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Profilul: Resurse naturale și protecția mediului  
Domeniul/Calificarea: Protecția mediului/Tehnician ecolog și protecția calității 
mediului  
Clasa: a XI-a          
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
Subiectul I                                20 puncte 
 
I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:   

        (10 puncte) 
1. Pentru soluţiile mai diluate decât cele de concentrație exactă, factorului de corecţie F 

esteː 
a. F>1; 
b. F<1; 
c. 0,9000<F<1,1000; 
d. F=1. 

 
2. Fenolftaleina într-o soluție cu pH = 9 are culoarea: 

a. roşu-carmin; 
b. galben; 
c. incolor; 
d. portocaliu. 

 
3. Titrul teoretic al unei soluţii de Na2CO3(MNa2CO3= 106) de concentraţie 0,1N este: 

a. 0,5300 g/cm3; 
b. 0,0530 g/cm3; 
c. 0,0053 g/cm3; 
d. 0,0530 g/cm3. 

 
4. Determinarea în grame de NH3 dintr-o soluţie apoasă este o metodă: 

a. colorimetrică; 
b. gravimetrică; 
c. volumetrică; 
d. electrometrică. 

 
5. Legea echivalenţei se exprimă prin relaţia: 

a. nA + VA  =  nB + VB; 
b. nA • VA  =  nB • VB; 
c.  nA / VA  =  nB / VB; 
d. nA - VA  =  nB -VB. 

 
6. Soluţia de concentraţie normală se prepară într-un: 

a. balon cotat; 
b. balon Wurtz; 
c. balon cu fund plat; 
d. balon cu fund rotund. 

 
7. Concentraţia molară a unei soluţii se poate defini ca: 

a. numărul de grame de substanţă dizolvată într-un 1000 cm3 de solvent; 
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b. numărul de moli de substanţă dizolvată în 1000 g soluţie; 
c. numărul de moli de substanţă dizolvată în 1000 cm3 soluţie; 
d. numărul de miliechivalenţi-gram dizolvați în 1 dm3 soluţie. 

 
8. Deșeuri provenite din sectorul agro-industrial sunt: 

a. nămol orășenesc;  

b. deșeuri sanitare; 

c. dejecţii; 

d. deșeuri menajere. 

 

9. Din clasa deşeurilor stradale fac parte: 
a. deşeuri din hârtie; 
b. reziduuri agricole; 
c. deşeuri medicale; 
d. nămol orăşenesc. 
 

10. Sunt deşeuri combustibileː 
a. depuneri de grăsimi; 
b. reziduuri ceramice sticlă; 
c. reziduuri ceramice; 
d. depuneri de cenuşă. 

 
I.2. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în 
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi 
ca enunţul este fals.                     (5 puncte) 
1. Boraxul este o substanță cu caracter alcalin. 
2. În volumetrie cu ajutorul factorului de corecţie se corectează volumele soluțiilor de titrant. 
3. Materialele de construcții rezultate prin demolarea clădirilor sunt deşeuri inerte. 
4. Fixanalele se folosesc pentru prepararea soluțiilor de concentraţii aproximative. 

5. Eroarea de citire a volumului cu ajutorul biuretei se datorează excesului de reactiv. 
 
I.3. În coloana A sunt enumerate grupe/categorii de deşeuri iar în coloana B sunt 
exemple ale acestora. Scrieţi pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre cifrele din 
coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.     
             (5 puncte) 
 

A. Grupe/categorii de deşeuri B. Exemple deşeuri 

1. deşeuri menajere 
2. deşeuri stradale 
3. deşeuri din construcţii şi demolări 
4. deşeuri sanitare 
5. deşeuri zootehnice 

 

a. gunoi de grajd, dejecții animaliere 
b. catetere, seringi cu ac expirate 
c. resturi alimentare de fructe și legume 
d. frunze, praf 
e. nisip, pietriş, ciment 
f. sterilul din exploatări miniere, nămoluri 
industriale 

 
Subiectul al II-lea                                30 puncte 
 
II.1. Scrieţi pe foaia de concurs informaţiile corespunzătoare spaţiilor libere din 
afirmațiile de mai jos:                (10 puncte) 
 

a. Deşeurile stradale fac parte din categoria deşeurilor provenite din sectorul  ...(1).....şi 
public. 

b. Soluţiile de concentraţie ….(2)…… se mai numesc şi soluţii etalon. 
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c. Titrantul utilizat la determinarea volumetrică a ....(3)... este soluția de HCl. 
d. md din formula concentrației procentuale reprezintă ........... (4).................. 
e. Factorul de corecţie este un număr care arată de câte ori o soluţie de concentraţie 

aproximativă este mai ....(5)..... sau mai diluată decât soluţia de concentraţie exactă. 
 
II.2.    Răspundeți următoarelor cerințe:                                                                  (20 puncte) 
       a. Definiți deșeurile provenite din sectorul gospodăresc și public.        
       b. Enumerați categoriile de deșeuri provenite din sectorul gospodăresc și public. 
       c. Descrieți metodele de valorificare a deșeurilor din sectorul gospodăresc și public. 
 
Subiectul al III-lea                                       40 puncte 
 
III.1 Calculați:                                       (20 puncte) 

Se amestecă 200 ml soluție NaOH 0,5M, cu 100 ml soluție NaOH 2 N, 400 ml soluție 
NaOH 5% (ρ=0,9g/cm3) şi 100 ml apă. Ce concentraţie normală și molară are soluţia 
obţinută? 
A Na = 23; AH = 1; AO = 16 
 
III.2 Calculați:                   (20 puncte) 

Se titrează 10,00 cm3 dintr-o soluție de amoniac 6,12% (ρ=0,973 g/cm3) cu o soluție 
de acid clorhidric 1N. Să se calculeze volumul de titrant adăugat până la punctul de 
echivalență.  
 
Se dă: AN= 14; AH= 1; ACl= 35,5. 
 
 


