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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare – 
 2020 

 
Profilul: Resurse naturale și protecția mediului  
Domeniul/Calificarea: Protecția mediului/Tehnician ecolog și protecția calității 
mediului  
Clasa: a XII-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. Alcalinitatea permanentă a apei este zero dacă: 

a. pH > 4,5;     
b. pH < 8,2; 
c. pH > 8,2;   
d. pH = 4,5. 

 
2. Proporţia, exprimată procentual, dintre numărul de probe în care este prezentă o specie 
şi numărul total de probe analizate, reprezintă: 
a. abundenţa; 
b. frecvenţa; 
c. dominanţa; 
d. abundenţa numerică. 

 
3. Indicatorul fizic care oferă informaţii asupra conţinutului în săruri minerale al apei naturale 
de suprafaţă este: 
a. pH; 
b. turbiditatea; 
c. conductivitatea;   
d. suspensiile totale. 
 
4. Unul dintre indicatorii chimici determinați la analiza apei este: 
a. suspensiile totale; 
b. reziduul la 180oC; 
c. pH-ul; 
d. gustul. 
 
5. Spectrofotometrul este utilizat pentru determinarea unui indicator al apelor naturale 
denumit: 
a. turbiditate; 
b. conductivitate; 
c. aciditate; 
d. alcalinitate. 

 
6. Aciditatea apei se determină în laborator prin titrare cu o soluţie de: 
a. complexon III 0,05 m; 
b. K2Cr2O7 0,01 n; 
c. HCl 0,1 n; 
d. NaOH 0,1 n.  
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7. În buletinul de prelevare a probelor din apele naturale se notează: 
a. folosința apei; 
b. conținutul de substanțe alcaline; 
c. aspectul probei cu o zi înainte de recoltare; 
d. cantitatea de suspensii. 

 
8. Releveul este o metodă de studiu: 
a. de laborator; 
b. de teren; 
c. a biodiversităţii genetice; 
d. a biodiversităţii peisagistice. 

 
9. Umiditatea solului se determină în laborator prin metoda: 
a. spectrofotometrică; 
b. gravimetrică 
c. volumetrică; 
d. potențiometrică. 

 
10. Speciile cu o frecvenţă mai mare de 50% într-o biocenoză, sunt considerate: 
a. constante; 
b. accesorii; 
c. accidentale; 
d. întâmplătoare. 
 
I.2. Transcrieţi pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în 
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi 
că enunţul este fals.           (5 puncte) 
a. Determinarea acidităţii apei se poate realiza prin metode volumetrice. 
b. Apa potabilă trebuie să aibă gust plăcut și de prospețime.  
c. Reziduul fix reprezintă totalitatea  substanţelor organice şi anorganice dizolvate în apă şi 
care  sunt  volatile la temperatura de 105˚C. 
d. Peisajul este un mozaic de ecosisteme naturale. 
e. Prelevarea probelor de apă se face în recipiente de sticlă sau polietilenă.  

 
I.3 În coloana A sunt notați indicatori chimici și fizici ai apelor naturale, iar în coloana 
B metoda de determinare. Realizaţi corespondenţa între termenii coloanei A și 
termenii coloanei B, scriind pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre fiecare cifră 
din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.     
                (5 puncte) 

A.  B. 

1. pH a. volumetrică 

2. conductivitate b. gravimetrică 

3. turbiditate c. spectrofotometrică 

4. reziduul fix d. potențiometrică  

5. acididate e. conductometrică 

 f. organoleptică 

 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                            30 puncte 
 
II.1. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere 
astfel încât enunţurile să devină corecte din punct de vedere științific.  (10 puncte) 
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a. Specia reprezintă o grupare de populații care se pot grupa între ele, dar care sunt izolate 
........(1)...... de alte specii. 

b. Textura solului este reprezentată de compoziția ……(2)……… a acestuia. 
c. Diferența dintre reziduul fix la 105 ºC şi reziduul .......(3)....... la 525 ºC  reprezintă cu 

aproximaţie substanțele organice din apă. 
d. Stabilitatea .......(4)....... este mare atunci când există un număr mare de specii și când 

acestea se află în echilibru. 
e. Metoda ..........(5)................ de determinare a pH-ului este mai precisă şi poate fi utilizată  

şi pentru ape tulburi şi colorate. 
 

II.2. Ecuaţia de mai jos reprezintă formula de calcul  a unui indice de diversitate:   
           (10 puncte) 

 

a. Precizaţi denumirea indicelui biocenozei definit cu ajutorul formulei date. 
b. Definiţi indicele identificat. 
c. Precizați unitatea de măsură a indicelui identificat. 
d. Enumerați, pe lângă indicele identificat, încă un indice folosit pentru studiul biodiversității 

ecosistemelor.  
                

II.3. Alcalinitatea apei este o proprietate chimică a acesteia. Precizaţi:     (10 puncte) 
a. Substanţele care pot imprima alcalinitatea apei. 
b. Principiul metodei de determinare. 
c. Reactivul utilizat la titrare. 
d. Tipuri de alcalinitate si indicatorii utilizaţi la determinarea fiecăruia. 
e. Unitatea de măsură.          

 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                40 puncte 
III.1.                      (20 puncte) 

La analiza unei ape de izvor s-au obţinut următoarele date experimentale:                                                                       
La determinarea pe aceeaşi probă a alcalinităţii s-au titrat 100 ml apă de analizat cu soluţie 
HCl 0,1 N, cu factor de corecţie 1,0010, atât în prezenţă de fenolftaleină cât şi de metiloranj. 
La titrare s-a consumat un volum de 2,3 ml soluţie HCl 0,1 N, până la virajul în prezenţă de 
fenolftaleină şi încă 5,1 ml până la virajul în prezenţă de metiloranj.  
Se cere: 
a. Calculaţi alcalinitatea permanentă şi totală a apei de analizat. 
b. Explicaţi de ce determinarea celor două tipuri de alcalinitate se poate face pe aceeaşi 
probă de apă.  
c. Scrieţi ecuațiile reacţiilor chimice care au loc la determinarea alcalinităţii totale. 
d. Interpretaţi şi explicaţi rezultatele obţinute. 

 

III.2.                                                                                                                       (20 puncte) 
Pentru a determina umiditatea unei probe de sol s-au făcut următoarele cȃntăriri: 
Masa fiolei goale = 15,5698 g;  
Masa fiolei cu sol = 28,6578 g; 
Masa fiolei cu sol uscat = 19,6532 g. 
a. Scrieţi formula de calcul a umidităţii solului (explicitaţi termenii). 
b. Calculaţi umiditatea. 
c. Precizaţi temperatura de uscare în etuvă.  
d. Menţionaţi 4 factori ce influenţează umiditatea solului. 


