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Modele de subiecte propuse pentru concursul Acad. Cristofor Simionescu 

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

Clasa a XII-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. Neutralizarea reprezintă o etapă importantă în procesele deepurare a apelor uzate 

industriale. Reacţia chimică care stă la baza acestui proces este: 

A. O reacţie cu formare 

de precipitat 

B. O reacţie dintre un acid şi o 

bază 

C. O reacţie cu formare de 

combinaţii complexe 

 

2. Sunt considerate reacţii ireversibile reacţiile din care rezultă: 

A.un compus greu solubil 

(de exemplu, un precipitat) 

B.un compus ușor solubil C. un compus total disociat 

 

3. Manipularea metalelor alcaline trebuie realizată cu precauţie, deoarece la contactul 

acestora cu apa are loc o reacţie chimică care este: 

A. endotermă B. fără cedare sau primire de căldură C. exotermă 

 

4. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte: 

A. Un acid este o substanţă 

care cedează ioni HO- 

B. Un acid este o substantă 

care cedează protoni (H+) 

C. Un acid este o substanţă 

care cedează electroni 
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5. Completează corespunzător următorul enunţ:“După viteza de stabilire a stării de echilibru 

chimic, reacţiile de ardere carburant (benzină sau motorină, sau GPL) comparativ cu reacţiile 

de ‘ardere internă’ din organismul uman sunt ... și influenţate de ...”:  

A. rapide / temperatură B. lente / presiune C. rapide / plante 

 

6. Pentru o reacţie chimică dată,entalpia de reacţie, ca formă de stocare a energiei în sistem 

la presiune constantă, se calculează: 

A. sumând entalpiile de formare 

ale reactanţilor cu cele ale 

produșilor de reacţie 

B. sumând entalpiile de 

formare ale reactanţilor și 

scăzând entalpiile de forma-

re ale produșilor de reacţie 

C. sumând entalpiile de 

formare ale produșilor de 

reacţie și scăzând entalpiile 

de formare ale reactanţilor 

 

7. Este adevărat că entalpia de formare este: 

A. egală cu căldura cedată sau 

primită la formarea unui mol de 

substanţă din elementele 

componente 

B. mai mică decât 

entalpia de 

decompunere 

C. se măsoară în condiţii 

standard de 0⁰C și 1 atm 

 

8.Efectul termic asociat dizolvării unui mol de substanţă într-un volum mare de solvent se 

exprimă prin: 

A. solubilitate B. căldură specifică C. căldură de dizolvare 

 

9. Arderea combustibililor solizi, necesară pentru obţinerea agentului termic în halele de 

producţie, este un proces: 

A. endoterm, care nu 

necesită oxigen 

B. exoterm, care necesită oxigen C. nu este însoţit de efecte 

termice 

 

10. Este adevărat că în conformitate cu legea lui Hess efectul termic al unei reacţii chimice: 

A. nu depinde de 

etapele intermediare 

de reacţie 

B. nu depindede starea finală a 

produșilor de reacţie  

C. depinde numai de starea 

iniţială a reactanţilor  

 

11. Prin arderea combustibililor fosili se formează cantităţi semnificative de CO şi CO2 care 

ajung în atmosferă, contribuind astfel la fenomenul de încălzire globală. Ştiind că entalpia de 

formare a CO este de – 110,5 kJ/mol, iar cea a CO2 este de – 393,5 kJ/mol, se poate spune: 
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A. CO2 este mai stabil 

decât CO 

B. CO este mai stabil decât CO2 C. CO şi CO2 au stabilităţi 

comparabile 

 

12. Se consideră următorii compuși organici hidrocarbonaţi caracterizaţi prin căldura lor de 

ardere: (1) propan, C3H8 (g) (Qardere = -530,60 kcal/mol); (2) acetilenă, C2H2 (g) (Qardere = -

337,30 kcal/mol); (3) toluen, C7H8 (l) (Qardere = -934,50 kcal/mol) și (4) uree (s) (Qardere = -

151,50 kcal/mol). Care dintre acești compuși poate fi considerat cel mai bun combustibil în 

procesele de ardere?   

A. C7H8 B. uree C. propan 

 

13. Care din reacţiile următoare este endotermă: 

reacția 1) CH4(g) + 2O2(g)   CO2(g) + 2H2O(l),  H1 = -890 kJ/mol  

reacția 2) 2C(s) + H2(g)  C2H2(g),  H2 = +227 kJ/mol  

reacția 3) C(s, grafit) + O2(g)  CO2(g), H3 = -94,05 kJ/mol  

A. reacţia 1 B. reacţia 2 C. reacţia 3 

 

14. Industrial, apa este utilizată în desfăşurarea a numeroase procese tehnologice, in diferite 

stări de agregare (solidă, lichidă sau gazoasă). Care din următoarele procese  este exoterm: 

proces 1: topirea gheţii, H2O(s) → H2O(l), H = +6,01 kJ/mol 

proces 2: vaporizarea apei, H2O(l) → H2O(g), H = +44,0 kJ/mol 

proces 3: neutralizarea, H+ (aq) + HO- → H2O(l), H = -57,56 kJ/mol 

A. proces 1 B. proces 2 C. proces 3 

 

15. Motorina este un amestec de hidrocarburi printre care și decan (C10H22). Dacă se 

consideră că un automobil consumă 7 kg decan la 100 km, să se calculeze volumul de dioxid 

de carbon degajat la parcurgerea unei distanţe de 1000 km, în condiţii normale:  

A. 168,9 m3 B. 72,33 m3 C. 108,9 m3 

 

SUBIECTUL II          40 puncte 

 

16. Prin arderea completă a unui amestec de hidrocarburi (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 
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- pentru CO2 (g), /mol 

- pentru H2O(g), /mol 

A. 239,70 kJ/mol B. 1168,28 kJ/mol C. 889,94 kJ/mol 

 

17. Care este volumul de butan, în condiţii normale, care arde cu 44,828 m3 O2? 

A.154,58 m3 B.44,828 m3 C. 145,691 m3 

 

18. Care este cantitatea de lapte de var cu o concentraţie de 10% necesară teoretic pentru 

modificarea pH-ului de la 4 la 7 în cazul a 10 m3 apă uzată acidă conţinând H2SO4 ? 

A. 279,72 g soluţie B.27,972 g soluţie C. 56 g soluţie 

 

19. Care este capacitatea calorică a unui calorimetru în care are loc amestecarea a 50 mL 

apă la temperatura de 20⁰C cu 50 mL apă fierbinte la temperatura 58⁰C, știind că 

temperatura amestecului ajunge la 40⁰C ? 

A. 20,92 J/grad 

 

B. 2,092 J/grad C. 10,46 J/grad 

 

20. În condiţii standard, valoarea căldurii de neutralizare a unui acid tare cu o bază tare este 

57,33 kJ/mol. Dacă neutralizarea HCl se face cu NaOH sau KOH, căldura de neutralizare în 

condiţii normale (25⁰C și 1 atm) va fi: 

A. Mai mare în cazul 

NaOH decât în cazul 

KOH când este egală 

cu 57,33 kJ/mol  

B. Mai mare în cazul KOH decât în 

cazul NaOH când este egală cu 

57,33 kJ/mol 

C. Aceeași în cazul NaOH și 

a KOH, egală cu 57,33 

kJ/mol 

 

21. Care este entalpia de descompunere a sulfurii de carbon dacă entalpia de formare a 

acesteia este de +87,78 kJ/mol și corespunde reacţiei: C(s) + 2S(s) → CS2(l).   

A. 99,25 kJ/mol B.-87,78 kJ/mol C. -87,87 kJ/mol 

 

22. 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. 2631,5 m3 B. 657,8 m3 C. 1315,6 m3 

 

 

23. Să se calculeze căldura de combustie a etilbenzelului dacă se cunosc următoarele călduri 

de formare: 
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- pentru C6H5C2H5(l), = -12,50 kJ/mol 

- pentru CO2(g), = -393,50 kJ/mol 

- pentru H2O(l), = -285,83 kJ/mol 

A. +4539,65 kJ/mol B. -4564,65 kJ/mol C. -1706,35 kJ/mol 

 

24. Cunoscând următoarele reacții termochimice:  

C6H12(l) + 9O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(l) H1 = -4003 kJ/mol  

C6H14(l) + 19/2O2(g) → 6CO2(g) + 7H2O(l) H2 = -4163 kJ/mol  

H2O(l) → H2(g) + 1/2O2(g)    H3 = +285,83 kJ/mol 

Calculați care este entalpia standard a reacției de hidrogenare a 1-hexenei la hexan:  

C6H12(l) + H2(g) → C6H14(l) ? 

A. +126,00 kJ/mol B. -125,83 kJ/mol C. +160,00 kJ/mol 

 

25. Care este valoarea energiei degajate prin combinarea a 0,6 moli de H2 la temperatura de 

25°C şi presiunea de o atmosferă cu suficient O2(g) pentru a se forma apă lichidă în aceleași 

condiții. Se consideră următoarea ecuație termochimică:  

H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l) + 68,3 kcal  

A. 20 kcal B. 28,98 kcal C. 13,66 kcal 

 

 

SUBIECTUL  III          30 puncte 

 

26. Câte grame de apă se pot încălzi de la 5° la 58°C prin arderea a 1,5 moli de metan? Se 

cunoaște ecuaţia termochimică: CH4(g)+ 2O2(g)→CO2(g) + 2 H2O(g) + 802,2kJ şi căldura 

specifică a apei 4,18 J/g °C.  

A. 5431,52 g B. 2132,37 g  C. 1203,30 g 

 

27. Să se calculeze valoarea entalpiei standard de combustie a etanului: C2H6(g) + 7/2O2(g) 

→ 2CO2(g) + 3H2O(g) dacă se cunosc următoarele reacții termochimice:  

C2H6(g) → 2C(s) + 3H2(g)  H1 = +20,2 kcal/mol 

C(s) +O2(g) → CO2(g)  H2 = -94,0 kcal/mol  

H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(g)   H3 = -57,6 kcal/mol  

A. 300 kcal/mol B. -200 kcal/mol C. -340,6 kcal/mol 
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28. La arderea a 5 moli amestec butan și propan se degajă 27240 kJ. Să se calculeze 

concentrația procentuală volumică (%) a butanului în amestec. Se dau entalpiile molare de 

ardere: ∆Hbutan = - 6440kJ/mol;  ∆Hpropan= -3960 kJ/mol. 

A. 28% butan  B. 20% butan C. 60% butan  

 

29. Calculați căldura degajată la arderea a 4 kmoli amestec gazos care conţine, în procente 

volumetrice (sau de moli): 40% CH4 şi 60% C2H6, pe baza următoarelor reacții termochimice: 

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

2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(I) ΔHr2= -2861 kJ/mol  

A. 6803,1.103 kJ B. 3751,0.103 kJ C. 8862,6.103 kJ 

 

30. Se consideră un pahar Erlenmayer în care se introduc 60 ml solutie de HCl 37% cu 

densitatea =1,19 g/cm3 și care se neutralizează cu o soluție diluată de NaOH. Să se 

calculeze căldura degajată din procesul de neutralizare știind că la reacția unui mol de acid 

tare cu o bază tare se degajă o căldură de neutralizare de 57,33 kJ/mol. 

A. 41,494 kJ B. 57,33 kJ C. 112,46 kJ 

 

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 molară 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!! 


