7 kg decan la 100 km, să se calculeze volumul de dioxid de carbon degajat 

la parcurgerea unei distanţe de 1000 km, în condiţii normale:  

a) 168,9 m3 b) 72,33 m3 c) 108,9 m3 

 

 

27. Butanul poate fi folosit pentru obținerea de căldură, atât pentru consumatorii casnici, cât şi 

pentru cei industriali. Știind că la arderea unui mol de n-butan se degajă o cantitate de căldură de 

688 kcal, ce cantitate de căldură se degajă la arderea a 112 L de n-butan, măsurați în condiții 

normale este:  

a) 3440 kcal b) 344 kcal c) 34,40 kcal 

 

 

28. Câte grame de apă se pot încălzi de la 5° la 58°C prin arderea a 1,5 moli de metan? Se cunoaște 

ecuaţia termochimică: CH4(g)+ 2O2(g)→ CO2(g) + 2 H2O(g) + 802,2kJ şi căldura specifică a apei 

4,18 J/g °C.  

a) 1203,30 g b) 2132,37 g  c) 5431,52 g 

 

 

29. Într-un pahar Erlenmayer se introduc 60 mL solutie de HCl 37% cu densitatea de 1,19 g/cm3 

care se neutralizează complet cu o soluție de NaOH. Să se calculeze căldura degajată din procesul 

de neutralizare știind că la reacția unui mol de acid tare cu o bază tare se degajă o căldură de 

neutralizare de 57,33 kJ/mol. 

a) 41,494 kJ b) 57,33 kJ c) 112,46 kJ 

 

 

30. Prin arderea completă a unui amestec de hidrocarburi (metan, etan și etenă) în raport masic 

1:2:2 se obține dioxidul de carbon și apă. Care este căldura degajată la arderea a 100 g amestec de 

hidrocarburi, cunoscând entalpiile lor de formare ?  

- pentru CH4 (g), /mol 

- pentru C2H6 (g), /mol 

- pentru C2H4 (g), /mol 

- pentru CO2 (g), /mol 

- pentru H2O(g), /mol 

a) 239,70 kJ/mol b) 1168,28 kJ/mol c) 889,94 kJ/mol 

 

 

 

Notă! Se dau masele atomice: C= 12, H= 1, N= 14, O= 16, S = 32, Cl= 35,5. 

Volumul molar: V = 22,4 L/ mol. Constanta molară gazelor: R= 0,082·L atm/ mol·K.  

 

Succes! 
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