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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 XII-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. Care dintre construcţiile enumerate mai jos pot fi folosite pentru stocarea apei: 

a) castele de apă      b) canale c) conducte supraterane 

 

 

2. Menționați care este modalitatea de captare a unei ape de suprafaţă: 

a) dren sau galerie radială b) priză de mal c) foraj 

 

 

3. Prin aerarea de suprafață a apei (sau prin insuflare de aer în apă sau antrenarea de jeturi de apă în 

aer) se elimină din apa tratată: 

a) materii în suspensie b) săruri de calciu și magneziu  c) compuși volatili 

 

 

4. Care este cel mai folosit și ieftin procedeu de îndepărtare a materiilor solide în suspensie din apa 

brută: 

a) sedimentarea b) ozonarea c) preclorinarea 

 

 

5. Care este cel mai eficient procedeu de eliminare nedestructivă a compușilor organici din apă: 

a) oxidarea-reducerea chimică b) adsorbția c) filtrarea 

 

 

6. Apele uzate care sunt deversate în rețeaua de canalizare trebuie să nu conțină: 

a) detergenți b) resturi de mâncare      c) substanțe explozive și gaze toxice emise   

 

 

7. În cazul apei potabile, considerând valorile admisibile ale indicatorilor de calitate, pH-ul trebuie 

să aibă valoarea: 

a) 4,5 b) 7,3 c) 10,4 

 

 

 

 

12.3 
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8. Recoltarea probelor de apă pentru analize se face în flacoane de: 

a) sticlă sau plastic ce se pot 

închide ermetic 

b) numai în flacoane de sticlă 

cu dop rodat 

c) numai în flacoane de plastic cu 

dop 

 

 

9. Care este denumirea indicatorului CCO-Cr și care este unitatea lui de măsură: 

a) Consumul biochimic de 

oxigen, mg O2/L 

b) Consumul chimic de 

oxigen; mg O2/L 

c) Duritatea, mg O2/L 

 

 

10. Care ar trebui să fie procentul de eliminare al microorganimelor dintr-o apă brută care este 

tratată în vederea potabilizării într-o stație de tratare și numărul maxim admis de coliformi totali în 

apa tratată distribuită consumatorilor ? 

a) 90% și 50 coliformi totali b) 100% și 0 coliformi totali   c) 99,92% și 10 coliformi totali 

 

 

11. Pentru tratarea unei surse de apă cu un conținut de compuși organici de până la 10 mg O2/L, 

varianta tehnologică recomandată este:  

a) preclorare-coagulare-

sedimentare-filtrare-

dezinfecție 

b) aerare-filtrare-schimb ionic-

ozonizarea-dezinfecție 

c) coagulare-sedimentare-filtrare-

ozonizare-dezinfecție 

 

 

12. Alcalinitatea unei ape este dată de: 

a) dioxid de carbon, acizi 

minerali, săruri ale acizilor tari 

cu baze slabe 

b) bicarbonaţi, carbonaţi 

alcalini, hidroxizi 

c) sulfaţi şi cloruri de calciu şi 

magneziu 

 

 

 

13. La tratarea apelor industriale acide, o etapă importantă o reprezintă neutralizarea lor. Este 

adevărat că reacţia de neutralizare, care are loc în acest caz, decurge: 

a) cu formarea unui precipitat c) cu absorbţie de căldură b) cu degajare de căldură 

 

 

14. Uleiurile neemulsionate se pot îndepărta din ape în timpul tratării folosind:  

a) separatoare de grăsimi b) filtre c) decantoare 

 

 

15. În treapta primară (sau mecanică) de tratare a unei ape uzate se urmăreşte: 

a) îndepărtarea ionilor metalici b) îndepărtarea compuşilor 

organici 

c) îndepărtarea impurităţilor 

solide 

 

 

16. O probă de apă (v=100 mL) se analizează pentru determinarea ionilor de calciu, folosindu-se 

20mL soluție de Complexon III 0,01M. Cantitatea de ioni de calciu (mg/L) din proba analizată este: 

(se dă: ACa = 40; MComplexon III = 372) 

a)  8,0 mg Ca/L b) 0,8 mg Ca/L c) 0,08 mg Ca/L 

 

 

17. O apă uzată are un CCO-Cr de 10,2 mg O2/L. Să se determine cantitatea de poluanți organici, 

exprimați în fenol, din 1 m3 de apă uzată. 

a) 8,56 g fenol/m3 b) 4,28 g fenol/m3 c) 10,78 g fenol/m3 
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18. O probă de apă brută (v=100 mL) a fost analizată în vederea determinării acidității totale, 

folosind ca indicator fenolftaleina și drept titrant 6,2 ml soluție de NaOH 0,1 M. Calculaţi aciditatea 

totală. 

a) 6,2 mval H+ b) 1,2 mval H+ c) 12,4 mval H+ 

 

 

19. O probă de apă brută (v=200 mL) a fost analizată în ceea ce privește conținutul total de materii 

solide folosind metoda gravimetrică (cu hârtia de filtru). Masa solidelor separate prin filtrare pe 

hârtia de filtru, după uscare, este de 0,2405 g, iar masa inițială a hâtiei de filtru uscate (înainte de 

filtrare) este 0,0542 g. 

a) 93,15 mg/L b) 931,5 mg/L c) 465,75 mg/L 

 

 

20. Pentru determinarea concentraţiei de ioni clorură dintr-o probă de apă potabilă, 100 mL apă se 

titrează cu 3,5 mL AgNO3 de concentraţie 0,05 N. Cantitatea de ioni clorură din apa potabilă este:  

a) 62,12 mg/L b) 124,24 mg/L 31,06 mg/L 

 

 

21. Pentru încălzirea unei hale de producţie se consumă zilnic 5 gigacalorii (5·109 calorii). Ştiind că 

prin arderea unui mol de CH4(g) se produce o cantitate de căldură de 212,8 kcal, volumul de gaz 

metan necesar pentru încălzirea halei timp de 5 zile este: 

a) 657,8 m3 b) 2631,5 m3 c) 1315,6 m3 

 

 

22. Care este valoarea energiei degajate prin combinarea a 1,2 moli de H2 cu suficient O2(g) pentru 

a se forma apă lichidă în condiţii normale (temperatura de 25°C şi presiunea de 1 atm.). Se 

consideră următoarea ecuație termochimică: H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l) + 68,3 kcal  

a) 81,96 kcal b) 68,3 kcal c) 28,98 kcal 

 

 

23.  În atmosferă CO se oxidează la CO2 datorită prezenţei oxigenului din aer. Ştiind că entalpia de 

formare a CO este 
0

298fH = -26,40 kcal/mol, iar a CO2 este 
0

298fH = -94,00 kcal/mol, efectul 

termic al reacţiei de oxidare a CO la CO2 este de: 

a) +67,60 kcal/mol b) -67,60 kcal/mol c) -76,60 kcal/mol 

 

 

24. Varul nestins (CaO), utilizat ca agent de neutralizare în tratarea apelor industriale, se obţine prin 

descompunerea termică a calcarului (CaCO3), conform reacţiei:  

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g). 

Ştiind că: Hf(CaCO3(s)) = -1206,9 kJ/mol; Hf(CaO(s)) = - 635,1 kJ/mol şi Hf(CO2(g)) = -393,5 

kJ/mol, căldura necesară pentru descompunerea a 10 kg calcar este: 

 

 

25. La arderea unui kilogram de cărbune se degajă 35 MJ. Calculaţi masa (kg) de calcar CaCO3 care 

se descompune cu ajutorul căldurii degajate la arderea a 2 kg cărbune. Ecuaţia termochimică a 

procesului care are loc este:CaCO3(s) + 118 kJ → CaO(s) + CO2(g). 

a) 11864,40 kg b) 5932,03 kg c) 59322,03 kg 

 

a) 178300 kJ b) 17830 kJ c) 1783 kJ 
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26. Prin arderea completă a unui amestec de hidrocarburi combustibile (metan, etan și etenă) în 

raport masic 1:2:2 se obține dioxidul de carbon și apă. Care este căldura degajată la arderea a 100 g 

amestec de hidrocarburi, cunoscând entalpiile lor de formare ?  

- pentru CH4 (g), /mol 

- pentru C2H6 (g), /mol 

- pentru C2H4 (g), /mol 

- pentru CO2 (g), /mol 

- pentru H2O(g), /mol 

a)  539,70 kJ/mol b) 1168,28 kJ/mol c) 489,94 kJ/mol 

 

 

27. La arderea a 5 moli amestec butan și propan se degajă 27240 kJ. Concentrația procentuală 

volumică (%) a butanului în amestec este: 

Se dau entalpiile molare de ardere: ∆Hbutan = - 6440kJ/mol;  ∆Hpropan = -3960 kJ/mol. 

a) 28 % butan b) 20 % butan  c) 50 % butan 

 

 

28. Într-un pahar Erlenmayer, 60 mL solutie de HCl 37% cu densitatea de 1,19 g/cm3 se 

neutralizează cu o soluție diluată de NaOH. Căldura degajată din procesul de neutralizare este:  

(Se dă căldura de neutralizare a unui acid tare cu o baza tare = 57,33 kJ/mol). 

a) 82,98 kJ b) 41,49 kJ c) 120,16 kJ 

 

 

29. Butanul poate fi folosit pentru obținerea de căldură, atât pentru consumatorii casnici, cât şi 

pentru cei industriali. Știind că la arderea unui mol de n-butan se degajă o cantitate de căldură de 

688 kcal, ce cantitate de căldură se degajă la arderea a 112 L de n-butan, măsurați în condiții 

normale:  

a) 3440 kcal b) 344 kcal c) 34,40 kcal 

 

 

30. Calculați căldura degajată la arderea a 8 kmoli amestec gazos care conţine, în procente 

volumetrice (sau de moli): 50% CH4 şi 50% C2H4, pe baza următoarelor reacții termochimice: 

CH4(g) + 2O2(g) →  CO2(g) + 2H2O(l),  Hr1 = -890 kJ/mol  

C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(I) ΔHr2= -1322 kJ/mol 

a) 884,80 103 kJ b) 8848 103 kJ c) 1884,8 103 kJ 

 

 

Notă: 

Se dau masele atomice: AC = 12 g/mol; AH = 1 g/mol; AO = 16 g/mol; AS = 32 g/mol;  

AN = 14 g/mol; ACa = 40 g/mol; AAl = 27 g/mol; AAg = 108 g/mol. 

 

 

 

Succes! 
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