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Modele de subiecte propuse pentru concursul Acad. Cristofor Simionescu 

Ediția a-5-a, 18 noiembrie 2017, Iași 

Clasa a IX-a,  secțiunea a-2-a: Chimie Aplicată în Protecția Mediului 

 

Alegeţi răspunsul corect ştiind că pentru fiecare întrebare există un singur răspuns exact.  

Pentru fiecare item, completaţi răspunsul pe care îl consideraţi corect, cu simbolul •. 

Nu se admit modificări în grilă!! Răspunsul modificat se anulează!! 

 

 

SUBIECTUL I          30 puncte 

 

1. Arsenul, care are un potenţial carcinogenic, este un poluant atât al apei cât şi al atmosferei. 

Stiind ca arsenul are Z = 33, care este pozitia sa în tabelul lui Mendeleev? 

A) grupa IIIB, perioada 4 B) grupa VA, perioada 3 C) grupa VA, perioada 4 

2. Azotul (N2) constituie 78% din volumul aerului şi, de asemenea, este o componentă foarte 

importantă a materiei vii. Ştiind că numărul atomic al azotului este 7, câţi orbitali monoelectrici 

prezintă azotul? 

A) 1 orbital monoelectric B) 2 orbitali monoelectrici C) 3 orbitali monoelectrici 

3. Care dintre particulele fundamentale ale atomului sunt diferite în cazul izotopilor radioactivi 

de uraniu (234U, 235U, 238U)? 

A) numărul de protoni, p+  B) numărul de neutroni, n0 C) numărul de electroni, e- 

4. Razele ionilor pozitivi variază astfel: 

A) cresc de la grupa IA             
la grupa VIIIA 

B) cresc de la grupa VIIIA la 
grupa IA 

C) scad de la perioada 1 la 
perioada 7-a 

5. Se dau următorii ioni: 11Na+, 16S2-, 13Al3+, 17Cl-, 20Ca2+. Care dintre următorii ioni sunt 

izoelectrici? 

A)  S2- şi Ca2+ B) Na+ şi Al3+ C) Al3+ şi Ca2+ 

6. Câţi protoni şi electroni sunt în atomul de aluminiu (Al) care are 14 neutroni şi numărul de 

masă (A) 27? 

A) 14p+, 13e-    B) 13p+, 13e-    C) 14p+, 14e- 
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7. Un fermier a testat o mostră de sol şi analizele au arătat ca pH-ul solului este 6. Acest 

rezultat a impus următoarele măsuri: 

A) solul are un pH uşor 
acid deci trebuie adăugat 
gips 

B) solul are un pH 
uşor acid deci trebuie 
adăugat lapte de var 

C) solul are un pH uşor 
alcalin deci trebuie 
adăugat gips 
 

8. Ploaia acidă nu va ataca clădirile făcute din: 

A) cretă B) piatră de var C) granit 
   
9. Aciditatea unui lac poate fi redusă prin adăugare de:  

 

 

10. Într-un experiment se foloseşte suc de lămâie şi praf de copt. Înainte de a începe 

experimentul, elevii sunt informaţi că: 

 

 

 

11. Sulfatul de calciu este recuperat atunci când pentru tratarea gazelor care conţin SO2 se 

foloseşte CaCO3. Din reacţie mai rezultă un produs care contribuie la subţierea stratului de 

ozon. Acesta este: 

A) H2S B) NO3  C) CO2 

 

12. Care dintre următoarele ecuaţii chimice arată caracterul acid a ionului bicarbonat în 

resursele naturale de apă? 

A)  HCO3 - ⇌ CO3 2- + H+ B) HCO3 - + H+ ⇌ CO2 (aq) + H2O C) CO2 (aq) + H2 O ⇌ HCO3 - + H+ 

13. Un bazin cu volumul de 1000 m3 a fost poluat accidental cu o soluţie de detergenţi 

provenită de la un recipient care a fost golit în bazin. Concentraţia de poluant determinată 

este de 4 mg/L. Să se calculeze care este cantitatea de substanţă deversată. 

 

 

14. O probă de apă de fântână  de 1L conţine 0,004 mL de oxigen. Deci proba de apă are 

următoarea concentraţie:  

A)  4*106 mg B) 40 kg C)  400 g 
 

15. Conform legislaţiei europene, în România concentraţia de ioni de plumb în apa de băut a 

fost micşorată de la 5*10-6 g/L în anul 2004 la 10-6 g/L în anul 2015. De cîte ori a scăzut 

concentraţia de plumb? 

A) 5 ori   B) 0,2 ori    C) 0,5 ori 

A) granit B) pietriş C) piatră de var 

A) sucul de lămâie şi 
praful de copt au caracter 
acid 

B) sucul de lămâie şi 
praful de copt au caracter 
bazic 

C) sucul de lămâie are 
caracter acid şi praful 
de copt caracter bazic 

A)  4*106 mg B) 40 kg C)  400 g 
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SUBIECTUL II          40 puncte 

 

16. Cine a luat cea mai mare doză de calciu (mg/kg corp)?  

A. o femeie care 
cântăreşte 60 kg şi a luat 
300 mg de Ca2+  

B. un adolescent care 
cântăreşte 70 kg şi a luat 
600 mg de Ca2+  

C. un căţel chihuahua 
care cântăreşte 3 kg şi 
a luat 50 mg Ca2+  

 

17. În anul 1998, emisiile de SO2(g) în Canada au fost măsurate la 2696 kt. Limita emisiilor a 

fost stabilită la 3200 kt. Procentul de SO2 care a fost sub limita maxim admisibilă a fost:  

A) 84,25% B) 15,25% C) 1,18% 
 

18. Exxon Valdez a fost un tanc petrolier a cărui eşuare, în noaptea de 24 martie 1989, în 

reciful Bligh, pe coasta statului Alaska a produs un grav accident ecologic, soldat cu 

deversarea a 210000 m3 de petrol care s-au răspândit în apele din zonă pe sute de km2. Doar 

în golful Prince William cantitatea de petrol deversată a ajuns la 42000 m3. Ce procent din 

cantitatea deversată în total a ajuns în golful Prince William? 

A) 0,2% B) 20% C) 2% 
 

19. O proba de apă potabilă a fost analizată şi a fost determinată o concentraţie de ioni NO-
2 

de 2 mg/L. Ionii NO-
2 au efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane şi pot cauza Boala 

Albastră, afectând în special nou-născuţi. Procentul de ioni NO-
2 în proba de apă este: 

A) 2 x 10-2 %     B) 2 x 10-4 %    C) 2 x 10-6 % 

 

20. Apa este considerată a fi dură dacă conţine CaCO3 la concentraţii de peste 100 mg/L. 

Care este numărul de moli de Ca2+ dintr-un litru de apă într-o probă de apă cu 100 mg/L 

CaCO3 

A) 10-3 moli B) 1 mol C) 10-2 moli 

 

21. 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 1 g NO2. 

A) 6,023 x 1023 molecule B) 1,309 x 1023 molecule C) 1,309 x 1022 molecule 

 

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

lung. Să se calculeze câte grame de O2 sunt conţinute în 80 g de oxid roşu de mercur (HgO).  

A) 16 g O2 B) 5,9 g O2 C) 1,6 g O2 

 

 



4 
 

23. Carbonatul de calciu (CaCO3) este un bun adsorbant pentru poluanţii de tip SOx din 

fluxurile gazoase. Compoziţia elementară procentuală a carbonatului de calciu este: 

A) 40% Ca, 12% C, 48% O B) 20% Ca, 20% C, 60% O C) 26% Ca, 26% C, 48% O 

 

24. În prezenţa unui exces de ozon, monoxidul de azot formează dioxid de azot conform 

reacţiei: NO + O3 = NO2 + O2 

Să se calculeze ce cantitate de NO2 (µg) se formează din 20 µg NO. 

A) 15,28 µg NO2 B) 30,67 µg NO2 C) 20 µg NO2 

 

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 2 g SO2 într-un exces de oxigen. 

A) 2,0 g SO3 B) 5 g SO3 C) 2,5 g SO3 

 

 

 

SUBIECTUL  III          30 puncte 

 

26. Hipocloritul de calciu Ca(OCl)2 este o alternativă convenabilă de dezinfecţie pentru staţiile 

mici de tratare a apei, conform reacţiei chimice. Ce volum de soluţie de Ca(OCl)2 concentraţie 

143 g/L este necesar pentru a obţine o concentraţie de 1 mg/L ioni de clor într-un rezervor de 

80000 L? 

Ca(OCl)2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + 2 HOCl 

A) 1,13 L B) 11,3 L c) 113 mL 
 

27. O persoană care cântăreşte 85 de kg bea în medie 2 L de apă pe zi. Dacă aceasta poate 

îngera zilnic o cantitate de poluant de maximum 0,00034 mg/kg corp pe zi, odată cu apa de 

băut, care este concentraţia maxim admisibilă a poluantului în apă? 

A) 0,01445 mg/L b) 0,0289 mg/L c) nu se poate determina 

 

28. Suprafaţa unei case este de 165 m2. Concentraţia interioară a unui poluant gazos în 

interiorul casei este de 560*10-9 g/m3 şi durează 8,5 ore pentru ca tot poluantul din aerul din 

interior să fie evacuat. Dacă sursele de poluare sunt reprezentate de sistemul de gătire a 

hranei şi de sistemul de încălzire, calculaţi emisiile rezultate într-o săptămână. Se presupune 

că înălţimea medie a casei este de 2,5 m. 

A) 4,56 g B) 4,56*10-3 g  C) 0,231*10-3 g 
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29. Un spray cu conţinut de pesticide a fost aruncat din greşeală într-un râu, cu viteza de 

curgere de 136 L/s. Din cauza impactului sprayul a fost găurit şi a eliminat în râu 0,25 mg/L 

din pesticidul numit metoxiclor, timp de o oră. Ce cantitate de pesticid a fost pierdut din spray 

după o oră? 

A) 12240 mg B) 122400 mg C) 1224 g 

 

30.  Intr-o staţie de epurare se doreşte eliminarea ionului Cd2+ prezent la o concentraţie de 

350 mg/L în apa uzată. Ştiind că masa atomică a cadmiului este 112 şi că a fierului este 56, 

câte kg de Fe sunt necesare pentru eliminarea ionilor de Cd din 4,5x106 L de apă? 

Cd2+ + Fe = Cd +Fe2+ 

A) 787,5 kg B) 1575 kg C)  1575 mg 

 

 

 

 

Notă! Se dau masele atomice: C= 12, H= 1, N= 14, O= 16, S = 32, Cl= 35,5, Hg = 201, Ca = 40 

 

Barem de corectare 

I. Subiectele 1-15 sunt cotate cu 2 puncte  

II. Subiectele 16-25 sunt cotate cu 4 puncte  

III. Subiectele 26-30 sunt cotate cu 6 puncte  

Timpul efectiv de lucru este de 80 minute. 

Punctaj maxim 100 puncte                                                                                            MULT  SUCCES!! 

 


