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Clasa a IX-a 

 
 

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 60 minute. Succes! 

 

 

1. Ecosistemul este: 

a) unitatea organizatorică elementară a litosferei 

b) alcătuit din mediul biotic şi cel geofizic 

c) un sistem mixt format dintr-o componentă biotică și o componentă abiotică 

d) un sistem închis 

e) un sistem dezorganizat 

 

2. Echilibrul dinamic reprezintă:  

a) menţinerea stării de stabilitate a sistemelor biologice 

b) o însuşire fundamentală a sistemelor închise  

c) nu este o caracteristică a sistemelor biologice 

d) o stare nestaționară 

e) este dependent de tipul de biocenoză 

 

3. Structura biocenozei este determinată de:  

a) distribuţia, numărul şi biomasa speciilor componente, dinamica şi relaţiile dintre specii 

b) structura populațiilor componente 

c) relaţiile dintre specii și distribuția în spațiu 

d) nivelul producătorilor primari 

e) numărul și biomasa indivizilor din populație 

 

4. Bazinul hidrografic:  

a) este suprafaţa de pe care afluenţii sunt colectați de unul sau mai multe cursuri de apă 

b) este suprafaţa de pe care un râu sau fluviu îşi colectează apa prin afluenţi 

c) este suprafaţa de pe care toate apele sunt colectate de un ocean 

d) se desparte de bazinele hidrografice învecinate prin zona de confluență 

e) este constituit din apa meteorică colectată de un pârâu prin afluenţii săi 

 

5. Principalele funcţii ale unui ecosistem sunt:  

a) funcţia energetică, funcţia de circulaţie a materiei şi funcţia de autoreglare 

b) funcţia de autoreglare și funcția trofică 

c) funcţia de reproducere și funcția trofică 

d) funcţia energetică și funcţia de circulaţie a materiei 

e) funcţia simbiotică, de autoreglare și funcția trofică 

 

6. Producția primară într-un ecosistem acvatic este asigurată de: 

a) pești fitofagi 

b) pesti ichtioagi 

c) bacterii chemosintetizate 

d) alge și plante acvatice 



S3: PROTECȚIA MEDIULUI, filiera tehnologică 

2 | C L A S A  a  I X - a  

e) detritofagi  

 

7. Factorii geografici care determină structura biotopului sunt: 

a) temperatura și lumina  

b) poziţia geografică pe glob  

c) hidrogenul 

d) lumina și umiditatea 

e) vântul 

 

8. Ploaia acidă este o soluție formată din: 

a) apă, acid clorhidric și hidrogen sulfurat 

b) apă, acid sulfuric și acid azotic 

c) apă, amoniac și oxid de azot 

d) apă, acid clorhidric și acid sulfuric 

e) apă și dioxid de sulf 

 

9. Unul dintre principalele efecte negative generate de activitățile antropice asupra calității apei de 

suprafață este: 

a) fenomenul de migrație 

b) fenomenul de eutrofizare 

c) fenomenul de încălzire globală 

d) fenomenul de asimilație 

e) fenomenul de stratificare 

 

10. Circuitul apei în natură este un proces complex, influențat de o serie de factori precum: 

a) pH-ul apelor de suprafață 

b) cantitatea de energie radiată spre pământ 

c) grosimea litosferei  

d) compoziția atmosferei 

e) suprafața terestră 

 

11. Abundența relativă a unei specii reprezintă: 

a) numărul de indivizi dintr-o populație 

  b) influența unei specii asupra structurii biocenozei 

  c) raportul dintre numărul și masa indivizilor unei specii față de celelalte specii dintr-o probă 

sau din totalul probelor colectate în același timp 

  d) raportul dintre numărul de probe ce conține specia dată și numărul total de probe colectate 

în același timp 

  e) numărul de indivizi din cadrul biocenozei 

 

12. Densitatea maximă a apei se înregistează la temperatura de: 

  a) 4°C  

  b) 4°F  

  c) 4 K 

  d) 14°C 

  e) 0,4°C 

 

13. Gura de vărsare a unui râu reprezintă: 

  a) locul de vărsare într-un alt râu sau fluviu, lac, mare sau ocean  

  b) locul de vărsare într-un fluviu  

  c) linia de cumpănă a apelor  

  d) albia minoră 
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  e) nici o variantă nu este corectă 

 

14. În planul transversal al unui râu se disting următoarele elemente:  

  a) albia majoră și albia minoră 

  b) albia minoră și meandrele 

  c) linia care uneşte izvorul cu vărsarea 

  d) albia minoră, albia majoră, terasele și versanții 

  e) terase și defilee 

 

15. În funcție de capacitatea de adaptare la variaţiile de temperatură, organismele pot fi clasificate în 

următoarele categorii:  

a) euriterme, stenoterme, mezoterme  

b) poikiloterme şi homeoterme 

c) monofage și eurifage 

d) mezoterme și mezofile 

e) termofile și psihrofile 

 

16. Funcţia de autoreglare a ecosistemului este determinată de mecanismele proprii care îi permit 

acestuia să-şi menţină stabilitatea, aceste mecanisme sunt:  

  a) trofodinamice 

  b) biochimice 

  c) fizice și chimice 

  d) biodemografice și biogeochimice  

  e) nici o variantă nu este corectă 

 

17. Relația de dependență dintre două specii, cu efecte pozitive pentru ambii parteneri este:  

  a) parazitismul 

  b) comensalismul 

  c) mutualismul 

  d) neutralismul 

  e) concurența 

 

18. În zona de climă temperată, sezonul prevernal se caracterizează:  

a) printr-o biomasă crescută şi metabolism ridicat pentru toate speciile  

b) printr-o biomasă redusă şi intensificarea metabolismului organismelor 

c) printr-o biomasă redusă şi metabolism lent al producătorilor primari  

d) printr-o biomasă medie și corespunde perioadei cu numărul maxim de lanţuri trofice 

e) reducerea cantității de biomasă şi a metabolismului indivizilor 

 

19. Lanțul trofic al paraziților este format de obicei din:  

a) 2 verigi trofice 

b) 3 verigi trofice 

c) 2 sau 3 verigi trofice 

d) maxim 4 verigi trofice 

e) nici o variantă nu este corectă 

 

20. Care din urmatoarele lanturi trofice prezintă ce mai mare biomasă a verigilor trofice finale:  

a) frunze → afide → insecte sirfide → piţigoi → vultur 

b) alge  → pesti fitofagi → pesti carnivori → acvila 

c) iarbă → iepure → vulpe 

d) ghindă → porc mistreț 

e) iarbă→ lăcustă → broască →șarpe→bufniță 
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21. Câți moli de oxigen sunt disponibili într-o sală de clasă (c.n.) cu dimensiunile de 4 m x 3 m x 2 

m? 

a) 225 moli 

b) 22,4 kmoli 

c) 50 kmoli 

d) 100 moli 

e) 300 moli 

 

22. Știind că masa moleculară a azotului este egală cu masa moleculară a unui oxid al carbon, poluant 

al atmosferei rezultat în urma proceselor de ardere, atunci valența carbonului în oxidul respectiv este 

de: 

a) 1 

b) 2  

c) 3 

d) 4 

e) 0 

 

23. La analiza unui flux gazos industrial s-a depistat un oxid al azotului care a dat la analiză un 

conținut de 30,43% N (procente de masă). Care este formula compusului știind că masa moleculară 

a acestuia este 92 g/mol. (AN = 14; AO = 16). 

a) N2O 

b) NO 

c) N2O4 

d) N2O5 

e) NO2 

 

24. Apa amoniacală sau hidroxidul de amoniu este frecvent utilizată în industrie ca agent de curățare 

sau la fabricarea maselor plastice, a cauciucului sau a îngrăsămintelor. Să se calculeze ce concentrație 

procentuală masică are soluția de hidroxid de amoniu dacă se amestecă 2 moli de NH3 cu 2 moli de 

H2O. (AH = 1; AN = 14). 

a) 35,5 % 

b) 48,5 % 

c) 50,0 % 

d) 60,5 % 

e) 70,0 % 

 

25. Una dintre cele mai frecvente surse de emisie a gazelor cu efect de seră este arderea cărbunelui. 

Să se determine câți moli de CO2 sunt emiși în atmosferă la arderea a 4 tone de cărbune cu un conținut 

de carbon de 75%. (AC = 12; AO = 16) 

a) 2,0 x 105 moli 

b) 2,5 x 105 moli 

c) 200 kmoli 

d) 25 kmoli 

e) 12,5 x 105 moli 

 

26. Oxidul de calciu necesar în procesul de desulfurare a gazelor este obținut prin calcinarea 

calcarului. Să se determine care este puritatea calcarului utilizat știind că la calcinarea unei tone de 

calcar au rezultat 145,5 m3 de CO2 măsurat în condiții normale. (ACa = 40; AC = 12; AO = 16). 

a) 35 % 

b) 45 % 

c) 50 % 

d) 65 % 
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e) 70 % 

 

27. Cinci moli de apă lichidă sunt trecuți în stare de vapori. De câte ori crește volumul apei la 

evaporare? (ρH2O = 1g/cm3). 

a) de 75 ori 

b) de 124,44 ori 

c) de 1244,44 ori 

d) de 100 ori 

e) de 22,4 ori 

 

28. O metodă eficientă pentru purificarea fluxurilor gazoase poluate cu oxizi de sulf (SOx) este 

absorbția SOx într-o soluție de sodă caustică (NaOH) de concentrație 50%. Să se determine cantitatea 

de apă care trebuie evaporată pentru a obține o soluție cu concentrația de 50% din 500 g de soluție 

30% de sodă caustică. (AH = 1; AS = 32; ANa = 23; AO = 16). 

a) 100 grame 

b) 150 grame 

c) 200 grame 

d) 250 grame 

e) 300 grame 

 

29. Pentru neutralizarea apelor uzate poluate cu HCl se poate folosi soluție de NaOH. Să se calculeze 

câte grame de soluție de NaOH 15% sunt necesare pentru a neutraliza 10 mL soluție HCl 36% cu ρ 

= 1,17 g/cm3? (AH = 1; ACl = 36,5; ANa = 23; AO = 16). 

a) 30,77 g soluție NaOH 

b) 9,23 g soluție NaOH 

c) 4,616 g soluție NaOH 

d) 11,7 g soluție NaOH 

e) 46,16 g soluție NaOH 

 

30. Un spray cu un conținut de pesticide a fost aruncat din greșeală într-un râu a cărui viteza de 

curgere este de 120 L/s. Din cauza impactului, sprayul a fost găurit și a eliminat în râu 0,50 mg/L din 

pesticidul numit metoxiclor, timp de două ore. Ce cantitate de pesticid a fost eliminată în râu?  

a) 122400 mg 

b) 162 g 

c) 0,432 kg 

d) 4,32 kg 

e) 350 g 

 

 

 

 

 

Se dau masele atomice: AC=12 g/mol; AH=1 g/mol, AN=14 g/mol, AO=16 g/mol, AS=32 g/mol; 

ACl=35,5 g/mol, AAg= 108 g/mol.  

Volumul molar: Vm=22,4 L/mol.  

Constanta molară gazelor: R=0,082 L atm/mol K. 
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Clasa a X-a 

 
 

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. Succes! 

 

1.  Prin definiţie, poluanții reprezintă: 

a) Substanțe chimice și biologice 

b) Substanțe chimice și fizice  

c) Substanțe chimice 

d) Substanțe chimice, factori fizici, biologici 

e) Substanțe fizice și biologice 

 

2. Principalele categorii de poluanţi ai apei sunt: 

a) uleiuri, coloranți, săruri organice, substanțe fertilizatoare, microorganisme 

b) săruri organice, substanțe fertilizatoare, microorganisme  

c) compuși toxici anorganici, compuși organici greu sau nedegradabili, săruri organice, 

substanțe fertilizatoare, microorganisme 

d) compuși toxici anorganici, compuși organici greu sau nedegradabili, săruri organice 

e) săruri de metale grele, fenoli, produse petroliere 

 

3. După modul în care acţionează în timp, sursele de poluare ale mediului sunt: 

a) discontinue, accidentale  

b) continue, discontinue, accidentale 

c) accidentale, surse de poluare organizate 

d) surse fixe și surse mobile  

e) continue, accidentale 

 

4. Poluarea chimică a apei este determinată de prezenţa:  

a) compuşilor cu azot, fosfor, compușilor petrolieri, pesticidelor, etc.  

b) lichide cu temperatură ridicată 

c) lichide cu temperatură scazută 

d) compuşi greu solubili 

c) viruși și bacterii 

 

5. Limitarea poluării mediului datorită apelor rezultate din activităţile industriale se poate realiza 

prin: 

a) Folosirea unor tehnologii mai avansate 

b) Folosirea unor materii prime brute 

c) Epurarea apelor uzate înainte de evacuare 

d) Diluarea apelor poluate 

e) Reducerea timpului de funcţionare a instalaţiilor industriale 

 

6. Cei mai importanţi factori meteorologici care influențează dispersia poluanților în atmosferă 

sunt:  

a) calmul atmosferic, umiditatea aerului 

b) calmul atmosferic, temperatura 
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c) vântul, turbulența aerului 

d) vântul, umiditatea aerului 

e) vântul, turbulența aerului, calmul atmosferic, umiditatea aerului, temperatura 

 

7. Principalele straturi atmosferice sunt: 

a) Termosfera, exosfera  

b) Troposfera, stratosfera, ozonosfera  

c) Stratosfera, mezosfera, termosfera  

d) Troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera, exosfera  

e) Troposfera, ozonosfera, mezosfera, stratosfera, exosfera 

 

8. Ploile acide reprezintă un factor de poluare a mediului datorită faptului că: 

a) Produc inundaţii catastrofale 

b) Contribuie la eroziunea solului 

c) Contribuie la poluarea atmosferică 

d) Modifică circuitele biogeochimice din natură 

e) Contribuie la încălzirea globală 

 

9. Principala consecinţă a accentuării efectului de seră o reprezintă: 

a) Creșterea producției agricole 

b) Modificarea gravitației terestre 

c) Dispariția pădurii ecuatoriale 

d) Modificări în circuitul hidrologic  

e) Scăderea biodiversităţii 

 

10. Cele mai importante surse artificiale fixe de poluare a aerului sunt: 

a) Procesele industriale, procesele de combustie 

b) Transporturile rutiere 

c) Incălzirea globală 

d) Transporturile feroviare, maritime și aeriene; 

e) Procesele industriale și transporturile aeriene; 

 

11. Prin definiţie, fenomenul de eroziune a solului reprezintă:  

a) un proces geologic complex prin care particulele de sol sunt dislocate şi îndepărtate sub 

acțiunea eoliană și/sau hidrologică 

b) un proces geologic complex prin care particulele de sol sunt aşezate pe sol, sub acțiunea 

eoliană și/sau hidrologică 

b) un proces pedologic de natură biochimică 

c) un proces pedologic de natură chimică 

d) un proces de formare a compușilor macromoleculari cu o structură complex 

 

12. În funcţie de tipul poluanților, poluarea solului poate fi:  

a) de natură antropică 

b) de natură eoliană  

c) de natură hidrologică 

d) de natură fizică, chimică și biologică 

e) de natură aleatorie 

 

13. Cei mai importanţi poluanți ai solului sunt: 

a) Reziduuri lichide și gazoase 

b) Reziduuri solide și lichide 

c) Reziduuri solide, lichide, gazoase, antrenări de pulberi cu reziduuri gazoase; 
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d) Antrenări de pulberi cu reziduuri gazoase, reziduri solide 

e) Reziduuri lichide și antrenări de pulberi cu reziduuri gazoase.  

 

14. Gradul de contaminare a solului este determinat de: 

a) Regimul ploilor, umiditatea solului 

b) Tipul de vegetație, structura solului 

c) Concentrația poluanților 

d) Regimul ploilor, structura solului 

e) Regimul ploilor, umiditatea solului, tipul de vegetație, natura solului 

 

15. Principalii factori care contribuie la degradarea solului sunt: 

a) Ploile acide, smogul, poluarea apelor, omul 

b) Concentrația poluanților 

c) Curenții de aer, mișcările tectonice  

d) Mișcarea curenților atmosferici, turbulența apelor  

e) Omul, ploile acide, curenții de aer 

 

16. Procesele de autopurificare ale solului sunt o consecință a: 

 a) prezenței florei terestre 

 b) absenţei florei terestre 

 c) prezenței în sol a florei patogene 

 d) absenţei florei terestre şi prezenţa florei patogene 

 e) absenţei florei terestre şi absenţa florei patogene 

 

17. Principalii poluanți din apa uzată menajeră sunt: 

 a) săruri de metale grele, particule în suspensie, fenoli, compuși organici volatili 

 b) suspensii, fenoli, coloranți 

 c) produse petroliere, detergenți, pesticide, microorganisme, paraziți, substanțe minerale 

 d) detergenți, oxizi de azot, compuși organici volatili, suspensii insolubile 

 e) suspensii insolubile, fenoli, calcar 

 

18. Eliminarea substanțelor organice dizolvate dintr-o apă brută se poate realiza prin: 

a) cuplarea cu unele metale grele 

b) adsorbția lor la suprafața celulelor microorganismelor, în principal bacterii 

c) adsorbția pe cărbune activ 

d) adsorbția pe suprafața unor schimbători de ioni 

e) oxidare avansată cu ozon/apă oxigenată/radiație UV și adsorbție pe cărbune activ 

 

19. Cantitatea de aer utilizată/consumată de un om într-o zi este de: 

 a) 0,5 m3 

 b) 2,5 m3 

 c) 7 m3 

 d) 8 m3 

 e) 14-15 m3 

 

20. Necesarul mediu de apă pentru metabolism al unui om normal este de:  

a) 1 litru 

b) 2,5 litri 

c) 5 litri 

d) 5,3 litri 

e) 10 litri 
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21. Caracterul acid al ploii este datorat în principal de prezenţa: 

a) sărurilor 

b) oxizilor 

c) hidroxizilor 

d) acizilor nucleici 

e) pulberilor  

 

22. În ce constă rolul protector al stratului de ozon: 

a) previne ploile acide 

b) sterilizează aerul 

c) contribuie la efectul de seră 

d) absoarbe radiațiile UV 

e) contribuie la încălzurea globală 

 

23. În epurarea primară, reducerea conținutului de materii solide în suspensie într-un decantor 

orizontal se poate face în proporție de: 

a) 95 % 

b) 85 % 

c) 75% 

d) 65 % 

e) < 45% 

 

24. Denumirea corectă a alcanului care are în structura sa 4 atomi de carbon, dintre care unul este 

terţiar este:  

a) n-butan 

b) 1-butenă  

c) 2-butenă  

d) n-pentan  

e) izobutan 

 

25. Numărul total de atomi de hidrogen din structura pentanului este de:  

a) 6 

b) 8  

c) 10 

d) 12 

e) 14 

 

26. Prin încălzirea butanului la temperatura de 50oC și în prezență de AlCl3 acesta suferă o reacție 

de izomerizare. Izomerul format este: 

a) n-pentanul 

b) izobutanul 

c) butena 

d) etena 

e) 2-butena 

 

27. Determinați formula brută și moleculară ale unei substanțe organice cu masa molară M=126 

g/mol și următoarea compoziție procentuală: 57,14% C; 4,76% H și 38,09% O (Se dau masele 

atomice AC=12; AH=1; AO=16): 

a) formula brută: C4H3O2; formula moleculară: C8H6O4 

b) formula brută: C2H2O; formula moleculară: C6H6O3 

c) formula brută: CHO; formula moleculară: C2H2O2 

d) formula brută: CHO; formula moleculară: C4H8O2 
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e) formula brută: C2H2O; formula moleculară: C2H4O2 

 

28. Să se determine formula procentuală a substanței organice cu formula moleculară C4H10O2 

știind că substanța organică are masa molară M=90 g/mol (Se dau masele atomice AC=12; AH=1; 

AO=16): 

a) 53,33% C; 11,11% H; 35,55% O 

b) 32,5% C; 25,5% H; 42% O 

c) 54,54% C; 9,1% H; 36,36% O 

d) 64,5% C; 15,5% H; 20% O 

e) 43,33% C; 12,12% H; 44,55% O 

 

29.  Calculați volumul de CO2 (măsurat în condiții normale) care se degajă stoechiometric în urma 

reacției de ardere a 5 moli acetilenă: 

a) 134,4 L CO2 

b) 154 L CO2 

c) 334 L CO2 

d) 224 L CO2 

e) 554 L CO2 

 

30. La cracarea propanului se obține un amestec de gaze ce conține 20% propenă, 10% etenă și 40% 

propan nereacționat. Volumul de etenă (în condiții normale) care se obține din 1000 m3 propan este: 

a) 285,65 m3 

b) 500 m3 

c) 100 m3 

d) 342,65 m3 

e) 142,85 m3 

 

Notă: Se dau masele atomice ale elementelor: AC=12; AH=1; AO=16; ABr=80 . 
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Clasa a XI-a 

 
 

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 60 minute. Succes! 

 

 

1. Care dintre factorii enumeraţi mai jos sunt antropogeni? 

clima, solul, relieful 

acţiunea animalelor asupra altor organisme din biocenoză 

recultivarea pământurilor 

fluxurile şi refluxurile 

atmosfera, sursele de apă 

 

2. Care factori ai mediului înconjurător interacţionează în biocenoză? 

abiotici 

biotici 

antropogeni 

ecologici 

fizici 

 

3. Ce reprezintă factorul limitator? 

factorul ecologic favorabil pentru organism 

factorul ce se află în afara limitei de rezistenţă a organismului 

consecinţa negativă a activităţii umane 

factorul care limitează multiplicarea organismului respectiv 

factorul care limitează hrănirea organismului 

 

4. Care factor determină schimbările sezoniere la plante şi animale? 

temperatura 

durata zilei 

interacţiunile dintre organisme 

cantitatea de hrană 

umiditatea 

 

5. Care sunt trăsăturile caracteristice ale producătorilor? 

organisme autotrofe 

organisme heterotrofe 

consumatori ai substanţelor organice 

reducători ai substanţelor organice 

oxidanţi ai substanţelor organice 

 

6. Care dintre organismele enumerate mai jos sunt producători? 

animalele 

plantele 

omul 

bacteriile patogene 
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virușii 

 

7. Care este succesiunea lanţurilor trofice şi energetice în ecosistem? 

producători – consumatori – reducători 

consumatori – producători – reducători 

reducători – consumatori – producători 

producători – reducători – consumatori 

consumatori – reducători – producători  

 

8. Care dintre indicatorii enumeraţi caracterizează biocenoza? 

umiditatea 

condiţiile climatice 

biomasa totală 

tipul de sol 

tipul de apă 

 

9. Lanţurile trofice se instalează între: 

indivizii unei populaţii 

indivizii diferitelor populaţii 

indivizii unei specii 

indivizii diferitor specii 

indivizii care aparţin aceluiaşi lanţ trofic 

 

10. Care este factorul ce limitează creşterea biomasei totale a planetei? 

deficitul de O2 si CO2 

deficitul de H2O 

temperatura 

fluxul de energie 

relaţiile biotice 

 

11. Ţinând cont de starea de agregare, în categoria poluanților atmosferici sunt incluse: 

 substanțele asfixiante, fibrozante, gazele 

 gazele, alergenii 

 alergenii, particulele solide 

 suspensiile, gazele 

 gazele iritante, particulele solide 

 

12. Care din derivații halogenați de mai jos poate fi folosit la obținerea teflonului? 

cloroprenul 

clorbenzenul 

diclordifluormetanul 

tetrafluoroetena 

clorura de vinil 

 

13. Hexaclorciclohexanul se obține în reacția dintre: 

benzen și clor în prezență de AlCl3 

ciclohexan și clor prin substituție 

benzen și clor la lumină 

ciclohexadienă și clor prin adiție 

ciclohexenă și clor la 500 0C 
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14. Precizați care dintre substanțele menționate mai jos fac parte din categoria poluanților 

atmosferici:  

  a) azotul molecular 

  b) vaporii de apă 

  c) hidrogenul molecular  

  d) oxizii de azot exprimați prin NOx 

  e) oxizii hidrogenului 

 

15. Câți compuși halogenați corespund formulei C2HxCly, în care: 2x+y/2=6 și x+y=6? 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

e) nici unul 

 

16. Emisiile naturale şi antropice afectează semnificativ compoziţia chimică a aerului atmosferic. 

Încărcarea poluantă din aerul atmosferic, fără formare de poluanţi secundari, poate fi redusă prin: 

  a) oxidare fotochimică 

  b) condensare acidă 

  c) dispersie atmosferică 

  d) acumulare umedă 

  e) oxidare acidă 

 

17. Poluarea directă a solului se realizează datorită:  

a) scurgerilor din rețeaua de alimentare cu apă potabilă 

b) administrării de composturi şi îngraşăminte organice 

c) transportului agenților poluanți de vânt de pe un loc pe altul 

d) deversărilor de deșeuri, pesticide și îngrășăminte pe terenurile agricole 

e) construcţiei de canale de drenare a apei 

 

18. Ce acțiune au compușii halogenați cu fluor și clor? 

a) sunt corozivi 

b) distrug stratul de ozon 

c) se combină cu azotul atmosferei 

d) sunt inflamabili 

e) sunt higroscopici 

 

19. Valori mari ai indicatorului CCO-Cr, de 700-1500 mg O2/L, se pot găsi în: 

a) apa de fântână 

b) apa de irigație 

c) apa de ploaie 

d) apa uzată 

e) apa de mare 

 

20. Freonii: 

a) sunt produși fluorurați ai alcanilor superiori 

b) se obțin prin acțiunea clorului asupra derivaților fluorurați 

b) prezintă toxicitate pentru organism 

c) au efect negativ asupra stratului de ozon 

d) sunt compuși foarte instabili 
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21. Se dau compușii: (I): 1-clorobutan, (II): 1-cloro-2-metilpropan, (III): 2-cloro-2-metilpropan. 

Care dintre aceștia formează un alcool secundar prin hidroliză? 

a) (I) și (II) 

b) (III) 

c) (I) 

d) (II) 

e) Nici unul 

 

22. Derivații polihalogenați pot fi: 

a) numai geminali 

b) numai vicinali 

c) geminali și vicinali 

d) nesaturați, numai geminali 

e) nesaturați, numai vicinali 

 

23. Care este hidrocarbura cu M=84 și care, prin monoclorurare fotochimică dă cinci izomeri (fără 

stereoizomeri)? Se dau MC=12; MH=1 

a) 3-metil-pentan 

b) 2,2-dimetilpropan 

c) 2-metilpentan 

d) izobutan 

e) nici un răspuns corect 

 

24. Turbiditatea este un indicator de calitate al apei potabile. Pentru a fi utilizată în consumul uman, 

valoarea acestui indicator nu trebuie să depăşească: 

  a) 100 UNT 

  b) 50 UNT 

  c) 10 UNT 

  d) 5 UNT 

  e) 1 UNT 

 

25. O resursă naturală de apă este impurificată (afectată calitativ) dacă conținutul de materii în 

suspensie este de: 

a) 350 mg/L 

b) 100 mg/L 

c) 35 mg/L 

d) 10 mg/L 

e) 3,5 mg/L 

 

26. Solul este considerat poluat, dacă conţinutul de hidrocarburi din petrol este de: 

a) 10 mg/kg sol uscat 

b) 50 mg/kg sol uscat 

c) 100 mg/kg sol uscat 

d) 500 mg/kg sol uscat 

e) 1000 mg/kg sol uscat 

 

27. Raportul dintre masa moleculară a unei alchene și a unei alchine este 7:10 iar raportul dintre 

numărul atomilor este 6:7. Cele două hidrocarburi sunt: 

a) propena și acetilena 

b) etena și butina 

c) etena și propina 

d) butena și acetilena 
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e) propena și propina 

 

28. Ce cantitate de alcool benzilic se obține din 759 kg clorura de benzil, dacă randamentul de 

reacție este de 73 %? 

a) 450,03 kg 

b) 473,04 kg 

c) 375,14 kg 

d) 357,12 kg 

e) 275,15 kg 

 

29. Izomerul γ al hexaclorciclohexanului este un insecticid foarte puternic, cunoscut sub numele de 

lindan. Cunoscând că izomerul se găsește în procent de 13% în hexaclorciclohexan, cantitățile de 

benzen și clor necesare obținerii a 116,4 kg lindan sunt: 

a) 120 kg C6H6 și 354,12 kg Cl2 

b) 140 kg C6H6 și 725,02 kg Cl2 

c) 270 kg C6H6 și 605, 14kg Cl2 

d) 240 kg C6H6 și 655,39 kg Cl2 

e) 344 kg C6H6 și 844,44 kg Cl2 

 

30. La descompunerea termică a butanului, se obține un amestec amestec de compuși cu următoarea 

compoziție molară: C2H4 : C3H6 : C4H8 : C4H10 = 2 : 3 : 4 : 2. Conversia utilă la dehidrogenare, 

conversia totală a butanului și randamentul de reacție au valorile: 

a) Cu = 25 %, Ct = 75,5 % și η = 81,33 % 

b) Cu = 25,50 %, Ct = 75,0 % și η = 61,23 % 

c) Cu = 18,18 %, Ct = 71,71 % și η = 51,44 % 

d) Cu = 36,36 %, Ct = 81,81 % și η = 44,44 % 

e) Cu = 22,22 %, Ct = 55,55 % și η = 77,33 % 

 

 

 

 

 

 

Se dau masele atomice: AC=12 g/mol; AH=1 g/mol, AN=14 g/mol, AO=16 g/mol, AS=32 g/mol; 

ACl=35,5 g/mol, AAg= 108 g/mol.  

Volumul molar: Vm=22,4 L/mol.  

Constanta molară gazelor: R=0,082 L atm/mol K. 
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Clasa a XII-a 
 

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 60 minute. Succes! 

 

1. Captarea apelor de suprafaţă nu se poate realiza prin:  

priză de mal  

canal de colectare 

foraj  

baraj 

lac de accumulare 

 

2. Puțul pentru apă este folosit pentru captarea unei resurse naturale de apă de tipul: 

apă de ploaie 

apă subterană 

apă curgătoare 

lac natural sau artificial  

apă marină sau oceanică 

 

3. Cele mai frecvent folosite construcții pentru stocarea apei potabile înainte de distribuție la 

consumatori sau în caz de cerințe reduse de consum, sunt: 

canale de colectare  

foraje de acumulare  

rezervoare îngropate sau supraterane  

drenuri  

conducte îngropate sau supraterane 

 

4. Apa este distribuită prin rețele mai mult sau mai puțin complicate (simple, liniare, ramificate, 

inelare etc.). Rețeaua inelară se folosește în mod frecvent în cazul:  

rețelei industriale  

rețelei rurale 

rețelei urbane 

reţelei unui complex agricol/zootehnic  

reţelei şcolare 

 

5. Compușii organici volatili prezenți într-o resursă de apă pot fi eliminați prin: 

oxidare chimică 

dezinfecție  

sedimentare  

aerare 

coagulare-floculare 

 

6. Tratarea apei prin coagulare-floculare permite eliminarea următoarelor substanțe: 

compuși organici volatili  

compuşi organici nebiodegradabili 

săruri de anorganice  

particule coloidale  

dioxidului de carbon și alte gaze dizolvate 

 

7. Care sunt substanțele dintr-o apă brută care se pot elimina distructiv prin oxidare chimică și 

exprima prin indicatorul de oxidabilitate (mg O2/L):  
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sulfați și azotați 

substanțe organice oxidabile 

oxigenul dizolvat 

uleiuri și grăsimi  

minereuri silicatice și rocile dure  

 

8. Solidele în suspensie dintr-o apă brută pot fi îndepărtate eficient prin:  

aerare  

adsorbție  

oxidare biologică  

sedimentare  

schimb ionic  

9. Apele potabile trebuie să aibă un conţinut de azotați (NO3
-) de: 

10 mg/l 

71 mg/l 

150 mg/l 

300 mg/L 

710 mg/l 

 

10. Care este denumirea indicatorului CCOCr și care ar trebui să fie valoare acestuia în cazul unei 

ape potabile:  

Consumul biochimic de oxigen, < 2 mg O2/L  

Consumul chimic de oxigen, < 5 mg O2/L  

Conţinut de bacterii oxidazice, 0-10 nr./mL  

Conținut de monoxid de carbon, 0-50 mg/L  

Conținut de carbon organic total, < 10 mg O2/L 

11. Valoarea pH-ului apei potabile poate fi de: 

pH=2,4 

pH=4,5 

pH= 7,3 

pH=10,6 

pH=12,8 

 

12. Recoltarea, conservarea și transportul probelor de apă naturală și apă uzată pentru analize de 

laborator are o importanță deosebită pentru corectitudinea și calitatea datelor obținute. De aceea 

precizați care din următoarele afirmații nu este corespunzătoare:  

recoltarea probelor de apă se face numai în flacoane de sticlă sau plastic care se pot închide ermetic 

recipientul de colectare nu se umple până la refuz astfel încât șă rămână bule de aer în interiorul 

vasului 

recipientul de recoltare se clătește de câteva ori cu apa de analizat și apoi se urmează procedura 

recomandată de prelevare a probei 

transportul recipientelor de recoltare cu probe de apă / apă uzată, conservate sau nu, se transportă la 

laboratorul de analiză în lăzi frigorifice, într-un timp cât mai scurt posibil 

conservarea probelor recoltate se face prin refrigerare sau adăugare de reactive chimivi specifici 

 

13. În cazul unei ape subterane, conținutul de materii în suspensie poate fi de: 

15 mg/l  

1 mg/l 

60 mg/l 

100 mg/l 

1500 mg/l 
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14. Pentru tratarea unei surse naturale de apă cu un conținut redus de solide coloidale (< 2 UNT), 

duritate peste 15G, continut redus de compuși organici dizolvați (< 2,5 mg O2/L) și conţinut de 

azotati (NO3
-) de sub 50 mg/L, varianta tehnologică recomandată este:  

preclorare-coagulare-sedimentare-oxidare-adsorbtie-dezinfecție  

aerare-filtrare-ozonizare-dezinfecție  

aerare-perclorare-coagulare-dezinfecție  

aerare-filtrare-schimb ionic-dezinfecție  

perclorare-aerare-filtrare-dezinfecție 

 

15. O apă industrială care conține ioni de metale grele (Zn2+, Cu2+, Pb2+, Ni2+, etc.) este tratată în 

mediu bazic (7,8-10,5) cu lapte de var și carbonat de sodiu. Reacţia chimică predominantă în apa 

industrială este:  

Reacţia de substituţie  

Reacţia de adiţie  

Reacţia de complexare  

Reacţia de neutralizare  

Reacţia de precipitare 

 

16. Îndepărtarea substanțelor organice biodegradabile din apele uzate se poate realiza într-o 

instalație de epurare biologică cu nămol activ care poate fi alcătuită din: 

biofiltru și decantor secundar 

un bazin de aerare și un bazin de sedimentare  

bazine de pământ 

filtru de contact cu cărbune activ 

nici o variantă de mai sus nu este corectă 

 

17. Pentru separarea uleiurilor și grăsimilor din apele uzate sunt folosite utilaje / procese de tipul: 

filtre multistrat cu nisip-sol-cărbune-pietriș/ filtrarea rapidă 

decantoare / sedimentare primară  

separatoare de grăsimi / flotație cu aer dizolvat 

deznisipatoare orizontale / deznisipare 

coloane de schimb ionic / schimb ionic 

 

18. Care din următoarele procese și operații unitare se pot aplica în trepta de epurare avansată în 

vederea reutilizării / recirculării apei epurate: 

oxidare chimică simplă 

schimbul ionic 

filtrarea rapidă pe strat de nisip 

adsorbție 

oxidare avansată – adsorbție pe cărbune activ – ultrafiltrare 

 

19. O probă de 1 L apă brută a fost analizată privind conținutul total de materii solide folosind 

metoda gravimetrică. Dacă hârtia de filtru după uscare căntarește 0,6215 g și masa inițială a hârtiei 

de filtru uscate a fost de 0,05215 g, conținutul total de solide din proba de apă analizată este de: 

1138,70 mg/L  

569,35 mg/L  

284,68 mg/L  

621,50 mg/L  

521,50 mg/L 
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20. Aciditatea totală a unei probe de apă brută (100 mL) s-a determinat folosind 8,5 ml soluţie de 

NaOH 0,1 M în prezenţă de fenolftaleina ca indicator. Care este valoarea calculată a acidității 

totale:  

0,85 mval H+ 

85,0 mval H+  

8,5 mval H+ 

1,70 mval H+  

34,0 mval H+ 

 

21. Concentrația ionilor de calciu într-o probă de apă brută, determinată prin titrare 

complexonometrică, este de 60 mg Ca/L. Care este concentrația complexonului III folosit la titrare 

în mediu puternic alcalin (pH=12) și în prezență de murexid, dacă 100 mL de apă a fost titraţi cu 12 

mL complexon III. (Se dă: ACa = 40; MComplexon III = 372)  

0,125 M  

0,0125 M  

0,025 M  

0,25 M  

0,01 M  

 

22. Să se calculeze concentraţia de echilibru a fierului exprimată sub formă de ion feric (Fe3+) din 

apa unui lac acid (pH = 1,8), format deasupra unei zone cu zăcământe bogate de fier (exprimată sub 

formă de Fe(OH)3), pentru care se consideră că produsul de solubilitate este de Ps = 2. 10-39. Se dă: 

AFe = 56. 

0,112 mg/L  

1,344 mg/L  

0,896 mg/L  

0,448 mg/L  

13,440 mg/L 

 

23. Concentrația de cloruri pentru o probă de apă brută analizată în laborator este de 46,15 mg Cl-

/L. Care este volumul de soluție de AgNO3 0,01N folosit pentru titrarea unei probe de apă de 100 

mL? Se dă: ACl = 35,50; MAgNO3 = 169,87. 

130 mL  

6,50 mL  

13,00 mL 

46,15 mL  

168,87 mL 

 

24. Care este cantitatea de compuși organici, exprimați în fenol (C6H5OH) (g/m3), dintr-o apă uzată 

care are un CCO-Cr de 10,2 mg O2/l. Se dă: MC6H5OH = 94. 

10,78 g fenol/m3  

17,12 g fenol/m3  

8,56 g fenol/m3  

5,86 g fenol/m3  

6,85 g fenol/m3 

 

25. Calculați căldura degajată la arderea a 10 kmoli amestec gazos care conține, în procente 

volumetrice (sau de moli): 75% CH4 și 25% C2H2, considerând următoarele reacții termochimice: 

CH4 (g) + 2O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O (l),  H1 = -890 KJ/mol 

C2H2 (g) + 3O2 (g) → 2CO2 (g) + 2H2O (l),  H2 = -1322 KJ/mol 

4160 .103 KJ 

2495 .103 KJ 
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9980 .103 KJ 

14970 .103 KJ 

8900 .103 KJ 

 

 

26. Câți kmoli de dioxid de carbon sunt degajați la parcurgerea unei distanţe de 580 km, în condiţii 

normale, știind că un automobil care funcționează pe motorină (exprimată global prin decan, 

C10H22) consumă 5,8 kg decan la 100 km. Se dă: MC10H22 = 142. 

0,12 kmoli  2,37 kmoli  7,10 kmoli 23,69 kmoli 118,85 kmoli 

 

27. Care este cantitatea de căldură necesară pentru a transforma un cub de gheață cu latura de 8 cm, 

care are temperatura de -12C, în apă cu temperatura de +25C dacă se consideră cunoscute 

densitatea gheții de 0,92 g/cm3, căldura specifică a apei în stare solidă de +2,01 J/g.C, căldura 

specifică a apei în stare lichidă de 4,18 J/g.C și căldura latentă de topire pentru gheață de 6,01 

KJ/mol ? 

122 KJ 

132 kJ 

218 KJ 

319 KJ 

342 KJ 

 

28. Căldura de neutralizare a unui acid tare cu o bază tare este de 57,33 kJ/mol. Ce cantitate de 

căldură se degajă la neutralizarea a 200 mL solutie de HCl 37% cu densitatea de 1,19 g/cm3, cu o 

soluție diluată de NaOH. 

69,16 kJ  

41,49 kJ  

138,31 kJ  

171, 99 kJ  

207,47 kJ 

 

29. Care este căldura degajată la arderea a 15 moli de amestec butan și propan, dacă amestecul 

gazos conține 40% butan în concentrație procentuală volumică, iar entalpiile de ardere a butanului 

şi a propanului au valorile de -6440 KJ/mol și respectiv de -3960 KJ/mol ? 

35640 KJ 

38640 KJ 

74280 KJ 

109920 KJ  

112920 KJ 

 

30. Consumul zilnic de combustibil gazos (gaz metan) într-un apartament dintr-un bloc în sezonul 

rece (iarnă) este în medie de 3 m3. Care este cantitatea de căldură generată lunar (30 zile) dacă se 

știe că prin arderea unui mol de metan (CH4) se produc 212,8 kcal ? (1Gcal = 109 cal) 

0,555 Gcal 

0,855 Gcal 

1,710 Gcal 

8,550 Gcal 

21,28 Gcal 

 

 

Se dau: AC = 12; AH = 1; AO = 16; AS = 32; AN = 14; ACa = 40; AAl = 27; AAg = 108. 
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