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 Clasa      Numele și prenumele elevului: 

 

________________________________________________ 

 

Unitatea de învățământ: 

 

________________________________________________ 
 

Concurs "Academician Cristofor Simionescu" - Ediția a VI-a,  2018 

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. Ecosistemul reprezintă unitatea organizatorică elementară a: 

a) litosferei; b) ecosferei; c) biosferei. 

 

 

2. Interacţiunile în ecosisteme pot fi: 

a) acţiuni, reacţiuni, 

dependenţe; 

b) acţiuni, reacţiuni, coacţiuni; c) acţiuni, lanţuri trofice. 

 

 

3. Structura biotopului cuprinde: 

a) totalitatea factorilor 

abiotici; 

b)  totalitatea factorilor 

biotici; 

c) totalitatea factorilor de mediu. 

 

 

4. Ecosistemul reprezintă unitatea dintre: 

a) aria geografică şi unii 

factori de mediu; 

b) biocenoză şi biotop; 

 

c) mediul biotic şi cel geofizic. 

 

 

 

5. Producătorii primari sunt reprezentaţi de trei grupe de organisme: 

a) virusuri, bacterii şi 

ciuperci; 

b) plantele verzi, bacterii 

fotosintetizante şi bacterii 

chemosintetizante; 

c) animale, bacterii 

fotosintetizante şi bacterii 

chemosintetizante. 

 

 

6. Funcţia de autocontrol a ecosistemelor este un rezultat al: 

a) conexiunilor dintre specii şi 

factorii biotopului; 

b) conexiunilor dintre factorii 

biotopului; 

c) conexiunilor dintre factorii 

abiotici. 

 

7. Starea de climax a ecosistemului este: 

a) o stare de succesiune 

secundară; 

b) dependentă de migrația 

organismelor; 

c) starea de echilibru atins în 

starea de dezvoltare maximă a 

ecosistemului. 

9.3 
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8. Ecosistemele cu diversitate scăzută:  

a) apar în urma poluării; b) asigură maximizarea 

intrărilor de energie; 

c) au mai mulți prădători decât 

consumatori. 

 

 

9. Factorii fizici care determină structura biotopului sunt: 

a) temperatura și lumina; b) cantitatea de apă; c) temperatura, lumina și 

umiditatea. 

 

 

10. Frecvenţa unei specii în biocenoză se referă la: 

a) prezenţa ei într-un anumit 

număr de probe; 

b) specia predominantă; c) biomasa acesteia; 

 

 

11. Dinamica ecosistemelor include următoarele tipuri de schimbări: 

a) schimbări aritmice, ritmice 

și succesiunea ecologică; 

b) schimbările factorilor de 

habitat; 

c) schimbări în biomasa 

speciilor. 

 

 

12. Principalele trăsături structurale ale unei biocenoze sunt: 

a) numărul și biomasa 

indivizilor, dinamica în timp 

și distribuția populațiilor în 

ecosistem; 

b) biomasa populațiilor 

distribuite în spațiu și numărul 

indivizilor din populație; 

c) numărul și biomasa indivizilor 

dintr-o populație. 

 

 

13. Nișa ecologică reprezintă:  

a) unitatea de distribuție a 

speciilor dintr-un habitat; 

b) unitatea de distribuție a 

populației din biocenoză; 

c) unitatea de distribuție a 

speciei dependente de factorii 

abiotici și resursele de hrană. 

 

 

14. Ecosistemele acvatice oligotrofe conțin: 

a) resurse nutritive reduse și 

cantități mari de oxigen; 

b) cantități limitate de 

substanțe organice și puțin 

oxigen; 

c) cantități mari de substanțe 

organice și oxigen. 

 

15. Un nivel trofic este: 

a) un grup de specii care 

îndeplinesc aceeaşi funcţie 

trofică şi sunt separate prin 

acelaşi numar de trepte de 

producătorii primari; 

b) un grup de specii care 

îndeplinesc funcţii diferite şi 

sunt separate prin acelaşi 

număr de trepte de 

producătorii primari; 

c) un grup de specii care 

îndeplinesc aceeaşi funcţie 

trofică şi sunt separate prin 

acelaşi numar de trepte de 

consumatorii primari. 

 

 

16. Funcţia de autocontrol a ecosistemelor este un rezultat al:  

a) conexiunilor dintre specii 

şi factorii biotopului; 

b) conexiunilor dintre factorii 

biotopului; 

c) conexiunilor dintre factorii 

abiotici. 
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17. Fluxul de energie printr-un ecosistem este: 

a) unidirecţional; b) ciclic; c) bidirecţional. 

 

 

18. Speciile ecologic-echivalente: 

a) sunt de dimensiuni 

similare; 

b) aparţin aceleiaşi categorii 

taxonomice; 

c) îndeplinesc aceleaşi funcţii 

în ecosistem. 

 

 

19. Producţia secundară este: 

a) energia asimilată de 

animale; 

b) energia acumulată în 

biomasa animalelor; 

c) energia utilizată pentru 

desfăşurarea proceselor 

metabolice. 

 

 

20. Producţia primară brută reprezintă: 

a) energia asimilată de plante în 

procesul fotosintezei; 

 

b) energia cheltuită în 

activitatea lor; 

 

c) energia acumulată de plante 

sub formă de substanţe 

organice. 

 

 

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

 

 

22. Oxidul roşu de mercur (HgO) este foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Să 

se calculeze câte grame de oxigen sunt conţinute în 80 g de oxid roşu de mercur (HgO).  

a) 16 g O2 b) 5,9 g O2 c) 3,7 g O2 

 

 

23. NO2 este unul dintre oxizii azotului şi este un poluant frecvent întâlnit în fluxurile gazoase 

rezultate de la centralele termice. Să se calculeze care este numărul de molecule conţinute de 5 g NO2: 

a) 6,023 x 1023 molecule b) 6,546 x 1022 molecule c) 4,309 x 1022 molecule 

 

 

24. Compoziția procentuală a gazelor cu efect de seră este: 82% CO2, 8% CH4, 7% N2O și 3% SF6. 

Care este masa moleculară a amestecului de gaze cu efect de seră? 

a) 52,26 g/mol b) 28,9 g/mol c) 44,82 g/mol 

 

 

25. Oxizii de sulf (SO2, SO3) reprezintă o clasă de poluanţi ai atmosferei, rezultaţi, în special, în urma 

proceselor de ardere a combustibililor cu conţinut de sulf. Să se determine ce cantitate de SO3 se 

formează prin oxidarea a 8 g SO2 într-un exces de oxigen. 

a) 8 g SO3 b) 5 g SO3 c) 10 g SO3 

 

 

a) creşterea producţiei nete de 

la nivelul producătorilor 

primari către nivelele trofice 

superioare; 

 

b) menţinerea constantă a 

producţiei nete; 

c) scăderea producţiei nete de 

la nivelul producătorilor 

primari către nivelele trofice 

superioare. 
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26. Un spray cu conţinut de pesticide a fost aruncat din greşeală într-un râu, cu viteza de curgere de 

150 L/s. Din cauza impactului, sprayul a fost găurit şi a eliminat în râu 0,30 mg/L din pesticidul numit 

metoxiclor, timp de o oră. Ce cantitate de pesticid a fost pierdut din spray după o oră? 

a) 122400 mg b) 162 g c) 1,62 kg 

 

 

27. În zilele cu soare, plantele absorb circa 8g CO2 pe fiecare m2 de suprafață de frunză. Câți atomi 

de carbon se găsesc în masa de CO2 absorbită de o plantă de viță-de vie care are suprafața frunzelor 

200 cm2? 

a) 2,85∙1023 atomi de C; b)2,19∙1021 atomi de C; c)1,7∙1022 atomi de C. 

 

 

28. Intr-o staţie de epurare se doreşte eliminarea ionului Cd2+, prezent la o concentraţie de 300 mg/L 

în apa uzată, conform reacției: 

Cd2+ + Fe = Cd +Fe2+ 

Câte kg de Fe sunt necesare pentru eliminarea ionilor de Cd din 5x103 m3 de apă uzată? 

a) 1000 kg b) 1500 kg c) 750 kg 

 

 

29. Dioxidul de carbon obținut prin descompunerea a 25 g calcar (cf. reacției CaCO3 = CaO + CO2)  

a fost trecut printr-o soluție conținînd 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) 16,2 g Ca(HCO3)2 b) 20 g CaCO3 c) 16,2 g CaCO3 

 

 

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 20% AgNO3 necesar pentru precipitarea ionilor clorură dintr-o probă de 10 ml apă de 

mare. 

a) 9,3 g soluție b)  5 g soluție c) 6,8 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;  Ag = 108 g/mol; ACd = 112 g/mol;  

AHg = 201 g/mol. 

 

 

 

 

Succes! 
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