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PROPRIETĂȚILE UNICE ALE IONILOR METALICI ȘI ALE
COMBINAȚIILOR COMPLEXE ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI
prof. drd. Voinea Irina-Gabriela,
Școala Gimnazială ’’Ion I.C. Brătianu’’, București
Setul de instrumente actual al agenților activi anticancer este extins, având
proprietăți multiple, celulare și biologice, pe mai multe tipuri de tumori. În ultimele
cinci decenii, dezvoltarea medicamentelor în tratamentul cancerului s-a mutat de
la citotoxicitatea tradițională la proiectarea rațională a medicamentelor selective
care acționează asupra țintelor celulare specifice

[1,2].

Cu toate acestea, rămân

provocări semnificative, iar interfața dintre biologia structurală și chimie poate
oferi cele mai eficiente mijloace de descoperire și îmbunătățire a noilor
medicamente anticancer [3].
În natură, ionii metalici, cum ar fi zincul și cuprul, sunt utilizați pe scară
largă în multe sisteme biologice și joacă un rol cheie în funcționarea normală a
organismelor vii

[4].

Metalele tranziționale precum cuprul, fierul și manganul sunt

implicate în multe procese biologice, de la transferul de electroni la cataliză și
sunt adesea asociate cu situsuri active în proteine și enzime [4]. Cu toate acestea,
în procesele biochimice normale, dereglarea unora dintre aceste metale
esențiale a fost implicată în dezvoltarea diferitelor boli patologice, precum
cancerul

[5].

Aceste funcții celulare necesită cantități extrem de mici de metale,
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dar foarte bine controlate. În schimb, alte metale precum arsenul, cadmiul, cromul
și nichelul sunt mai puțin benefice din cauza gamei lor largi de efecte secundare
toxice, inclusiv carcinogenitatea [4,6].
Metalele sunt componente celulare fundamentale, acestea funcționează
în mai multe procese biochimice esențiale în organismele vii. Metalele au
proprietăți unice, inclusiv activitate redox, moduri de coordonare variabile și
reactivitate față de substraturile organice. Datorită reactivității lor, metalele sunt
strâns reglate în condiții normale, iar concentrațiile anormale de ioni metalici sunt
asociate cu diferite boli patologice, inclusiv cancerul. Din aceste motive,
combinațiile complexe ca medicamente sau promedicamente prezintă interes ca
potențiali agenți antitumorali. Utilizările în medicină ale metalelor și sărurilor lor
au fost folosite de-a lungul istoriei omenirii, de la chimia medicală până în
timpurile moderne.
De-a lungul istoriei, mulți complecși care conțin metale au fost folosiți
pentru a trata o varietate de boli [7]. În chimia medicală dominată în mod tradițional
de chimia organică, combinațiile complexe au apărut ca instrumente de
diagnostic și agenți anticancer

[8].

Descoperirea neașteptată a cisplatinei, cis-

[Pt(NH3)2Cl2], a stimulat cercetarea agentului II anticancerigen.

Figura 1 Formula de structură a cisplatinei
Cu toate acestea, aplicarea sa clinică este limitată din cauza toxicității
dependente de doză și rezistenței la medicamente și a activității cu spectru îngust
[9,10].

Aceste limitări au condus la investigarea compușilor pe bază de platină cu

toxicitate mai mică, selectivitate mai mare și spectru de activitate mai larg

[11,12].
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Figura 2 Formulele de structură ale carboplatinei și oxaliplatinei
Diferite combinații complexe care conțin ioni metalici precum zinc (II),
cupru (II), aur și agenți de chelare au primit o atenție inteligentă ca potențiali
agenți tumorali metastatici

[13-16].

În plus, investigarea complecșilor care conțin

ruteniu în studiile clinice atestă potențialul realizat al utilizării compușilor pe bază
de metale în tratamentul cancerului [17,18]. Metalele care profită de proprietățile lor
fizico-chimice distinctive sunt folosite ca instrumente puternice în identificarea
cancerului [19] .
Sectorul științei chimice medicale cuprinde, nu se limitează la,
administrarea (sau îndepărtarea) unei particule de metal într-un (sau dintr-un)
sistem biologic pentru funcții terapeutice sau de diagnosticare

[20].

O proprietate

crucială a metalelor este că aceștia sunt ioni încărcați în soluție care se pot lega
de moleculele biologice încărcate. Astfel, sarcina poate fi reglată fin, rezultând
generarea unei specii care poate fi cationică, anioică sau neutră [4,21]. În plus, ionii
metalici cu afinitate mare pentru electroni vor polariza considerabil, favorizând
generarea de reacții chimice de hidroliză [21] .
În ultimii ani, sectorul științei chimice medicale a primit o atenție
considerabilă în studiul agenților tumorali metastatici

[22,23].

Deși metalele sunt

folosite de-a lungul istoriei omenirii în tratarea a numeroase tulburări patologice,
doar de la descoperirea de referință a cisplatinei în anii 1960, impactul total al
compușilor pe bază de metal în tratamentul cancerului a fost absolut realizat. Ca
urmare a prezenței metalelor sub condițiile celulare ar putea fi o metodă strict
reglementată, administrările acceptabile de medicamente care conțin metale ar
trebui să fie subliniate cu rigurozitate pentru a obține cel mai bun răspuns
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terapeutic asociat

[24,25].

În caz contrar, fiecare exces și deficiență de metale ar

putea duce la toxicitate nedorită.
Compușii care conțin metale oferă mai multe beneficii față de compușii
standard pe bază de carbon în cadrul dezvoltării celor mai noi compuși medicali.
Aceste avantaje apar din cauza capacității lor de a coordona liganzii într-o
configurație tridimensională, permițând astfel funcționalizarea grupărilor care pot
fi adaptate la ținte moleculare conturate

[26, 27].

Complecșii pe bază de metale

oferă o un mediu larg pentru a crea o gamă de structuri moleculare distincte care
conferă un spectru bun de numere de coordonare și geometrii, în plus ca
proprietăți cinetice, care nu pot fi realizate cu compuși standard pe bază de
carbon [8,28,29].
Rolul critic pe care îl joacă metalele în funcționarea și întreținerea vieții
evidențiază rolul extins pe care îl joacă natura în reglarea acestor componente
vitale. Succesul clinic al cisplatinei a oferit „dovada conceptului” pentru
investigarea metalelor, esențiale sau neesențiale, și a complexelor lor de
coordonare ca potențiali agenți anticancer. De la descoperirea cisplatinei, au fost
sintetizați mii de analogi ai platinei, numai carboplatină și oxaliplatina realizând o
utilizare clinică pe scară largă. Deoarece metalele sunt dotate cu proprietăți unice
care sunt absente în medicamentele convenționale pe bază de carbon, tendința
pozitivă în descoperirea medicamentelor anticancer poate fi continuată prin
construirea cunoștințelor de bază dobândite din chimia anorganică medicinală.
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TELEPORTAREA – CĂLĂTORIA ÎN TIMP
Prof. Bițoaică Doina Cornelia, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”,
București

Ideea teleportării pare că ar veni din domeniul science fiction-ului.
Termenul a fost folosit pentru prima dată de scriitorul american Charles Fort în
1931, care descria în publicațiile sale cazuri de dispariții și apariții neobișnuite,
cea mai populară lucrare a sa fiind „The Book of the Damned” („1001 de miracole
uitate”), în care descria fenomene inexplicabile din punctul de vedere al științei.
Cu toate acestea, pentru prima dată în teorie, ideea a prins contur chiar
înainte de apariția termenului. În 1899, omul de știință Ambrose Bierce (tot din
SUA) a emis ipoteza că lumea noastră este formată din găuri și goluri și a
comparat-o cu un pulover: „Poți să-l îmbraci, deși dacă te uiți atent, puloverul este
format din găuri. O furnică a ajuns pe mânecă. Ea poate cădea accidental între
bucle și poate intra într-o lume complet diferită pentru ea, unde este întuneric și
înfundat, iar în loc de ace de molid obișnuite - piele caldă, moale. Bierce credea
că este posibil să călătorească prin găurile din spațiu dacă se găsește un ghid.
Conform unei alte teorii, există găuri negre în spațiu care pot aspira
materia în ele însele cu ajutorul gravitației, iar dacă o astfel de gaură este creată
artificial, poate servi ca un portal spațiu-timp, folosindu-se de a depăși orice
distanță la un moment dat. Călătoria se face pe un anumit curs, în care spațiul și
timpul sunt absente. Teoria existenței în lumi tridimensionale (ca a noastră) a
„podurilor” reprezentând dimensiunea a patra a fost exprimată pentru prima dată
de Albert Einstein.
O altă teorie - despre lumi paralele - aparține fizicianului Ralph Harrison.
Omul de știință a recunoscut că aceste lumi paralele pătrund pe a noastră și că
există puncte de cel mai mare contact între lumi - vârtejuri mari de aer sau apă.
De asemenea, Harrison credea că astfel de puncte de vârtej ar putea apărea
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spontan, de exemplu, din cauza vremii. Unul dintre punctele de intersecție ale
lumii noastre cu cele paralele a fost celebrele Insule Bermude, pe lângă care
trece Gulf Stream. În anumite condiții, vortexurile se pot transforma în portaluri și
pot transporta obiecte în spațiu. Dar Harrison a subliniat întotdeauna că o astfel
de călătorie este periculoasă, deoarece este spontană și imprevizibilă.
Teleportarea cuantică
Un singur tip de teleportare este disponibil științei moderne - teleportarea
cuantică, în cadrul căreia nici măcar particula elementară în sine, ci doar starea
acesteia poate fi transmisă la distanță. Dacă luăm o pereche de particule cuplate
(încurcate) și le depărtăm la orice distanță, o schimbare a stării uneia dintre
particule va provoca instantaneu aceeași schimbare în cealaltă particule. A
devenit deja regulă. Utilizarea particulelor încurcate (particule cu un trecut comun
care s-au format în timpul dezintegrarii unei singure particule și ale căror stări
sunt interconectate indiferent de locație) pentru a transfera stările unui obiect în
altul a fost inventată de Charles Bennett în anii 1990.
Teleportarea cuantică a stării fotonului a fost înregistrată pentru prima dată
în 1997.
Fizicienii au încercat să dezvolte teoria teleportării cuantice astfel: dacă
cunoașteți exact starea cuantică a tuturor atomilor corpului uman și aveți același
număr de atomi la punctul final al teleportării, puteți transfera această stare de la
un atom la altul. În acest caz, primul corp (în punctul A) va înceta să mai existe
și exact același lucru va apărea în punctul B. Teoretic, acest lucru este posibil,
dar în practică, când vine vorba de o ființă vie, se pune întrebarea: va păstra noul
corp viața și mintea. Neuroștiința spune că punctul B va fi un cadavru recreat.
Până acum, s-a stabilit ca este imposibil să „scanezi” toți atomii corpului
uman

atât

de

repede

(un

adult

este

format

din

aproximativ

7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 de atomi), astfel încât niciunul dintre ei
să nu aibă timp să-și schimbe poziția, care este cheia pentru salvarea vieții unei
creaturi teleportate. Problema este transmiterea datelor primite despre atomi: cea
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mai avansată linie de comunicație poate atinge viteze de până la 100 de terabiți
pe secundă. Cu astfel de capabilități, va dura aproximativ 12 milioane de ani
pentru a transmite date despre fiecare atom codificat de un octet.
Teleportarea unei găuri
Un alt tip de teleportare, care este luat în considerare în știință, este gaura.
Teoria dezvoltată de Konstantin Leshan presupune mișcarea directă a obiectului,
fără distrugerea și recrearea copiilor. Călătoria în spațiu, poate fi efectuată prin
„tranziții zero” - aceleași găuri, un fel de uși de teleport. Tranzițiile zero pot fi
create artificial sau pot fi găsite naturale (cele naturale ar trebui căutate în
conformitate cu teoria lumilor paralele și a vârtejurilor).
O astfel de variantă de teleportare ar fi, fără îndoială, mai sigură pentru o
persoană, deoarece structura sa atomică nu se schimbă. Apar totuși următoarele
situații aproape imposibile: este imposibil de prezis locul materializării obiectului,
care este, de asemenea, nesigur în felul său și pentru dezvoltarea ulterioară a
teoriei teleportării găurilor, este necesar ca găurile naturale să se dezvăluie cu o
mai mare sau mai puțină certitudine.
Rezultate practice experimentale
Cel mai faimos experiment de teleportare, care a devenit deja o legendă,
este experimentul lui Einstein din 1943 de la Philadelphia Navy Yard. În speranța
de a obține de la oamenii de știință un dispozitiv care să facă navele invizibile,
Statele Unite au alocat distrugătorul Eldridge cu un echipaj la bord pentru
experiment.
Cu ajutorul generatoarelor magnetice de înaltă frecvență, cercetătorii au
reușit să creeze un câmp magnetic de o intensitate enormă în jurul navei. După
cum au mărturisit martorii oculari, distrugătorul a încetat să fie vizibil, nici nu a
putut fi înregistrat de radare. Concomitent cu dispariția Eldridge, l-au văzut în
portul Newark, care se află la 100 de kilometri de Philadelphia. Când câmpul a
fost oprit, distrugătorul a reapărut la șantierul naval.
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Din moment ce Marina SUA a negat oficial această experiență, un
experiment care poate să nu fi avut loc a început să crească zvonuri: unul dintre
marinari a luat-o razna din cauza mișcării în spațiu, cineva a murit blocat în corpul
navei în sine. Einstein a distrus lucrările de la experimentul Philadelphia, pe care
l-a considerat periculos pentru omenire.
În iunie 2002, doctorul Warwick Bowen și Dr. Ping Koy Lam, Prof. Hans
Bachor și Dr. Timothy Ralph din Universitatea Națională Australiană au realizat
teleportarea cuantică a unei raze laser. A fost un experiment cu succes de
teleportare cuantică, cu folosirea fotonilor cuplați. Fotonul ce trebuia teleportat a
fost scanat, și proprietățile sale cuantice au fost copiate pe un foton de schimb.
Apoi, fotonul inițial a fost recreat în alt loc, la o distanță arbitrară, dovedind
teoremele propuse de Einstein, pentru a explica "straniile acțiuni la distanță".
Numeroși fizicieni de la Universitatea Innsbruck și de la Institutul Național
de Standarde și Tehnologii au lucrat independent pentru a teleporta ioni
de calciu și beriliu în 2004. Două grupe au folosit tehnici diferite dar au obținut
rezultate similare după același protocol de bază.
În octombrie 2006, Eugene Polzik și echipa sa de la Institutul Niels Bohr
din cadrul Universității din Copenhaga, Danemarca, au efectuat un experiment
de teleportare a unui object atomic microscopic conținând miliarde de atomi, la
distanța de jumătate de metru. "Pentru prima oară, s-a efectuat teleportarea
dintre lumină și materie, două obiecte diferite."
În iunie 2007, echipa lui Ashton Bradley din Australia a propus o tehnică
ce nu folosea cuplarea cuantică. "Vorbim despre o rază de 5000 de particule ce
dispar într-un loc și apar în altul", spunea Bradley."Simțim că schema noastră e
mai aproape de conceptul fantastic", a adăugat el.
Sub conducerea savantului austriac Anton Zeilinger, în 2012, un foton a
fost teleportat la o distanță de 143 de kilometri. Rezultatul este încă un record,
dar nu a ajutat o persoană să călătorească în spațiu.
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În luna mai 2014, o echipă de cercetători a universității TU Delft a publicat
studiul „Unconditional quantum teleportation between distant solid-state quantum
bits” susținând că a reușit să teleporteze date între qubiți din cipuri diferite, aflate
la o distanță de 3m.
În decembrie 2014, un alt experiment în domeniul teleportării cuantice a
fost finalizat cu succes - oamenii de știință din Marea Britanie au mutat un foton
25 de kilometri de-a lungul unui cablu de fibră optică. Fotonul din punctul A și
fotonul din punctul B sunt unul.
Orice teleportare este până acum posibilă doar în cadrul microcosmosului
- la nivelul atomilor. Mișcarea în spațiul uman necesită o mulțime de măsurători
precise și multă energie.
Oamenii de știință și-au propus un obiectiv foarte ambițios: să învețe
teleportarea până în 2035.

Bibliografie:
[1] - Rincon, Paul. "Teleportation breakthrough made." BBC News. June 16, 2004.
„Danish researchers boldly go where none have gone before”. Sydney Morning Herald.
Zeeya, M. (iunie 2007). „Teleportation, but not as we know it”. The New Scientist
(journal).
Pfaff, W.; et al. (29 mai 2014). „Unconditional quantum teleportation between distant
solid-state quantum bits”. Science (journal).
[2] - https://ik-ptz.ru/ro/obschestvoznanie/kak-rabotaet-teleportaciya-sovmeshchenieprostranstva-naibolee.html
[3] - https://ro.wikipedia.org/wiki/Teleportare
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CLOROFILA
prof. Bojoagă Raluca, Liceul Teoretic „Marin Preda”,
Bucureşti
Clorofila ( din grecescul “chloros” – “verde” si “phyllon” – “frunză”) este un
pigment natural care se găseste ȋn plante, alge si cianobacterii (bacterii ce ȋși
obtin energia vitală prin fotosinteză).
Datorită clorofilei, plantele sunt capabile să sintetizeze substante nutritive,
pentru că acest colorant este prezent nu numai ȋn diversele etape ale procesului
de fotosinteză, dar și ȋn funcţiile specifice ale plantei, precum respiraţia celulară
sau dezvoltarea sa.
Ȋncă din cele mai vechi timpuri, plantele verzi au fost folosite ca remedii
naturiste, ȋn prevenirea si tratarea diferitelor afecţiuni. Acestea au fost consumate
fie crude, fie sub forma unor decocturi, pentru proprietăţile remarcabile ale
moleculei de clorofilă.
Spre exemplu:
 Clorofila (E 140) și clorofilinele (E 141) sunt aditivi alimentari ce nu prezintă
niciun risc asupra sănătății consumatorului, ci aduc beneficii importante
organismului acestuia.
 Molecula de clorofilă are proprietăţi antioxidante, care pot conduce la
vindecarea și regenerarea ţesuturilor, avȃnd o contribuţie majoră ȋn
neutralizarea efectelor nocive ale radicalilor liberi.
 Clorofila prezintă proprietăţi antiinflamatorii și antibacteriene. Se utilizează
din cele mai vechi timpuri pentru tratarea diverselor tipuri de leziuni,
a dermatozelor, a micozelor etc.
 Este eficientă ca sursă de magneziu organic sau pentru tratarea carenţelor
de magneziu.
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 Se folosește cu succes și ȋn eliminarea mirosurilor corporale neplăcute,
avȃnd rol de detoxifiere prin fixarea și eliminarea pe cale naturală a
metalelor grele și a unor substanţe toxice pentru organismul uman
 Studii recente ȋn domeniu demonstrează eficienţa clorofilei ȋn prevenirea
și tratarea unor tipuri de cancer, dar și ȋn reducerea efectelor chimicalelor
cu potenţial cancerigen asupra organismului. Ȋn 2010, ȋn Israel, o echipă
de medici a folosit clorofila pentru tratamentul cancerului de prostată. Ȋn
Canada și Marea Britanie se experimentează tratamente cu clorofilă ( din
plante marine) și pentru alte tipuri de neoplasme.
Acestea sunt numai cȃteva exemple de utilizare a clorofilei, dar cercetarea
sa continuă iar surprizele nu vor ȋntȃrzia să apară!

Bibliografie:
[1]. www.wikipedia.ro
[2]. https://bodygeek.ro
[3]. https://www.paradisulverde.com/blog/cura-cu-clorofila
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AAGE și NIELS
prof. Turcu Simona, Liceul Teoretic „Marin Preda”,
București

În anul 1922 , acum 100 de ani, danezul Niels Henrik David Bohr primea
Premiul Nobel pentru “Serviciul în studiul structurii atomilor și a radiațiilor
emanate de aceștia“.
Tot în 1922, pe 19 iunie, se năștea cel de al patrulea fiu al celebrului om
de știință, Aage Niels Bohr.
Pe durata copilăriei sale
Aage Bohr a locuit, împreună cu
părinții săi, la Institutul de Fizică
Teoretică din Copenhaga, acum
Institutul Niels Bohr. Nu se putea ca
generația de oameni de știință
iluștri împreună cu care tatăl său
lucra la acel moment să nu lase
urme adânci în educația sa. În povestirile lui Aage ei sunt “Uncle Kramers, Uncle
Klein, Uncle Nishina, Uncle Heisenberg, Uncle Pauli”, bineînțeles referindu-se la
celebrii Hans Kramers, Klein Gordon, Yoshio Nishina, Werner Heisenberg,
Wolfgang Pauli.
A început studiile universitare în 1940, la Universitatea din Copenhaga, la
doar câteva luni de la ocuparea Danemarcei de către Germania nazistă. În acea
perioadă Aage începuse să îl ajute pe tatăl său nu doar cu corespondența și cu
articolele cu caracter epistemologic, dar și în cercetările științifice ale acestuia.
Era preocupat de fizica nucleară și de trecerea particulelor atomice prin materie.
În octombrie 1943, familia a fost nevoită să fugă în Suedia la bunica lui
Aage. Fiind de religie iudaică, toată familia era în pericol.
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După mutări succesive în Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, în
1946, familia se întoarce în Danemarca, însă colaborarea
lui Niels și Aage Bohr cu diferitele instituții de cercetare din
aceste țări continuă.
Asemenea tatălui său, Aage Bohr a fost intrigat de
structura atomului, a nucleului atomic în special.
„Cum arată nucleul în realitate?” era întrebarea pe
care și-o punea adesea.
Modelul pe care îl dezvoltaseră Niels Bohr și John Archibald Wheeler în
anii 1930 a fost modelul “picătură de lichid”. Acesta descrie nucleul ca pe o
picătură de lichid incompresibil care se rotește, integritatea ei fiind asigurată de
tensiunea superficială. O astfel de picătură de dimensiuni mai mari se poate
deface în două picături mai mici. Același lucru se întâmplă cu nucleele atomice
mari, cum ar fi uraniul. În urma unei fisiuni nucleare, acestea se pot “sparge” în
două nuclee atomice diferite. Energia care rezultă din aceste reacții este cea pe
care se bazează atât funcționarea unei centrale nucleare cât și a bombei cu
uraniu.
În 1950, deja modelul “picătură de lichid” era depășit de noul model, cel în
care electronii sunt așezați pe nivele de energie în afara nucleului, iar protonii și
neutronii ocupă nivele energetice distincte în interiorul nucleului.
Acest model explica de ce nucleele atomice cu “număr magic” de protoni
+ neutroni (2, 8, 20, 28, 50, 82 si 126) sunt deosebit de stabile, dar nu a reușit să
explice cu același succes comportarea nucleelor grele.
În 1949, James Rainwater, fizician la Universitatea Columbia, decide să
combine cele două modele, într-un model unificat. Coleg de birou cu Rainwater,
Aage Bohr este captivat de idea acestuia. El continuă să dezvolte această teorie
împreună cu Bob Mottelson după întoarcerea la Copenhaga.
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Modelul dezvoltat de aceștia reușește să explice un număr uriaș de
observații

experimentale

asupra nucleelor atomice, iar
în 1954 teoria este publicată în
“Stările rotaţionale ale nucleilor
atomici”.
Una dintre descoperirile
lor importante este aceea că se
poate explica comportamentul
unora dintre nuclee prin faptul
că acestea au cantități de
energie diferite, rezultate din rotații, Mai mult, o undă de suprafață se propagă în
jurul nucleului, care vibrează și își schimbă forma.
La început Aage a întâmpinat probleme în a-l convinge pe tatăl său că
modelul

“picatura

de

lichid” trebuie abandonat,
mai ales că acesta era
unul

dintre

creatorii

modelului, dar într-un final
argumentele

fiului

au

învins.
Modelul

unificat,

cunoscut si drept modelul colectiv, este asemănat unui roi de albine. Protonii și
neutronii sunt albinele, iar nucleul este roiul. Roiul se comportă ca o entitate
singulară, chiar dacă fiecare albină se mișcă independent, cu propria sa energie.
Aceste mișcări pot provoca ușoare deformări ale nucleului, el nemaifiind perfect
sferic.
În anul 1975, Aage Bohr, Ben Mottelson și James Rainwater au primit
Premiul Nobel pentru modelul colectiv. Justificarea: pentru descoperirea legăturii
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între mișcarea colectivă și mișcarea particulelor în nucleul atomic și dezvoltarea
teoriei structurii nucleului atomic bazată pe această conexiune
În ciuda pașilor uriași făcuți în această direcție și a strădaniei celor trei
fizicieni, nici până astăzi nu au fost descoperite toate detaliile structurale ale
nucleului atomic.

Aage a murit la vârsta de 87 de ani, în septembrie 2009.

Bibliografie :
[1] . https://ro.wikipedia.org/wiki/Aage_Niels_Bohr
[2]. https://www.famousscientists.org/aage-bohr/
[3]. https://aapt.scitation.org/doi/abs/10.1119/1.1934546
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CLOROFILA – “SÂNGELE VERDE”
-

lucrare premiată la cea de a VII-a ediție a concursului “Science4you”-

Manta Ştefania și Florescu Teodor, C.N. “Radu Greceanu”, Slatina, Olt
Profesori îndrumători Mirela Popescu și Lucia Olanu
Clorofila sau pigmentul clorofilian reprezintă cea mai importanta
substanţă organică din natură şi probabil din întreg Universul.
Clorofila este una dintre substanţele fundamentale ale Terrei, prezenţa sa
în celulele plantelor şi algelor, la nivelul cloroplastelor asigură funcţia energetică
şi respiratorie aproape tuturor organismelor de pe Terra. Graţie clorofilei, plantele
verzi sunt organisme autotrofe, iar fotosinteza este cel mai important proces
biochimic de pe Pământ.
Orice organism de pe Terra (cu excepţia unor bacterii chemosintetizante)
care nu este capabil să-şi producă singur substanţe organice din substanţe
minerale trăieşte, direct sau indirect, din sintezele clorofilei, deci pe seama ei.
Practic, viaţa tuturor animalelor şi oamenilor atârnă de această moleculă.
Structura clorofilei
Clorofila este un pigment specific vegetalelor verzi, care îndeplineşte un
rol esenţial în fotosinteză. Are structura semănătoare hemului, dar conţine
magneziu în loc de fier.
Clorofila prezintă patru nuclee pirolice (I, II, III, IV) unite în centru printr-un
ion de magneziu, prin 2 valenţe şi prin 2 legături fizice (legături covalentcoordinative) Toate acestea formează împreună un nucleu porfirinic. În
macromoleculă apare şi un homociclu pentanonic acid (V). Cu cifre arabe, de la
1 la 8, se notează, în sensul acelor de ceasornic, punctele externe ale celor 4
inele pirolice.
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Clorofila - structura generală

Clorofila - componentele structurale (acidul clorofilinic şi fitolul)
Nucleul porfirinic împreună cu homociclul pentanonic formează doar o
parte a clorofilei, care poartă numele acid clorofilinic sau clorofilină. În punctul 7,
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de fapt, clorofila se continuă printr-o prelungire moleculară monocatenară numită
fitol. Fitolul este monoalcoolul unei hidrocarburi superioare.
Clorofila în plante şi tipurile de clorofilă
În vegetale există mai multe tipuri de clorofilă, notate cu primele litere ale
alfabetului (a, b, c, d, e). Diferenţele structurale între tipurile de clorofilă sunt
conferite de radicalii de la nivelul inelelor pirolice I sau II.

Clorofila a se află în cantitatea cea Clorofila b are o structură foarte
mai mare, fiind prezentă la nivelul asemănătoare clorofilei a. Diferenţe
celulelor

asimilatoare

ale

tuturor apar doar la nivelul nucleului pirolic II,

plantelor verzi, a algelor şi a unor în punctul 3, aşa cum se poate vedea
cianobacterii.
transforma

Doar

energia

ea

poate mai

luminoasă

jos.

în Însoţind clorofila a, clorofila b apare la

energie chimică. Pentru a realiza plantele superioare şi la algele verzi.
fotosinteza,

clorofilele

secundare Clorofila b este de culoare verde-

(b,c,d, e) au nevoie în mod obligatoriu gălbuie.
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de clorofila a, care este o însoţitoare Formula generală a clorofilei b este:
universală.

C55H70O6N4Mg.

Clorofila a are culoarea verde intensalbăstruie.
Formula generală a clorofilei a este:
C55H72O5N4Mg.

Proprietăţile pigmenţilor asimilatori
I - Solubilitatea
II - Adsorbţia
I. Solubilitatea
Extragerea pigmentilor asimilatori cu ajutorul solventilor organici
Pigmenţii asimilatori sunt substanţe microcristaline insolubile în apă,
solubile în solvenţi organici (alcool etilic, acetonă, cloroform).
Materiale necesare: frunze proaspete de urzică, muşcată, spanac,
eprubete, spirtieră, hârtie de filtru, alcool etilic 900, benzen sau benzină.
Mod de lucru: se mărunţesc circa 10 g de frunză într-o eprubetă, se toarnă
alcool etilic de 900 grade şi se fierbe la flacără mică, până când alcoolul se
colorează în verde, iar materialul vegetal devine incolor.
Extractul se filtrează printr-o hârtie de filtru.
Culoarea verde a filtratului demonstrează extragerea pigmenţilor
asimilatori.
Separarea pigmenţilor asimilatori pe baza diferenţelor lor de
solubilitate în anumiţi solvenţi organici.
Mod de lucru: se pun 5 ml din extractul obţinut anterior într-o eprubetă,
peste care se toarnă 2-3 ml de benzen sau benzină şi cateva picături de apă.
Conţinutul eprubetei se agită, după care se lasă în repaus.
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Se constată o separare a pigmenţilor asimilatori.
În partea de sus, soluţia are culoare verde, deoarece aici se află solviţi
pigmenţii clorofilieni (clorofilele a şi b), iar în partea de jos are o culoare gălbuie,
deoarece aici sunt solviţi pigmenţii carotenoizi (carotine şi xantofile).
II. Adsorbţia
Separarea pigmenţilor asimilatori prin metoda cromatografică pe hârtie de
filtru.
Materiale necesare: cilindru de sticlă de 8-10 cm diametru, dop de cauciuc
perforat, baghetă de sticla, sau tijă de fier îndoită la un capăt, hârtie de filtru,
soluţie brută de clorofilă, solvent format dintr-un amestec de: benzină, acetonă,
acool etilic sau metilic (îin proporţie de 30:10:0,3), pipetă Pasteur.
Mod de lucru: se ia o fâşie de hârtie de filtru lată de 3 cm şi lungă de 20
cm şi, cu ajutorul unei pipete Pasteur, se pune o picătura de soluţie brută de
clorofilă(obţinută prin metoda prezentată în prima experienţă) la un capăt al
hârtiei, iar la celălalt capăt se fixeaza o tija de sticlă sau metalică .
După ce picătura din soluţia brută de clorofilă s-a uscat, hârtia se introduce
într-un cilindru de sticlă care este acoperit cu un dop de cauciuc perforat,
străbătut de bagheta de sticlă îndoită în formă de cârlig. În cilindru se pune
solventul. Apoi se introduce hârtie de filtru în amestec.
Se observă că pigmenţii se repartizează în funcţie de gradul de absorbţie:
carotina (portocalie), la partea superioară, urmeaza xantofila (galbenă), apoi
clorofila a (verde-albastruie) şi clorofila b (verde-galbuie).
Efectele clorofilei vegetale asupra organismului uman
• Clorofila prezintă efecte şi asupra organismului uman. Extern, acţionează
ca dezodorizant, dezinfectant şi tonic cutanat, iar intern stimulează
respiraţia, ajută la epurarea reziduurilor şi contribuie la combaterea
anemiei.
• Este folosită ca aliment sau ca supliment alimentar eficient în orice dietă
alcalinizată.
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• Puternic efect antioxidant, limitând procesele oxidative din organism şi
astfel protejând celulele şi ţesuturile organismului.

Bibliografie:


Neamţu, G. : “Biochimie alimentară”, Editura Ceres, Bucureşti, 1997



Neamţu, G.: “Substanţe naturale biologic active”.
- Volumul I – “Vitamine”, Editura Ceres, Bucureşti, 1996



Pârvu, C. : “Universul Plantelor - Mică enciclopedie”, ediţia III, Editura
Enciclopedică,



O. Boldor , O Raianu , M. Trifu : “Fiziologia plantelor –lucrari practice”

APLICAȚII ALE MATEMATICII ÎN REZOLVAREA
PROBLEMELOR DE FIZICĂ
Prof. Popescu Laura, Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”, București
„Pentru ştiinţele naturii obiectul cercetării nu-l mai reprezintă natura în
sine, ci natura supusă întrebărilor omului, astfel că, şi în acest domeniu, omul nu
se întâlneşte din nou decât cu el însuşi."(Heisenberg)
Se poate spune că dezvoltarea oricărui domeniu al cunoaşterii nu se
produce izolat, fără corelaţii cu progresele celorlalte. Algebră, geometrie sau
trigonometrie – toate aceste subdomenii ale matematicii interferează cu fizica, iar
fizica nu poate exista fără matematică.
De multe ori la rezolvarea problemelor de fizică apar dificultăți în utilizarea
aparatului matematic. Nu vorbim despre calcule obișnuite sau despre înlocuirea
datelor în formula literală, ci despre artificii matematice care conduc spre un
rezultat simplu și rapid.
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De exemplu, pentru a afla rezultanta a două sau mai multe forțe care
acționează asupra unui corp se folosește regula paralelogramului – pentru a
reprezenta forțele și teorema lui Pitagora – pentru a calcula modulul rezultantei.
Cazuri particulare:
-

dacă unghiul dintre cele două forțe are măsura de 0 0
R= F12  F22  2 F1 F2 cos

cos α =1
-

folosim relaţia (a+b)2= a 2  b 2  2ab

R=F1+F2

Analog: (a - b)2= a 2  b 2  2ab
R= F12  F22  2 F1 F2 cos

R= F1  F2

-

dacă 𝛼 = 1800

-

dacă 𝛼 = 900

-

pentru a afla una dintre forțe cunoscându-se rezultanta și cealaltă forță,

cos 𝛼= -1
cos 𝛼= 0

R=

F12  F22

vom ridica la pătrat pentru a elimina radicalul:
R2=

F

2
1

 F22



2

R2= F12  F22

Aplicații
-

lucrul mecanic: 𝐿 = 𝐹⃗ ∙ 𝑑⃗ = 𝐹 ∙ 𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼

-

dacă forța constantă, 𝐹⃗ face un unghi α cu direcția deplasării, 𝑑⃗, atunci
lucrul mecanic poate fi pozitiv, negativ sau nul;

-

dacă 0 ≤ α ˂ 900 => cos α > 0 =>L > 0 (lucru mecanic motor);

-

dacă α = 900 => cos α = 0 => L = 0;

-

dacă 900 ˂ α ≤ 1800 => cos α ˂ 0 => L ˂ 0 (lucru mecanic rezistent).

y

F

Fy
O

α

Fx

F
d

x
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Extindere pentru curioși:
-

pentru a afla viteza medie a unui mobil care parcurge jumătate din distanță
cu viteza 𝑣⃗1, iar cealaltă jumătate cu viteza 𝑣⃗2, se utilizează, matematic,
media armonică a două numere:
Mh=

-

2ab
ab

rezolvarea literară:

d  d1  d 2 

d d1  d 2

t
t1  t 2

vm 

v1 

d1
d
d

 t1 
t1 2t1
2v1

-



d d

2
2
vm 
d
d

2v1 2v 2

d 

2
2

vm 

v2 

d d

2 2

1
1

2v1 2v 2
d2
d
d

 t2 
t 2 2t 2
2v 2

aducem la acelaşi numitor:

vm 

2v1v 2
1
 vm 
 M h a vitezelor.
v 2  v1
v1  v 2
2v1v 2

Bibliografie:
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/lucrul-mecanic-randamentul-planuluiinclinat
Prof. Ioana-Mihaela Popescu, Colegiul Național „Unirea”, Focșani
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PROBLEME DE FIZICĂ PROPUSE PENTRU GIMNAZIU
Andrei pleacă într-o plimbare cu bicicleta prin parcul din apropiere.

1.

Traseul parcurs de el are forma din figură. Latura AB are lungimea de 1 km ,
latura BC are lungimea de 500m, DC are 30dam iar AF are 8hm. Andrei se
deplasează

cu

viteza

constantă de 9km/h. Dacă
Andrei

începe

plimbarea

plecând din punctul A la ora
9.50, la ce oră se va
întoarce în același punct,
daca nu face pauze?
R: ora 10:14.
2.

O bilă din argint are volumul de 900cm3 și densitatea de 10,5g/cm3.

Știind că o altă bilă, confecționată din aluminiu, are aceeași masă, calculează
volumul bilei din aluminiu. Se cunoaște densitatea aluminiului: 2,7g/cm 3.
R: 3,5dm3
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La o stație meteo au fost înregistrate pe parcursul unei săptămâni

3.

următoarele valori ale temperaturii :

a) Care este temperatura minima medie înregistrată?
b) Care este cea mai mare diferență dintre temperatura maximă si cea
minimă înregistrată în aceeași zi?
c) Care este cea mai mica temperatură maximă înregistrată? Exprimă
această valoare în grade Kelvin.
O macara cu randamentul de 76% ridică un bloc de beton cu masa

4.

de 3 tone la o înălțime de 19 metri în 49 de secunde. Care este puterea motorului
macaralei? Se va considera g=9,8m/s2.
R: 15 kW
Un tramvai urcă o pantă de 10 grade

5.

Tramvaiul este dotat cu patru electromotoare,
fiecare

având

puterea

de

55kW.

Masa

tramvaiului este de 30 de tone iar coeficientul de
frecare dintre roți și șine este 0,05. Ce viteză
maximă poate avea tramvaiul în aceste condiții?
R: 3,4m/s
6.

O piatră cu greutatea de 2N cade liber de la înălțimea de 5 metri și

pătrunde în sol la adâncimea de 5cm. Ce forță medie de rezistență a întâmpinat
piatra din partea solului?
R: 200N
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De brațul scurt al pârghiei din figură este agățat un corp cu masa

7.

de 12 kg. Pârghia are lungimea de 1m
iar brațul scurt are lungimea de 20cm.
Ce valoare are forța F care menține
pârghia în echilibru?
R: 30N
Andreea, Alin și Ana doresc să se dea într-un balansoar cu brațe

8.

egale a cărui lungime este de 2 metri. Ana are masa egală cu jumătate din cea a
lui Alin și ¾ din cea a Andreei. Copiii se așează pe balasoar astfel: Ana stă pe
capătul balansoarului, Alin la 1,2 metri față de același capăt. La ce distanță față
de același capăt trebuie să se așeze Andreea pentru ca balansoarul să fie în
echilibru.
R: 1,45m
O bucată de lemn cu densitatea de 600kg/m3 este inițial scufundată

9.

în apă (1000kg/m3) la adâncimea de 32,65m și apoi lăsată liberă. Calculează:
a) forța care acționează în apă asupra corpului
b) ce fracțiune din volumul corpului va rămâne în apă când acesta plutește
la suprafața apei
c) lucrul mecanic ce a fost necesar pentru introducerea corpului la
adâncimea inițială.
R: a. 39,2N; b. 0,6; c. 1,28kJ
10.

Un miop nu poate vedea obiectele situate la o distanță mai mare de

50 de centimetri fată de ochi. Pentru a-și corecta vederea el utilizează lentile de
contact. Ce convergență ar trebui să aibă acestea?
R: -2m-1
11.

Într-o excursie cu barca, mergând în amonte pe râul Argeș, Andrei

scapă în apă, în dreptul unei balize, o vestă de salvare. El observă dispariția
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colacului după ce mersese o oră, cu viteză constantă, pe cursul râului, în amonte.
Se întoarce să recupereze colacul și îl ajunge după o oră la o distanță față de
baliză egală cu distanța pe care o parcursese barca în
amonte față de baliză. Viteza apei este de 3 km/h. Ce
viteză a avut barca?
R: 9km/h
12.

Într-un vas cilindric vertical se găsește un

strat de apă cu înălțimea h. Presiunea exercitată pe fundul vasului este de 800
Pa. Apoi, peste stratul de apă se adaugă ulei, volumul acestuia fiind același cu
volumul apei. Densitatea apei este de 1000kg/m 3 iar cea a uleiului este de
800kg/m3. Ce presiune va exercita coloana de ulei?
R: 640Pa
13.

1 kg de apă aflată la temperatura de 20 0C este adusă la fierbere

astfel încât 180 de grame se evaporă. Să se calculeze căldura necesară acestui
proces. Se cunosc: capă = 4185J/kg∙K, λv = 2,26∙106J/kg.
R: 7,416∙105J
14.

O sursă de curent continuu alimentează un rezistor cu rezistența

R=20Ω, acesta fiind traversat de un curent I=10A. În cazul scurtcircuitării bornelor
sursei curentul este Isc =50A. Determină t.e.m. și rezistența electrică internă a
sursei.
R: r= 5Ω, E= 250V
15.

O sursă cu t.e.m. E= 10V alimentează un rezistor R= 5Ω. Puterea

absorbită de rezistor este de 5W. Determină randamentul circuitului și rezistența
internă a sursei.
R: r=5Ω; η= 50%

Prof. Simona Turcu, Liceul Teoretic “MarinPreda”, București
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PROBLEME DE CHIMIE PROPUSE PENTRU GIMNAZIU
1.

Se dizolvă 20g sare de bucătărie în 180g apă. Calculează masa de

saramură obținută și concentrația procentuală masică a acesteia.
R: ms=200g soluție; c=10%.
2.

Pirita este un mineral din clasa

sulfurilor, cu formula chimică FeS2, de culoare
gălbui-arămiu

cu

reflex

verzui.

Calculează

compoziția procentuală de masă a piritei.
R: 46.67% Fe, 53.33% S.
3.

Determină formula chimică a substanței cu următoarea compoziție

procentuală de masă: 25,571%Mg; 14,286%C; 57,143%O.
R: MgCO3.
4.

Determină masa de sodiu care se găsește în 265g carbonat de

sodiu.
R: 115g Na.
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5.

În câte grame de acid clorhidric se găsește aceeași cantitate de

hidrogen ca în 21,4g NH4Cl?
R: 58.4g HCl.
6.

Într-o reacție chimică, se consumă 200 g de substanță A și x g de

substanță B și se formează 222 g de substanță C, 36 g de substanță D și 88 g
de substanță E. Calculează valoarea lui x, pe baza legii conservării masei
substanțelor.
R: 146g.
7.

Calculează masa de var nestins care se obține dacă se încălzește

1,8g de carbonat de calciu de puritate 80%. Impuritățile sunt inerte chimic.
R: 0,8064g.
8.

O masă de soluție de acid clorhidric cu concentrația procentuală c

= 36,5% se adaugă peste cantitatea stoechiometric
necesară de hidroxid de sodiu, rezultând 146,25 g de
sare. Calculează masa de soluție de acid cloridric folosită.
R: 250g soluție.
9.

Calculează masa de sulfură de sodiu folosită în reacția cu acidul

clorhidric pentru a obține 3 moli de acid sulfhidric, știind că s-a lucrat cu un exces
de 5%.
R: 245,7g.
10.

Într-un reactor se introduc 15,2kg sulfat de fier (II) și cantitatea

stoechiometric necesară de soluție de hidroxid de sodiu. Precipiatul obținut spălat
și uscat cântărește 6,3kg. Calculează randamentul de transformare al sulfatului
de fier (II).
R: 70%.

Prof. Irina-Gabriela Voinea, drd.,
Școala Gimnazială ’’Ion I.C. Brătianu’’, Bucureşti
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PROBLEME DE FIZICĂ PROPUSE PENTRU LICEU

1.

O picătură de ploaie, desprinsă dintr-un nor, atinge pământul cu

viteza v=30m/s. Dupa 2 secunde o altă picătură, identică
cu prima, venită de la aceeași înălțime, atinge și ea solul,
cu aceeași viteză. Calculează:
a)

înălțimea la care se afla a doua picătură și

viteza acesteia în momentul în care prima picătură
atinge solul;
înălțimea la care se afla prima picătură și viteza acesteia în

b)

momentul în care cea de a doua picătură se desprinde de nor.
R: a. h1 = 40m , v1= 10m/s ; b. h2 = 25m , v2= 20m/s
2.

Un corp parcurge două porțiuni succesive egale, S=15m, în timpii

t1=2s, respectiv t2= 1s. Să se calculeze viteza inițială și accelerația corpului.
R: v0 = 2,5m/s ; a= 5m/s2
3.

Corpurile A, B și C se află așezate pe o masă și se pot mișca pe

aceasta
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fără frecare. Inițial corpurile B și C se află în repaus. Se imprimă corpului A o
viteză 𝑣⃗ orientată către celelalte două corpuri. Între corpuri ciocnirile sunt elastice.
Determină vitezele finale ale celor 3 corpuri.
R: vC= 0,4∙v (orientată spre dreapta); vB =0; vA= 0,6∙v (orientată spre stânga).
4.

Un corp cu masa de 1 kg se deplasează rectiliniu uniform cu viteza

de 1,5m/s sub acțiunea unei forțe care face un unghi de 45 o cu direcția deplasării.
Puterea dezvoltată de forță este de 1,2W. Calculează valoarea coeficientului de
frecare la alunecare.
R: 0,0086
5.

Un obiect luminos este așezat la 20 de centimetri de o lentilă

convergentă. Imaginea formată este virtuală și de 3 ori mai mare decât obiectul.
Care este distanța focală a lentilei?
R: 0,3cm
6.

Pe același ax optic, la 50 de centimetri una de altă se așează două

lentile. Una dintre ele este convergentă și are distanța focală de 60 de centimetri,
cealaltă este divergentă și are distanța focală de
40 de centimetri. Între cele două lentile, la 30 de
centimetri față de lentila convergentă se așează
un obiect luminos, perpendicular pe axa optică,
cu înălțimea de 10 cm.
a) Determină poziția și mărimea imaginilor.
b) Calculează distanța dintre imagini
R: a. -60cm, - 13,33 cm ; 20cm , 6,67cm ; b. 23,33cm
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7.

Ce distanță medie există între moleculele de metan (CH4) aflat în

condiții normale de presiune și temperatură? Se cunosc NA = 6,023∙1023
molecule/mol și Vμ0= 22,42 m3/kmol
R: 3,33 ∙10-9m
8.

Într-un cilindru cu piston se găsește un volum V 1 = 0,1 litri de gaz

detonant, aflat în condiții fizice normale. Comprimând adiabatic gazul până la
aprinderea lui se cheltuie un lucru mecanic de 46J. Să se calculeze temperatura
de aprindere a gazului detonant (γ= 1,4)
R: 500oC
9.

Un amestec de gaz monoatomic (1) și biatomic (2), cu raportul

maselor m2/m1 = 2 și al maselor molare μ2 /μ1 = 2 este încălzit izobar la presiunea
p=0,1MPa, de la un volum inițial V1=1litru până la o temperatură T2=2T1. Ce
căldură absoarbe amestecul?
R: 300J
10.

La bornele unei surse cu tensiunea electromotoare E se leagă în

serie două voltmetre, fiecare având o rezistență internă diferită. Cele două
voltmetre indică tensiunile U1, respectiv U2. Se deconectează cel de al doilea
voltmetru. În aceste condiții voltmetrul rămas va indica o tensiune U1l mai mare
decât U1. Determină tensiunea electromotoare a sursei, în funcție de tensiunile
indicate de voltmetre.
R: E= U2∙ U1l / (U1l-U1)
11.

O baterie este formată prin legarea în serie a 5 elemente, fiecare

având tensiunea electromotoare de 1,4V și rezistența interioară de 0,3Ω. Care
este valoarea curentului pentru care puterea utilă a bateriei este de 8W? Ce
valoare are puterea utilă maximă?
R: I=8/3A; Pmax = 8/6W
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12.

Un corp execută o mișcare oscilatorie armonică. Ce fracțiune din

energia totală reprezintă energia cinetică, respectiv energia potențială în
momentul în care corpul se află la o distanță egală cu jumătate din
amplitudine, față de poziția de echilibru?
R: 75% , 25%
13.

Un pendul elastic are masa de 3kg. Viteza maximă pe care acesta

o poate atinge în timpul mișcării sale vmax = 0,2m/s iar accelerația maximă amax =
2 m/s2. Calculează valoarea constantei de elasticitate.
R: 200N/m
14.

Un dispozitiv Young cu distanța dintre fante de 2 mm este iluminat

cu o radiație monocromatică cu lungimea de undă de 680nm. Calculează:
a) distanța dintre planul fantelor și ecran
dacă primul maxim se formează la
0,34mm față de centrul ecranului
b) cu cât se deplasează maximul de
ordinul I de pe ecran dacă ecranul se
deplasează de-a lungul axei sistemului cu
0,25m
R: a. 1m ; b. ±0,0085mm
15.

Cu ce procent se modifică densitatea unui cub care se deplasează

în lungul uneia dintre laturile sale cu o viteză egală cu o treime din viteza de
propagare a luminii în vid?
R: 12,5%
Prof. Simona Turcu, Liceul Teoretic „Marin Preda”, București

Pag. 37

PROBLEME DE CHIMIE PROPUSE PENTRU LICEU
1.

Pentru sinteza amoniacului s-au folosit 0,56l azot măsurați la 0oC

și 2atm. Determină volumul de hidrogen necesar reacției măsurat în condiții
normale de presiune și temperatură.
R: 3,36 l.
2.

Zincul se obține din oxidul său prin reducere cu cărbune. Știind că

s-au redus 900g oxid de zinc de puritate 90% calculează masa de zinc obținută.
R: 65g Zn.
3.

Într-un balon cotat de 50mL se introduc 10mL soluție

NaCl de concentrație 1M, apoi se adaugă apă distilată până la
semn. Calculează concentrația molară a soluției de NaCl obținută.
R: 0,2 M.
4.

Un amestec echimolecular de butan și propan este supus arderii.

Calculează volumul de aer (20% O2) stoechiometric necesar arderii a 134,4l de
amestec butan-propan (c.n).
R: 3864 l aer.
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5.

Prin barbotarea a 2 moli de alchenă într-o soluție de Br2 în CCl4 se

formează 176g produs dibromurat. Determină formula moleculară a alchenei.
R: C2H4.
6.

Calculează masa de carbid de puritate 90% necesară obținerii a

25,2l (c.n.) acetilenă la un randament de 75%.
R: 106,67g.
7.

La clorurarea fotochimică a toluenului se obține un produs care

conține 54,475%Cl (procente masice). Determină formula moleculară a
compusului obținut.
R: C7H5Cl3.
8.

Calculează volumul soluției de NaOH de

concentrație 1M necesar reacției cu 37,6g fenol.
R: 0,4 l.
9.

Calculează cantitatea de căldură care se degajă la arderea a 1,6g

metan știind că la arderea 1mol metan se degajă 802kJ.
R: 80,2kJ.
10.

Calculează entalpia de formare standard a varului nestins știind că

variația de entalpie standard a reacției de descopunere a carbonatului de calciu
este 178,1kJ, iar entalpia de formare a dioxidului de carbon este -393,5kJ/mol și
a carbonatului de calciu este -1207,1kJ/mol.
R: -635,4 kJ/mol.

Prof. Irina-Gabriela Voinea, drd.,
Școala Gimnazială ’’Ion I.C. Brătianu’’, Bucureşti
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LA PLIMBARE PE LACUL MORII
-Test pentru clasa a VI-a În ultima zi de școală, după
festivitatea de premiere, elevii din
clasa a VI-a au plecat la plimbare
pe Lacul Morii.
Lacul Morii este un lac de
acumulare de pe râul Dâmbovița.
Este

cel

mai

mare

lac

din

București și se află la circa 6 km
de centrul orașului și a fost realizat
printr-un baraj de 15 m înălțime.
Deoarece în ultimele două săptămâni elevii s-au mai plimbat și pe
marginea lacului Herăstrău și pe marginea lacului Băneasa ei au adunat
informații ca să poată compara lacurile.

Lacul

Suprafața

Volumul de apă

Lacul Morii

246 ha

14,7 milioane m³.

Lacul Herăstrău

77 ha

1,5 milioane m3

Lacul Băneasa

40ha

600000 m3

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect
1.

Cu cât este mai mare suprafața lacului Herăstrău față de suprafața

lacului Băneasa?
a) 206ha
b) 37m2
c) 169ha
d) 37ha
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2.

Unitatea de măsură în Sistemul Internațional pentru suprafață este:

a) hectarul
b) metrul
c) metrul pătrat
d) kilometrul
3.

Unitatea de măsură pentru suprafața din textul de mai sus este:

a) Hectarul
b) kilometrul
c) metrul
d) metrul cub
4.

Pe Lacul Morii trăiesc rațuște sălbatice.

Acestea înoată cu 0,5m/s. În cât timp poate parcurge
o rațușcă distanța de 0,5km? Exprimă rezultatul în
secunde și minute.

5.

Încercuiește litera

corespunzătoare răspunsului corect.
Elevii au măsurat temperatura
apei din Lacul Morii și au notat valorile
intr-un tabel.
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Variația temperaturii între ora 10 și ora 15 a fost :
a) 4oC
b) 5 oC
c) 6 oC
d) 3 oC
6.

Iluminatul public este asigurat pe Lacul Morii de becuri, grupate

câte două, în paralel, conectate la o sursă. In circuit se afla un întrerupator care
întrerupe ambele becuri. Desenează, utilizând simbolurile corespunzătoare,
circuitul descris mai sus.

7.

Rățuștele sălbatice își construiesc cuiburi din crengi si pământ, pe

lac. Densitatea medie a materialelor din care este construit cuibul este de
0,8g/cm3. Cât cântărește un cuib care are volumul de 300dm 3?

Profesor Simona Turcu, Liceul Teoretic “Marin Preda”, București
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REBUSURI
A.

1.

Submultiplu al metrului

2.

Trecerea din lichid în gaz.

3.

Trecerea din gaz în lichid

4.

Mărirea volumului odată cu creșterea temperaturii

5.

Unitate de măsură pentru temperatură

6.

Trecerea din lichid în solid

7.

Trecerea din solid în lichid

8.

Se măsoară cu termometrul

9.

Stare în care ajung două corpuri puse în contact termic

10.

Sublimarea este un fenomen ______________.
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B.

1.

Unitate de măsură pentru distanță în S.I.

2.

Forța de _______________ efectueaza un lucru mecanic negativ.

3.

Multiplu al litrului

4.

Forță al carei lucru mecanic este nul la deplasarea pe orizontala.

5.

_________ reprezintă capacitatea unui corp de a efectua lucru

mecanic.
6.

Forma de energie pe care o are un automobil care se deplaseaza

pe o șosea orizontala.
7.

Submultiplu al gramului.

8.

Forma de energie pe care o are tabla de scris din clasa ta față de

podea.
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Examen la fizică
Intrebarea este: Care este mai mare, viteza luminii sau viteza sunetului?
Gigel: A sunetului!
Profesorul: Greșit, dar argumentează!
Gigel: Păi, atunci când dau drumul la televizor, mai intâi se aude ceva și apoi se
și vede.
Ionel: A luminii!
Profesorul: Corect, argumentează!
Ionel Când pornesc mașina de spălat mai intâi se aprinde beculețul, abia apoi
aud cum se învârte.
Ștefănuț, tânăra speranță: A luminii, cu siguranță, domnule profesor!
Profesorul: Corect, argumentează!
Ștefănuț, tânăra speranță: Pentru că ochii sunt mai în față decât urechile!!!

Ce nu se poate da...
Diogene se încălzea la soare în grădinile Corintului.
Alexandru cel Mare se așeză în fața lui și îi spuse:
-

Cere-mi orice, înțeleptule, și îți voi da!

Diogene îi răspunse:
-

Bine! Dă-te din fața Soarelui pentru că îmi iei ceea ce nu îmi poți da!
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Ampere cel distrat

Se spune despre Ampere ca era atât de distrat
incât la dineuri toți se distrau pe seama gafelor lui.
Odată, vorbind cu soția unui academician a
întrebat-o:
-

Ați fost aseară la conferința soțului

dumneavoastră?
-

Nu, răspunde doamna. Nu m-am simțit bine și

m-am băgat în pat, să mă culc!
Fix în acel moment fizicianul zărește o cunoștință și schimbă câteva vorbe cu
aceasta, apoi, reia conversația cu doamna:

- Și era multă lume?

Chimistul uituc
Un chimist intră într-o farmacie. Stă puțin pe
gânduri și întreabă:
-

Aveți acid acetilsalicilic?

-

Adică aspirina?, întreabă farmacistul.

-

Da, tare greu îmi vine să rețin denumirea!
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Apa este un lichid incolor care se înnegrește când ne spălăm
pe mâini
Picăturile de apă căzute pe plita încinsă sar pentru că le este
teamă să nu se frigă

Când apa fierbe se formează bășicuțe care conțin microbi
fierbinți
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