
 

Subiecte concurs “Academician Cristofor Simionescu” 2013 
Clasa a IX-a 

Toate subiectele sunt obligatorii, 1 singur răspuns corect. Pentru fiecare item, completaţi răspunsul 
pe care îl consideraţi corect, cu simbolul . 

 
1. Izotopii unui element se deosebesc prin numărul de: 
a) protoni din nucleu; b) neutroni din nucleu; c) electroni din învelișul 

electronic. 
 
2. Energia electronilor dintr-un strat variază în ordinea 
a) spdf b) s>p>d>f c) sd>f>p 
 
3. Structura electronică periferică a elementului cu Z=29 este: 
a) [Ar]4s23d9;  b) [Ar]3d104s1;  c) [Ar]4s13d10. 
 
4. Simbolul elementului care conține 2 electroni necuplaţi în învelişul electronic este: 
a) 12Mg; b) 15P; c) 16S. 
 
5. Principiul energetic respectat la completarea straturilor cu electroni este: 
a) În starea fundamentală a 
unui atom polielectronic, 
electronii ocupă orbitalii 
atomici în ordinea creşterii 
energiei, începând cu 
orbitalul de cea mai joasă 
energie. 

b) În starea fundamentală a 
unui atom polielectronic, 
electronii ocupă orbitalii 
atomici în ordinea creşterii 
energiei, începând cu orbitalul 
de cea mai înaltă energie. 

c) În starea fundamentală a 
unui atom polielectronic, 
electronii ocupă orbitalii 
atomici în ordinea descreşterii 
energiei, începând cu orbitalul 
de cea mai joasă energie. 

 
6. Elementul ai cărui atomi conțin 5 electroni în substraturi de tip s este: 
a) 11Na; b) 17Cl; c) 7N. 
 
7.Din seria 31Ga , 21Sc, 32Ge., specia chimică cu cel mai mare număr de electroni necuplaţi este: 
a) Ga, b) Sc, c) Ge. 
 
8. Care este valoarea numărului atomic Z al elementului al cărui electron distinctiv este al 5-lea 
electron în substratul 3p: 
a) 13; b) 15; c) 17. 
 
9. Electronul distinctiv al elementului care are numărul atomic Z=48 se afla într-un substrat de 
tip: 
a) s b) d c) f 
 
10. Orbitalul atomic este definit ca:  
a) porţiunea de spaţiu din 
jurul nucleului în care 
probabilitatea de a găsi 
electronul este maximă. 

b)  porţiunea de spaţiu din 
jurul nucleului, de formă 
sferică în care se găsesc toţi 
electronii; 

c) porţiunea de spaţiu din jurul 
nucleului numită înveliş 
electronic. 

 
11. Elementul titan, 22Ti este situat în tabelul periodic în: 
a) grupa 2, perioada 2 b) grupa 4, perioada 4 c) grupa 12, perioada 4 
 
12. Afirmația corectă referitoare la izotopii hidrogenului este: 
a) hidrogenul greu se mai 
numește protiu. 

b) tritiu prezintă în nucleu 
un proton și doi neutroni, 

c) deuteriu prezintă în nucleu 
doi neutroni. 



 

 
13. Masa produsului rezultat în urma reacției dintre 5,6 g Fe incandescent cu clorul gazos, la un 
randament de 80% este: 
a) 10,16g; b) 13g; c) 162,5g. 
 
14.Conține formulele chimice ale unor săruri seria: 
a) NaCl, FeCl2, ZnSO4, 
CO2; 

b) CaBr2, NH3, HClO4, 
Al2(SO4)3; 

c) KClO3, AgNO3, 
NaHSO4, Ca(HCO3)2. 

 
15. Un diamant extras din Africa de Sud are 3200 carate. Diamantul conține: 
a) 6,023·1025 atomi de 
carbon; 

b) 3,29·1025 atomi de 
carbon; 

c) 54,66·1023 atomi de 
carbon. 

Se cunoaște 1 carat = 0,205g;  
 
16. Într-un pahar Berzelius, un elev a preparat 400g saramură de concentrație 29,25%. Câți moli 
de NaCl au fost necesari?   
a) 0,2 moli; b) 2 moli; c) 20 moli. 
 
17. Seria ionilor care au configuraţie de gaz inert este:  
a) Sc3+, Fe2+, K+, Co2+, Br-; b) Sc3+, K+, Sr2+, O2-, Br- ; c) K+, Co2+, Br-, Co3+, Sr2+; 
 
18. Numărul de moli în fiecare din următoarele cazuri: 4,26g NH3; 1,94g cafeină-C8H10N4O2; 6,2g 
acid boric-H3BO3; este: 
a) 0,25; 0,01; 0,1 b) 0,20; 0,02; 0,12 c) 0,50; 0,01; 0,25. 
 
19. Configuraţia electronică a cromului, Z=24, în stare fundamentală este: 
a) 1s22s22p63s23p63d44s2 b) 1s22s22p63s23p64s23d4 c) 1s22s22p63s23p63d54s1 
 
20. Un izotop utilizat in medicina pentru studiul activității glandei tiroide, are numărul de masă 
131 şi conține 78 de neutroni. Care din următoarele afirmații este adevărata: 
a) Izotopul are 
configurația electronică: 
[Kr]4d105s25p5; 

b) Izotopul aparține unui 
element situat in grupa 15, 
perioada 5; 

c) Izotopul aparține 
elementului Br. 

 
21. Numărul atomic Z al elementului căruia îi lipsesc 3 electroni pentru a avea stratul 3 complet 
ocupat cu electroni este:  
a) 15; b) 20; c) 27. 
 
22. Diametrul atomului de cesiu, Cs este 4,7Å. Câți atomi de cesiu pot fi așezați unul lângă altul, 
pe o distanta de 1m? 
a) 2127·106 atomi; b) 6,023·1010 atomi; c) 4,7·109 atomi. 
 
23 La tratarea unei probe de 128g cupru de puritate 90% cu o soluție concentrată de acid sulfuric 
se obțin: 
a) 40,32 L(c.n) H2; b) 40,32 dm3(c.n) SO2; c) 32,4 g apă. 
 
24. O cantitate de 72 g nemetal pulbere arde în 6 moli de oxigen (AO =16) si rezultă un compus de 
tipul EO2. Masa atomică a nemetalului este: 
a) 32; b) 14; c) 12; 
 



 

25. Elementul cupru se găsește în natură sub forma a doi izotopi cu numerele de masa, A: 63 şi 65. 
Cunoscând că masa atomică a elementului cupru este 63,546 u.a.m., să se determine abundenţa 
relativă a celor doi izotopi din natură. 
a) 25% 63Cu; 75% 65Cu; b) 27,3% 63Cu; 72,7% 65Cu; c) 72,7 63Cu; 27,3% 65Cu. 
 
26. O soluție de KOH conține 72% oxigen. Concentrația procentuală a soluției este: 
a) 72%; b) 28%; c) 14%. 
 
27. Se consideră o soluție apoasă de acid acetic (CH3COOH) de concentrație procentuală 
20%.Câţi atomi de C, de O si de H se găsesc în 28 de grame din această soluție? 
a) 1,124·1023 atomi de C; 
1,124·1023 atomi de O; 
2,248 1023 atomi de H; 

b) 1,124·1023 atomi de C; 
8,619·1023 atomi de O; 
17,238 1023 atomi de H; 

c) 1,124·1023 atomi de C; 
2,248·1023 atomi de O; 
2,248 1023 atomi de H; 

 
28. O cantitate de 224g de bază alcalină se neutralizează cu 1460g soluție HCl de concentrație 
10%. Concentrația sării în soluția finală este: 
a) 15,42%; b) 20,41%; c) 17,69%. 
 
29.O cutie de aluminiu, de formă cubică, închisă, are latura exterioară de 10cm şi grosimea pereților 
de 1 cm. Ştiind că densitatea aluminiului este de 2,5kg/dm3, masa cutiei de aluminiu este: 
a) 1,6 kg b) 1,22kg c) 800g 
 
30. Raportul maselor atomice a două elemente X si Y este AX:AY = 0,62992:1, iar raportul 
numerelor atomice este ZX:ZY = 0,66037:1, în timp ce elementul X conține 43,75% (procent din 
numărul de masă) protoni, iar elementul Y conține 74 de neutroni. Cele două elemente sunt: 
a) 127 80

35 53;X Y  b) 80 127
35 53;X Y  c) 127 80

35 53;Y X  

  
 
Se dau AH=1; AO=16; ACl=35,5, AC=12 AK=39ACu=64g; ANa=23; AFe=56; AB=11 
volumul molar, Vmolarîn c.n. (condiții normale) =22,4L  
ZSc=21, ZFe=26, ZK=19, ZCo=27, ZBr=35, ZSr=38, ZO=8. 
 
 
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 
 



 

Subiecte concurs “Academician Cristofor Simionescu” 2013 
Clasa a  X-a 

 
Toate subiectele sunt obligatorii, 1 singur răspuns corect. Pentru fiecare item, completaţi răspunsul pe 
care îl consideraţi corect, cu simbolul . 
 

1. Indicați substanţa care are în structură numai atomi de carbon secundari: 
A. etan  B. ciclohexan C. benzen 

2. Compusul  

C

 prezintă o catenă: 
A. liniară B. Ciclică C. nesaturată ciclică 

 
3. Pentru compusul cu formula C4H8 este posibilă o catenă: 

A. ciclică saturată B. aciclică saturată C. ciclică nesaturată 
 

4. Grupările funcționale eterogene pot fi: 
A. legături triple B. de tipul –OH C. legături simple 

 
 
5. Denumirea corectă a hidrocarburii de mai jos este: 

C H 3 C H C H C H 2 C H 2 C H 3

C H 3 C H 2 C H 3  
A.   2-metil-3-etilhexan B. 3-etil-2-metilhexan   C. 4-etil-5-metilhexan   

 
6. Radicalii monovalenţi ai alcanului cu patru atomi de carbon sunt în număr de: 

A.   1 B.   2 C.   4 
 

7. Care afirmație este corectă: 
A. în molecula alcanilor 

unghiurile de valență sunt 
de 120° 

B. la temperatură normală toți 
alcanii sunt în stare gazoasă 

C. în alcani se găsesc numai 
legături simple 

 
 
8. Alcanii nu se dizolvă în apă deoarece: 
A. au geometrie tetraedrică B. sunt molecule nepolare C. au densitatea mai mică 

decât a apei. 
 

9. În  reacțiile de substituție ale alcanilor se rup legăturile: 
A.   C-C B. C-O   C.   C-H 

 
10. Reacția de izomerizare la alcani are loc: 
A. cu ruperea legăturii C-C 
 

B. în prezența unui catalizator 
pe bază de Ni 

C. la temperaturi de peste 
650°C 

 
11. În clasa alcanilor nu se întâlneşte reacţia de: 

A.   substituţie B.   izomerizare C. adiţie   
 

12. Alegeți afirmația corectă din următoarele variante: 
A. Clorura de aluminiu 

catalizează reacția de 
cracare a alcanilor 

B. Alcanii sunt stabili 
termic până la 400 °C 

C. În reacțiile de substituție 
se rup legăturile óC-C 

 



 

13. Care afirmație este corectă referitoare la alcani: 
A. reacționează direct cu 

fluorul la lumină 
B. prin clorurare se 

formează un amestec de 
derivați clorurați 

C. reacționează cu iodul la 
încălzire. 

 
14. Ce reacție a butanului are loc în prezență de AlCl3:  

A.   piroliză B. izomerizare   C. cracare   
 

15. Prin cracarea unui alcan cu mai mult de trei atomi de carbon se obține: 
A. gaz de sinteză B. un amestec de alchene și 

hidrogen 
C. un amestec de alcani și 

alchene 
 
16. Izooctanul (2,2,4-trimetilpentanul) are formula procentuală: 

A. 25 % C şi 75 % H   B. 84,21 % C şi 15,79 % H  C. 80 % C şi 20 % H   
 

17. Alcanul C8H18 conține un atom de carbon cuaternar, un atom de carbon terțiar, un atom de carbon 
secundar și 5 atomi de carbon primari. Formula alcanului este: 
A. 2, 3,4- trimetilpentan B. 2, 2,3-trimetilbutan C. 2, 2,4- trimetilpentan 

 
18. Numărul de izomeri de catenă corespunzători formulei moleculare C6H14 sunt: 

A. 5   B.   3 C. 4   
 

19. Alcanul 

H3C CH2 CH

CH3

CH CH3

CH2 CH2 CH3

 are următoarea denumire: 
A. 4,5-dimetilheptan B. 3-metil-2-propilpentan C. 3,4-dimetilheptan 

 
20. Care dintre următoarele formule corespunde unei substanțe reale: 

A.   C7H13 B. C3H8O C. C3H2NOS 
 

21. Radicalul 

H3C C CH3

este: 
A.   propiliden B. propilen   C.   izopropiliden 

 
22. Care dintre următorii alcani prezintă cel mai ridicat punct de fierbere: 

A.   

B.    
C.    

 
23. Clorura de izopropil conține: 
A. doi atomi de carbon 

secundari 
B. doi atomi de carbon primari C. un atom de carbon 

secundar. 
 
24. Dintre hidrocarburile de mai jos, pot forma numai doi izomeri de poziţie dicloruraţi: 

A.   izopentanul B. neopentanul   C. neohexanul   
 



 

25. Care reacție este corectă: 

A. metan + O2
oxizi de azot
400-600°C

metanol

B. metan + N2 + [O]
1000°C

HCN + 3/2 H2OPt

C. metan + vapori de apa
800°C

CO + 3H2
Ni

       
 

 
26. Este dată  următoarea schemă de reacţie: 

AgNCO   +   NH4Cl A     +   B

t  Co

C  Substanţa C este: 
A.  Amoniac B.  Cianura de amoniu C.  Uree 

 
27. Indigoul, un colorant important, conține 73,3% C, 3,8 %H și 10,7 % N. Greutatea moleculară are 

valoarea 262. Formula moleculară este: 
A. C8H5NO B. C16H10N2O2 C. C8H5N2O2 

 
28. Alcanul cu structura de mai jos prezintă: 

 
A. un derivat monoclorurat B. trei derivați 

monoclorurați 
C. patru derivați 

monoclorurați. 
 

29. Se dă schema de reacţie: 

A
- H 2

C H 3 C H 2 C H 2 C H 3
5 0 - 1 0 0
o
C

A l C l3

t o C

C H 2 C
C H 3
C H 3

 
 Indicați care este compusul A 
A.   izobutan B.   2,2-dimetilbutan C. izopentan   

 
30. Ce se obține prin clorurarea izobutanului: 

A.   2-cloropropan B.   2-clorobutan C.   2-cloro-2-metilpropan 
 
 
Notă!  

Se dau masele atomice: C= 12, H= 1, N= 14, O= 16, S = 32, Cl= 35,5. 
 
 
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 

 



 

Subiecte concurs “Academician Cristofor Simionescu” 2013 
Clasa a  XI-a 

 
Toate subiectele sunt obligatorii, 1 singur răspuns corect. Pentru fiecare item, completaţi răspunsul pe 
care îl consideraţi corect, cu simbolul . 

 
1. 3-Clor-2-butanolul are, din punct de vedere a izomeriei geometrice: 
A. 2 atomi de carbon 

asimetrici diferiți 
B. 2 atomi de carbon asimetrici 

identici 
C. 3 atomi de carbon asimetrici 

 
2. Enantiomerii: 
A. Sunt stereoizomeri aflați în 

raport obiect-imagine în 
oglindă superpozabil 

 

B. Unul rotește planul luminii 
polarizate spre dreapta 
(levogir) iar celălalt spre 
stânga (dextrogir) 

C. Sunt stereoizomeri aflați în 
raport obiect-imagine în 
oglindă nesuperpozabili 

 
3. Randamentul unei reacţii chimice reprezintă: 
A. Raportul între cantitatea 

de produs obţinută practic 
şi cantitatea de produs 
calculată teoretic 

B. Raportul între cantitatea de 
produs calculată teoretic şi 
cantitatea de produs obţinută 
practic 

C. Diferenţa între cantitatea de 
produs calculată teoretic şi 
cantitatea de produs 
obţinută practic 

 
4. Punctul de fierbere a derivaţilor halogenaţi: 
A. Creşte cu creşterea masei 

şi dimensiunilor atomului 
de halogen, 

B. Scade cu creşterea masei şi 
dimensiunilor atomului de 
halogen, 

C. Nu variază funcţie de 
natura atomului de halogen. 

 
5. Câte hidrocarburi cu carbon asimetric cu formula HC(C3H5)3 pot exista? 

A. 4 B. 2 C. 3 

6. Compusul cu structura 

H3C CH CH COOH

OH

OH  prezintă: 
A. Doi atomi de carbon 

asimetrici diferiți 
B. Doi izomeri optici C. Un amestec racemic 

 
7. Care dintre următorii compuși pot apărea sub formă de enantiomeri? 
A. 2-propanona B. 2-propanolul C. 2-butanolul 

 
8. Prin dehidrohalogenarea unui derivat saturat alifatic se obţine: 
A. Alcanul corespunzător, B. Alchena corespunzătoare C. Alchina corespunzătoare. 

 

9. Compusul halogenat cu structura 

H3C CH CH CH2

CH3

CH3

Cl

 este: 
A. 2,3-dimetil-4-clorobutan B. 1-cloro-2,3-dimetilbutan C. 1-cloro-2,3-metilbutan 

 
10. În cazul clorurării unui compus cu catenă mai mare de 3 atomi de C, clorul se leagă 

preferenţial de : 
A. Atomul de C primar, B. Atomul de C secundar, C. Atomul de carbon cel 

mai substituit 
 

11. Clorura de benzil nu este izomeră cu: 
A.  o-clorotoluen B. clorura de fenil C. m-clorotoluen 

 



 

12. Care afirmație este corectă? 
A. Prin hidroliza compușilor 

dihalogenați vicinali se 
formează aldehide 

B. Prin hidroliza compușilor 
dihalogenați geminali de 
obțin dioli 

C. Prin hidroliza compușilor 
monohalogenați se obțin 
alcooli 

 
13. 2,2-Dibromobutanul este: 
A. Un derivat dihalogenat 

vicinal 
B. Un derivat dihalogenat 

geminal 
C. Un derivat dihalogenat 

nesaturat  
 

14. Prin tratarea CH3-NH2  la cald cu clorură de etil, se obține: 
A.  etil-metil-amină B. dimetilamină C. nici un răspuns corect 

 
15. Care este produsul format la eliminarea acidului bromhidric din 2-bromo-3-metilbutan? 

A.  2-metil-1-butena 
 

B. 2-metil-2-butena C. Nici unul 

16. Prin oxidarea incompletă a 5 m3 de metan de puritate 95% se obține o masă de cărbune. Cantitatea de 
cărbune obținută este: 
A. 3,456 kg  B. 2,678 kg C. 2,546 kg 

17. Câți izomeri monoclorurați se obțin la clorurarea 3-metilpentanului? 
A.  6 B. 5 C. 4 

18. Care derivat halogenat are reactivitatea cea mai scăzută în reacțiile de hidroliză: 
A.  Clorura de etil B. Clorura de vinil C. Clorura de metil 

19. Prin clorurarea neopentanului se obține: 
A. 1-cloro-2,2-dimetilbutan B. Clorura de neopentil C. 3-cloro-2,2-dimetilpropan 
 
20. Ce se formează prin încălzirea 2,2-diclorobutanului cu soluție apoasă de NaOH? 

A.  alcool B. acid carboxilic C. compus carbonilic 

21. Care din următorii compuși nu dau reacție de dehidrohalogenare: 
A. 1-cloro-2-metil-butan 
 

B. clorura de fenil C. 1,2-dicloropropan 

22. Care din derivații halogenați nu este agent de alchilare: 
A.  Clorura de vinil B. Clorura de metil C. Iodura de metil 

23. Prin reacția dintre C6H5MgBr și H2O se formează: 
A.  Toluen B. Benzen C. Nici unul 

24.  Care este ordinea în care se adaugă reactanții pentru transformarea clorurii de metil în etil-metil 
amină? 
A. NH3, clorura de etil B. NH3, clorura de metil C. Metilamina, etilamina 

25. Prin alchilarea benzenului cu clorură de etil se formează: 
A.  Toluen 
 

B. Etilbenzen C. Clorură de benzil 
 

26. Se supune clorurării 25 g metan, amestecul de reacţie conţinând 10,65% CH3Cl, 17,93% 
CH2Cl2 şi 25,21% CHCl3, restul fiind HCl. Care este valoarea conversiei totale şi care este 
valoarea conversiei utile la cloroform? 

A. Conversia totală este 
100 % şi conversia utilă 
este 33,33% 

B. Conversia totală este 
82,04% şi conversia utilă 
este 27,35% 

C. Conversia totală este 75 
% şi conversia utilă este 
25% 

 



 

27. Se dă succesiunea de reacții: 
clorurare fotochimica

BA
hidroliza bazica

C 
Știind că A este o arenă cu masa moleculară de 92 g/mol iar pentru o probă de 4,6 g s-au consumat 
3,36 litri clor, compusul final C și cantitatea obținută sunt:  
A.  Benzaldehida, 5,3 g B. Alcool benzilic, 5,4 g C. Acid benzoic, 6,1 g 

28. Se dă schema: 

Clorura de t-butil
KCN

-KCl

2 H2O

-NH3
A B

 
B este: 
A.  Acid acetic B. Acid hidroxi acetic C. Acid trimetilacetic 

 
29. Pentru următoarea reacţie chimică stabiliţi coeficienţii: 

a CH4  +   b Cl2
h

c CH3Cl   +  d  CH2Cl2  +  e  CHCl3   +   f HCl
 

A. a = 1, b = 2, c = 1, d = 1, 
e = 1, f = 2, 

B. a = 3, b = 6, c = 1, d = 1, 
e = 1, f = 6, 

C. a = 6, b = 10, c = 2, d = 
1, e = 1, f = 10 

 
30. Ce cantitate de metan, în moli se găseşte stocată într-o butelie de oţel cu capacitatea de 50 l la 

presiunea de 80 atm, măsurată la 27°C: 
A. 162, 6 moli, B. 126,6 moli C. 130 moli. 
 
 

Notă!  
Se dau masele atomice: C= 12, H= 1, N= 14, O= 16, Cl= 35,5. 

 
 
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 
 



 

Subiecte concurs “Academician Cristofor Simionescu” 2013 
Clasa a XII-a 

 
Toate subiectele sunt obligatorii, 1 singur răspuns corect. Pentru fiecare item, completaţi răspunsul 
pe care îl consideraţi corect, cu simbolul . 
 
1. Entalpia de reacție reprezintă: 
a) Căldura de reacție 
determinată la presiune 
constantă; 

b) Căldura de reacție 
determinată la temperatură 
constantă;  

c) Căldura de reacție 
determinată la volum constant;

 
2. Afirmaţia adevărată este: 
a) un proces exoterm este cel 
pentru care ΔH0; 

b) un proces endoterm este cel 
pentru care ΔH0; 

c) un proces exoterm este cel 
pentru care ΔH=0;  

 
3. Reacţia de sinteză a apei este exotermă deoarece: 
a) este un proces spontan; b) energia necesară ruperii 

legăturilor chimice din 
reactanţi este mai mare decât 
energia degajată la formarea 
legăturilor în produsul de 
reacţie; 

c) nici un răspuns nu este 
corect 

 
4. Afirmaţia adevărată este: 
a) energia internă şi entalpia 
sunt funcţii de stare iar 
lucrul mecanic şi căldura 
sunt mărimi de proces; 

b) energia internă şi căldura 
sunt funcţii de stare iar lucrul 
mecanic şi entalpia sunt 
mărimi de proces; 

c) energia internă şi lucrul 
mecanic sunt funcţii de stare 
iar entalpia şi căldura sunt 
mărimi de proces; 

 
5. Efectul termic asociat unei reacții de ardere completă a unui mol de substanța la presiune de 1 atm 
şi temperatură dată poarta numele de: 
a) Căldura de combustie; b) Căldura latentă, c) Căldura de evaporare; 
 
6. Puterea calorică a unui combustibil lichid sau solid este dată de: 
a) Cantitatea de căldura 
degajată la arderea 
completă a unei mase de 1 
kg; 

b) Cantitatea de căldură 
degajată la arderea completă a 
unei mase de 10 kg; 

c) Cantitatea de căldură 
degajată la arderea completă a 
unei mase de 1 t; 

 
7. Căldura adsorbită sau degajată într-o reacție chimică este constantă şi este determinată numai de 
starea inițială şi de starea finală a sistemului, indiferent de calea urmată în reacție este enunțată de: 
a) Legea conservării masei; b) Legea lui Dalton; c) Legea lui Hess;  
 
8. Căldura de dizolvare este: 
a) căldura absorbită la 
dizolvarea unui mol de 
substanţă într-un litru de 
solvent, 

b) căldura degajata la 
dizolvarea unui gram de 
substanță într-un litru de 
solvent, 

c) efectul termic asociat 
dizolvării unui mol de solut 
într-o cantitate data de 
solvent, pentru obţinerea 
unei soluţii de concentraţie 
prestabilită. 

 
 



 

9. Entalpia molară de formare a unui compus: 
a) este întotdeauna pozitivă; b) este entalpia reacţiei de 

sinteză a unui mol de 
substanţă din elementele 
componente;  

c) reprezintă energia 
înmagazinată în atomii unei 
molecule. 

 
10. Căldura de neutralizare este: 
a) căldura degajată în 
reacţia de neutralizare a 
unui mol de ion hidroniu cu 
un mol de ion hidroxid. 

b) căldura degajată în reacţia 
dintre un hidroxid şi o bază, 

c) căldura degajată la 
dizolvarea unui mol de acid 
într-un litru de bază. 

 
11. Stabilitatea chimică a moleculei de oxigen se datorează: 
a) valorii mari a energiei de 
legătură;  

b) stării de agregare gazoase;   c) punctului de fierbere scăzut;

 
12. Puterea calorică inferioară reprezintă căldura care se degajă la : 
a) arderea unui m3 de 
combustibil gazos sau 1kg de 
combustibil lichid sau solid, 
când rezultă apă lichidă, 

b) arderea unui m3 de 
combustibil gazos sau 1kg de 
combustibil lichid sau solid, 
când rezultă apă gazoasă, 

c) arderea unui kilogram de 
combustibil gazos, lichid sau 
solid, când rezultă apă lichidă. 
 

 
13. Condiţiile referitoare la starea standard sunt: 
a) 293,15K, 1 bar, b) 298,15K şi 25°C, c) 298,15K şi 1 atmosferă. 
 
14. Este adevărată afirmația: 
a) Căldura de reacție depinde 
de calitatea materialului din 
care este confecționat aparatul 
de măsură. 

b) Căldura de reacție 
depinde de starea de 
agregare a speciilor chimice 
participante la reacția 
chimică 

c) Căldura de reacție depinde 
de abilitățile de lucru ale 
experimentatorului 

 
15. Se dau entalpiile standard de formare: ΔHf

0 (CO)= -110,5 kJ/mol, ΔHf
0 (NO)=90,9 kJ/mol, ΔHf

0 
(SO2)=- 297 kJ/mol. Compusul cel mai stabil este:   
a) NO, b) CO, c) SO2. 
 
16. Fie transformarea:  O2(g)→O(g) + O(g) - 498,4kJ/mol, la 295 K. Este adevărată afirmaţia: 
a) procesul este spontan la 
temperatura obişnuită; 

b) reacţia este exotermă; 
 

c) în condiţii obişnuite O2 
este un gaz. 

 
17. Cunoscând entalpiile de formare: ∆Hf (C6H6)= +49,0 kJ/ mol, ∆Hf (CH3OH) = - 238,7 kJ/ mol,  ∆ 
Hf (CH4) = - 74,8 kJ/ mol,  precizaţi care dintre substanţele CH4, CH3OH, C6H6 este cea mai 
instabilă:  
a) CH4;  b) CH3OH;  c) C6H6. 
 
18) Cantitatea de căldură degajată la arderea a 0,5 dm3 de n-butan (Qn-butan=-688kcal/mol) este: 
a) 11,2 kcal/mol, b) 15,35 kcal c) 22,4 cal. 
 
19. Calculați căldura (în kJ) degajată la arderea 10% din butanul dintr-o butelie cu  masa de 1,16 kg 
butan, cunoscând că la arderea unui mol de butan se degajă 2877 kJ. 
a) Q = 56,720 kJ, b) Q = 5,7540 kJ c) Q = 45637 kJ. 
 



 

20. Puterea calorică a metanului este 8550 kcal/m3. Căldura (în kcal), degajată la arderea a 22,4kg de 
metan este: 
a) 268,128 kcal b) 19153 kcal; c) 2240 kcal. 
 
21. Se consideră următoarele reacţii termochimice: 
 1. S(g) + O2(g) → SO2(g) , ΔH1 = - 137,32 kcal 

 2. S(s) + O2(g) → SO2(g) , ΔH2 = - 70,98 kcal 
 Calculaţi ΔH pentru următoarea reacţie: 
 3. S(s) → S(g) 

a) 66,34 kcal b) 132,68 kcal, c) -66,34 kcal. 
 
22) Efectul termic al reacției de ardere a monoxidului de carbon,  
știind ca pentru CO2(g): ΔH0

f298= - 94,00 kcal/mol şi pentru CO(g): ΔH0
f298= - 26,40 kcal/mol este: 

a) 67,6 kcal/mol, b) -67,6 kcal/mol c) 120,4 kcal/mol. 
 
23.  Se dau următoarele ecuații termochimice: 
H2(g)  +  ½ O2(g)  → H2O(l)   Δf H

0 = - 285,5 KJ/ mol 
H2(g)  +  Cl2(g)  →2HCl(g)   Δf H

0 = - 184,6 KJ/ mol 
C(s)  +  O2(g)  →  CO2(g)   Δf H

0 = -  393,5KJ/ mol 
Ordinea crescătoare  în sensul creșterii stabilităţii compuşilor rezultaţi este: 
a) CO2, H2O, HCl, b) HCl, H2O, CO2 c) H2O, HCl, CO2. 
 
24. Cantitatea de căldură necesară pentru a topi 10kg de gheaţă (top=80cal/g), la 0°C este: 
a) 800kcal b) 800cal, c) 8000kcal. 
 
25. Entalpia de transformare: Cdiamant → Cgrafit este ∆H1 = 0,45 kcal/mol. Ştiind că la reacţia de ardere 
a diamantului se degajă 94,5 kcal/mol, căldura de ardere a grafitului, ∆H2 are valoarea:  
a) ∆H2 = +94,05 kJ/mol; b) ∆H2 = + 94,95 kJ/mol, c) nici un răspuns corect. 
 
26. Afirmaţia falsă privind enunţul: ∆H pentru descompunerea ozonului, O3, în O2 şi oxigen atomic, 
după reacţia O3 →O2 +O este +105 kJ/mol: 
a) reacţia este catalizată de 
radiaţia ultravioletă din 
atmosferă, 

b) reacţia este endotermă, c) reacţia este exotermă. 

 
27. Pentru substanţele A şi B se cunosc valorile entalpiilor de formare ∆HA = -25,5kJ/mol şi ∆HB= -
25, 5kcal/mol. Se poate afirma că: 
a) A este mai stabil decât B, b) A este mai puțin stabil 

decât B, 
c) nu se pot compara. 

 
28. Comparând valorile entalpiilor de formare standard pentru metan, (ΔfH

°
metan (g) = -74,8 kJ/mol) și 

pentru acetilenă, ΔfH
°
acetilenă (g)= 227 kJ/mol), alegeți afirmația corectă: 

 
a) CH4(g) este mai stabil 
decât C2H2(g) ; 

b) CH4(g) este mai puțin stabil 
decât C2H2(g) ; 

c) entalpiile de formare 
standard oferă informații 
despre stabilitatea 
substanțelor. 

 



 

29. Căldura de formare a benzenului, C6H6 din carbon (grafit) şi hidrogen (gaz): 
6C   +   3H2 → C6H6, ţinând cont de entalpiile de ardere ale substanţelor participante este: 
 C    +    O2    →    CO2      ∆H1   =    - 393,77 kJ 
 H2    +   ½  O2  →   H2O    ∆H2    =    -286,17 kJ 
 C6H6   +     15/2 O2   →   6CO2   +     3H2O      ∆H3  =   - 3274,91 kJ 
 

a) ∆H  =   - 53,82kJ, b) ∆H  = +  53,82kJ, c) ∆H  =  - 59,82kJ. 
 
30. O butelie conţine 25kg metanol de puritate 90%. Cantitatea de căldură care se degajă la arderea 
acestuia (puterea calorică a metanolului este de 224 Kcal/mol) este: 
a) 17500,0 cal b) 15747,2 cal c) 17543,5 cal 
 
Se dau AH=1; AO=16; AC=12  
 
Punctaj maxim 100 puncte 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Răspunsurile corecte la subiecte sunt scrise îngroşat. 
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