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clasa 

  9 

 

Numele și prenumele elevului:  

 

________________________________________ 

 

Unitatea de învățământ:  

 

________________________________________ 

 

Concurs "Academician Cristofor Simionescu" - Ediția a IV-a - 2016 

Formular de concurs Clasa a IX-a  
Toate subiectele sunt obligatorii, un singur răspuns este corect la fiecare item. Pentru fiecare subiect, 

completați răspunsul pe care îl considerați corect, cu simbolul  în grila de evaluare, și 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. Sarcina electrică a nucleului este: 

a) pozitivă și egală cu numărul 

de neutroni. 
b)  pozitivă și egală cu 

numărul de protoni. 

c) negativă și egală cu numărul 

de neutroni. 

 

 

 

2. Conține doar 3 electroni pe ultimul strat: 

a) N (Z = 7) b) Al (Z = 13) c) Cl (Z = 17) 

 

 

 

3. Precizați care dintre ionii de mai jos au configurație de gaz inert: 

a) S2-, Cl-, Mg2+, P3- b) S2-, Br+, Sc3+, Mg2+ c) P2-, Cl-, Mg2+, Sc3+ 

      (Z: Br=35, Cl=17; Mg=12; P=15, Sc=21, S=16) 

 

 

 

4. Se prepară două soluții: soluția I (care conține 12 grame substanță la 150 grame soluție) și soluția II 

(care conține 20 grame de substanță la 350 grame de soluție). Care dintre următoarele afirmații este 

adevărată?: 

a) soluția II este mai diluată 

decât soluția I 

b) soluțiile I și II au 

concentrații procentuale egale  

c) soluția II este mai 

concentrată decât soluția I 

 

 

 

5. Care este afirmația falsă  privind razele ionice: 

a) raza ionilor pozitivi 

(cationilor) este mai mică 

decât raza atomilor din  care 

provin 

b) raza ionilor pozitivi  

(cationilor) este egală cu 

raza atomilor din  care 

provin 

c) raza ionilor negativi 

(anionilor) este mai mare decât 

raza atomilor din  care provin  

 



2 / 4 

 

6. Plumbul se găsește în natură sub forma izotopilor naturali: 𝑃𝑏82
204  (1,36%); 𝑃𝑏82

206  (25,12%); 𝑃𝑏82
207  

(21,25%); 𝑃𝑏82
208  (52,57%). Precizați masa atomică relativă a plumbului, poziția în sistemul periodic și 

numărul electronilor de valență: 

a) 208,23;    grupa 4,  

     perioada a 6-a;     2; 

b) 207,85;    grupa 14,   

     perioada a 6-a;    4 

c) 207,85;   grupa 14,  

      perioada a 5-a;    4 

 

 

 

7. Elementele chimice din grupa 13 (IIIA) au electronul distinctiv situat în : 

a) substratul de tip d b) substratul de tip s c) substratul de tip p 

 

 

 

8. Reacția de disociere termică a oxidului mercuric: HgO→Hg+1/2 O2 prezintă interes istoric, ea fiind 

folosită de Priestley în anul 1774, pentru a prepara pentru prima dată oxigen pur. Știind că s-au obținut 

0,025 mmoli de oxigen, cantitatea de oxid mercuric supusă analizei este: (AHg=200,6, AO=16). 

a) 10,83 mg b) 10,83 g c) 21,66 mg 

 

 

 

9. Seria care cuprinde simbolurile unor elemente chimice cu caracter metalic este: 

a) Ru, Rb, Rh, Rn  b) Ra, Rb, Rh, Rn c) Ru, Rb, Rh, Ra 

 

 

 

10. Sulful se găsește în grupa 16, perioada a III-a. Configurația electronică a ionului sulfură este: 

a) 1s22s22p63s23p4 b) 1s22s22p63s23p2 c) 1s22s22p63s23p6 

 

 

 

11. Care dintre cele trei configurații respectă regulile de completare a învelișului electronic: 

a) 1s22s12p63s23d103p2 b) 1s22s22p83s23p64s2 c) 1s22s22p63s23p5 

 

 

 

12. Ionul E3- are configurația electronică a kriptonului (Z=36). Elementul E are configurația electronică: 

a) 1s22s22p63s23p64s23d104p3 b) 1s22s22p63s23p63d104s24p6 c) 1s22s22p63s23p64s23d74p6 

 

 

 

13. Speciile izoelectronice cu 10Ne sunt:  

a) NaCl, H2O, NH3, CH4; b) C4-, N3-, O2-, F-; c) Na+, Mg2+, Al3+, C4+ 

(Z: Na=11, H=1, O=8, C=6, N=7, F=9, Mg=12, Al=13, Cl=17) 

 

 

 

14. Se găsesc 32 protoni în:           ( 𝑂8
16 , 𝐻, 𝑆16

32
1
1 ) 

a) o moleculă de O2  b) 16 molecule de H2 c) un atom de S 

 

 

15. Caracterul chimic al elementului cu Z=37 este : 

a) metalic   b) nemetalic  c) semimetalic  
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16. Andreea are un medalion din argint marca 925 (92,5%Ag) care cântărește 2,95 g. Fiind curioasă, a 

calculat că medalionul are: 

a) 1,08 moli de argint pur b) 0,250 moli Ag pur c) 0,025 moli Ag pur   

      (AAg = 108) 

 

 

 

17.Se neutralizează 100 g de soluție de NaOH de concentrație 40% cu 100 g de soluție HCl de 

concentrație 16,25%. În soluția finală culoarea fenolftaleinei este: 

a) Albastră   b) Roză c) Incoloră 

 

 

 

18. Pentru dublarea concentrației a 200 g de soluție de NaOH 15% este necesară:  

a) adăugarea a 100 g de NaOH b) evaporarea a 30 g de apă c) adăugarea a 0,3 kg de soluție 

NaOH 40% 

 

 

 

19. Un amestec format din 12 g pilitură de Mg şi 20 g pulbere de S se încălzește pentru a forma MgS;  

în exces s-au luat:  

a)   16 g S b)   4 g S c)   3 g Mg 

   (AS=32, AMg=24) 

 

 

 

20. Un balon de 200 mL este umplut până la semn cu o soluție de NaOH de concentrație 40% cu  

ρ= 2,5 g/cm3. Numărul de moli de substanță dizolvată în această soluție este?  

a)     5 b)    200 c)    40 

(ANa=23, AH=1, AO=16) 

 

 

 

21. Câte grame de hidroxid de sodiu tehnic (care conține 97 % NaOH) sunt necesare pentru a prepara 

 250 g de soluție de NaOH 15%? 

a)  37,5 g b)  38,6 g c)  3,86 g 

 

 

 

22. Pentru conservarea lemnului este utilizată o soluție de clorură de zinc 30%. Masa de zinc necesară 

preparării a 25 kg dintr-o astfel de soluție este: 

a)  7,17 kg b)  3,6 kg c)  3,26 kg 

(AZn=65,38, ACl=35,5, AH=1, Ao=16) 

 

 

 

23. Rivanolul, soluție pentru dezinfectat rănile, are formula C18H21N3O4. Câte molecule de rivanol se 

găsesc în 25 g soluție de concentrație 1%? 

a)   4,39 ∙ 1020 molecule b)   1,09 ∙ 1022 molecule c)   1,5 ∙ 1025 molecule 

  (AC=12, AH=1, AO=16, AN=14) 
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24. Într-un termometru se află 1,48 mL Hg (ρ = 13,53g/cm3). La ora de chimie, elevii au calculat că în 

termometrul respectiv se află: 

a)   0,1 moli Hg b)   0,2 moli Hg c)   2 mg Hg 

(AHg=200,6) 

 

 

 

25. În acumulatorul cu plumb se utilizează soluție de H2SO4 38% (ρ = 1,29 g/mL). Volumul de soluție de 

acid sulfuric 98% (ρ = 1,84 g/mL) necesar obținerii a 2 litri soluție pentru acumulator este: 

a)   0,98 L b)   0,54 L c)   1,05 L 

 

 

 

26. Puritatea pietrei de var pentru care prin descompunere termică completă (impuritățile sunt stabile 

termic), masa acesteia scade cu 33% este:  

a)   90% b)   75%  c)   66% 

(ACa=40, AO=16, AC=12).  

 

 

 

27. Într-un vas cu 100 g apă se introduc 25 g sodiu. Concentrația procentuală a bazei obținute este: 

a)   35,08% b)   34,78% c)   20% 

(ANa=23, AH=1, AO=16) 

 

 

 

28. Galbenul de zinc este un pigment de culoare galbenă folosit în industria coloranților și are formula 

3(ZnCrO4)•K2CrO4. Să se determine raportul masic al elementelor din moleculă (Zn:Cr:K:O), numărul de 

atomi existent într-un mol de pigment și cât cântărește o moleculă de pigment.  

(AZn=65; ACr=52; AK=39; AO=16). 

a)  1,5 : 2 : 1 : 8; 

1,50575•1023atomi; 

1,2236 •10-21g 

b) 2,5 : 2,67 : 1 : 3,28; 

1,50575•1025atomi; 

1,2236 •10-21g 

c) 1,5 : 2 : 1 : 8; 

1,50575•1025atomi; 

122,36 •10-23g 

 

 

 

29. Pe eticheta unui flacon cu 90 mL sirop expectorant (ρsirop = 1,111 g/mL) se precizează că acesta 

conține 0,1% NH4Cl. Ana a calculat câte molecule de NH4Cl i se administrează într-o zi frățiorului ei 

dacă acesta primește la fiecare 8 ore câte 5 mL sirop și numărul de zile în care acesta va termina flaconul 

cu sirop. (ACl=35,5, AN=14, AH=1). 

a)   1,68∙1020 molecule, 6 zile b)   1,87∙1020 molecule, 6 zile c)    1,87∙1020 molecule, 9 zile 

 

 

 

30. Un precipitat umed de AgCl conține 56% apă și 1,01% impurități. Puritatea produsului uscat va fi: 

a)    9,70% b)    58,5% c)    97,7% 
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1. Unul dintre primele parfumuri sintetice introduse de Coco Chanel în 1921 conținea compusul cu structura 

de mai jos.  

  
Numărul de atomi de carbon primari din structură sunt: 

A) 1  B) 2  C) 3  

  

 

2. Care dintre compușii de mai jos prezintă atât o grupare funcțională acidă cât și o grupare funcțională 

alcoolică? 

 
A) acid lactic B) Acid benzoic C) Acid acetic 

 

 

3. Câți izomeri are compusul cu formula C5H10: 

A) 10 B) 6 C) 5 

 

 

4. Polietena, polimer obținut în industria chimică prin reacţia de polimerizare a etenei, este folosită la 

fabricarea foliilor pentru ambalaje, pungi, saci și pentru izolarea cablurilor electrice. Ştiind că în urma 

reacției de polimerizare se obține polietena cu masa molară de 33600 g/ mol, gradul de polimerizare este:  

A) 1000 B) 1200 C) 1500 

 

 



2 / 4 

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

structurală: 

 
Procentul masic de azot din compus este:  

A)  9,15 % B)  10,28 %  C)  16,76 %. 

 

 

6. Pentru sinteza unui monomer utilizat în obținerea fibrelor sintetice se folosește HCN, care este un lichid 

incolor, extrem de toxic, care în cantități foarte mici poate produce moartea. Acidul cianhidric se obține 

din: 

A)  C3H4 B)  CH4 C)  C6H6 

 

 

7. Ce relație există între structurile de mai jos? 

 
A) izomeri de catenă B) reprezintă același compus C) au puncte de fierbere diferite 

 

 

8. Radicalul vinil are formula: 

A) CH2=CH-CH2- B) CH2=CH- C) CH3-CH=CH-CH2- 

 

 

9. Un inginer chimist a determinat experimental, în condiții normale, punctele de fierbere ale butanului, 

cis-2-butenei și trans-2-butenei, obținând următoarele date: 3,7°C; 0,96°C și -0,5°C. Punctul de fierbere 

corespunzător fiecărui compus este: 

A) butan: 3,7°C,  

     cis-2-butena: 0,96°C, 

     trans-2-butena: -0,5°C. 

B) butan: 3,7°C,  

     cis-2-butena: -0,5°C,  

     trans-2-butena: 0,96°C. 

C) butan: -0,5°C,  

     cis-2-butena: 3,7°C,  

      trans-2-butena: 0,96°C. 

 

 

10. Ordinea creșterii punctului de fierbere pentru seria de alcani este: 

A) 2-metilheptan,  

     octan,  

     2,2,4-trimetilpentan 

B) 2,2,4-trimetilpentan,  

     2-metilheptan,  

     octan 

C) octan,  

     2-metilheptan,  

     2,2,4-trimetilpentan. 

 

 

11.  n-Butanul este un gaz inflamabil care intră în compoziția gazului de sondă, având efect narcotic. În 

molecula sa se găsesc: 

A) legături σ B) legături π C) legături π și legături σ 

 

 

12. Care dintre denumirile IUPAC de mai jos este cea corectă: 

A)  2-metil-5-izopropilheptan B)  2,2-dimetil-4-etilheptan  C)  3,5-dietil-3-izopropil-2,2,6-

trimetilheptan 
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13. Acetatul de izopentil este compusul chimic responsabil de aroma de banană, formula structurală fiind 

redată mai jos.  

  
Formula moleculară a acestuia este: 

A)  C7H14O2 B)  C6H11O2 C)  C5H14O2 
 

 

14. Tetradecanul (C14H30) are punctul de topire 5,9°C și punctul de fierbere 254°C. Starea sa de agregare 

la temperatura camerei este: 

A) solidă B) lichidă C) gazoasă 
 

 

15. Denumirea corespunzătoare structurii de mai jos este: 

 
A) 2-metil-2-butena B) 2-metil-3-butena C) izobutena 

 

 

16. Polietilena este un polimer cu aplicabilitate în ambalaje, implanturi medicale, echipamente sportive etc. 

care se obține prin polimerizarea etenei. Care este compoziția în procente de masă a etenei? 

A) 74,21%C; 26,8%H B) 85,71%C; 14,28%H C) 89%C; 11%H 
 

 

17. Care dintre alchenele de mai jos prezintă izomerie cis-trans? 

A) 3-hexena B) 2-metil-2-hexena C) 2,3-dimetil-2-hexena 

 

 

18. O hidrocarbură saturată aciclică, obținută la rafinarea țițeiului, este o componentă importantă din 

benzină și are masa molară M= 86 g/mol. Determinați formula moleculară a hidrocarburii și numărul 

izomerilor posibili. 

A) C6H14, 5 izomeri B)  C6H14, 6 izomeri C) C5H12, 4 izomeri 

 

 

19. Negrul de fum, unul dintre cei mai folosiți pigmenți anorganici, în special la colorarea cauciucului, se 

obține prin arderea incompletă a metanului. Cantitatea de aer necesară arderii incomplete a 10 moli de 

metan în condiții normale  este: 

A) 2240 litri B) 1220 litri C) 1120 litri 
 

 

20. Alchena care prin oxidare cu permanganat de potasiu si acid sulfuric formează un mol de acid acetic și 

un mol de acetonă este: 

A) 2-pentenă B) 2-metil-2-butenă C) 2-metil-1-butenă 
 

 

21. Prin halogenarea la 300°C a unui alcan cu formula moleculară C5H12 rezultă un singur derivat 

monohalogenat. Alcanul este: 

A)  izopentan B) n-pentan C) neopentan 
 

 

22. Într-un cilindru se găsesc 80 kg metan la 100 atm. Folosind o parte din gaz, presiunea din cilindru scade 

la 30 atm. Cantitatea de metan rămasă în cilindru este: 

A) 24 kg B) 42 kg C) 34 kg 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Ai%C8%9Bei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Benzin%C4%83
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23. Prin arderea cu oxigen a unei substanțe organice se formează 19,8 g dioxid de carbon, 4,725 g apă și 

840 ml azot gazos. Formula moleculară a substanței supuse arderii este: 

A) C6H8N2 B) C7H9N C) C6H7N 

 

 

24. Se consideră o alchenă care prezintă în structură un singur atom de C primar. Dacă la 5,6 g de alchenă 

se adiţionează brom (20 g soluţie de concentraţie 80 %), alchena este: 

A) 1-butena B) 2-butena C) 1-pentena 

 

 

25. Alcanul cu structura de mai jos are denumirea: 

 
A)  

7-etil-4,8-dimetil-6-propildecan 
B)  

4-etil-3,7-dimetil-6-propildecan 

C) 

4-etil-3-metil-6-butilundecan 

 

 

26. Un amestec de metan și etenă ocupă un volum de 100 L. Prin combustia completă a celor două gaze 

rezultă 175 L CO2. Compoziția amestecului în volume este: 

A) 75 L metan și 25 L etenă B) 25 L metan și 75 L etenă C) 50 L metan și 50 L etenă 

 

 

27. Prin arderea unui amestec de două alchene A (M= 42 g/mol) și B (M= 56 g/mol), conținând 40% (v/v) 

hidrocarbură A, se obțin 40 g CO2. Volumele de alchene luate în lucru sunt: 

A)    3,39 L butenă 

    și 2,26 L etenă 

B)     1,13 L propenă  

     și 1,69 L butenă 

C)     2,26 L propenă  

     și 3,39 L butenă 

 

 

28. Prin descompunerea termică a propanului se obține un amestec gazos care conține 25% C2H4, 15% 

C3H6, restul H2, CH4 și propan netransformat. Procentul de propan transformat în C3H6 este: 

A) 25 % B) 15 % C) 37,5 % 

 

 

29. Ce volume de metan și clor sunt necesare pentru obținerea a 80 kmoli cloroform, știind că raportul 

molar al produșilor de reacție este CH3Cl : CH2Cl2 : CHCl3 : CCl4 = 1: 3 : 4 : 2? 

A)  4480 m3 metan,  

    12096 m3 clor 

B)  1344 m3
 
metan,  

     3584 m3 clor 

C)  3136 m3
 
metan,  

      5376 m3 clor 

 

 

30. Butanul este materia primă în industria chimică pentru obţinerea maselor plastice, a cauciucului sintetic, 

a săpunurilor şi detergenţilor. Un amestec de butan și metan cu un conținut de 75% metan (v/v), prin ardere 

formează 23,52 L CO2. Numărul de moli de butan și metan este: 

A)    0,5 moli butan  

    și 1,5 moli metan 

B)    1,5 moli butan  

    și 3,5 moli metan 

C)    0,15 moli butan  

     și 0,45 moli metan 
 

 

Notă!   Se dau masele atomice: C = 12, H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, Br = 80, Cl = 35,5.  

Aerul conține 20% O2; 760 torri = 1 atm, R = 0,0821 atm L/kmol 
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1. Compușii cu structura de mai jos se deosebesc prin mirosul degajat: (1) are aromă de mentă, iar (2) are 

aromă de semințe de chimen.  

 
Cele două structuri se găsesc în relația de: 

A) izomeri de catenă B) enantiomeri C) nici una 

 

2. Colesterolul, o lipidă cu structură steroidică întâlnită în organismele animale prezintă 8 centre chirale. 

Numărul de stereoizomeri posibili pentru o substanță cu 8 centre chirale este: 

A) 16 B) 256 C) 265 

 

3. Bronopolul este un derivat halogenat care nu prezintă toxicitate, fiind utilizat ca agent antimicrobian în 

servețelele umede pentru copii.  

 
Numărul de enantiomeri pe care îi prezintă sunt: 

A) 0 B) 2 C) 4 

 

4. Diclordifeniltricoloroetanul (DDT) a fost utilizat pentru prima dată în 1930, fiind primul insecticid 

folosit pentru distrugerea țânțarilor și eradicarea malariei. 

 
Numărul de carboni asimetrici pe care îi prezintă în structură sunt în număr de: 

A) 0 B) 1 C) 2 
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5. Denumirea corectă pentru următoarea structură este: 

 
A) 3-cloro-3-propilhexan B) 4-cloro-4-propilhexan C) 4-cloro-4-etilheptan 

 

6. Amfetamina este un compus utilizat în tratarea copiilor cu deficiență de atenție (cunoscută sub 

denumirea de ADHD) și a sindromului oboselii cronice. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost 

utilizată de către soldați pentru reducerea oboselii și creșterea vigilenței.  

 
Numărul de enantiomeri pe care îi prezintă sunt:  

A)    2 B)    4 C)    6 

 

7. Prin încălzirea 2-cloropropanului cu o soluție apoasă de NaOH rezultă ca produs principal: 

A) Alcool propilic B) Alcool izopropilic C) Propenă 

 

8. Prin hidroliza unui derivat dihalogenat, în care atomii de halogen sunt legați de atomi de carbon 

diferiți, se obțin: 

A) Dioli B) Aldehide sau cetone C) Acizi carboxilici 

 

9. Cu ce alchenă trebuie alchilat benzenul pentru a obţine o hidrocarbură cu raportul masic C : H = 9 : 1 ?  

A) etena B) butena C) propena 

 

10. Toluenul, o hidrocarbură aromatică din seria benzenului, este utilizat ca solvent industrial, la 

prepararea unor coloranți și a unor medicamente. Tratarea acestuia cu clor în prezenţă de clorură de 

aluminiu anhidră (AlCl3) conduce la: 

A) clorură de benzil    B) meta-clorotoluen C) un amestec de orto-  

     şi para-clorotoluen 

 

11. Perechile de compuși de mai jos se găsesc în relația: 

 
A) enantiomeri B) diastereoizomeri C) amestec racemic 

 

12. Capsaicina este compusul responsabil de gustul arzător al ardeiului iute. Aplicată pe piele în doze 

moderate determină o senzația de căldură, iar în doze mari provoacă arsuri.  

 
Capsaicina este optic inactivă? 

A) nu B) da C) nu poate fi determinat 

 

 

13. O hidrocarbură cu formula moleculară C4H8 nu reacționează cu clorul la întuneric, însă la lumina 

solară formează un singur derivat monoclorurat. Identificați hidrocarbura. 

A) 2-butena B) ciclobutan C) metilciclopropenă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrocarbur%C4%83_aromatic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Benzen
http://ro.wikipedia.org/wiki/Solvent
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colorant
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicament
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14. Într-o instalație de fabricare a clorobenzenului s-au introdus 800 kg clor și s-au obținut 1125 kg 

derivat monohalogenat. Randamentul de transformare al clorului este:  

A) 100 % B) 90,75 % C) 88,75 % 

 

15. Prin clorurarea propilenei se obține 1,2-dicloropropan, un solvent inflamabil,  care afectează sistemul 

nervos central și cel respirator. Conținutul procentual de clor din formula 1,2-dicloropropanului este: 

A) 85,2% B) 77,25% C) 62,83% 

 

16. Viteza de dehidrohalogenare pentru următorii derivați halogenați scade în ordinea: 

 
A)     1 > 2 > 3 B)     3 > 2 > 1 C)      2 > 1 > 3 

 

17. Indicați produșii obținuți în fiecare dintre reacțiile următoare: 

 
a)  A: 2-bromobutan,  

     B: bromură de 1-butilmagneziu 

     C: butan 

b)  A: 2-bromobutan,  

      B: bromură de sec-butilmagneziu 

      C: butan 

c)  A: 2-bromobutan,  

      B: bromură de butilmagneziu 

     C: pentan 

 

18. Tetraclorura de carbon, folosită la stingerea incendiilor la instalațiile electrice, se obține prin 

clorurarea metanului. Dacă s-a lucrat cu un randament de 86,5%, ce volum de metan s-a consumat pentru 

fabricarea unei cantități de 200 kg CCl4? 

A) 33,3 m3 B) 33,6 m3 C) 36,6 m3 

 

19. O hidrocarbură cu formula moleculară C5H10 formează prin clorurare cu Cl2 la 500ºC un singur 

compus monoclorurat, iar prin oxidare cu K2Cr2O7/H2SO4 formează acidul 2-metilpropionic. 

Hidrocarbura este: 

A) 1-pentenă B) 3-metil-1-butenă C) izopren 

 

20. Prin tratarea cu apă a 20 kg carbură de calciu tehnică (carbid) s-au obținut 4480 litri acetilenă, 

măsurați în condiții normale. Puritatea carburii de calciu este: 

A) 64% B) 56% C) 46% 

 

21. Stirenul se fabrică din benzen prin intermediul etilbenzenului. Știind că randamentul etapei 

intermediare este de 95% și a celei finale de 90%, randamentul global este:  

A) 88,5% B) 85,5% C) 58,8% 

 

22. Prin dehidrohalogenarea unui derivat halogenat optic activ rezultă două alchene izomere cu formula 

moleculară C6H12, în proporții diferite. Alchena rezultată ca produs majoritar prezintă izomerie 

geometrică, în timp ce alchena rezultată ca produs secundar nu prezintă izomerie geometrică. Derivatul 

halogenat este: 

A) 2-cloro-2-metilpentan B) 2-cloro-3-metilpentan C) 3-cloro-2-metilpentan 

 

23. Compusul aromatic monoclorurat A, cu un conţinut de 28,06% clor, suferă următoarea transformare: 

 
Compusul A este: 

a) clorobenzen b) clorura de benzil c) clorotoluen 
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24. Alchena cu structura de mai jos poate fi obținută prin dehidrohalogenarea a doi derivați halogenați 

achirali diferiți. 

 
Structurile derivaților halogenați sunt : 

A) 2-cloro-2-metilpropan  

 și 1-cloropropan 
B) 1-cloro-2-metilpropan  

 și 2-cloro-2-metilpropan 

C) 2-cloro-2-metilpropan  

 și 1-cloro-1-metilpropan 

 

 

25. Produsul majoritar de eliminare care se formează prin tratarea 2-bromo-3-metilbutanului cu 

KOH/etanol este: 

A) 3-metil-1-butena B) 2-metil-2-butena C) 3-metil-2-butanol 

 

 

26. Se fabrică acetilenă prin procedeul în arc electric. Din 1000 m3 metan, măsurat în condiții normale, se 

obține în cuptorul electric un amestec volumetric de gaze ce conține 20% acetilenă, 20% metan 

netransformat și restul hidrogen. Conversia la o trecere a materiei prime prin cuptor este: 

A)   33,33% B)   66,67 % C)   85% 

 

 

27. Se hidrogenează cu un randament de 89,8% benzenul în prezență de Ni-Raney drept catalizator, 

obținându-se produsul ciclic saturat Y. Știind că se lucrează cu un exces de 15% hidrogen, volumul de 

gaz necesar pentru fabricarea a 156 tone produs Y de puritate 91% este: 

A)  123,19 · 10-3 m3 H2 B)   145,143 · 103 m3 H2 C)  191,32 · 105 m3 H2 

 

 

28. Hidrocarburile alifatice pot fi utilizate drept combustibili, materii prime pentru obţinerea de 

macromolecule sau pot fi transformate în compuși cu aplicații practice pentru industriile cosmetică și 

farmaceutică. Un amestec de etenă, propan, propenă și hidrogen în raport molar 4:1:2:8 se trece peste un 

catalizator de platină, sub presiune și la temperatură ridicată. Raportul dintre numărul de moli din 

amestecul inițial și numărul de moli după reacție și compoziția în procente de moli a amestecului final 

sunt: 

A) raport = 3:1; compoziție: 

44,44% etan, 22,33% propan, 

33,22% hidrogen 

B) raport = 5:3; compoziție: 

44,44% etan, 33,33% propan, 

22,22% hidrogen 

C) raport = 4:3; compoziție:  

40 % etan, 20 % propan,  

30 % hidrogen 

 

 

29. Clorobenzenul este folosit ca intermediar în sinteza insecticidului DDT. Halogenarea benzenului cu o 

conversie totală de 70%, conduce la un amestec de produși mono-, di- și trihalogenați, în raport molar de 

4:2:1. Dacă halogenul s-a consumat în totalitate, raportul molar inițial clor : benzen este: 

A)    1,1 : 1 B)   1 : 2 C)   2 : 1 

 

 

30. Prin clorurarea în condiții normale a 0,6 m3 metan s-au obținut numai primii doi derivați halogenați ai 

acestuia. Având în vedere că s-a utilizat 1 m3 Cl2 și că acesta s-a transformat integral, raportul molar între 

produșii de reacție este: 

A)   1 : 2 B)   2 : 1 C)   1 : 3 

 

 

Notă!  

Se dau masele atomice: C = 12, H = 1, N = 14, O = 16, Ca = 40, Cl = 35,5. 
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Numele și prenumele elevului:  

 

________________________________________ 

 

Unitatea de învățământ:  

 

________________________________________ 

 

Concurs "Academician Cristofor Simionescu" - Ediția a IV-a - 2016 

Formular de concurs Clasa a XII-a  
Toate subiectele sunt obligatorii, un singur răspuns este corect la fiecare item. Pentru fiecare subiect, 

completați răspunsul pe care îl considerați corect, cu simbolul  în grila de evaluare, și 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. Arderea combustibililor solizi, necesară pentru obținerea agentului termic în halele de producție este un 

proces: 

a) endoterm, care nu necesită 

oxigen 
b) exoterm, care necesită 

oxigen 

c) nu este însoțit de efecte 

termice 

 

2. Neutralizarea reprezintă o etapă importantă în procesele de tratare ale apelor uzate industriale. Reacția 

de neutralizare care stă la baza acestei etape are loc: 

a) cu formare de precipitat b) cu degajare de căldură c) nu este însoțit de efect termic 

 

3. Precizați care proces este endoterm: 

a) adăugarea de apă în H2SO4 b) topirea unui cub de gheață  c) adăugarea unor granule de 

KOH în apă 

 

4. În condiții standard, valoarea căldurii de neutralizare a unui acid tare cu o bază tare cu o bază tare este 

de: 

a) 57,33 kJ/mol, indiferent 

de acidul tare sau baza tare 

b) 17,35 kcal/mol, indiferent 

de acidul tare sau baza tare 

c) depinde de natura acidului tare 

 

5. Selectați răspunsul corect: 

a) Într-o reacție chimică, 

valoarea efectului termic nu 

depinde de starea inițială a 

reactanților și de cea finală a 

produșilor și nu depinde de 

etapele intermediare. 

b) Într-o reacție chimică, 

valoarea efectului termic 

depinde numai de starea 

inițială a reactanților și de cea 

finală a produșilor și nu 

depinde de etapele 

intermediare. 

c) Într-o reacție chimică, 

valoarea efectului termic 

depinde de starea inițială a 

reactanților, de cea finală a 

produșilor și de etapele 

intermediare. 

 

6. Cunoscând entalpiile standard de formare pentru următorii dioxizi, precizați care este cel mai stabil: 

SO2(g): 
0

fH = -296,61 kJ/mol,     SiO2(s):
0

fH = -858,57 kJ/mol,     NO2(g):  
0

fH = 33,82 J/mol 

a)  SiO2 b)  NO2 c)  SO2 
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7. Dacă într-o reacție chimică variația de entalpie este H =  -95 J putem afirma că: 

a) sistemul primește 95 J, în 

timp ce mediul înconjurător 

cedează 95 J 

b) sistemul cedează 95 J, în 

timp ce mediul înconjurător 

primește 95 J 

c) atât sistemul cât și mediul 

exterior pierd 95 J 

 

8. Comparați entalpiile următorilor oxizi și aranjați-i în ordinea descrescătoare a stabilități: 

Substanța CO2 (g) CO (g) NO(g) SO2 (g) 
o

fH , mol/kJ  -393,2 -110,4 +90,29 -297 

a) CO2 (g) > CO (g) >  

           > SO2 (g) > NO(g) 

b) NO(g) > CO(g) >  

          >  SO2(g) > CO2(g) 

c) CO2 (g) > SO2 (g) > 

           > CO (g) > NO(g) 

 

9. Se dau următoarele ecuații termochimice. Care dintre acestea sunt endoterme? 

    C(s) + O2(g) –Q1 → CO2(g) 

    H2(g) + I2(g) +Q2 → 2HI(g) 

    SeO2(s) + 2C(s) + Q3→Se(s) +2CO(g) 

a) reacțiile  și  b) reacțiile  și   c) reacțiile  și  

 

10. 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 

 

11. Entalpia molară de formare a unui compus: 

a) este entalpia reacției de 

formare a unui mol de 

substanță din elementele 

componente 

b) este entalpia reacției de 

formare a unui kilogram de 

substanță din elementele 

componente 

c) este căldura degajată sau 

absorbită în reacția la care 

participă un kg de substanță 

 

12. Prin arderea combustibililor fosili se formează cantități semnificative de CO și CO2 care ajung în 

atmosferă, contribuind astfel la fenomenul de încălzire globală. Știind că entalpia de formare a CO este de 

-110,5 kJ/mol, iar cea a CO2 este de -393,5 kJ/mol, se poate spune: 

a) CO2 este mai stabil decât 

CO, și se formează în cantități 

mai mari 

b) CO este mai stabil decât CO2, 

și se formează în cantități mai 

mari 

c) CO şi CO2 au stabilități 

comparabile, și se formează în 

cantități egale 

 

13. Emisiile de CO2 și alte gaze poluante sunt reglementate de norme internaționale de tipul EURO I, 

II,…V.  O anumită mașină prin arderea benzinei produce 120 g CO2/km (ardere totală). Presupunând că 

benzina (ρbenzen = 740 kg/m3) conține doar un alcan cu 7 atomi de carbon să se calculeze consumul de 

combustibil al acestei mașini în litri carburant pentru 100 km parcurși. 

a)    5,26 litri b)    3,86 litri c)   2,86 litri 

 

14. Pentru încălzirea unei hale de producție se consumă zilnic 5 gigacalorii (5·109 calorii). Știind că prin 

arderea unui mol de CH4(g) se produce o cantitate de căldură de 212,8 kcal, volumul de gaz metan 

necesar pentru încălzirea halei timp de 5 zile este: 

a)    657,8 m3 b)    1315,6 m3 c)    2631,5 m3 

 

15. La neutralizarea a 250 mL soluție NaOH 2M cu o soluție diluată de HBr se degajă o cantitate de 

căldură de 28,63 kJ. Calculați căldura degajată la neutralizarea a 2,5 moli NaOH. 

a)    114,52 kJ b)    143,15 kJ c)    57,26 kJ 
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16. La scară industrială, alcoolul etilic se obține prin fermentația anaerobă a glucozei în prezența unor 

enzime, conform reacției:C6H12O6(aq)  2 C2H5OH(aq) + 2 CO2(g) 

Știind că:       Hf(C6H12O6(aq)) = - 1260 kJ/mol;  

  Hf(C2H5OH(aq)) = - 277,7 kJ/mol şi  

  Hf(CO2(g)) = - 393,5 kJ/mol, căldura degajată la fermentația 10 moli de glucoză este de: 

a)    -82,4 kJ b)    -824 kJ c)    -412 kJ 

 

17. Să se calculeze căldura de condensare a 72 g apă, cunoscând: 
o

fH (H2O (g)) = -57,8 kcal/mol;  

o

fH (H2O (l)) = -68,3 kcal/mol. 

a)    -126,1 kcal/mol b)    10,5 kcal/mol c)    -42 kcal/mol 

 

18. Se dă ecuația termochimică:  H2S(g) + 3/2O2(g)  SO2(g) + H2O(g) + 558,66 kJ  

şi căldurile de formare pentru 
o

fH (SO2(g)) = -297 kJ/mol, 
o

fH (H2O(g)) = -241,6 kJ/mol.  

Știind că 1 cal = 4,18 J, căldura de formare pentru H2S (în kcal/mol) este: 

a)    5,12 kcal/mol b)    3,26 kcal/mol c)    4,79 kcal/mol 

 

19. O piesă de 50g de fier care are temperatura inițială de 225C este pusă în contact direct cu o piesă de 

50g de aur care are temperatura inițială de 25C. (Căldura specifică pentru fier este 0,449 J/gC, iar 

pentru aur 0,128 J/gC ). Temperatura finală de echilibru a celor două metale, dacă se consideră că nu 

sunt pierderi de căldură în mediul exterior este: 

a)    172C b)    191C c)    181C 

 

20. Industrial, prelucrarea pieselor metalice necesită carbură de wolfram (WCsolid) pentru finisare. 

Determinați variația de entalpie exprimată în kJ a reacției de formare a carburii de wolfram (sau carbura 

de tungsten): W(s) + C(grafit) → WC(s), utilizând următoarele date termochimice: 

  2W(s) + 3O2(g) → 2WO3(s)    ΔHa = -1680,6 kJ 

  C(grafit) + O2(g) → CO2(g)               ΔHb = -393,5 kJ 

  2WC(s) + 5O2(g) → 2WO3(s) +2CO2(g) ΔHc = -2391,6 kJ 

a)    -38 kJ b)    -22 kJ c)    -35 kJ 

 

21. Pe baza următoarelor ecuații termochimice determinați căldura de formare a C5H12 (g): 

  (1) C(s) + O2 (g)  CO2 (g), 
o

fH = -393,2 kJ/mol 

  (2) H2(g) + 1/2 O2 (g)  H2O (g),  
o

fH = -241,6 kJ/mol 

  (3) C5H12 (g) + 8O2 (g)  5CO2 (g) + 6H2O(g), 
o

rH = -3269,3 kJ/mol. 

a)    -126 kJ b)    -146,3 kJ c)    126 kJ 

 

22. Să se calculeze căldura care se degajă la fermentația completă a 200 kg de must dulce cu concentrația 

de 45% glucoză (M=180 g/mol), știind că: 

  C6H12O6(aq)→ 2C2H5OH(l) +2 CO2(g)  H = -108,68 KJ 

a)    55034 J b)    52340 J c)    54340 J 

 

23. Etanolul (C2H5OH) poate fi folosit drept combustibil alternativ. Acesta se poate obține ușor din 

culturile de trestie de zahăr şi porumb. Dacă temperatura de fierbere a etanolului este de 78°C, ce cantitate 

de căldură exprimată în kJ este necesară pentru a încălzi 105 g de etanol de la 25°C până la temperatura 

de fierbere? (căldură specifică etanol = 2,44 J/g °C). 

a)    12,33 kJ b)    13,58 kJ c)    14,04 kJ 
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24. Să se calculeze variația de entalpie corespunzătoare arderii unui mol de benzen lichid la 298 K, știind 

că valoarea căldurii degajate la combustia sa într-o incintă de volum constant este de 3275,5 kJ/mol.  

a)    3275,50 kJ/mol b)    3260,15 kJ/mol c)   3271,78 kJ/mol 

 

25. Alama este unul dintre cele mai vechi aliaje descoperite de către om și care își găsește și în prezent 

aplicații industriale. Aceasta are densitatea de 8,40 g/cm3 și căldura specifică de 0,385 J/g °C. Dacă un 

lingou de alamă de 14,5 cm3 are temperatura inițială de 152°C și este introdus într-un recipient izolat în 

care se găsesc 138 g de apă cu o temperatură inițială de 23,7°C, care va fi temperatura finală în recipient? 

(Căldura specifică a apei este 4,18 J/gC). 

a)    43,23C b)    33,34C c)    36,22C 

 

26. Puterea calorică a unui amestec echimolecular format din alcool metilic (MCH3OH=32 g/mol) și benzen 

(MC6H6)=78 g/mol) utilizat ca solvent în industria de lacuri și vopsele este 35740 kJ/kg. Știind că prin 

arderea unui mol de benzen se degajă de 4,5 ori mai multă energie decât la arderea unui mol de alcool 

metilic, precizați căldura care se eliberează prin combustia unui amestec obținut din 64g alcool și 39g 

benzen? 

a) 4200,552 kJ b) 3068,585 kJ c) 1444,041 kJ 

 

27. Deoarece F-21 (CHFCl2) este un agent frigorific inclus în categoria gazelor cu efect de seră, a cărui 

emisie este restricționată, se impune înlocuirea lui cu agentul frigorific F-32 (CH2F2 ). Știind că F-21 

(CHFCl2) are căldura latentă de vaporizare de 24,4 kJ/mol iar F-32 (CH2F2) de 360,24 kJ/kg, calculați 

raportul dintre masa F-21 : F-32 știind că în timpul funcționării unui frigider se degajă o cantitate de 

căldură de 100 kcal. Se dă masa molară pentru F-21 = 102.917g/mol și 1 kcal = 4184 J. 

a)    1,50 b)    2,50 c)    3,50 

 

28. Energia solară poate fi utilizată pentru a genera energie termică. Pentru un consum mediu zilnic de 

200 kg de apă caldă, să se calculeze numărul de panouri solare necesare creșterii temperaturii apei de la 

10C la 50C, în 6 ore de funcționare, știind că puterea instalată a unui panou este de 400 J/s, și nu există 

pierderi de căldură. Să se calculeze temperatura finală a apei în condițiile mai sus menționate dacă se 

consideră un timp de funcționare al panourilor solare de 8 ore. Căldura specifică a apei este 4,18 J/g C. 

a) 4 panouri,   

temperatura finală 65,12C 

b) 3 panouri,  

temperatura finală 51,05C 

c) 4 panouri,  

temperatura finală 51,25C 

 

29. O probă de 92,22 g de bicarbonat de sodiu (M = 84,01g/mol) se descompune conform reacției 

termochimice: 2NaHCO3(s)  + 129 kJ →  Na2CO3(s) +  H2O(g)  +  CO2(g). În cazul în care căldura necesară 

pentru a descompune bicarbonatul de sodiu provine din răcirea a 498 g de argint (căldura specifică este 

0,235 J/gC), variația temperaturii în proba de argint este: 

a) 502C  b) 558C  c) 605C 

 

30. Se dau următoarele ecuații termochimice: 

   4PCl5(g) → P4(s) + 10Cl2(g)  Ha = 1222 kJ 

   PCl5(g) → PCl3(g) + Cl2(g) Hb = 89 kJ 

Calculați cantitatea de apă exprimată în grame care se încălzește de la 10C la 90C (căldura specifică a 

apei este 4,18 J/g C), pe baza căldurii degajate în reacția de obținere a 754g triclorură de fosfor (M = 

137,32 g/mol): P4(s) +  6Cl2(g)→ 4PCl3(g). 

a)  4325 g b) 3555 g  c) 5355g 
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