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Contestatii 
 
Corectarea grilelor de concurs s-a făcut automat cu ajutorul programului ScanGrid, 

furnizat de compania CodeIasi Solutions & Technology. Pentru rezolvarea contestaţiilor 

au fost comparate manual răspunsurile de pe grila de concurs cu cele de pe foaia cu 

subiecte, aşa cum este prevăzut în regulamentului concursului. 

 
 

Contestatie 

depusă de 

Solicitare/Observaţie Rezolvare/Răspuns 

Prof. Petrescu 

Valentin 

Subiectele nr. 26 si 28 de la 

clasa a X-a sectiunea 2. 

Comitetul ştiinţific şi de organizare a constat ca 

textul problemei 26 continea o eroare de 

tehnoredactare cre facea imposibila rezolvarea 

corecta a problemei. Prin urmare, s-a decis 

anularea punctajului aferent problemei 

respective (6 puncte) pentru toti participantii la 

clasa a X-a, sectiunea 2. Punctajul maxim la 

aceasta sectiune este de 94 puncte.  

La problema nr. 28 raspunsul corect este B, nu 

C asa cum figura in grila afisata initial. Toate 

tezele au recorectate luand in considerare 

varianta corecta de raspuns. 

Elev. Roibu 

Ioana  

A fost la concurs, dar apare 

absenta 

Au fost identificate grila cu raspunsuri si 

subiectele, au fost corectate manual si lucrarea a 

primit 82 puncte.  

Elev. Barbulea 

Adrian 

A fost la concurs, dar apare 

absent 

Au fost identificate grila cu raspunsuri si 

subiectele, au fost corectate manual si lucrarea a 

primit 70 puncte.  

Elev. Luca 

Plamadeala 

sectiunea 1, problema nr 24, 

clasa a XI-a, deoarece raspunsul 

considerat corect, 

"metilciclohexena", este unul 

vag, deoarece exista mai multe 

metilciclohexene izomere. 

Observația este corectă în ceea ce privește 

faptul că nu a fost precizată poziția în cazul 

răspunsului A. Este vorba de 1-metil-1-

ciclohexena.  

Pe de alta parte raspunsul corect este A 

deoarece la B si C, unde se se specifică 

pozițiile, compusii nu se pot obtine conform 

cerintelor în enunț, iar la începutul grilei se 

specifică că există un singur răspuns corect, 

înseamna că răspunsul A este corect, desi este 

general. 

Elev Pintilie 

Sebastian 

Romeo 

secțiunea I, clasa X, numarul 

10, unde ni se cere hibridizarea 

atomilor de carbon. Grupa 

funcțională de sus, CO2CH3, nu 

este scrisa explicit si exista 2 

modalități de a o reprezenta, fie 

legând carbonul dublu de 

unoxigen și simplu de alt 

oxigen, care la rândul lui e legat 

de metil. Așa se pare ca era, 

În ceea ce privește observația legată de 

problema 10, deși în principiu observația este 

corectă, în practică un heterociclu cu 3 atomi 

dintre care 2 de oxigen nu există deoarece este 

prea tensionat si s-ar descompune. Astfel încât 

singurul compus viabil este cel cu structura 

O=C-O-CH3. Deci problema este corectă și la 

fel și răspunsul. 
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fiindcă răspunsul corect indica 

ca acel carbon lua parte la o 

legătură dubla. Dar, de 

asemenea, acel carbon se poate 

lega simplu de un oxigen, care e 

legat simplu de celalalt oxigen, 

care e legat de carbon (creând un 

heterociclu); carbonul fiind legat 

și de metil pentru a completa 

valențele. Pe scurt, exista 2 

variante de rezolvare și noi nu 

aveam de unde sa știm cum este 

corect fiindcă nu am mai întâlnit 

acea grupare funcțională oriunde 

- varianta c fiind de asemenea 

corecta.  

 

numarul 26. Problema este prea 

ambigua pentru a fi rezolvata; 

procentul de hidrogen este prea 

mic în opinia mea pentru a fi 

corecta. 

La observația legată de problema 26 din pacate 

trebuie sa spunem că elevul nu are dreptate. În 

materia din clasa a X-a este menționat în 

manual că la piroliza metanului au loc o reacție 

principală de obținere a acetilenei si H2 si una 

secundară de obținere a negrului de fum si H2. 

Deci H2 specificat se obține din cele două 

reacții si se dă și metanul nereacționat. Pe baza 

unui sistem de 3 ecuații se pot calcula cele 3 

necunoscute care sunt numărul de moli de 

metan ce suferă fiecare reacție in parte. După, 

este o regulă de trei simpli pentru a vedea câti 

moli de C se obțin, stiind că metanul este gazos. 

Desi problema necesită mai multe calcule este 

corectă, are toate datele si rezolvarea se face 

simplu, răspunsul indicat fiind cel corect. 

Prof. Valerica 

Ignătescu 

Am participat cu 8 elevi la 

concurs nu cu 6 cum este scris in 

clasamentul pe echipe 

Conform regulamentului, punctul 5.2.4, 

concursul pe echipe peste independent pe cele 

doua secțiuni, iar un elev era înscris la secțiunea 

2.  

Al doilea elev absent din punctajul echipei este 

la alt liceu fata de ceilalți, programul de calcul 

nu l-a calculat ca fiind parte din echipa. A fost 

corectata eroarea, echipa este formata din 7 

elevi, iar punctajul final este de 438 puncte. 

 

20.11.2017 

Comitetul ştiinţific şi de organizare 

 


