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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 X-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. Poluarea apei poate fi definită astfel: 

a) alterarea fizică, chimică, 

biologică sau bacteriologică a 

apei, peste o limită admisibilă, 

inclusiv depășirea nivelului 

natural de radioactivitate 

produsă direct sau indirect de 

activitățile umane, care o fac 

improprie pentru folosirea 

normală; 

b) alterarea microbiologică și 

chimică a apei, peste o limită 

admisibilă stabilită prin lege la 

nivelul fiecărei țări; 

c) alterarea caracteristicilor  

organoleptice ale apelor de 

suprafață sau subterane. 

 

2. Poluarea chimică a apei este consecința poluării cu: 

a) compuşi ai azotului, 

fosforului, compuși petrolieri, 

pesticide, etc. 

b) alte lichide cu temperatură 

ridicată; 

c) viruși și bacterii. 

 

3. La introducerea de noi specii în ecosistem trebuie avute în vedere următoarele considerente: 

a) dacă în ecosistem nu există 

condiții de aclimatizare; 

b) cunoașterea în detaliu a 

biologiei speciei ce se 

introduce – surse de hrană, 

specii concurente, prădători, 

condiții de reproducere,  

condiții climatice, etc.; 

c) regimul hidrologic. 

 

4. Sursele artificiale fixe de poluare a aerului sunt: 

a) transporturile navale, 

aeriene și rutiere; 

b) procesele industriale și de 

combustie; 

c) praful cosmic și erupțiile 

vulcanice. 

 

 

5. Poluanții aerului pot avea umătoarele acțiuni specifice asupra organismelor vii: 

a) iritanți, asfixianți, 

alergizanți, fibrozanți, toxici 

sistemici, cancerigeni; 

b) alergizanți, toxici, 

cancerigeni; 

c) gaze, vapori, aerosoli.  

 

 

10.3 
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6. Principalii factori meteorologici care influențează dispersia poluanților în aer sunt: 

a) calmul atmosferic, 

umiditatea aerului; 

b) vântul, turbulența aerului; c) vântul, turbulența aerului, 

calmul atmosferic, umiditatea 

aerului, temperatura. 

 

7. Principalii poluanți ai solului sunt: 

a) reziduuri solide, reziduuri 

lichide, reziduuri gazoase; 

b) reziduuri gazoase și 

antrenări de pulberi cu 

reziduuri gazoase; 

c) reziduuri solide, reziduuri 

lichide, reziduuri gazoase, 

antrenări de pulberi cu reziduuri 

gazoase. 

 

8. După acțiunea în timp, sursele de poluare a apei pot fi clasificate astfel: 

a) continue, accidentale și 

discontinue; 

b) continue, discontinue și 

marginale; 

c) permanente și discontinue. 

 

9. După proveniență și caractere comune pot fi distinse următoarele categorii de poluanți: 

a) compuși petrolieri, ape 

poluate termic, substanțe 

radioactive;  

b) substanțe anorganice, 

substanțe organice, suspensii, 

substanțe radioactive, produși 

petrolieri, microorganisme 

patogene, ape fierbinți; 

c) substanțe organice, substanțe 

anorganice, metale grele, 

pesticide, compuși petrolieri, 

agenți tensioactivi, 

microorganisme patogene. 

 

10. Principalele zone în care este subîmpărțită atmosfera sunt: 

a) troposfera, mezosfera, 

termosfera, exosfera; 

b) troposfera, stratosfera, 

mezosfera, termosfera, 

exosfera; 

c) troposfera, stratosfera, 

antroposfera. 

 

11. Fenomenul de eroziune a solului se poate defini astfel: 

a) un proces geologic complex 

prin care particulele de sol 

sunt dislocate şi îndepărtate 

sub acțiunea eoliană și/sau 

hidrologică; 

b) un proces pedologic de 

natură biochimică; 

 

c) un proces de formare a 

compușilor macromoleculari cu 

o structură complexă. 

 

 

12. După natura poluanților, poluarea solului poate fi: 

a) de natură antropică; b) de natura eoliană sau 

hidrologică; 

c) de natură fizică, chimică și 

biologică.  

 

13. Poluarea solului este consecința:  

a) degradării stratului de ozon; b) activităților care produc 

alterarea funcționării normale 

a solului ca suport și mediu de 

viață în cadrul ecosistemelor; 

c) circulației naturale a materiei 

în ecosistemele terestre. 

 

 

 

14. Emisarul reprezintă: 

a) apa subterană utilizată ca 

sursă de apă potabilă; 

b) apa de suprafață, curgătoare sau 

stătătoare care colectează apele 

reziduale provenite din industrie 

sau apele menajere; 

c) apele stătătoare cu curenți 

verticali puternici. 
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15. Procedeele de purificare a aerului au drept scop reducerea concentrațiilor poluanților sub limitele 

legale, impuse prin standarde. Pentru purificarea aerului pot fi aplicate: 

a) procedee fizice și chimice b) metode analitice  c) metode de monitorizare. 

 

16. Care sunt zonele ce se disting în masa apei poluate, de la punctul de emisie până la dispersia și 

diluția sa completă: 

a) zona de jet, zona de pasaj, 

zona de reducere; 

b) zona de jet, zona de 

dispersie, zona de 

concentrare;  

c) zona de jet, zona de tranziție, 

zona de dispersie. 

 

17. Parametrii de natură hidrodinamică care influențează evoluția și amestecul apelor poluate cu 

emisarul sunt: 

a) stratificarea termică a 

maselor de apă;  

b) procesele de transfer termic 

la interfața apă-atmosferă; 

c) curentul transversal sau 

coaxial din emisar și vântul. 

 

18. Procesul de autopurificare a solului poate fi consecința: 

a) prezenței florei telurice;  b) lipsei florei; c) prezenței în sol a florei 

patogene. 

 

19. Apele reziduale infiltrate în sol pot genera modificări importante la suprafață prin: 

a) creșterea productivității 

ecosistemelor;  

b) modificarea pH-ului, 

conținutului chimic, 

fertilității; 

c) creșterea activițății enzimatice 

a microorganismelor. 

 

20. Cei mai importanți factori care influențează degradarea în mediu a unui compus sunt: 

a) altitudinea la care se 

realizează emisia;  

b) durata și frecvența emisiei; c) natura compusului poluant. 

 

21. În perioada de început a tratării problematicii poluării s-a acționat pe principiul: 

a) dispersării și diluării 

agenților poluanți;  

b) diminuării agenților 

poluanți; 

c) degradării agenților poluanți. 

 

22. Denumirea corectă a izoalcanului de mai jos este: 

 
 

a) 3-etil-2,2-dimetil-hexan b) 4-etil-2,2-dimetil-hexan c) 4-etil-2,2-dimetil-heptan 

 

23. O hidrocarbură saturată (A) are masa molară M=58 g/mol. Determinați formula moleculară a 

hidrocarburii A. 

a) C5H12 b) C6H14 c) C4H10 

 

 

24. O substanță organică necunoscută are  raportul masic C:H:N = 6:2:7 și masa molară M= 60 g/mol. 

Determinați formula moleculară a substanței. 

 

 

a) C2H8N2 b) C3H8N2 c)  C4H8N2 
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25. La nivel atmosferic dioxidul de carbon este unul dintre cele mai importante gaze care favorizează 

efectul de seră. Calculați volumul de CO2 (măsurat în condiții normale) care se degajă stoechiometric 

în urma reacției de ardere a 3 moli acetilenă. 
(Volumul molar: Vm = 22,4 L/ mol) 

 

 

26. Clorul este un gaz de culoare galben-verzui care este extrem de toxic și acționează asupra căilor 

respiratorii. Adiţia de clor se foloseşte pentru recunoaşterea (identificarea) alchenelor şi pentru 

determinarea lor cantitativă. Se știe că o cantitate de 140 g alchenă adiționează 4,627 L Cl gazos 

măsurați la 15 atm și 150oC. Se cere să se identifice alchena. 
(p0=1 atm; T0 = 273K; Volumul molar: Vm = 22,4 L/ mol) 

a)  C2H4 etenă b) C5H10 pentenă c) C4H8 butenă 

 

 

27. Adiţia de brom se foloseşte pentru  recunoaşterea (identificarea) alchenelor şi pentru determinarea 

lor cantitativă. Se cunoaște faptul că o probă de 14 g alchenă, A, reacţionează stoechiometric cu 

1000mL soluţie de brom în tetraclorură de carbon, cu concentraţie molară 0,25M. Stabiliţi formula 

moleculară și formula structurală a alchenei A. 

a) C2H4 

CH2=CH2 

b) C4H8 

CH2=CH-CH2-CH3 

c) C3H6 

CH2=CH-CH3  

 

28. În urma arderii, rezultă gaze de ardere care pot avea consecințe negative asupra mediului. Se știe 

că în urma combustiei a 3,52 g substanță organică s-au obținut 7,04 g CO2 și 2,88 g H2O. Determinați 

formula procentuală, brută și moleculară știind că substanța organică are masa molară M= 88 g/mol. 

a) Formula procentuală 

55%C; 25%H; 20%O 

Formula brută: 

C2H4O 

Formula moleculară: 

C4H8O2 

b) Formula procentuală 

54,54%C; 9,09%H; 36,36%O 

Formula brută: 

C2H4O 

Formula moleculară: 

C4H8O2 

c) Formula procentuală 

45%C; 35%H; 20%O 

Formula brută: 

C2H4O 

Formula moleculară: 

C4H8O2 

 

29. Propanul este un gaz lichefiat, incolor, inflamabil care poate provoca o iritare gravă a ochilor, 

somnolență și chiar amețeală. Se știe că la cracarea propanului se obține un amestec de gaze ce conțin 

20% propenă, 10% etenă și propan nereacționat. Volumul de etenă (în condiții normale) ce se obține 

din 500 m3 propan este: 

a) 166,6 m3 b) 71,42 m3 c) 500 m3 

 

 

30. Metanul, cel mai simplu alcan folosit cu precădere drept combustibil este unul dintre cele mai 

importante gaze cu efect de seră. Ce volum de metan (măsurat în condiții normale) este necesar pentru 

obținerea 1 m3 clorură de metil, știind că se face clorurarea fotochimică a metanului în raport molar 

CH4:Cl2=5:1 și în produsele de reacție raportul este CH3Cl:CH2Cl2:CHCl3:CCl4 = 4:3:2:1 iar clorul 

se consumă integral. 
(Volumul molar: Vm = 22,4 L/ mol) 

a) 50 m3 CH4 b) 15 m3 CH4 c) 25 m3 CH4 

 

 

Notă: Se dau masele atomice ale elementelor: AC=12; AH=1; AN=14; AO=16. 

 

Succes! 

a) 134,4 L b) 135,6L c)  222,3L 
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