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Modele de subiecte propuse pentru concursul Acad. Cristofor Simionescu 

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

Clasa a XI-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. Degajarea mare de căldură la arderea în aer a alcanilor a determinat utilizarea acestora 

drept combustibili. Un exemplu de combustibil care la nivel atmosferic este un gaz ce 

favorizează efectul de seră și contribuie deci la încălzirea globală, este: 

A. fenolul  B. CH4 C. acetilena 

 

2. Formula moleculară a unui compus organic ne indică: 

A. calitatea și numărul atomilor 

dintr-un mol de substanță 

B. raportul de combinare 

al elementelor între ele 

C. cota parte de participare a 

unui element la 100g 

substanță 

 

3. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte: 

A. Alcanii sunt hidrocarburi 

nesaturate 

B. Alcanii nu sunt solubili 

în apă, dar sunt solubili în 

solvenţi nepolari 

C. Hidrocarburile nu sunt 

compuşi ai carbonului cu 

oxigenul 

 

4. Etena este un compus ce poate forma amestecuri explozive cu aerul iar în concentrații 

mari cauzează asfixierea. Indicați o metodă de preparare pentru etenă: 

A. deshidratarea 1,4 diolilor 

 

B. prin procesul de cracare al 

alcanilor 

 

C. prin clorurarea 

propenei 
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5. Compușii organici care conțin numai legături simple se numesc: 

A. compuși saturați B. compuși nesaturați C. compuși cu legături multiple 

 

6. Izomerii sunt substanțe organice: 

A. cu aceeași formulă 

moleculară dar formulă 

structurală diferită 

B. cu aceeași formulă 

moleculară și structurală 

C. cu aceeași formulă 

structurală dar formulă 

moleculară diferită 

 

7. Prezența vaporilor de toluen în atmosferă, poate afecta sănătatea umană în caz de 

expunere prelungită și repetată, prin producerea de leziuni la nivel de organe. Halogenarea 

toluenului este o reacție: 

A. la catena laterală B. la nucleu C. de oxidare 

 

8. Benzenul este un compus organic incolor, extrem de inflamabil și volatil. În amestec cu 

aerul, formează o combinație explozivă, iar prin inhalarea lui în organism se pot produce boli 

foarte grave. Reacția de nitrare a benzenului cu acid azotic în prezență de acid sulfuric este o 

reacție de: 

A. eliminare B. adiție C. substituție 

 

9. Se estimează că în fumul de tutun se găsesc mai mult de 600 de compuşi ai azotului din 

care unii sunt cancerigeni. Clorura de metil formează împreună cu amoniacul un astfel de 

compus. Acesta este: 

A. metilamina B. anilina C. pirolidina 

 

10. Cloroformul, o substanță organică cu toxicitate ridicată, inclusă în lista substanțelor 

cancerigene, se obține prin clorurarea fotocatalitică a:  

A. etanului B. propanului C. metanului 

 

11. Ciclohexanul este un compus foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Câți atomi de hidrogen sunt în molecula ciclohexanului?  

A. 6 B. 10 C. 12 

 

12. Acetilena este un gaz incolor, foarte periculos deoarece prezintă o reactivitate foarte mare 

și se aprinde ușor. Prin inhalare se poate produce asfixierea organismului. Prin adiția HCl în 

exces la acetilenă se poate forma:  

A. un compus diclorurat B. un compus triclorurat C. un compus tetraclorurat 
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13. Benzenul adiţionează hidrogen în prezenţa catalizatorilor de nichel la 200oC, 

transformându-se într-o hidrocarbură care este foarte toxică pentru organismele acvatice, și 

poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Acest compus este: 

A. naftalina B. ciclohexanul C. acidul maleic 

 

14. Metanolul este foarte inflamabil şi arde cu flacără albastră-deschis având o acţiune toxică 

asupra organismului uman. În urma arderii, metanolul se transformă în: 

A. CO2+H2O+Q B. CH4+H2O+Q C. CO+H2O+Q 

 

15. Fenolul, substanță foarte toxică pentru unele specii acvatice, care poate provoca efecte 

adverse asupra sănătății umane și poate adăuga gust și miros apei potabile, la concentrații 

relativ scăzute, datorită efectului exercitat de gruparea OH asupra nucleului: 

A. este mult mai reactiv 

decât benzenul 

B. reacționează numai cu 

metale puternic 

electropozitive 

C. reacționează numai cu 

hidroxizii metalelor puternic 

electropozitive 

 

SUBIECTUL II          40 puncte 

 

16. Prin arderea incompletă a metanului, se obține gazul de sinteză. Unul din componentele 

acestui gaz este monoxidul de carbon. Prezența acestuia în atmosferă poate produce 

diminuarea stratului de ozon. Asupra organismelor are acțiune asfixiantă datorită combinării 

cu hemoglobina. Determinați care este volumul de oxigen necesar arderii metanului pentru 

obținerea a 44,8 L monoxid de carbon.  

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

 

17. Prin infiltrarea în sol a 1,2-dicloretanului, acesta poate dizolva substanțele organice și 

poate pătrunde în pânza freatică. Prin inhalare sau înghițire, acesta poate provoca 

îmbolnăvirea organismului uman. Care este compoziția în procente de masă a 1,2-

dicloretanului. 

A. 75% Cl; 30,5%C; 7,75%H B. 71,71%Cl; 24,24%C; 4,05%H C. 85% Cl; 10%C; 5%H 

 

18. Prin procedeul arcului electric se obțin 1120 m3 acetilenă (un gaz foarte periculos datorită 

reactivității foarte mari), care se folosesc astfel: 25% la sudura autogenă, 336 m3 la fabricarea 

policlorurii de vinil. Să se calculeze volumul de metan de puritate 98% necesar fabricarii 

acetilenei, considerând că nu au loc reacții secundare. 

A. 2 285,71 m3 B. 2218 m3 C. 2275 m3 
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19. Dioxidul de carbon este considerat principalul responsabil al "efectului de seră" care are 

drept rezultat creșterea temperaturii atmosferei. Prin arderea completă a 13,8g hidrocarbură 

aromatică mononucleară A se formează 46,2 g CO2. Să se determine compoziția în procente 

de masă a hidrocarburii. 

A. 91,3%C 

       8,7%H 

B. 92,5%C 

       7,5%H 

C. 90%C 

     10%H 

 

20. Calculaţi procentul masic de oxigen din compusul având formula C6H10O (ciclohexanonă, 

un lichid inflamabil care prezintă o toxicitate acută în cazul expunerii orale, dermice sau 

inhalare): 

A. 16,32% O  B. 15,33% O C. 14,25% O 

 

21. În urma combustiei a 3,52 g substanţă organică necunoscută care este un lichid inflamabil 

și care prin inhalare poate afecta sistemul nervos central provocând convulsii, dificultăţi de 

respiraţie și pierderea cunoștinței, s-au obţinut 7,04 g CO2 şi 2,88 g H2O. Să se determine 

formula moleculară a substanței, ştiind că aceasta are masa molară egală 88 g/mol. 

A. C2H6O B.C4H8O2 C. C2H4 

 

22. Un monoalcool are raportul de masă C:H:O = 12:3:8. Se cere formula moleculară și 

structurală a alcoolului respectiv, alcool care prin metabolizarea acestuia în ficat, se 

transformă într-un produs toxic asupra organismului uman. 

A. C2H6O 

CH3-CH2 -OH  

alcool etilic (etanol) 

B. CH4O 

CH3OH  

alcool metilic(metanol) 

C. C2H6O2 

HO–CH2CH2–OH 

Etilen glicol (glicol) 

 

23. O concentrație ridicată a azotului în aer poate conduce la o deficiență a oxigenului asupra 

corpului uman. Să se calculeze ce cantitate de azot se află într-un recipient cu volumul de 

10L dacă gazul are temperatura de 47oC și presiunea de 2 atm. 

A. 21,34 g B. 16 g C. 35,5 g 

 

24. Metanolul are o putere calorică mare și formează produşi de reacţie care nu poluează 

atmosfera, totuşi în prezent nu este folosit drept combustibil, din cauza acţiunii sale foarte 

toxice asupra organismului uman. Determinaţi masa de apă, exprimată în grame, care rezultă 

în urma arderii a 96 g de metanol (CH3-OH).  

A. 108 g apă B. 349,6 g apă C. 322,4 g apă 

 

25. Calculați volumul de CO2 (măsurat în condiții normale de temperatură și presiune) 

exprimat în litri care se formează prin arderea a 64g metanol (CH3-OH). Concentrații ridicate 
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ale emisiilor de CO2 provenite din arderea combustibililor precum și din alte surse, contribuie 

semnificativ la fenomenul de încălzire globală. 

A. 56 litri  B. 44,8 litri C. 32,4 litri 

 

SUBIECTUL  III          30 puncte 

 

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

mai importante gaze cu efect de seră. Care este conversia utilă a metanului (CH4) în clorură 

de metil (CH3Cl) dacă la clorurarea fotochimică masa de reacție rezultată conține 

CH3Cl:CH2Cl2:CHCl3:CCl4:CH4 = 5:4:3:2:1? 

A. 33,33% B. 23,3%  C. 43,3%  

 

27. În urma reacției de clorurare fotochimică a metanului rezultă un amestec de clorură de 

metil (CH3Cl) și clorură de metilen (CH2Cl2) ce conține 22,95% CH2Cl2. Se cere volumul de 

metan necesar obținerii a 388 kg amestec. 

A. 175m3 B. 155,88m3 C. 85m3 

 

28. La cracarea propanului se obține un amestec de gaze ce conține 20% propenă, 10% 

etenă și 40% propan nereacționat. Din 1000 m3 propan se obține un volum de etenă egal cu: 

A. 142,8 m3 B. 285,6 m3 C. 500 m3 

 

29. Volumul de metan în condiții normale de puritate 80% necesar obținerii a 243g HCN cu un 

randament ƞ=90% este de: 

A. 252 L B. 161,28 L C. 280 L 

 

30. Intoxicarea cu toluen se poate întâmpla, accidental sau voit, prin inhalare de fum, ingestie 

sau absorbție prin piele având acțiune periculoasă asupra organismului uman. Se prepară 3 

moli de clorură de benziliden prin clorurarea fotochimică a toluenului. Ce masă de toluen se 

consumă în proces la un randament ƞ=75%? 

A. 368 g B. 355 g C. 468 g 
 

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!! 

 


