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Numele și prenumele: ________________________________________ 

Unitatea de învățământ: _________________________________________ 

Concurs "Academician Cristofor Simionescu" - Editia a III-a - 2015 
Formular de concurs Clasa a IX-a 

Toate subiectele sunt obligatorii, un singur răspuns este corect la fiecare item. Pentru fiecare subiect, 
completaţi răspunsul pe care îl consideraţi corect, cu simbolul  in grila de evaluare, si pe foaia cu 

subiectele. 
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.  Timp de lucru 80 minute.    Succes!   

1. Elementul chimic al cărui atom are Z =31 se găsește în sistemul periodic în:
a) perioada 3, grupa  12 b) perioada 4, grupa 14 c) perioada 4, grupa 13

2. Un element monoizotopic are:
a) numărul de electroni egal cu
numărul de neutroni; 

b) este constituit numai dintr-
un singur fel de atomi, având 
toți aceeași valoare a 
numărului de masă; 

c) are numărul de protoni egal cu
numărul de neutroni. 

3. 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 constantă în
perioada a IV-a 

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

4. Un izotop reprezintă:
a) o specie atomică cu același 
număr de ordine Z ca al 
unui alt element dar cu un 
număr de masă A diferit; 

b) un atom radioactiv c) o specie atomică cu același 
număr de masă A ca al unui alt 
element înrudit dar cu Z diferit 

5. Care este afirmația adevărată privind razele ionice:
a) raza ionilor pozitivi
(cationilor) este mai mare 
decât raza atomilor din  care 
provine 

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

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

6. Energia electronilor dintr-un strat variază în ordinea:
a) s>p>d>f b) s<p<d<f c) s<p>d>f
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7. Elementele chimice din grupa 16 (VIA) au electronul distinctiv situat în :
a) substratul de tip d b) substratul de tip s c) substratul de tip p

8. Șirul care conține doar simbolurile unor elemente nemetalice este:
a) Sr, S b) Si, Sr și S c) S și Se

9. Șirul care conține doar simbolurile unor elemente cu caracter metalic este:
a) Ti, Tc, Tl, To b) Ti, Tc, Tl, c) Tc, Ta, Ti, To

10. Clorul se găsește în grupa 17, perioada a III-a. Configurația electronică a ionului clorură este
a) 1s22s22p63s23p4 b) 1s22s22p63s23p5 c) 1s22s22p63s23p6

11. Se dau elementele: V (Z=23), Ca (Z=20), Fe (Z=26), Ni (Z=28), Mn (Z=25). Atomul neutru care
are 5 electroni în substratul 3d este:

a) V b) nici unul c) Mn

12. Este adevărat că:
a) energia electronilor din
substratul 3p este mai mică 
decât cea a electronilor din 
substratul 4s; 

b) energia electronilor din
substratul 3d este mai mica decât 
cea a electronilor din substratul 
4s; 

c) energia electronilor din
substratul 4s este mai mică decât 
cea a electronilor din substratul 
3p. 

13. Electronul distinctiv al elementului care are numărul atomic Z=48 se afla într-un substrat de tip:
a) s b) d c) f

14. Precizați care dintre ionii de mai jos au configurație de gaz inert:
a) Br-, Cl-, Mg2+ b) Cl-, Mg2+, Ge2+ c) Fe3+, Br-, Mg+2

 (Z: Br=35, Cl=17; Mg=12; Ge=32, Fe=26) 

15. Ionul E-3 are configurația electronică 1s22s22p63s23p64s23d104p6. Nucleul atomului se
caracterizează prin A=75. Elementul E prezintă următoarele proprietăți:

a) Este un element tranzițional
din perioada  4-a, are Z=36 și 
conține în nucleu 39 de neutroni; 

b) Este un element tranzițional
din perioada  3-a, are Z=33 și 
conține în nucleu 42 de neutroni; 

c) Este un element din
perioada 4-a, are Z=33 și 
conține în nucleu 42 de 
neutroni. 

16. Andreea a găsit acasă o linguriță din argint marca 925 (92,5%Ag) care cântărește 35 g. Fiind
curioasă, a calculat că lingurița are (AAg = 108)

a) 45 atomi de argint b) 0,029 moli Ag pur c) 0,299 moli Ag pur

17. Pentru a obține o soluție de curățat ecologică, 5 mL de oțet (soluție în apă de acid acetic 9%,
ρsol=1,01g/mL) sunt amestecate cu 995 mL de apă (ρapă=1g/mL). Concentrația procentuală a
soluției obținute este de:

a) 5% b) 0,045% c) 0,45 %
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18. Monumentele şi statuile din marmură aflate în aer liber sunt deteriorate de ploile acide, conform
reacției: 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 +  𝟐 𝑯𝑵𝑶𝟑  → 𝑪𝒂(𝑵𝑶𝟑)𝟐 + 𝑯𝟐𝑶 +  𝑪𝑶𝟐 . Cantitatea ipotetică de apă de
ploaie acidă (soluție de acid azotic 10-4% ) care ar reduce masa unei statui de 2t cu 0,01% este de:
Se dau: ACa=40, AO=16, AC=12, AN=14.

a) 2,52∙105kg b) 2,52∙105g c) 2,52∙108kg

19. O persoană care cântărește 85 de kg bea în medie 2 L de apă pe zi. Dacă acesta poate ingera zilnic
o cantitate de poluant de maximum 0,00034 mg/kg corp pe zi, doar cu apa de băut, care este
concentrația maxim admisibilă a poluantului în apă?

a) 0,01445 mg/L b) 0,0289 mg/L c) nu se poate determina

20. O sferă cu raza de 3 mm, confecționată din magneziu (ρMg=1,74 g/cm3) se arde în aer (20% O2).
Care este cantitatea de pulbere albă obținută și volumul de aer consumat?
Se dau AMg =24, AO=16

a) 0,33g și 0,09 L aer b) 0,11g și 0,09 L aer c) 0,33g și 0,46L aer

21. În chimia mediului înconjurător se utilizează ca mod de exprimare a concentraţiilor părţi per
milion (ppm) şi părţi per bilion (ppb). O parte per milion înseamnă o parte de dizolvat în 106 părţi
soluţie, iar o parte per bilion înseamnă o parte de dizolvat la 109 părţi soluţie. În cadrul unor
soluţii apoase, o concentraţie de 1ppm este echivalentă cu 1µg de dizolvat în 1mL soluţie, iar 1ppb
este 1ng de dizolvat în 1mL soluţie. Care este numărul de moli din fiecare component din soluțiilor
apoase care conțin 4ppb Hg în apă şi 0,02 ppm Cd în apă. (Se cunoaște: ACd= 112; AHg= 200,5)

a) mercur: 3,57∙10-8moli/L
cadmiu: 4,99∙10-8moli/L 

b) mercur: 4,02∙10-8moli/L
cadmiu: 3,78∙10-7moli/L 

c) mercur: 1,99∙10-8moli/L
cadmiu: 1,78∙10-7moli/L. 

22. Prin reacția a 115 g sodiu cu 360 g de apă rezultă:
(ANa=23, AO=16, AH=1)

a) 2,5 moli H2 si o soluție de
conc. 42,55% 

b) 2,5 moli H2 si o soluție de
conc. 12,55%

c) 5 moli H2 si o soluție de conc.
42,55% 

23. Hemoglobina din sânge, având masa molară 64,456 g/mol conține 0,35% procente de masă, fer.
Câți atomi de fer sunt prezenți într-o moleculă de hemoglobină? Se cunoaște AFe=56.

a) 4 b) 6 c) 8

24. În zilele cu soare, plantele absorb circa 5g CO2 pe fiecare m2 de suprafață de frunză. Câți atomi
de carbon se găsesc în masa de CO2 absorbită de o plantă de floarea soarelui care are suprafață
frunzelor 150 cm2?
AC=12, AO=16

a) 6,5∙1023 atomi de C; b) 1,02∙1023 atomi de C; c) 1,7∙1022 atomi de C.

25. Care este numărul ionilor de Ca2+ conținuți într-o probă de 200 mL apă minerală naturală, dacă
la analiza de laborator concentrația ionilor de calciu este 8mg/L. Se cunoaște: ACa=40

a) 4∙10-5 NA b) 8∙10-4 NA c).   4∙10-3 NA 
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26. La amestecarea  unei soluții de BaCl2 de concentrație c1% cu o cantitate egală dintr-o soluție de
Na2SO4 de concentrație c2%, substanțele reacționează în întregime. Calculați concentrația c2% a
soluției de Na2SO4 dacă  concentrația c1=20,8% și concentrația procentuală masică a soluției
rămase după filtrarea precipitatului. Se dă: ABa= 137; ACl= 35,5; ANa=23; AS=32; AO= 16.

a) c2 = 14,2%; csf = 5,85% b) c2 = 14,2%; csf = 11,7% c) c2 =14,2%; csf =6,62%

27. 10 g soluție 17%AgNO3 reacționează cu 20g soluție HCl 36,5%. Care este concentrația
procentuală a substanței în exces, în soluția finală, după îndepărtarea precipitatului.

a) 24,27% b) 18,5% c) 7,3%

28. Hipocloritul de calciu Ca(OCl)2 este o alternativă convenabilă de dezinfecție pentru stațiile mici
de tratare a apei. Din reacția acestuia cu apa, rezultă hidroxid de calciu și acid hipocloros
(HOCl). Ce volum de soluție de Ca(OCl)2 concentrație 143 g/L este necesar pentru a obține o
concentrație de 1 mg/L acid hipocloros într-un rezervor de 80000 L? (ACa=40, ACl=35,5,
AO=16)

a) 0,76 L b) 2,80 L c) 113 mL

29. Substanța A, este o substanță ternară ce conține 55,90% procente masice dintr-un element al cărui
anion monovalent este izoelectronic cu argonul. Știind că A conține un metal care are 1,2044∙1025

electroni într-un mol de atomi, are raportul masic metal:oxigen=5:2 și este utilizată ca
dezinfectant în profilaxia sanitar-umană sau ca agent de decolorare în industria textilă, formula
substanței A este:
(Se dau ACa=40, ANa=23, AO=16, ACl=35,5; ZAr=18)

a) Ca(OCl)2 b) CaOCl2 c) NaClO

30. O plăcuță de Al se introduce într-o soluție de azotat al unui metal monovalent. Masa plăcuței
crește cu 2,97g iar masa metalului depus este de 3,24g. (AAl=27) Masa atomică relativă a
metalului este:

a) 108 b) 39 c) 23
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1. Care este unghiul dintre două legături C - H (atomii de H legați de același atom de C) din molecula 
n-nonanului? 
a. 90º b. 109º 28’ c. Unele unghiuri sunt de 90º iar 

altele de 180º 
 

2. Comportarea chimică a unei funcții organice este deteminată de:  
a. Gruparea funcțională b. Radicalul hidrocarbonat c. Ambele 
 

3. Principala metodă de purificare a substanțelor organice solide este: 
a. Antrenarea cu vapori b. Distilarea c. Recristalizarea 
 

4. Metanul este cel mai simplu alcan, fiind descoperit pentru prima dată în mâlul bălților. El este folosit 
atât drept combustibil casnic și industrial, ca materie primă în obținerea gazului de sinteză, precum și a 
unor compuși cu masă moleculară mare. Prin amonooxidare poate forma acidul cianhidric. Reacția de 
clorurare a metanului la lumină în fază gazoasă este: 
a. Reacție de adiție b. Reacție de substituție c. Reacție de izomerizare 
 

5. Prin încălzirea unui alcan superior cu catalizator/în atmosferă inertă, la o temperatură de aproximativ 
600ºC se formează: 
a. un amestec de alchene si 
hidrogen 

b. un amestec de alcani și 
alchene 

c. un amestec de alcani, 
alchene și hidrogen (și uneori 
diene) 

 

6. Etena este cea mai simplă alchenă, fiind un compus frecvent utilizat în sinteza chimică organică 
pentru obținerea etanolului, a cauciucului sintetic, maselor plastice și a unor solvenți. În reacția 
bromului cu etenă se formează:  
a. Dibrometenă b. Dibrometan c. Brometenă 
 

 

 



7. Compusul cu formula de mai jos, numit acid citric, prezent în sucul de lămâi şi de portocale, utilizat 
în industria alimentară la conservarea alimentelor și la preparea băuturilor răcoritoare are următoarea 
formulă structurală: 

CH2 C CH2 COOH

COOHHO

1 2
HOOC

 
Atomii de carbon notaţi cu 1 şi 2 sunt:  
a. 1-primar şi 2-secundar b. 1-terţiar şi 2-primar c. 1- cuaternar şi 2-cuaternar 
 

8. Butanul, materie primă în industria chimică pentru obţinerea maselor plastice, a cauciucului sintetic, 
a săpunurilor şi detergenţilor, poate da reacții de:  
a. Substituţie b. Adiţie c. Polimerizare 
 

9. Geraniolul este compusul chimic izolat din trandafiri și utilizat în parfumerie. El are structura: 

 
În geraniol se găsesc: 
a. 10 legături σ C-C b. 9 legături σ C-C c. 8 legături σ C-C 
 

10. Diazepamul, cunoscut și sub denumirea de Valium, este un sedativ și relaxant muscular utilizat în 
tratarea anxietății, insomniei și convulsiilor. Care este formula moleculară a compusului, dacă structura 
sa este prezentată în figura de mai jos: 

 
a. C15H17ClN2O b. C15H20ClN2O c. C16H13ClN2O 

  

11. Parafinele superioare, compuși organici cu multe utilizări în industria cosmetică și farmaceutică, 
sunt: 

a. Alcani superiori în 
stare solidă 

b. Alcani superiori în stare 
gazoasă 

c. Alcani superiori în stare 
lichidă 

 

12. 1-Butena este un gaz incolor care irită căile respiratorii, iar în contact cu aerul formează amestecuri 
explozive. Care sunt tipurile de legături din molecula sa: 

a. Legături duble b. Legături simple c. Legături simple și legaturi duble 
 

13. Propena este o substanță organică cu multe utilizări în industria chimică, de la fabricarea de mase 
plastice până la obținerea de izopropanol. Câți atomi de carbon terțiari există în formula propenei. 

a. 3 b. 1 c. 4 
 

14. Cloroformul, o substanță organică cu toxicitate ridicată, inclusă în lista substanțelor cancerigene, se 
obține prin clorurarea fotocatalitică a: 

a. Etanului b.  Propanului c. Metanului 
 



15. Ciclohexena, este un lichid inflamabil și foarte toxic pentru oameni și animale. Câți atomi de 
hidrogen sunt în molecula ciclohexenei?  

a. 10 b. 12 c. 14 
 

16. Toate structurile de mai jos prezintă aceeași formulă moleculară C8H18. Care structuri sunt identice? 

(1)  
(2)  

(3)  

   
a. 1 și 2 b. 1 și 3 c. 2 și 3 

 

17. Reactivii necesari următoarei transformări chimice sunt: 

 
a. KMnO4/H2O b. K2Cr2O7/H2SO4 c. KMnO4/ H2SO4 

 

18. Fenolftaleina este folosită în special ca indicator de pH la titrări. Cunoscând M=318 şi compoziţia 
procentuală 75,47% C, 4,40% H, restul fiind oxigen, formula moleculară este:  

a. C20H14S2O2   b. C20H14O4 c. C14H20O4 
 

19. Compusul organic de mai jos este un medicament utilizat pentru tratamentul tuberculozei şi are 
formula structurală: 

NH2HOOC

HO  
Procentul masic de azot din compus este:  

a. 9,15 % b. 10,28 % c. 16,76 % 
 

20. O substanță organică conține: 62,07% C, 10,34% H. Care este formula sa brută?  
a. CH2 b. CH2O c. C3H6O 

 

21. Hexanul se folosește ca solvent la polimerizarea etilenei și propilenei, în industria anvelopelor și ca 
solvent pentru produsele alimentare și cele cosmetice. Câți izomeri ai hexanului conțin atomi de C 
terțiari?  

a. 3 b. 4 c. 5 
 

22. Câte hidrocarburi alifatice cu catenă normală liniară au formula moleculară C6H12?  
a. 5 b. 3 c. 13 

 

23. Acidul acetic este folosit la prepararea acetatului de celuloză, la fabricarea de solvenți pentru 
industria de lacuri și vopsele, în industria medicamentelor, în industria alimentară (oțet), a mătăsii etc. 
Ce alchenă formează prin oxidare energică numai acid acetic?  

a. Etena b. Propena c. 2-Butena 



 

24. Etena este cea mai simplă alchenă, cele mai importante reacții din punct de vedere industrial fiind: 
polimerizarea, oxidarea, halogenarea, hidrohalogenarea și alchilarea. Hidrogenarea etenei este 
favorizată de:  

a. Creșterea presiunii b. Scăderea presiunii c. Presiunea nu are influență 
 

25.  Propanul face parte din alcanii inferiori (de la C1-C4) și este în stare gazoasă. Se folosește mai ales 
drept gaz petrolier lichefiat. Sunt suficienți 112 L aer pentru a arde complet 8,8 g propan?  

a. Da b. Da și mai rămân 89,61 L c. Nu 
 

26. Se dă schematic  ecuația reacției 
A→B + C 

Știind că toate substanțele A, B, C sunt hidrocarburi și C este o alchenă și că atât B cât și C ocupă locul 
2 în seria de omologi din care fac parte, rezultă că formula substanței A este:  

a. C4H10 b. C5H12 c. C2H6 
 

27. Se dă schema de reacţie: 

 
Compusul A este:  

a. izobutan b. 2,2-dimetil-butan c. 2,2-dimetil-propan 
 

28. Polietena, polimer obținut în industria chimică prin reacţia de polimerizare a etenei, este folosită la 
fabricarea foliilor pentru ambaleje, pungi, saci și pentru izolarea cablurilor electrice. Ştiind că în urma 
reacției de polimerizare se obţin 5 t polimer cu masa molară 44800 g/mol și randamentul reacţiei de 
polimerizare este 60%, masa etenei utilizată şi gradul de polimerizare sunt:  

a. 8,33 t; n=1000 b. 5,5 t; n=1600 c. 8,33 t; n=1600 
 

29. Prin arderea incompletă a metanului, se obține gazul de sinteză. Unul din componentele acestui gaz 
este monoxidul de carbon. Prezența acestuia în atmosferă poate produce diminuarea stratului de ozon. 
Asupra organismelor are acțiune asfixiantă datorită combinării cu hemoglobina. Determinați care este 
volumul de oxigen necesar arderii metanului pentru obținerea a 44,8 L monoxid de carbon.  

a. 44,8 L b. 22,4 L c. 67,2 L 
 

30. Reacția de adiție a apei la propenă are ca rezultat obținerea de alcool izopropilic. Alcoolul este un 
lichid incolor, foarte inflamabil, care poate cauza numeroase boli organismelor. Precizați care este 
substanța în prezența căreia are loc această reacție și ce cantitate de alcool izopropilic se poate obține 
din 126 g propenă.  

a. HCl; 156g b. H2SO4; 270g c. H2SO4; 180g 
 
 

Notă!     Se dau masele atomice: C = 12, H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, Cl = 35,5. 
Conținutul de oxigen în aer este 21%. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alchen%C4%83
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1.  Alegeți afirmația corectă: 

a. enantiomerii sunt 
întotdeauna chirali 

b. o moleculă chirală are 
întotdeauna un diastereoizomer 

c. o moleculă care posedă un 
plan de simetrie nu poate fi 
niciodată achirală 

 

2. Halomonul este o monoterpenă polihalogenată, izolat din algele marine roșii, având proprietăți 
antitumorale. Structura acestuia este de: 

 
a. derivat monohalogenat 
nesaturat  

b. derivat polihalogenat 
nesaturat 

c. derivat polihalogenat saturat 

 

 

3. Care dintre următoarele afirmații referitoare la derivații halogenați este adevărată? 
a. prin reacții de substituție 
conduc la alchene 

b. haloalcanii cu mai mult de 
un tip de halogen se denumesc 
astfel încât prioritatea la 
numerotare este dată de 
halogenul cu masă mai mare 

c. reacțiile de eliminare 
decurg cu formarea alchenei 
celei mai substituite 

 

 

4. Utilizați în industria chimică pentru obținerea unei game variate de produse, compuşii halogenaţi cu 
un atom de halogen legat la un atom de carbon nesaturat dau reacţii:  

a. de hidroliză b. de polimerizare c. Friedel-Crafts 
 

 

5. Care din compuşii de mai jos va hidroliza în condiții speciale (catalizatori, presiune, temperatură):  
a. clorura de benzoil b. clorura de benzil    c. clorura de fenil 

 

 



6. Mentolul este o terpenă ce se găseşte în uleiurile esenţiale și care prezintă multe aplicații în industria 
cosmetică și alimentară. Identificați numărul de atomii de carbon asimetrici și numărul de izomeri 
optici posibili. 

OH

 
a. 3 C asimetrici,  
     8 enantiomeri 

b. 2 C asimetrici  
    5 enantiomeri 

c. 1 atom C asimetric  
    2 enantiomeri 

 

7. Derivații halogenați geminali se obțin prin:  
a. adiția halogenilor la alchene 
 

b. reacția alcoolilor cu PCl5 
 

c. adiția hidracizilor la 
alchine (raport molar 2:1 

 

8. Toluenul este o hidrocarbură aromatică care se extrage din gazele de cocserie și din gudroanele 
cărbunilor de pământ. Se întrebuințează la prepararea unor coloranți, a unor medicamente etc. Ce 
catalizator trebuie folosit pentru a obține toluen din benzen în cel mai simplu mod?  

a. clorură de aluminiu b. Na metalic c. clorură de sodiu 
 

9. Care este derivatul halogenat cu formula generală CnH2n+1Cl (n≤5) care prin tratare cu KOH în 
soluție alcoolică nu formează o hidrocarbură gazoasă.  

a. clorură de t-butil b. clorură de izo-propil c. clorură de n-pentil 
 

10. La hidroliza cloroformului se formează:  
a. CH3-OH b. CH2=O c. HCOOH 

 

11. În general, compușii halogenați sunt substanțe reactive deoarece legătura dintre atomul de halogen 
și radicalul hidrocarbonat, fiind puternic polară, se rupe ușor. Dintre clormetan și clorbenzen care este 
mai reactiv?  

a. clormetanul b. clorbenzen c. ambele au aceiași reactivitate deoarece 
au același halogen în moleculă 

 

12.  Încălzind 2-iodpropanul cu o soluție apoasă de NaOH rezultă ca produs principal?  
a. alcool propilic b. alcool izopropilic c. propenă 

 

13. Acetilena este un gaz incolor, foarte periculos deoarece prezintă o reactivitate foarte mare și se 
aprinde ușor. Prin inhalare se poate produce asfixierea organismului. Prin adiția HCl în exces la 
acetilenă se poate forma:  

a. un compus diclorurat b. un compus triclorurat c. un compus tetraclorurat 
 

14. O substanță organică cu un potential toxic ridicat este butena. Câți izomeri de catenă poate forma:  
a. 2 b. 4 c. 3 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Colorant
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicament


15. Alchinele sunt substanțe organice cu multiple utilizări, dar și cu numeroase influențe nocive asupra 
mediului înconjurător. Reacțiile de adiție ale hidracizilor la alchine au loc:  

a. în trei etape b. în două etape c. într-o etapă 
 

16. Benzenul este un solvent foarte utilizat în industria chimică și reprezintă un precursor important al 
sintezei chimice organice folosit în obținerea de medicamente, coloranți și pesticide. Acesta se supune 
transformărilor: I) metilare, oxidare și sulfonare, cu produsul final A, şi II) sulfonare, metilare și 
oxidare, cu produsul final B. Substanţele A şi B sunt:  

a. izomeri de poziţie b. izomeri de funcţiune c. identice 
 

17. Alegeți afirmația falsă:  
a. pentru o moleculă cu două 
stereocentre tetraedrice sunt 
posibili patru stereoizomeri 
dacă cele două centre nu sunt 
indentice 

b. fiecare stereoizomer dintr-o 
pereche de enantiomeri are 
același punct de fiebere 

c. 3-pentanolul este 
imaginea în oglindă a  
2-pentanolului 

 

18. Câți atomi de carbon asimetrici se găsesc în structura următoare? 

 
a.  1 b.  2 c. nici unul 

 

19. Unul din compușii rezultați la clorurarea fotochimica a metanului este triclorometanul. În cazul în 
care, în mod accidental, acest lichid se infiltrează în apa freatică, el devine foarte periculos deoarece 
poate produce îmbolnăviri ale organismelor. Calculați conținutul procentual de clor din formula 
triclorometanului.  

a. 76,15% b. 89,12% c. 93,25% 
 

20. Câți compuși halogenați corespund formulei C2HxCly, în care x+y=6, 2x+(y/2) = 6 
a.  3 b.  2 c.  4 

 
21. Câți izomeri corespund la formula moleculară C3H8O?  

a. unul singur b. doi c. trei 
 

22. Ce substanță rezultă prin tratarea 1-iod-2-metil propanului cu Na metalic?  
a. 2,3-dimetilhexan b. 2,5-dimetil hexan c. n-octan 

 

23. Un compus A cu formula moleculară C4H4Cl2 reacționează cu o singură moleculă de hidrogen, prin 
hidroliză formează o cetonă, iar prin oxidare energică un acid dicarboxilic diclorurat. A este:  

a. 3,3-diclor-ciclobutena b. 1,1,-diclor-ciclobutan c. nu există asemenea compus 
 

24. Care este hidrocarbura cu M=84 și care prin monoclorurare fotochimică formează 5 izomeri (fără 
stereoizomeri).  

a. 3-metilpentan b. 2-metilpentan c. Nici un răspuns corect 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicament
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colorant


25. Clorura de terț-butil se tratează cu apă în cataliză bazică (1) și cu baze în soluție alcoolică (2). Se 
formează:  

a. 1) reacția nu are loc,  
    2) alchil, t-butileter 

b. 1) reacția nu are loc,  
    2) izobutenă 

c. 1) t-butanol,  
    2) izobutenă 

 

26. Alcanii sunt folositi pentru obținerea de compuși chimici cu diferite utilizări în  medicină, farmacie și cosmetică. 
Prin clorurarea termică la 300ºC cu un randament de 70% a unui alcan X se formează un amestec 
organic de reacţie Y compus din alcanul X rămas nereacţionat și cei patru derivaţi monocloruraţi pe 
care îi poate forma. Cunoscând că în amestecul Y conţinutul procentual masic al clorului este de 
22,56% determinaţi formula de structură a alcanului:  

a. hexan  b. 3-metil pentan c. 2,3-dimetilbutan 
 

27. Metanul este cel mai simplu alcan, fiind folosit atât drept combustibil casnic și industrial, precum și 
ca materie primă în obținerea gazului de sinteză precum și a unor compuși cu masă moleculară mare. 
Care este randamentul de transformare a metanului în clorură de metil dacă la clorurarea fotochimică 
masa de reacție rezultată conține:  CH3Cl : CH2Cl2 : CHCl3 : CCl4: CH4 în raport molar de: 5:4:3:2:1?  

a. 33,33% b. 50% c. 44,44% 
 

28. Indicați reactivii necesari următoarei transformări: 
Cl OH1 2

 
a)  1: HCl,  
     2: NaOH/H2O 

b)  1: H2,  

        2: HCl 
c)  1: Cl2,  

        2: KOH/apă 
 

29. n-Butanul este utilizat în industria petrochimică, drept gaz instrumental, propulsor, solvent, 
componentă de calibrare a amestecurilor de gaze pentru sisteme de monitorizare a mediului şi în 
amestecurile de gaze pentru igienă industrială. La dehidrogenarea termică a butanului în scopul 
obținerii butenei, amestecul care părăsește reactorul are următoarea compoziție exprimată în rapoarte 
molare C2H4 : C3H6 : C4H8 : C4H10 = 2:3:4:2. Care este randamentul transformării?  

a. 36,36% b. 81,81% c. 44,44% 
 

30. Prin infiltrarea în sol a 1,2-dicloretanului, acesta poate dizolva substanțele organice și poate 
pătrunde în pânza freatică. Prin inhalare sau înghițire, acesta poate provoca îmbolnăvirea organismului 
uman. Care este compoziția în procente de masă a 1,2-dicloretanului.  

a.    75% Cl 
    30,5% C 
    7,75% H 

b.     71,71% Cl 
        24,24% C 
          4,05% H 

c.      85% Cl 
         10% C 
            5% H 

 
Notă!  
Se dau masele atomice: C = 12, H = 1, N = 14, O = 16, Cl = 35,5. 
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1. Carbonatul de calciu, la încălzire se descompune în CaO şi CO2. Semnul variației de entalpie (ΔH) 
pentru procesul de descompunere a carbonatului de calciu este: 

a) negativ b) pozitiv c) nu are semn 
 

2. In stațiile de epurare, neutralizarea apelor industriale acide se face, de obicei, cu hidroxid de calciu. 
Entalpia reacției chimice care are loc între acidul din apa uzată și Ca(OH)2 se poate calcula: 

a) Adunând entalpiile de 
formare ale reactanților cu 
cele ale produșilor de reacție 

b) scăzând căldurile de 
ardere ale reactanților din 
căldurile de ardere ale 
produșilor de reacție 

c) scăzând suma entalpiilor 
de formare ale reactanților 
din suma entalpiilor de 
formare ale produșilor de 
reacție 

 

3. Entalpia de formare a ozonului, care este un oxidant puternic cu toxicitate foarte ridicată, dar în 
același timp protejează viața pe pământ absorbind o parte din radiațiile ultraviolete emise de Soare 
: 

a) este egală și de semn 
contrar cu entalpia de 
descompunere 

b) Se măsoară în SI în kcal c) este mai mică decât 
energia de descompunere 

 

4. Căldura de formare a ozonului rezultat prin combinarea oxigenului atomic cu cel molecular se 
determină în condiții standard, adică: 

a) presiunea de 22,4 atmosfere 
și temperatura de 0ºC  

b) presiunea de o atmosfera 
și temperatura de 25ºC 

c) presiunea de o atmosferă 
și temperatura de 0ºC 

 

5. Veolia, producător și distribuitor de agent termic, utilizează cărbune și gaz metan pentru încălzirea 
agentului termic distribuit populației orașului Iași. Puterea calorică a cărbunelui este dată de:  

a) cantitatea de căldură 
degajată la arderea completă a 
unei mase de 100 kg 

b) cantitatea de căldură 
degajată la arderea 
completă a unei mase de 
1kg 

c) cantitatea de căldură 
degajată la arderea 
completă a unei mase de 1g 
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6. Metanul generează prin ardere CO2 si H2O. Este adevărată afirmația:  
a) reacția chimică este 
însoțită întotdeauna de un 
efect termic. 

b) reacția chimică nu este 
însoțită de un efect termic. 

c) reacția chimică poate fi 
însoțită de un efect termic 
doar în anumite condiții. 

 

7. În cazul utilizării unui combustibil gazos pentru încălzirea agentului termic de către o societate 
comercială, care dintre următoarele afirmații este adevărată: 

a) ΔH > 0 b) ΔH = 0 c) ΔH < 0 
 

8. Conform procedurilor operaționale din cadrul societății Ceprohart SA, în cazul unui accident 
chimic, acidul sulfuric va fi neutralizat cu hidroxid de sodiu, iar operatorii vor trebui sa poarte 
echipament de protecție antitermic. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt corecte: 

a) neutralizarea acidului 
sulfuric cu hidroxid de sodiu 
este o reacție exotermă și 
ΔH < 0 

b) neutralizarea acidului 
sulfuric cu hidroxid de 
sodiu este o reacție 
exotermă și ΔH > 0 

c) neutralizarea acidului 
sulfuric cu hidroxid de 
sodiu este o reacție 
endotermă și ΔH < 0 

 

9. 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,  precizați care este ordinea de creștere a stabilității lor? 
a) NO, SO2,CO,  b) SO2, CO, NO  c) NO, CO, SO2 

 

10. Care dintre următoarele formulări ale aceleiași ecuații termochimice este corectă: 
a)C2H6(g)+7/2O2→2CO2(g) 
+3H2O(l), ΔH = -1550 kJ/mol 

b)C2H6(g)+7/2O2(g)→2CO2(g) 
+3H2O(l), ΔH = -1550 kJ/mol 

c)C2H6(g)+7/2O2(g)→2CO2(g)
+3H2O, ΔH = -1550 kJ/mol 

 

11. Care din următoarele afirmații nu este adevărată : 
a) Ecuația reacției chimice 
care conține termenul Q se 
numește ecuație 
termochimică, cu precizarea 
stării de agregare a 
participanților la reacție. 

b) Conform legii lui Hess cu 
ecuațiile termochimice se pot 
efectua aceleași operații ca și 
cu  ecuațiile algebrice; 

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

 

12. Într-o reacție endotermă: 
a) ∑ ∆𝐻𝑓

0 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ş𝑖   <

 ∑ ∆𝐻𝑓
0 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛ţ𝑖 

b) ∑ ∆𝑯𝒇
𝟎 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖ş𝒊  >

 ∑ ∆𝑯𝒇
𝟎 𝒓𝒆𝒂𝒄𝒕𝒂𝒏ţ𝒊 

c)∑ ∆𝐻𝑓
0 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ş𝑖  ≈

 ∑ ∆𝐻𝑓
0 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛ţ𝑖 

 

13. Dioxidul de carbon este considerat principalul responsabil al "efectului de seră" care are drept 
rezultat creșterea temperaturii atmosferei. În aceste condiții, societățile comerciale care 
prelucrează calcarul, monitorizează volumul de dioxid de carbon rezultat conform reacției: CaCO3 
(s) +117,79kJ → CaO (s) + CO2(g). Specificați dacă reacția este endotermă sau exotermă și ce 
volum de dioxid de carbon măsurat în condiții normale rezultă de la procesarea unei tone de 
CaCO3. 

a) Reacție endotermă 
V=224 m3 CO2 

b) Reacție exotermă 
      V=224 m3 CO2 

c) Reacție endotermă 
      V=224∙104 L CO2 
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14. O apă uzată provenită din industria de prelucrare a metalelor conține acid sulfuric și are valoarea 
pH-ului egală cu 3,4. Înainte de a fi evacuată în rețeaua de canalizare urbană, apa uzată este 
neutralizată cu soluție de hidroxid de sodiu (12,5%). Care dintre următoarele afirmații este 
adevărată: 

a) reacția este exotermă și 
ecuația termochimică este: 
HO-(aq) + H3O+(aq) → 
2H2O(l) + 57,33 kJ 

b) reacția este endotermă și 
ecuația termochimică este: 
HO-(aq) + H3O+(aq) → 
2H2O(l) - 57,33 kJ 

c) reacția este exotermă și 
ecuația termochimică 
este: HO-(aq) + H3O+(aq) 
→ 2H2O(l) - 57,33 kJ 

 
 

15. In anul 1983 la combinatul chimic de la Borzești a luat foc un rezervor cu 1000 L de n-butan, 
măsurați în condiții normale. Știind că la arderea unui mol de n-butan se degajă o căldura de 688 
kcal, ce cantitate de căldură s-a degajat la arderea n-butanului din acel rezervor. 

a) 3071,42 kcal b) 30714,28 kcal c) 6142,84 kcal 
 

 

16. CO și NO sunt doi poluanți prezenți în gazele de eșapament. O metodă elegantă de îndepărtare a 
acestora poate fi reacția: CO(g) + NO(g)  CO2(g) +1/2 N2(g) Care este valoarea variației de entalpie 
a acestei reacții? Se dau variațiile de entalpie pentru următoarele reacții: 

CO(g) + 1/2O2(g)  CO2(g)        H1 = -238 kJ 
N2(g)  + O2(g)  2NO(g)              H2 = 180 kJ 
a) 122 kJ b) - 58 kJ c) - 328 kJ 

 

 

17. Variația de entalpie exprimată în kJ a reacției chimice: CuO(s) + CO(g) → Cu(s) + CO2(g), 
determinată utilizând următoarele date termochimice este: 

a) 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)   ΔHa = - 566,1 kJ 
b) 2Cu(S) + O2(g) → 2CuO(s)              ΔHb = - 310,5 kJ 
a) – 127,8 kJ b) -187,2 kJ c) +127,8 kJ 

 

 

18. Pentru proiectarea unei instalații de obținere a polietilenei este necesară cunoașterea variației de 
entalpie în reacția: C2H6(g) → C2H4(g) + H2(g), care este o etapă importantă a procesului tehnologic. 
Cunoscându-se variațiile de entalpie pentru reacțiile de mai jos, valoarea variației de entalpie a 
reacției de obținere a polietilenei este:  

2C2H6(g)+7O2(g) → 4CO2(g)+6H2O(l)                      H1 = -3119,4 kJ 
C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(l)           H2 = -1410,9 kJ 
2H2(g) + O2(g)   → 2H2O(l)                               H3 = -571,66 KJ 
a) -137 kJ b) +137 kJ c) -1370 kJ 

 

19. Oxidul de calciu (varul nestins) se obține prin tratarea termică la temperatură înaltă a carbonatului 
de calciu cu eliberare de dioxid de carbon: CaCO3(s) → CaO(s) +CO2(g). Precizați care este valoarea 
variației de entalpie pentru această reacție dacă entalpia standard de formare a CO2(g) este -393,5 
kJ/mol, pentru CaO(s) este – 634,9 kJ/mol şi pentru CaCO3(s) este 
 - 1207,6 kJ/mol? 

a) +180,4 kJ/mol b) – 180,4 kJ/mol c) +179,2 kJ/mol 
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20. Oxidarea glucozei din zahăr, C6H12O6,este descrisă de următoarea ecuație: 
𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠) +  6 𝑂2(𝑔)  → 6 𝐶𝑂2(𝑔) +  6 𝐻2𝑂 (𝑙)                 ∆𝐻298

0 =  −2816 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 
Metabolismul glucozei conduce la aceeași produși, deși glucoza reacționează cu oxigenul într-o serie de 
etape în interiorul corpului uman. Ce cantitate de căldură se produce prin metabolismul a 1,00 g de 
glucoză și câte calorii nutriționale se obțin prin metabolizarea acestei cantități.  
Se cunosc: 1calorie=4,184J; 1 Calorie nutrițională (Cal) = 1000 calorii; AC=12; AH=1; AO=16. 
a) 15,64 kJ; 3,74Cal b) 1564kJ; 3740Cal c) 1,54kJ; 374Cal 

 

 

21. Pigmentul alb, TiO2 este preparat prin hidroliza tetraclorurii de titan în fază gazoasă. Ce cantitate 
de căldură se degajă la producerea a 1,00 kg de TiO2(s) în condiții standard la 25°C și 1 atm.?         
𝑇𝑖𝐶𝑙4(𝑔) +  2 𝐻2𝑂(𝑔) → 𝑇𝑖𝑂2(𝑠) +  4 𝐻𝐶𝑙(𝑔)  
Se dau: ATi=48; AO=16,     ∆𝐻𝑓 𝐻𝐶𝑙(𝑔)

0 = −92,307𝑘𝐽/𝑚𝑜l,      ∆𝐻𝑓 𝐻2𝑂(𝑔)
0 = −241,82𝑘𝐽/𝑚𝑜l, 

 ∆𝐻𝑓  𝑇𝑖𝐶𝑙4(𝑔)
0 = −763,20𝑘𝐽/𝑚𝑜l,    ∆𝐻𝑓  𝑇𝑖𝑂2(𝑠)

0 = −944,70𝑘𝐽/𝑚𝑜l, 
a) 838,6 kJ b) 67,09 kJ c) 295,9 kJ 

 
 

22. Calculați puterea calorică a metanului, dacă se cunoaște căldura sa molară de ardere,  
ΔH = - 801,58 kJ/mol și determinați ce cantitate de căldură se degajă la arderea a 200 m3 de metan. 
a) 357,8∙103 kJ/m3; 
71,56∙105 kJ 

b) 35,78∙103 kJ/m3;  
71,56∙105 kJ 

c)  50,1 kJ/m3;  
10,02∙105 kJ 

 

 

23. Utilizând entalpiile molare, de formare, standard pentru compușii implicați, calculați variația de 
entalpie standard, ∆𝐻298

0 , pentru reacţia:  𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) →  𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠).  
Se dau reacțiile:             𝑁𝑎2𝑂(𝑠) → 2𝑁𝑎(𝑠) +  1/2 𝑂2(𝑔)                        ∆𝐻1  
                                      𝐶𝑂2(𝑔) →  𝐶(𝑠) +  𝑂2(𝑔)                                      ∆𝐻2  
                                      2𝑁𝑎(𝑠) +  𝐶(𝑠)  +

3

2
 𝑂2(𝑔) →  𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠)          ∆𝐻3 

Se cunosc: ∆𝐻𝑓 𝑁𝑎2𝑂(𝑠)
0 = −415,9𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙, ∆𝐻𝑓 𝐶𝑂2(𝑔)

0 = −393,5 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙, ∆𝐻𝑓 𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠)
0 = −1130,8𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

a) -321,4kJ b) -1940,2kJ c) 1153,2kJ 
 

 

24. Descompunerea apei oxigenate, H2O2 a fost folosită pentru a asigura propulsia în diverse nave 
spațiale. Ce cantitate de căldură se produce prin descompunerea a 0,500 kg de H2O2 în condiții 
standard?                            2 𝐻2𝑂2(𝑙) → 2 𝐻2𝑂 (𝑔) +  𝑂2(𝑔) 

∆𝐻𝑓  𝐻2𝑂2(𝑙)
0 =  −187,8 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙              ∆𝐻𝑓 𝐻2𝑂(𝑔)

0 =  −241,82𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙     
a) 108,04 kJ b) 794,42 kJ c) 859,24 kJ. 

 

 

25. Calculați ∆𝐻0 la 298,15K pentru reacţia următoare şi precizaţi tipul acesteia din punct de vedere 
termic:                 2 𝐴𝑔2𝑆(𝑠) +  2 𝐻2𝑂(𝑙)  → 4 𝐴𝑔(𝑠) + 2 𝐻2𝑆(𝑔) + 𝑂2(𝑔).  
Se dau: ∆𝐻𝑓 𝐴𝑔2𝑆(𝑠)

0 = −32,6 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙, ∆𝐻𝑓 𝐻2𝑂(𝑙)
0 = −285,8 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙, ∆𝐻𝑓 𝐻2𝑆(𝑔)

0 = −20,6 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 
a) – 595,6 kJ; exotermă b) 595,6 kJ; endotermă c) 465,2 kJ; endotermă. 
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26. Alimentele reprezintă „combustibilul” care produce energia necesară proceselor vitale și
activităților zilnice pe care le desfășurăm. Nevoile energetice zilnice pentru un bărbat, respectiv
femeie, care efectuează activități obișnuite sunt de 11500 kJ, respectiv 8500 kJ. Valoarea
energetică a unui aliment este egală cu cantitatea de energie eliberată prin metabolizarea unui gram
de aliment. Principala sursă de energie din alimente o constituie lipidele (grăsimile), glucidele
(zaharidele) și proteinele, a căror valoare energetică este redată în tabelul următor:

Aliment Valoare energetică (kJ/g) 
Glucide 16,7 
Lipide 37,7 
Proteine 16,7 

Ce cantități din fiecare aliment ar trebui să consume doi adulți (un bărbat și o femeie) într-o zi considerând 
că desfășoară o activitate normală, știind că glucide trebuie să consume de 6 ori mai mult decât proteine, 
iar lipide de 2 ori mai puțin decât glucide? 
a) un bărbat: 300g glucide,
150g lipide și 50 g proteine; 

o femeie: 37g proteine;
222g glucide și 111g lipide 

b) un bărbat: 150g glucide, 75g
lipide și 25 g proteine; 

o femeie: 32g proteine; 192g
glucide și 96g lipide 

c) un bărbat: 600g glucide,
300g lipide și 100 g proteine; 

o femeie: 80g proteine; 480g
glucide și 240g lipide 

27. Calculați efectul termic în condiții standard pentru reacția:

𝑁𝐻3(𝑔) +
5

4
𝑂2(𝑔)  → 𝑁𝑂(𝑔) +

3

2
 𝐻2𝑂 (𝑔) 

Se cunosc efectele termice ale reacțiilor: 
1

2
𝑁2(𝑔) +

3

2
𝐻2(𝑔)  →  𝑁𝐻3(𝑔)  ∆𝐻1 =  −11,04 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 

𝐻2(𝑔) +
1

2
 𝑂2(𝑔) →  𝐻2𝑂 (𝑙)     ∆𝐻2 =  −68,52 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 

𝑁𝑂 (𝑔)  →
1

2
𝑁2(𝑔) +

1

2
𝑂2(𝑔)                            ∆𝐻3 = −21,60 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 

𝐻2𝑂 (𝑔)  →  𝐻2𝑂 (𝑙)  ∆𝐻4 =  −10,52 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 

𝑎) ∆𝐻 = + 111,68 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 b) ∆𝐻 = −47,44 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 c) ∆𝑯 = −𝟓𝟒, 𝟑𝟔 𝒌𝒄𝒂𝒍/𝒎𝒐𝒍

28. Dacă centrala termică din apartament furnizează apă caldă cu temperatura de 60C și apa rece de
la robinet are temperatura de 14C. Calculați ce temperatură va avea apa rezultată din amestecarea
a 100g apă caldă furnizată de centrală cu 25g apă de la robinet? (capă = 4,18 J/gC)

a) 36,4C; b) 50,8 C; c) 58,8 C;

29. Prin arderea H2 într-un curent de O2 (flacăra oxhidrică) se obține temperatura necesară sudurii
autogene și tăierii metalelor (aproximativ 2500C): H2(g) + 1/2O2(g)  H2O(g)   H = -241,8 kJ

Ce cantitate de căldură exprimată în kJ rezultă atunci când se amestecă 90 grame de H2 cu 90 grame de 
O2 pentru a obține flacăra oxhidrică? 
a) -1360 kJ b) -2000 kJ c) 2000 kJ

30. Un lanț decorativ de 45g confecționat din aur preia de la corpul uman 29,17 calorii. Dacă admitem
că temperatura corpului uman este 36C, determinați ce temperatură avea lanțul înainte de a fi pus
la gât. Căldura specifică a aurului este 0,129 J/g C.

a) 21C b) 10 C c) 15C
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