
1 
 

  
 

 

Modele de subiecte propuse pentru concursul Acad. Cristofor Simionescu 

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

Clasa a X-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. Ciclohexanul este utilizat ca materie primă și ca solvent în industria chimică. Câţi atomi de 

hidrogen există în molecula ciclohexanului? 

A. 6                                                               B. 12                                                     C. 14 

2. Alcoolul izopropilic este un lichid foarte inflamabil, care provoaca iritații grave ale ochilor, 

somnolență sau amețeală. Prin deshidratarea alcoolului izopropilic rezultă: 

A. izopropena                        B. 2-propena                                                         C. propena 

3. Un produs foarte toxic pentru organismele acvatice, este naftalina. Care este cantitatea de 

carbon conţinută în 7,50 g naftalină cu formula moleculară  C10H8:  

A. 6,98 g C                                     B. 7,03 g C                                                  C. 7,12 g C  

 

4. Alchenele sunt substanțe organice cu foarte multe utilizări in industrie si agricultură. În 

reacţiile de adiţie ale alchenelor se rup legăturile:  

A. C-C                                            B. C=C                                                      C. C-H  

 

5. Ce substanță organică lichidă, foarte inflamabilă, care în cantitate mare este toxică pentru 

organism, se foloseste la obținerea etenei prin deshidratare?  

A. etan                                            B. etanol                                             C. acid acetic  
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6. La nivel atmosferic, metanul, cel mai simplu alcan, este un gaz care favorizează efectul de 

seră. Reacția de clorurare a metanului la lumină în fază gazoasă este: 

A. Reacție de adiție               B. Reacție de substituție              C. Reacție de izomerizare 

 

7. Etena, ca mai toate hidrocarburile, acţionează ca un asfixiant. În cantităţi mari poate 

provoca anestezia. În molecula acestei hidrocarburi  nesaturate sunt: 

A. Cinci legături  σ                  B. Şase legături σ                C. Este o singură legătură σ   

 

8. Din punct de vedere fiziologic şi toxicologic, etanul, C2H6, este considerat inert. Totuşi la 

concentraţii mari, etanul are acţiune asfixiantă, care se  manifestă prin înlocuirea oxigenului 

din sânge şi aer. Care este compoziţia în procente de masă a etanului: 

A. 80% C, 20% H                         B. 75% C, 25% H                          C. 40% C, 60% H  

 

9. Butanul, gaz uşor lichefiabil la temperatura  obişnuită şi cu putere calorifică apreciabilă 

poate da reacții de: 

A. Substituţie                                   B. Adiţie                                   C . Polimerizare  

 

10. Etena este  un gaz care arde cu flacară luminoasă şi formează cu oxigenul amestecuri 

explozive.  În reacția bromului cu etenă se formează:  

A. Dibrometenă                            B.  Dibrometan                                    C. Brometenă 

 

11. Cifra octanică (CO) a unei benzine reprezintă rezistența la autoaprindere a 

combustibilului, adică rezistența la detonație. Drept hidrocarbură care detonează greu, adică 

are rezistență la autoaprindere mare, se folosește izooctanul,  căruia i se atribuie, în mod 

convențional cifra octanică CO = 100 . Structura acestuia este:  

A. 2, 4, 2- trimetilpentan            B. 2, 2, 4-tetrametilpentan        C. 2, 2, 4-trimetilpentan  

 

12. Cloroformul, o substanță cancerigenă, este folosit mai ales ca diluant și la producerea 

Fluorchlorkohlenwassn (FCKW) care este răspunzător de formarea golurilor de ozon din 

straturile superioare ale atmosferei. Cloroformul se obține prin clorurarea fotocatalitică a: 

A. Etanului                                   B. Metanului                               C. Propanului                                              

 

13. Butanul este principalul component al gazului petrolier lichefiat (GPL). Prin arderea 

butanului se obţine dioxid de carbon, un gaz cu efect de seră. Câţi litri de aer sunt necesari 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Benzin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Combustibil
https://ro.wikipedia.org/wiki/Octan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ozon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atmosfer%C4%83
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pentru a arde 1 litru de butan. Se ştie că în aer există 20% volumetric O2, iar volumele se 

măsoară la 0ºC şi 1 atm: 

A. 23,5 litri aer                                 B. 35,2 litri aer                  C. 32,5 litri aer 

14.  Alcanii inferiori sunt inodori, iar cei superiori au miros caracteristic. Pentru a depista 

scurgerile de gaz din conducte şi a evita poluarea mediului  se adaugă amestecului gazos 

format din alcani, compuşi organici, a căror denumire este: 

A. mercaptani                                   B.alcadiene                          C.olefine 

15. Evaluarea şi reducerea riscurilor în cazul dezastrelor ecologice se bazează pe 

cunoaşterea proprietăţilor alcanilor, care sunt  compuşi organici nepolari, practic insolubili în 

apă.  În molecula alcanilor toţi atomii de carbon au starea de hibridizare: 

A. sp2                                                                        B. sp                                         C. sp3 

 

SUBIECTUL II          40 puncte 

 

16. Fenolftaleina este o substanţă organică folosită,în special ca indicator de pH pentru 

determinarea unor indicatori de calitate a apei prin titrări acido – bazice. Cunoscând M=318 şi 

compoziţia procentuală 75,47% C, 4,40% H, restul fiind oxigen, formula moleculară este: 

A.C20H14S2O2                                       B. C20H14O4                                           C.C14H20O4 

 

17. Metanul  se formează în natură prin acţiunea anaerobă a unor bacterii asupra resturilor 

animle şi vegetale de pe fundul lacurilor. Acest proces natural de putrezire este folosit, astăzi, 

în condiţii controlate, pentru a descompune în produse netoxice deşeurile organice din apele 

uzate ale marilor oraşe.Prin oxidarea incompletă a 5 m3  de metan de puritate 95% se obţine 

o masă de cărbune. Cantitatea de cărbune obţinută este:  

 A.3,456 kg                                    B. 2,678 kg                               C. 2,544 kg 

 

18. Alcoolul etilic  este folosit pe larg ca  solvent, sursă de combustibil și ca materie primă în 

sinteza altor compuși chimici. De asemenea, este și un drog psihotrop care dă dependență, 

cauzând o intoxicație acută caracteristică. Prin deshidratarea alcoolului etilic se obține etenă. 

Câți litri de etenă (00C și 1 atm) vor rezulta prin eliminarea apei din 25 ml alcool etilic(d=0, 

788 g/cm3)? 

A. 8,99 litri                                     B. 9,59 litri                                      C. 9,99 litri  
 

19. Hexanul,  utilizat în adezivii folosiţi în marochinarie şi industria încalţamintei, în lacuri, 
cerneluri şi vopsele, solvent  de polimerizare la obţinerea polipropilenei şi polietilenei de  
înalta densitate, precum şi în procesul de obţinere a uleiurilor  vegetale rafinate,  este iritant 
pentru ochi, piele şi tractul respirator. Câți izomeri ai hexanului conțin atomi de carbon terțiari: 

A. 5                                                B. 3                                                        C. 5 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Solvent
https://ro.wikipedia.org/wiki/Combustibil
https://ro.wikipedia.org/wiki/Materie_prim%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sintez%C4%83_chimic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dependen%C8%9B%C4%83_de_substan%C8%9Be_psihotrope
https://ro.wikipedia.org/wiki/Intoxica%C8%9Bie
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20. Butena,  gaz incolor care este prezent în petrolul nerafinat în cantități prea mici ca să 

poată fi extras,  poate fi utilizată ca monomer pentru polibutenă. Hidrogenarea butenei este 

favorizată de: 

A. creșterea presiunii         B. scăderea presiunii                  C. Presiunea nu influențează  

 

21. Acidul acetic este un lichid incolor cu miros pătrunzător și iritant. Este utilizat atât ca 

solvent, deși este puternic coroziv, cât și la prepararea unui număr mare de compuși 

importanți, printre care acetanimida, anhidrida acetică, cetena, acetatul de vinil și acidul 

acetilsalicilic, acetatul de celuloză, esteri utilizați în parfumerie, coloranți. Ce alchenă 

formează prin oxidare energică numai acid acetic: 

A. 2 – butena                                  B. Etena                                            C. Propena  

 

22. Pentanul este un alcan cu  formula moleculară  C5H12, care prezintă  3 izomeri structurali. 

Pentanul și izomerii săi sunt componenți ai unor combustibili și sunt folosiți în laborator  ca  

solvenți. Izomerul pentanului, prin a cărui halogenare la 3000 C, rezultă un singur derivat 

monohalogenat este: 

A. Izopentan                                B. n – pentan                                        C. Neopentan  

 

23. 2-metil -2-butena este un lichid limpede, incolor, cu un miros asemanator cu cel al 

petrolului. Este  mai puțin densă decât apa și insolubilă în apă. Prin urmare, plutește pe apă. 

Vaporii sunt mai grei decât aerul. Prin oxidarea 2 – metil – 2 – butenei cu permanganat de 

potasiu și acid sulfuric se formează: 

A. 2 moli de acid acetic     B. un mol de acid acetic și un mol de acetonă     C. un mol de 

acetonă și 2 moli de dioxid de carbon  

 

24. Prin reacția de adiție a HCl la propenă se obține 2-cloropropanul, care este considerat un 

produs cu toxicitate ridicată pentru mediu. Ce cantitate de 2-cloropropan se obține din 168g 

propenă? 

A. 452g                 B. 306g                          C. 252g 

25. Benzina este un  lichid incolor, ușor inflamabil, cu miros caracteristic, produs petrolier sau 

de sinteză, folosit mai ales drept combustibil la motoarele cu explozie. Una dintre 

componentele principale ale benzinei este hidrocarbura saturată aciclică a cărei masă 

moleculară este 86 g/mol. Determinați formula moleculară a hidrocarburii și numărul 

izomerilor posibili. 

A. C5H12, 4 izomeri                 B. C6H14, 5 izomeri                               C.  C6H14, 6 izomeri 

 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Acetanimid%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anhidrid%C4%83_acetic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cetena&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Acetat_de_vinil&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aspirin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aspirin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acetat_de_celuloz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Esteri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alcan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Combustibil
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solvent
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SUBIECTUL  III          30 puncte 

 

26. Unul dintre componentele gazului de sinteză obţinut prin arderea incompletă a metanului 

este monoxidul de carbon. Prezenţa monoxidului de carbon în atmosferă poate produce 

diminuarea stratului de ozon.  Asupra organismelor are acţiune asfixiantă din cauza 

combinării sale cu hemoglobina. Determinaţi care este volumul de oxigen necesar arderii 

metanului pentru obţinerea a 44, 8 litri de monoxid de carbon.  

A. 44,8 L                       B. 22,4 L                                 C. 67,2 L  

 

27. 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. 

Se ard complet un alcan și o alchenă, fiecare cu câte 2 atomi de C în moleculă. Precizați în 

care caz raportul de combinare dintre hidrocarbură și oxigen este 1: 2, exprimat în volume: 

A. În nici un caz           B. Numai în cazul alcanului                 C. Numai în cazul alchenei  

 

28. Etena se obține pe cale industrială aproape exclusiv prin descompunerea termică a 

alcanilor din petrol. Ce cantitate de etenă se poate fabrica dintr-un amestec de etan și metan 

care are densitatea de 1g/L? 

A. 850, 55 kg etenă                        B. 910, 74 etenă                            C. 870 kg etenă  

 

29. Prin ardere, 29g dintr-o hidrocarbură saturată care intră in compozitia gazului petrolier 

lichefiat, formează 45g apă. Formula moleculară a hidrocarburii este: 

    A. etan                                                B. Propan                                     C. Butan 

 

30. Metanul se formează în natură prin acţiunea anaerobă a unor bacterii asupra resturilor 

animle şi vegetale de pe fundul lacurilor. Acest proces natural de putrezire este folosit, astăzi, 

în condiţii controlate, pentru a descompune în produse netoxice deşeurile organice din apele 

uzate ale marilor oraşe. Volumul de metan de puritate 80% necesar obținerii a 270g acid 

cianhidric este: 

A. 224L                                                 B. 179,2L                                     C. 280L 
 

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 molarăa gazelor: R= 0,082·L atm/ mol·K.  

 

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!! 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83

