
IX Chimie Aplicata 1 

Concurs Acad. Cristofor Simionescu 

Clasa a IX-a – chimie aplicată 

Toate subiectele sunt obligatorii, 1 singur răspuns corect. 

1. Atomul este cea mai mică particulă materială: 
a) divizibilă prin procedee 
chimice 
 

b) care nu poate fi 
fragmentată prin procedee 
chimice și fizice obișnuite 

c) divizibilă prin ionizare  

 
2. Elementul chimic al cărui atom are Z =18 se găsește în sistemul periodic în: 
a) perioada 4, grupa 2 (IIA) b) perioada 3, grupa 14 (IVA) c) perioada 3, grupa 18 (VIIIA) 
 
3. Elementul chimic al cărui atom are Z =37 se găsește în sistemul periodic în: 
a) perioada  5, grupa I A b) perioada 1, grupa VI A c) perioada 3, grupa V A 
 

4. Seria care cuprinde simbolurile unor elemente chimice cu caracter metalic este: 
a) Ca, Cr, Cl, Co b) Ca, Cu, Cr, Co c) Ca, C, Cl, K 
 
5. Într-o grupă principală a sistemului periodic raza ionică: 
a) creşte de jos în sus b) rămâne constat c) creşte de sus în jos 
 
6. Care este afirmația adevărată referitoare la energia de ionizare: 
a) reprezintă cantitatea de 
energie necesară pentru a 
smulge un electron dintr-un 
atom al unui element aflat în 
stare gazoasă 

b) rămâne constată în perioada 
4 

c) reprezintă cantitatea de 
energie necesară pentru a 
smulge toţi electronii dintr-un 
atom al unui element aflat în 
stare gazoasă 

 
7. Care este afirmația adevărată referitoare la razele ionice: 
a) raza ionilor pozitivi 
(cationilor) este mai mare 
decât raza atomilor din  care 
provin 

b) raza ionilor pozitivi 
(cationilor) este mai mică 
decât raza atomilor din  care 
provin 

c) raza ionilor pozitivi  
(cationilor) este egală cu raza 
atomilor din  care provin 

 
8. Elementele chimice din grupa 17 (VIIA) au electronul distinctiv situat în : 
a. substratul de tip d b. substratul de tip s c. substratul de tip p 
 
9. Atomul de calciu (Z=20, A=40) conţine: 
a. 19p+, 19no, 20e- b. 20e-, 20p+, 20no c. 19p+, 20no, 19e- 
 
10. Elementul care nu prezintă orbitali monoelectronici este: 
a. Al b. Mg c. Na 
 
11. Ionul K+ este izoelectronic cu ionul: 
a. S2- b. Cl - c. Na+ 
 

12. Seria care cuprinde simbolurile unor elemente chimice cu caracter metalic este: 
a) Rb, Nb, Sb b) Rb, N, S c) Rb, Ne, Se 
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13. Precizați care dintre ionii de mai jos are configurație de gaz inert: 
a) Fe3+ b) Ga3+ c) Br  
 (Z: Fe=26; Ga=31; Br=35, He=2, Ne=10, Ar=18, Kr=36, Xe=54) 
 

14. 11.Numărul maxim de electroni de în  orbitalii de tip p este:  
a) 6 b) 5 c) 10 
 

15. Un izotop al carbonului servește la stabilirea vârstei unor materiale ce conțin carbon. Acest 
izotop este: 
a) 12C; b)  14C; c) 16C. 
 
16. Între sarcinile nucleare a doi atomi există relaţiile: Z1+Z2=70; Z1 - 2Z2=19. 
a) Ambii atomi sunt 
halogeni; 

b) Cei doi atomi se găsesc in 
aceeași perioada; 

c) Nu exista nici o legătura 
intre cele doua elemente. 

 
17. Câți atomi de Ca se găsesc în 2 moli de Ca? 
a) 12,046∙1046 atomi b) 12,046∙10

23 atomi c) 6,023∙1046 atomi 
(ACa = 40 g/mol) 
 
18. Cantitatea de apă necesară pentru a prepara 300 g soluție NaNO2 de concentrație procentuală 
masică 10% este: 
a) 30 g b) 100 g c) 270 g 
(ANa = 23 g/mol; AN = 14 g/mol; AO = 16 g/mol; AH = 1 g/mol) 
 
19. Se dau substanțele: H2O, H2SO4, H2CO3. 
Ordinea descrescătoare a procentului de oxigen din compoziția compușilor dați este: 
a) H2O, H2CO3, H2SO4, b) H2SO4, H2CO3, H2O c), H2O, H2CO3, H2SO4 
(AS = 32 g/mol; AC = 12 g/mol; AO = 16 g/mol; AH = 1 g/mol) 
 

20. Care din următoarele specii chimice au configurația electronică 1s22s22p63s23p6: 
a) Ca2+ b) Cl c) S 
ZCa=20, ZCl=17, ZS=16 
 
21. Atomii elementului Fe formează prin procesul de ionizare ionii: 
a) Fe+ şi Fe2+; b) Fe2+ şi Fe3+; c) Fe2+ şi Fe4+; 
(Z: Fe=26) 
 
22. Câți atomi de cupru se găsesc într-un cub cu masa de 5 grame?  
a) 4,7∙10

22 atomi  b) 6,692∙1023  atomi  c) 4,069∙1024  atomi 
(ACu = 64 g/mol) 
 
23. Un număr de 242 10 molecule de hidrogen reacționează cu azotul. Ce masă de azot este 
necesară? 
a) 28g N2 b) 30,9 gN2 c) 9,2 g N2  
(AN = 14 g/mol; AH = 1 g/mol) 
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24. Ana a cumpărat un inel de aur de 18 karate (75%Au) care cântărește 3,2 g. Fiind curioasă, a 
calculat că inelul ei conține: 
a) 7,33 ∙10

21 atomi Au sau 
0,012 moli Au 

b) 7, 23 ∙1021 atomi Au sau 0,5 
moli Au  

c) 7,23 ∙1023 atomi Au sau 
0,15 moli Au 

(AAu =197 g/mol) 
 

25. Ag2S se găseşte în natură sub forma mineralului argentit, care este folosit pentru preparea 
argintului. Mineralul conține 70 % Ag2S. Cantitatea de Ag care se poate obţine din 250 g de mineral 
este:  
a)175 g b)152,41 g c)108 g 
 (AAg =108 g/mol, AS=32 g/mol) 
 
26. La descompunerea unui gram de piatra de var, al cărei component principal este carbonatul de 
calciu, rezultă 0,4 g CO2. Conţinutul în carbonat de calciu al  pietrei de var este:  
a) 96 % b) 90,9 % c) 87,5 % 
(Ac =12 g/mol; AO =16g/mol; ACa =40 g/mol) 
 
27. Alex are un stilou cu peniță de inox placat cu iridiu (4,4 micrograme). Fiind pasionat de chimie, 
a calculat că stiloul lui conține:  
a) 192,217 atomi de Ir b) 1,38 ∙10

16 atomi Ir c) 6,23 ∙1026 atomi Ir 

(AIr =192 g/mol) 
 
28. Care afirmație este adevărată: 250 g soluție conțin 12,5 g de substanță dizolvată, iar 350 g 
soluție conțin 13 g substanță dizolvată. 
a) soluțiile au concentrații 
procentuale egale; 

b) prima soluție este mai 
diluată; 

c) prima soluție este mai 
concentrată. 
 

 
29. Volumul de alcool necesar pentru a obține 250 g soluție tinctură de iod (5% iod în alcool, ρalcool 
= 0,80g/mL) este: 
a) 237,5 mL alcool b) 296,87 mL alcool c) 296,87g alcool 
(AI=127 g/mol) 

30. Cantitatea de zinc (în grame) de puritate 80% care reacționează cu 5 moli de HCl este: 
a) 203,1 g b) 162,5 g c) 65 g; 
 (AH = 1g/mol; ACl = 35,5 g/mol; AZn = 65 g/mol).  
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Subiecte concurs “Academician Cristofor Simionescu” 2014 
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. În etenă sunt: 
A. Cinci legături   B. Şase legături  C. Este o singură legătură 

  
2. Grupele de atomi de forma: -OH, -COOH, -NO2, -NH2, -SO3H poartă denumirea de: 

A. radicali organici B. funcţii organice C. grupări funcţionale 
 

3. Care este cantitatea de carbon conţinută în 7,50 g naftalină cu formula moleculară 
C10H8: 
A. 6,98 g C B. 7,03 g C C. 7,12 g C 

 
4. În molecula hidrocarburilor saturate există: 

A. Numai legături , B. Numai legături  C. Atât legături  cât şi 
legături  

5. Câţi atomi de hidrogen există în molecula ciclohexanului: 
A.   6 B. 12   C. 14   

 
6. Care este compoziţia în procente de masă a etanului, C2H6: 

A.   80% C, 20% H, B. 75% C, 25% H, C.   40% C, 60% H 
 

7. Alicina este substanţa responsabilă pentru mirosul caracteristic din usturoiul proaspăt tăiat. 

S

S

O  
 Catena de bază a acesteia este: 
A. aciclică saturată  B. aciclică nesaturată  C. ramificată nesaturată  

 
8. Fracția terpenică extrasă dintr-un pin (Pinus Sabiniana) conține o hidrocarbură cu formula 

moleculară C7H16. Structurile izomere corespunzătoare acesteia sunt în număr de: 
A.   5 B. 9   C.   12 

 
9. În  reacţiile de adiţie ale alchenelor se rup legăturile: 

A.   C-C B. C=C   C.   C-H 
 

10. Punctele de fierbere ale alchenelor cu catenă normală: 
A. Cresc cu numărul 

atomilor de carbon din 
moleculă 

 

B. Scad cu numărul 
atomilor de carbon din 
moleculă 

C. Variază în mod 
neregulat. 
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11. Cifra octanică reprezintă criteriul de apreciere a calităţii benzinei, izooctanul fiind considerat 
drept etalon. Structura acestuia este:  

A.   2, 4, 2- trimetilpentan B. 2, 2, 4-tetrametilpentan C. 2, 2, 4-trimetilpentan   
 

12. Care este formula moleculară a 2-metil-2-pentenei: 
A. C5H10 B. C6H12 C. C7H14 
 
13. Ce substanţă trebuie deshidratată pentru a obţine etena: 
A. etan B. etanol C. acid acetic. 

 
14. Câte butene există:  

A.   3 B. 5   C. 4   
 

15. Prin adiţia HCl la CH2=CCl2  rezultă: 
A. CH3-CCl3 B. CH3-CHCl2 C. ClCH2-CH2Cl 
 
16. Un elev a sesizat că denumirea de 3-sec-butilpentan atribuită unui alcan este incorectă. 

Formularea corectă este: 
A.   2, 3-dietilpentan B. 3-etil- 4-metilhexan  C. 3, 4-dietilpentan  

 

17. O hidrocarbură aciclică conţine 85,71% C şi are M=42. Care este denumirea acestei 
hidrocarburi: 
A. propenă  B. propan C. ciclopropan 

 
18. Câţi litri de etenă (0ºC şi 1 atm) vor rezulta prin eliminarea apei din 25 ml alcool etilic 

(d=0,788 g/cm3)? 
A. 8,99 litri  B.   9,59 litri C. 9,99 litri.   

 
19.  Analiza elementară a unei substanţe conţinând C, H şi O este: C =  54,55% şi H = 

9,09%, restul fiind oxigen. Care este formula moleculară ştiind că în moleculă se 
găsesc 2 atomi de oxigen? 
A. C5H10O2 B. C4H10O2  C. C4H8O2 

 
20. O cantitate de substanţă organică cu masa S s-a supus analizei elementale, obţinându-

se a g de CO2 şi b g de H2O. Formulele de calcul pentru procentul de carbon şi 
hidrogen sunt: 

 
A. %C= 300S/11a 
      %H= 100S/9b 

B. %C=100S/44a 
       %H= 300b/9S 

C. %C= 300a/11S 
 %H= 100b/9S 

 
21. Prin arderea incompletă a metanului se poate obţine: 

A.   Negru de fum B. Bioxid de carbon şi 
apă   

C.   Cărbune animal 
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22. Este corectă afirmaţia: 
Propanul are p.f=-0,5ºC, iar butanul are p.f=-42ºC? 

A.  Nu, căci butanul este 
o substanţă lichidă 

B.   Da, căci punctul de 
fierbere al alcanilor 
creşte odată cu 
numărul atomilor de 
carbon din moleculă 

C.   Nu, căci în realitate 
propanul are p.f= - 
42ºC şi butanul p.f= - 
0,5ºC 

 
23. Pentru arderea unui litru de propan sunt necesari aproximativ (se ştie că, concentraţia 

volumetrică a oxigenului este 20%): 
A. 5 litri aer B. 25 litri aer C. 32,5 litri aer. 
 
24. Etena se obţine pe cale industrială aproape exclusiv: 

A.   Prin distilarea 
petrolului 

B. Prin descompunerea 
termică a alcanilor 
din petrol   

C. Din gaze de cocserie   

 
25. Hidrogenarea butenei este favorizată de: 

A.   Creşterea presiunii B. Scăderea presiunii  C. Presiunea nu 
influenţează.   

 
26. În molecula unei hidrocarburi raportul dintre numărul de atomi de C şi de H este C/H 

= ½. Care este formula acelei hidrocarburi ştiind că ea este al trei-lea termen din seria 
de omologi din care face parte: 

A. CH3 CH2 CH3  B. CH3 CH2 CH CH2  
C.  

C

H2C CH2

H2

 
 
27. Amestecul de gaze rezultat la arderea unui alcan este trecut printr-o soluţie de KOH. 

Ce rol are această soluţie? 
A. Absoarbe vaporii de 

apă 
B. Absoarbe dioxidul de 

carbon 
C. Absoarbe oxigenul 

rămas în exces. 
 

28. Un volum de 10 ml amestec gazos propan-butan se arde cu exces de O2. După condensarea 
apei, gazele rezultate se trec printr-o soluție de KOH, volumul reducându-se cu 36 ml. 
Compoziția în % de volume a amestecului inițial este: 

 
A.   propan 40%,  
        butan 60% 

B.   propan 60% 
  butan 40% 

C. propan 50%  
butan 50% 

 
29. Se ard complet un alcan şi o alchenă, fiecare cu câte 2 atomi de carbon în moleculă. În 

care caz raportul de combinare dintre hidrocarbură şi oxigen este 1:2, exprimat în 
volume: 
A.   Numai în cazul 

alcanului 
B.   Numai în cazul 

alchenei 
C. În nici un caz.   
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30. Un amestec de 1 volum etenă şi 4 volume H2 este comprimat la 25 atm într-un reactor 

ce conţine catalizatorul de hidrogenare. Care va fi presiunea (la aceeaşi temperatură) la 
sfârşitul hidrogenării: 
A.   15 atm B.   25 atm C.   20 atm. 

 
 
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 
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Subiecte concurs “Academician Cristofor Simionescu” 2014 
 

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. Distanţa dintre doi atomi de carbon legaţi printr-o legătură simplă C-C este de 
aproximativ 1,54 Å. Dacă doi atomi de carbon se leagă printr-o legătură dublă C=C 
distanţa este: 
A. Aceiaşi ca şi în cazul 

legăturii simple, adică 
1,54 Å 

B. Mai mică şi anume 
aproximativ 1,33 Å 

C. Mai mare de 1,54 Å 

 
2. Cei patru orbitali hibrizi sp3 ai atomilor de carbon sunt orientaţi: 
A. tetraedric B. trigonal C. perpendicular între ei. 
 
3. Activitatea optică a compuşilor organici se datorează:  
A. asimetriei moleculare B. Structurii cristaline C. Unor cauze necunoscute 
 
4. Compuşii cu formulele: 

CH3-CH2-CH3 şi CH3-CH2-CH2-CH3 
sunt: 
A. omologi, B. izomeri, C. nici una. 

 
5. Care dintre următorii derivați halogenați conduce prin polimerizare la obținerea 

teflonului: 
A. CF2Cl2 
 

B. C2H2F2 C. C2F4 

6. Denumirea corectă pentru substanţa cu formula: 

C C
H

H

CH3

CH3  
A. Cis-2-butenă B. Trans-2-butenă C. metilpropenă 

 
7. Care este numărul racemicilor ce corespund la următoarea formulă? 

CH3 CH

Cl

CH2 CH

OH

CH2 COOH

 
A. 1 B. 2 C. 3 

 
8. Denumirea compusului cu formula C6H5Cl este: 
A. clorciclohexen, B. clorură de benzil C. clorură de fenil. 

 
9. Prin hidroliza unui derivat dihalogenat în care atomii de halogen sunt legaţi de acelaşi 

atom de carbon se obţine: 

A. dioli B. aldehide sau cetone C. enoli 
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10. Pentru obţinerea toluenului prin metoda Friedel-Crafts se folosesc ca reactanţi 
benzenul şi: 

A. Clorura de etil, B. Clorura de metilen, C. Clorura de metil 
 

11. Noradrenalina, hormonul secretat de glanda medulosuprarenală, este eliberat în cantități mari 
în stări de emoție. Numărul de atomi de carbon asimetrici pe care îi prezintă în structură sunt 
în număr de: 

HO

HO

CH

OH

CH2 NH2

 
A.   1 
 

B. 2 C. 0 

12. Alcoolii secundari? 
A. Nu pot fi optic activi B. Sunt toţi optic activi C. Sunt uneori optic 

activi, alteori optic 
inactivi în funcţie de 
configuraţia 
moleculelor lor. 

 
13. Se dă ecuaţia reacţiei: 

A  +  HCl  →  C6H11Cl  +  H2O 
Substanţa A este: 

A. ciclohexena B. ciclohexanol C. ciclohexena   sau 
ciclohexanolul  

 
14. Prin încălzirea a 2-iodpropan cu o soluţie apoasă de hidroxid alcalin rezultă ca produs 

principal: 
A. Alcool 

propilic 
 

B. Alcool 
izopropilic 

C. propenă 

 
15. Câţi izomeri corespund la formula moleculară C4H9Br fără a ţine cont de 

stereoizomeri? 
A.  2 

 
B. 3 C. 4 

16. Prin oxidarea incompletă a 5 m3 de metan de puritate 95% se obţine o  masă de 
cărbune. Cantitatea de cărbune obţinută este: 

A. 3,456 kg
  

 

B. 2,678 kg C. 2,546 kg 

17. La analiza elementară din 6,50 mg substanţă s-au obţinut 1,36 ml azot măsurat la 20ºC 
şi 760 mm Hg. Care este conţinutul în azot a substanţei?   

A. 25% N B. 23,7% N  C. 27,3% N 
18. Tetraclorura de carbon se obţine prin clorurarea metanului în exces de clor la un raport 

molar clor : metan = 3:1. Dacă în instalaţia continuă de clorurare se introduce un debit 
orar de 33,6 m3 în c.n. metan, rezultând un amestec de produși ce conţine 90 kg/oră 
tetraclorură de carbon şi 11,2 m3 în c.n. Cl2 care este conversia utilă în tetraclorură de 
carbon? 
A.  39,8% 
 

B. 38,9% C. 38,8% 
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19. Se numesc conformaţii: 
A. Aranjările atomilor 

dintr-o moleculă 
B. Aranjările spaţiale 

ale atomilor din 
moleculele izomere 

C. Diferitele forme 
pe care le adoptă 
molecula ca 
urmare a 
rotaţiilor în jurul 
legăturilor simple 
C-C, C-O, C-N 
etc. 

 
20. Doi elevi au realizat două experimente diferite, plecând de la același derivat halogenat. Primul 

elev a încălzit derivatul halogenat într-o soluție de KOH și a obținut compusul I, în timp ce al 
doilea elev a încălzit derivatul halogenat în etanol, obținând compusul II. Ce au obținut cei doi 
elevi?  
A. I: alcool, II: alchenă B. I: alchenă, II: alcool C.în ambele cazuri alchenă 

21. Prin adiţia de acid cianhidric la acetonă se formează: 
A. Un compus 

optic 
inactiv 

 

B. Un compus 
optic activ 

C. Un amestec 
racemic 

  
22. Ce asemănare de structură există între acidul oleic şi maleic? 

A. Acidul oleic are 18 
atomi de carbon iar cel 
maleic, 4 

 

B. Sunt acizi nesaturaţi, 
ambii forma cis 

C. Sunt acizi dicarboxilici 
nesaturaţi, ambii forma 
cis. 

23. Clorura de benzil se fabrică prin clorurarea toluentului. Care este cantitatea de toluen 
necesară obţinerii unei şarje de 300 kg clorură de benzil dacă randamentul procesului 
este 60%? 
A.  363,9 kg toluen.  B. 366,3 kg toluen C. 363,6 kg toluen. 

24.  Se obţine clorură de metil din 20 kmoli metan. Dacă rezultă 15 kmoli clorură de 
metil, 2 kmoli clorură de metilen şi 1 kmol cloroform conversia utilă este: 
A. 75% B. 83,3% C. 85% 

 

25. Se obţine clorură de metil din 20 kmoli metan. Dacă rezultă 15 kmoli clorură de metil, 
2 kmoli clorură de metilen şi 1 kmol cloroform randamentul este: 
A. 75% 
 

B. 83,3% C. 85% 

 
 

26. Matei a obținut 1, 2-diclorciclohexan plecând de la ciclohexan, efectuând în ordine 
următoarele reacții : 

A. clorurare fotochimică, 
dehidrogenare, clorurare în 
CCl4 

B. clorurare fotochimică, 
dehidrohalogenare, 
clorurare în CCl4 

C. clorurare în CCl4, 
dehidrohalogenare, 
clorurare fotochimică 
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27. Industrial se fabrică toţi cei trei izomeri ai nitroclorbenzenului ce servesc la obţinerea 
unor coloranţi şi medicamente. Nitrând clorbenzenul rezultă în prima fază: 
A.   Un amestec de 

orto şi para 
nitroclorbenzen 

B. Numai meta 
nitroclorbenzen căci 
gruparea nitro e un 
substituent de ordinul 
II 

C. 2,4,6-trinitroclorbenzen. 

 
28. Ce volum de metan măsurat la 0ºC şi 1 atm este necesar pentru fabricarea a 100 kg 

CCl4: 
A. 15 454 litri B. 14 545 litri, C. 14 845 litri 
   

 
29. Un elev a dorit să obțină monoclormetan prin clorurarea metanului. Pentru aceasta, el 

a avut nevoie de 268,8 litri de metan și a constatat că a obținut pe lângă 
monoclormetan, diclormetan dar și metan nereacționat, în rapoarte molare de 3:2:1. 
Făcând calculele, el a obținut următoarele valori pentru conversia utilă, conversia 
totală: 

A. Cu= 50%, Ct= 83%,    A. Cu= 45%, Ct= 65%,    A. Cu= 50%, Ct= 80%,    
 

30. Analiza unui amestec de cloroform şi tetraclorură de carbon arată un conţinut de 
90,05% Cl. Care este compoziţia amestecului în procente masice? 

A. 50% CHCl3 
       50%, CCl4 

B. 75% CHCl3,  
       25% CCl4. 

C. 70% CHCl3,  
       30% CCl4. 

 
 

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 
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Concurs Acad. Cristofor Simionescu 

 
Clasa a XII-a – chimie  aplicată 

 
Toate subiectele sunt obligatorii, 1 singur răspuns corect. 
 
1. Căldura specifică reprezintă: 
a) cantitatea de căldură 
necesară unui gram de 
substanţă pentru a-şi 
ridica temperatura cu 
1C; 

b) căldura degajată la 
arderea unui gram de 
substanţă; 

c) căldura absorbită la 
formarea unui mol de 
substanţă din elementele 
componente. 
 

 
2. Entalpia unei reacţii chimice se poate calcula: 
a) Adunând entalpiile de 
formare ale produşilor de 
reacţie cu cele ale 
reactanţilor; 

b) Scăzând suma 
entalpiilor de formare ale 
reactanţilor din suma 
entalpiilor de formare ale 
produşilor de reacţie; 

c) Adunând căldurile de 
ardere ale reactanţilor şi 
produşilor de reacţie; 

 
3. Entalpia de formare: 
a) Este egală şi de semn 
contrar cu entalpia de 
descompunere; 

b) Se măsoară în kJ; 
 

c) Este mai mare decât 
entalpia de descompunere; 

 
4. Este adevărată afirmaţia: 
a) reacţiile chimice sunt 
întotdeauna exoterme; 

b) reacţiile chimice sunt 
întotdeauna endoterme; 

c) reacţiile chimice sunt 
însoţite întotdeauna de 
efecte termice. 

 
5. Pentru încălzirea unei hale de producţie se utilizează drept combustibil gazul metan. Reacţia de 
ardere a gazului metan este: 
a) o reacţie exotermă; b) o reacţie endotermă; c) o reacţie care nu este 

însoţită de efecte termice. 
 
6. In tratarea apelor industriale acide, o etapă importantă o reprezintă neutralizarea lor. Este 
adevărat că reacţia de neutralizare care are loc în acest caz decurge: 
a) cu degajare de căldură; b) cu absorbţie de căldură; c) cu formarea unui compus 

greu solubil. 
 
7. Este adevărat că în procesele de descompunere termică, ruperea legăturilor chimice este: 
a) un proces endoterm; b) un proces exoterm; c)un proces care are loc la 

temperatura camerei. 
 
8. Reacţiile de cracare, frecvent utilizate în industria petrochimică, sunt reacţii endoterme. Este 
adevărat că pentru aceste reacţii: 
a)suma entalpiilor 
reactanţilor este mai mare 
decât cea a produşilor de 
reacţie; 

b)suma entalpiilor 
reactanţilor este mai mică 
decât cea a produşilor de 
reacţie; 

c)suma entalpiilor reactanţilor 
este egală cu cea a produşilor 
de reacţie. 
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9. Care din următoarele afirmaţii cu privire la ecuaţia de mai jos este falsă? 
2C(s) + 3H2(g) + 20kcal  C2H6(g)  
1) reacţia este exotermă 
2) reacţia este endotermă 
3) în această reacţie chimică se absoarbe căldură din mediu 
a) 2) b) 1) c) 3) 
 
10. Metanul, etanul şi propanul pot fi folosiţi pentru obţinerea de căldură, atât pentru consumatorii 
casnici, cât şi pentru cei industriali. Ştiind valorile căldurilor de combustie ale acestor alcani: – 
212,8 kcal/mol; – 372,8 kcal/mol şi – 530,6 kcal/mol, este adevărat că la arderea 1 m3 din fiecare se 
obţine: 
a) mai multă căldură în cazul 
metanului; 

b) mai multă căldură în cazul 
etanului; 

c) mai multă căldură în 
cazul propanului. 

 
11. Care din următoarele hidrocarburi este mai stabilă, dacă se cunoaşte: 
- pentru C2H2(g)  ΔH0

f = 226,55 kJ/mol; 
- pentru C2H4(g)   ΔH0

f = 52,25 kJ/mol; 
a) C2H2(g) este mai stabilă 
decât C2H4(g); 

b) au stabilitate egala; c) C2H4(g) este mai stabilă 
decât C2H2(g). 

 
12. Care din următoarele afirmaţii nu este adevărată : 
a) Ecuaţia reacţiei chimice 
care conţine termenul Q şi 
precizează starea de agregare 
a  reactanţilor şi produşilor se 
numeşte ecuaţie 
termochimică; 

b) Conform legii lui Hess cu 
ecuaţiile termochimice se pot 
efectua aceleaşi operaţii ca şi 
cu  ecuaţiile algebrice; 

c) Efectul termic care 
însoţeşte o transformare 
chimică nu se poate 
determina prin măsurarea 
căldurii degajate sau 
absorbite în transformarea 
respectivă. 

 
13. Care din următoarele enunţuri nu este corect: 
a) Căldura de dizolvare este 
efectul termic asociat 
dizolvării unui mol de solut 
într-o cantitate dată de solvent 
pentru obţinerea unei soluţii 
de concentraţie prestabilită. 

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

c) Căldura de neutralizare a 
acizilor tari cu baze tari 
depinde de natura acidului 
şi a bazei care reacţionează. 

 
14. Reacţiile exoterme: 
a) Au loc cu degajare de căldură; b) Au loc cu variaţia 

numărului de moli; 
c) Sunt reacţii care au loc 
în faza gazoasă.  

 
15.  Toţi combustibilii care conţin hidrogen ard: 
a) În atmosferă inertă; b) În prezenta luminii; c) Cu formare de apă. 
 
16. Dacă entalpiile standard de formare ale hidracizilor HX (kJ/mol) sunt: -35,58 pentru HBr; -93,2 
pentru HCl; -268,61 pentru HF; 25,911 pentru HI, precizaţi care este ordinea de creştere a 
stabilităţii lor? 
a) HCl, HBr, HI, HF; 
 

b) HF, HCl, HBr, HI; 
 

c) HI, HBr, HCl, HF; 
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17. Câtă energie se consumă la descompunerea a 10 g de H2O(l) la temperatura de 250C şi presiunea 
de o atmosferă, în elementele sale în stare gazoasă în aceleaşi condiţii, dacă se cunoaşte următoarea 
ecuaţie termochimică: H2O(l) + 68,3 kcal  H2(g) + ½ O2(g)? 
a) 10,00 kcal b) 68,3 kcal c) 37,94 kcal 
 
18. Ştiind că în condiţii standard, valoarea căldurii de neutralizare a unui acid tare cu o bază tare 
este 13,7 kcal/mol de apă formată şi că 1kJ = 4,18 kcal, care este variaţia de entalpie, exprimată în 
kJ în reacţia de neutralizare acid tare cu o bază tare? 
a) ΔH = +57,3 kJ; b) ΔH = - 57,3 kJ; c) ΔH = -1573 kJ. 
 
19. Ştiind că la arderea unui mol de n-butan se degajă o cantitate de căldură de 688 kcal, ce cantitate 
de căldură se degajă la arderea a 112 L de n-butan, măsuraţi în condiţii normale? 
a) 3440 kcal; b) 34,40 kcal; c) 34,40 kJ. 
 
20. Care este căldura degajată la obţinerea a 67,2 L  CO2 (c.n.) din reacţia: 
C2H6(g) + 7/2 O2(g) → 2 CO2(g) +3 H2O(l)    ΔH = -1550 kJ/mol. 
a) Qdegajata =  775 kJ; b) Qdegajata = 4650 kJ; c) Qdegajata = 2325 kJ. 
 
21. Se consideră următoarele reacţii: Br2(g) + H2(g) → 2HBr(g) + 102,9 kJ 
     Br2(l) + H2(g) → 2HBr(g) + 72 kJ 
Variaţia de entalpie corespunzătoare procesului de vaporizare a 3,2 g brom (ABr=80) este: 
a) + 6,18kJ; b) +618 J; c) -618 J. 
 
22. Se cunosc variaţiile de entalpie în următoarele reacţii: 
C(s) + O2(g) → CO2(g)     ΔH1= - 393,5 kJ 
H2(g) + ½ O2(g) → H2O (g)     ΔH2= - 241,8 kJ 
C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g)   ΔH3= - 1234,8 kJ 
Entalpia molară de formare standard a etanolului este: 
a) -277,6 kJ/mol; b) 277,6 J/mol; 

 
c) -138,8 kJ/mol 
 

 
23. Reacţia termitului este spectaculoasă, producându-se fier topit în câteva secunde. Dându-se: 
2Al(s) + 3/2 O2(g) → Al2O3(s)   ΔH1 = - 400kcal/mol; 
2Fe(s) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(s)   ΔH2 = - 200kcal/mol; 
calculaţi cantitatea de căldură din reacţia unui mol de Fe2O3 cu aluminiu. 
a) 200kcal/mol; b) -200kcal/mol; c) -400kcal/mol. 
 
24. Calculaţi entalpia de formare a C2H5OH din următoarele date: 
1) C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l)  ΔH1= - 326,7kcal; 
2) ½ O2(g) + H2(g) → H2O(l)     ΔH2= - 68,3kcal; 
3) C(s) + O2(g) → CO2(g)     ΔH3= - 94kcal; 

a) 
0
fH = 66,2 kcal/mol; 

 
b) 

0
fH = - 66,2 kcal/mol; 

 
c) 

0
fH = 96,2 kcal/mol. 

 
 
25. Cunoscând entalpia de reacție pentru descompunerea sulfurii de carbon (CS2(l)  C(s) + 2S(s) 
H = -87,78 kJ/mol) precizați care este valoarea entalpiei reacției inverse de formare a sulfurii de 
carbon? 
a) +87,78 kJ/mol; b) 0 kJ/mol;   c) 175,56 kJ/mol 
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26. Masa unui cub de zahăr este de 2 g. Care este valoarea energiei degajate sub formă de căldură la 
arderea cubului de zahăr? Se cunoaște entalpia standard de combustie a zahărului ca fiind -5645 
kJ/mol și masa molară a acestuia 342,3 g/mol. 
a) -32,98 kJ b)  -25 kJ c) 33,22 kJ 
 
27. Ce cantitate de căldură este necesară descompunerii a 40 moli de etan considerând că nu au loc 
pierderi de căldură? Ecuaţia reacţiei termochimice care are loc este: 
C2H6(g) + 137 kJ → C2H4(g)+H2(g)  
a) 2740 kJ; b) 5480 kJ; c) 6850 kJ; 
 
28. La formarea a 88 grame CO2(g) (M = 44 g/mol) din carbon-grafit se degajă 786 kJ. Cantitatea de 
căldură degajată la formarea a  10 moli CO2(g) din carbon-grafit este de: 
a) 393 kJ; b) 3930 kJ; c) 7860 kJ; 
 
29. Care este valoarea entalpiei de descompunere explozivă a trinitratului de glicerină 
 C3H5(ONO2)3  3CO2 + 2,5H2O + 0,25O2 + 1,5N2 dacă entalpia standard de formare pentru CO2 
este -94,06 kcal/mol, pentru H2O este -57,80 kcal/mol şi pentru C3H5(ONO2)3 este -83,76 kcal/mol? 
a) -223,4 kcal/mol b) -342,92 kcal/mol c) 55.92 kcal/mol 
 
30. Care este cantitatea de căldură necesară încălzirii de la 15 la 85 grade Celsius a unui cub din 
platină care are latura de 0.7 cm? Densitatea platinei se considera 22,07 g/cm3  şi căldura specifică c 
= 0,12 J/g C. 
a) 63,58 J b) 28,22 J c) 300 J 
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