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Formular de concurs Clasa a IX-a CHIMIE ȘI CHIMIE APLICATĂ ÎN INGINERIE CHIMICĂ 
 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. Elementul cu Z = 24 ocupă următoarea poziție în sistemul periodic: 

a) Grupa 3 (III B) perioada 5 b) Grupa 6 (VI B) perioada 4; c) Grupa 7 (VI B) perioada 4. 

 

 

 

2. Care este configurația electronică pentru un atom de clor (Z=17) 

a) 2 2 6 1 61s 2 2 3 3s p s p  b) 2 2 6 2 51s 2 2 3 3s p p d ; c) 2 2 6 2 51s 2 2 3 3s p s p ; 

 

 

 

3. Caracteristic pentru atomii elementelor tranziționale din perioada a IV-a este ocuparea cu 

electroni a substratului: 

a) 3p b) 4d c) 3d 

 

 

 

4. Câți electroni de valență are un atom de beriliu (4Be): 

a) 4 b) 2; c) 1; 

 

 

 

5. Izotopii sunt: 

a)  Specii de atomi ce au 

numărul atomic și numărul de 

masă diferite 

b) Specii de atomi ce au  

același număr atomic şi 

numărul de masă diferit 

c) Specii de atomi ce au  același 

număr atomic și același număr 

de masă 

 

 

6. Un izotop al carbonului este folosit la stabilirea vârstei unor materiale ce conțin carbon. Acest 

izotop este: 

a) 12C; b) 14C c) 13C 
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7. Masa atomică relativă a unui elemente este determinată de: 

a) numărul de masă al  

izotopilor; 

b) Procentul în care se găsesc 

izotopii; 

c) numărul de masă al a 

izotopilor și procentul în care se 

găsesc acești izotopi în 

compoziția elementului; 

 

 

8. Atomul care are numărul atomic Z = 22 are electronul distinctiv în substratul: 

a) 4p; b) 4s; c) 3d; 

 

 

 

9. Care din formulările de mai jos este falsă 

a) Substratul cuprinde 

electronii care au aceeași 

energie; 

b) Cea mai mică energie o au 

electronii de pe substratul s; 
c) Stratul L al unui atom conține 

3 substraturi notate 3s, 3p, 3d 

 

 

 

10. Variația razelor ionilor pozitivi în sistemul periodic al elementelor are loc astfel 

a) Razele ionilor pozitivi scad 

în grupă de sus în jos 

b) Razelor ionilor pozitivi 

cresc în perioadă de la grupa I 

principală la grupa III 

principală 

c) Razele ionilor pozitivi cresc 

în grupă de sus în jos şi scad în 

perioadă de la grupa I principală 

la grupa III principală 

 

 

 

11. Cea mai mică raza ionică o are: 

a) Na+ b) Mg2+ c) Al3+ 

 

 

12. Care este numele următorului compus: CaF2. 

a) fluorură de calciu b) fosfit de calciu c) fosfat de calciu 

 

 

13. Ionii de 11Na+ şi 19K
+ diferă prin: 

a) numărul de electroni de pe 

ultimul strat; 

b) sarcina ionului; c) numărul de straturi ocupate cu 

electroni. 

 

 

14. Izotopul supergreu al hidrogenului (tritiu) are în nucleu:  

a) doi protoni și un neutron b) un proton și doi neutroni c) doi protoni și doi neutroni 

 

 

15. Este falsă următoarea afirmație referitoare la elementul cu numărul atomic Z = 40: 

a) conține 40 de protoni în 

nucleu; 

b) se găsește în perioada a 5-

a; 

c) este un nemetal.  
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16. Precizați care dintre ionii de mai jos are configurație de gaz inert:  

(Z: Fe - 26; Ge - 32; Br - 35) 

a) Fe 3+ b) Ge4+ c) Br- 

 

 

17. Un element care conține 6 electroni pe substratul 3d are 53,57% (procent din numărul de masă) 

neutroni. Să se determine N și Z pentru acest element. 

a) N = 29; Z = 25; b) N = 32; Z = 28; c) N = 30; Z = 26; 

 

18. Un izotop utilizat în medicina pentru studiul activității glandei tiroide, are numărul de masă 131 

și conține 78 de neutroni. Care din următoarele afirmații este adevărata: 

a) Izotopul are configurația 

electronică: [Kr]4d105s25p5; 

b) Izotopul aparține unui 

element situat in grupa 15, 

perioada 5; 

c) Izotopul aparține 

elementului Br. 

 

 

19. Introducând 8 g NaOH în 72 g soluție de NaOH de concentrație necunoscută se obține o nouă 

soluție de concentrație 20%. Să se determine concentrația procentuală a soluției inițiale de NaOH. 

(ANa = 23; AO = 16; AH = 1). 

a) 11,11% b) 12,23% c) 9,99% 

 

 

20. Câți centimetri cubi de acid sulfuric (100%) cu densitatea ρH2SO4
= 1,831 g/cm3 sunt necesari 

pentru a prepara un litru de soluție 10% cu densitatea ρsoluție = 1,066 g/cm3.  

(AS = 32; AO = 16, AH = 1) 

a) 56,31 cm3 b) 60,12 cm3 c) 58,20 cm3 

 

 

21. Se dă următoarea reacție chimică:  2 2Zn + CuCl  = ZnCl  + Cu  

Ce cantitate de ZnCl2 se obțin din 23 g Zn, considerând CuCl2 în exces  

(AZn=65,4; ACl=35,5) . 

 

 

22. Se dă următoarea reacție chimică: 3 3 2Cu + 2AgNO  = 2Ag + Cu(NO )   

Câți moli de Ag se obțin din 46,0 g Cu, considerând 3AgNO  în exces?  

(ACu=63,5; AAg=108) 

a) 77,62 b) 1,45 c) 156,47 

 

 

 

a) 47,97g b) 0,35g c) 23,98g 
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23. Un elev a aflat la ora de chimie că 1 kg de H2 reacționează cu 8 kg O2 și formează 9 kg H2O, 

conform reacției: 2H2 + O2 2H2O. El a fost curios să calculeze câți litri de H2O se formează dacă 

reacționează 2 m3 de H2. Se dă H2=0,089kg/m3 și H2O=1000kg/m3 

a)  16 L; b) 1,6 L c) 1600 L; 

 

 

24. Elementul bor se găsește sub forma a doi izotopi stabili: 𝐵5
10  şi 𝐵5

11 . Ştiind că masa atomică 

relativă a borului este 10,81 abundența naturală a celor doi izotopi este: 

a) 19% 𝐵5
10  şi 81% 𝐵;5

11  b) 81% 𝐵5
10  şi 19% 𝐵5

11 ; c) 15% 𝐵5
10  şi 85% 𝐵5

11 . 
 

 

 

25. Compoziţia procentuală a vitaminei C numită acid ascorbic, cu formula C6H8O6 este:  

(AC=12; AH=1; AO=16) 

a) 45,15%C; 4,54%H; 

54,55%O; 

b) 40,91%C; 4,54%H; 

54,55%O; 

c) 42,02%C; 4,54%H; 

53,44%O; 

 

 

26. Masa produsului rezultat în urma reacției dintre 5,6 g Fe incandescent cu clorul gazos, la un 

randament de 80% este:  

(AFe=56; ACl=35,5) 

a) 10,16g; b) 13g; c) 162,5g. 

 

 

27. La stropirea viței de vie se utilizează „zeama bordeleză”, care se obține prin dizolvarea 

CuSO4•5H2O în apă. Pentru un hectar se recomandă 1000 litri de soluție cu concentrația de 0,75% 

CuSO4 și densitatea de 1g/cm3. Pentru 40 de hectare, de cât CuSO4•5H2O avem nevoie?  

(ACu=63,5; AO=16; AS=32; AH=1) 

a) 469,27 kg; b) 46.92 kg ; c) 4692.7 kg; 

 

 

28. Cuprarea reactoarelor confecționate din materiale feroase este o modalitate de protecție a 

suprafeței acestora. Această operație se face destul de ușor conform reacției:  

       CuSO4+Fe FeSO4+Cu 

Să se calculeze ce cantitate de CuSO4 ar fi necesară pentru a acoperi o suprafață de 10 m2 cu un strat 

de 0,1 mm, dacă reacția ar avea un randament de 50%.  

Se dă densitatea cuprului 8960 kg/m3, MCu= 63,5g/mol şi MCuSO4 = 159,5 g/mol. 

a) 40 kg; b) 45 kg; c) 35 kg; 

 

 

29. Prin descompunerea termică a 0,100 g carbonat de calciu ce conține impurități nevolatile, 

pierderea masică procentuală a fost de 35,2% . Care este puritatea carbonatului?.  

a) 80%; b) 95%; c) 35,3%; 

 

 

30. Mg intră în compoziția unor medicamente cu acțiune antiacidă sub forma oxidului de magneziu. 

Ce volum de HCl (în cm3) de concentrație 1% cu densitatea 1,048 g/cm3 poate neutraliza o pastilă 

de 250 mg ce conține 20 % MgO? (AH=1; AO=16; AMg=24, ACl=35,5). 

a) 8,7 b) 0,87 c) 870,7 

 

Succes! 
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1. În legătura C Y , Y poate fi: 

a) oxigen; b) clor; c) oxigen și clor. 

 

2. Atomul de carbon este un constituent universal al materiei vii. Această caracteristică se datorează: 

a) abilității de a forma legături 

covalente duble cu atomii de 

hidrogen; 

b) capacității de încatenare; c) proprietății de a forma octet prin 

cedare de electroni. 

 

3. Despre alchene este corectă afirmaţia: 

a) sunt solubile în apă; b) se dizolvă în alcani; c) au densitate mai mare decât 

apa. 

 

4. Etena, cea mai simplă olefină, se folosește industrial în procese de: polimerizare, oxidare, halogenare, 

alchilare și oligomerizare. Câte legături σ sunt în etenă: 

a) 6; b) 4; c) 5. 

 

5. Compușii cu formulele CH3-CH2-CH3 și CH3-CH2-CH2-CH3 sunt: 

a) omologi; b) izomeri; c) Nici omologi, nici izomeri. 

 

6. Prin hidrogenarea cărei alchene se obține n-butan? 

a) izobutenă; b) 2-butenă sau 1-butenă;  

  

c) 1-butenă, 2-butenă sau 

izobutenă. 

 

7. Următoarea reprezentare este: 
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a)   o formulă spațială; b)   o formulă graf; c)  o formulă Lewis. 
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8. Izobutanul este cel mai simplu alcan cu un atom de carbon terțiar. Este folosit pentru etalonarea şi calibrarea 

aparaturii de laborator. Care este numărul total de atomi de hidrogen legați de atomi de carbon primari din 

structura acestuia? 

a) 6;  b) 9; c) 10. 

 

9. Alcanul cu structura de mai jos are denumirea sistematică: 

 
a) 3-etil-2,5-dimetil-4-

propilheptan; 

b) 3-etil-4-(sec-butil)-2-

metilheptan; 

c) 3-etil-4-izobutil-2-metilheptan. 

 

10. Un tub de superglue nu poate fi menținut deschis mult timp într-un mediu umed deoarece monomerul este 

foarte reactiv și polimerizează în prezența apei. Atomii de carbon prezenți în structura monomerului sunt 

hibridizați: 

 
a) 1 sp3, 3 sp2, 1 sp; b) 1 sp3, 2 sp2, 2 sp; c) 2 sp3, 2 sp2, 1 sp . 

 

11. Bioluminiscența licuricilor este rezultatul conversiei energiei chimice în energie luminoasă, sub acțiunea 

unei enzime care acționează asupra luciferinei, prezentată mai jos: 

 
Aceasta prezintă în structură: 

a) 6 legături duble; b) 5 legături duble; c) 12 legături simple. 

 

12. Firul produs de viermii de mătase conține un compus având structura redată mai jos. Indicați tipul de 

izomerie. 

 
a) geometrică-cis;  b) geometrică-trans; c) optică. 

 

13. Ce grupări funcționale sunt prezente în structura compusului denumit Tamiflu, utilizat ca medicament 

antiviral: 

 
a) amidă, amină, ester, eter; b) amină, cetonă, ester, eter; c) izocianat, aldehidă, ester, amină. 
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14. Hexamina, un compus organic obținut prin reacția dintre metanol și amoniac, este utilizată drept 

combustibil în buteliile pentru camping, la vulcanizarea cauciucului și ca dezinfectant. Prin nitrare formează 

un compus extrem de exploziv. Formula hexaminei este prezentată mai jos. Ce tip de structură este? 

 
a) ciclică nesaturată; b) ciclică ramificată; c) ciclică saturată. 

 

15. Metanul a fost descoperit de fizicianul italian Alessandro Volta în noiembrie 1778 în mâlul găsit în Lacul 

Maggiore, motiv pentru care a fost numit inițial gaz de baltă. Acesta prezintă următoarele caracteristici: 

a) nu are miros;  b) are miros neplăcut, ușor de 

recunoscut; 

c) are miros aromat. 

 

16. În seria alcanilor sau alchenelor se pot găsi doi compuși diferiți între care să existe relatia M1=2٠M2, unde 

M reprezintă masa moleculară: 

a) da, doar pentru seria 

alcanilor; 

b) da, doar pentru seria 

alchenelor;  

c) nu. 

 

17. Prin arderea a 58 g hidrocarbură saturată se formează 90 g apă. Ce formulă moleculară are hidrocarbura? 

a) C3H8;  b) C4H10; c) C5H12. 

 

18. Prin reacția unui litru de alchenă gazoasă (măsurată la 0ºC și 1 atm) cu un exces de apă de brom s-au obținut 

9,02 g produs de adiție. Ce formulă moleculară are alchena? 

a) C4H8;  b) C3H6; c) C5H10. 

 

19. Prin cracarea pentanului se poate obține butan? 

a) nu; 
b) da, dar în cantități foarte 

mici; 

c) da, în cantitate mare, deoarece lanțul 

de atomi de C se rupe de preferință 

între C1 și C2. 

 

20. Etena este un gaz incolor, cu miros slab eterat, insolubil în apă, dar foarte solubil în alcool. Câți litri de 

etenă (la 0ºC și 1 atm) vor rezulta prin eliminarea apei din 25 L alcool etilic (d=0,788 g/L): 

a) 9,59 L;  b) 7,98 L; c) 11,25 L. 

 

21. Prin oxidarea energică a unei alchene cu formula moleculară C4H8 se formează pe lângă alţi produşi şi 

dioxid de carbon. Alchena oxidată este: 

CH3 CH CH CH3 (I) CH3 CH2 CH CH2 (II) (III) 

a) I şi II  b) ) I şi III c) II şi III 

 

22. Teobromina (gr. teobroma – ”hrana zeilor”) este un compus constituent din cacao. Conține 46,67% C, 

4,48% H, 31,10% N și 17,76 % O și are masa moleculară 180. Formula moleculară este: 

a) C7H8N4O2;  b) C7H4N2O4; c) C7H8N3O3. 

 

23. Un intermediar organic utilizat pentru sinteza unui pigment roșu conține 52,17% C și 4,38% H. Știind că 

raportul dintre numărul atomilor de carbon, azot și oxigen este 3:1:1, formula moleculară a compusului este: 

a) C6H6N2O2   b) C3H6NO c) C3H6N2O 
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24. Se dau următorii compuși: 

  
Care dintre următoarele afirmații este falsă? 

a) punctul de fierbere al lui A 

este mai mare decât punctul de 

fierbere al lui C;  

b) punctul de fierbere al lui B 

este mai mic decât punctul de 

fierbere al lui C; 

c) punctul de fierbere al lui A 

este mai mic decât punctul de 

fierbere al lui B. 

 

 

25. Chelen-ul (clorura de etil) este unul dintre primele anestezice locale folosit în medicină și în diverse sinteze 

organice. Calculați volumul de alchenă de puritate 82% necesar obținerii a 95 kg de chelen, știind că 

randamentul reacției este de 75%. 

a) 32,99 m3;   b) 53,65 m3; c) 43,99 m3. 

 

 

26. La obținerea acetilenei prin cracarea metanului în arc electric rezultă un amestec gazos care conține în 

procente molare 55% H2 și 30% CH4 nereacționat. Calculați cantitatea de negru de fum (produs secundar la 

piroliză) obținută din 1344 m3 metan. 

a) 60,24 kg;   b) 101,38 kg;  c) 55,38 kg. 

 

 

27. 5,6 L alchenă A dau prin oxidare cu KMnO4/ H2SO4: acid acetic, CO2 și apă. Reacția de obținere a 

oxigenului este: 

2KMnO4  + 3H2SO4  → K2SO4  + 2MnSO4  + 3H2O  + 5 [O] 

Volumul de soluție KMnO4 2M consumat este: 

a) 0,25 L; b) 0,41 L; c) 39 cm3. 

 

 

28. Un amestec gazos are următoarea compoziție exprimată în procente volumetrice: 60% CH4, 15% C2H6, 

15% C3H8, 5% H2 și 5% N2. Compoziția amestecului în procente gravimetrice este: 

a) 43,24% CH4;  20,27% C2H6; 

29,73% C3H8, 0,45% H2 și 

6,31% N2; 

b) 42,85% CH4;  20,08% C2H6; 

29,46% C3H8, 0,44% H2 și 6,25% 

N2; 

c) 44,42% CH4;  21,02% C2H6; 

29,64% C3H8, 0,46% H2 și 4,46 % 

N2. 

 

 

29. Se ard 10 ml amestec gazos propan și butan cu un exces de oxigen. După condensarea apei, prin spălare 

cu o soluție de KOH se rețin 34 ml gaze de ardere. Care este compoziția procentuală în volume a amestecului 

inițial? 

a) 60% butan, 40% propan; b) 60% propan, 40% butan; c) 50% propan, 50% butan. 

 

 

30. 29 g hidrocarbură saturată formează prin ardere 45 g apă. Să se calculeze volumul de oxigen necesar 

combustiei complete a celor 29 g compus la 27,3ºC și 1 atm. 

a)  60,80 litri;  b) 72,80 litri; c) 80,08 litri. 

 

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

Aerul conține 20% O2; 0ºC=273,15 K    760 torri = 1 atm, R = 0,0821 atm L/kmol 
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1. Care dintre următoarele afirmații este  corectă? Clorura de benzil: 

a) se obține prin clorurarea 

fotochimica a benzenului; 

b) prin tratare cu KCN 

conduce la nitriletilbenzen 

(cianura de benzil); 

c) nu dă reacție cu H2O/NaOH. 

 

 2. Care din compuşii de mai jos va hidroliza cel mai greu: 

a) clorura de metil; b) clorura de benzil; c) clorura de fenil 

 

3. La tratarea propenei cu clor, la temperaturi ridicate (500°C) se formează: 

a) 1,2- dicloropropan; b) 1,1- dicloropropan; c) clorură de alil. 

 

4. În formula moleculară a freonilor se află: 

a) atomi de fluor; b) atomi de clor; c) atomi de fluor şi de clor. 

 

5. Prin reacţia de adiţie a acidului bromhidric la izobutenă rezultă: 

a) 2-bromobutan; b) bromura de terţ-butil; c) bromura de izobutil. 

 

6. Denumirea compusului cu formula C6H5CHCl2 este: 

a) clorură de benziliden; b) diclorură de benzil; c) benzildiclormetan. 

 

7. Toluenul se extrage din gazele de cocserie și din gudroanele cărbunilor de pământ. Se întrebuințează la 

prepararea unor coloranți, medicamente etc. Pentru sinteza toluenului prin metoda Friedel Crafts se folosesc 

ca reactanți benzenul și: 

 

8. Care dintre compușii monoclorurați sau diclorurați proveniți de la izobutan sunt în număr mai mare: 

a) compușii diclorurați; b) compușii monoclorurați; c) același număr de compuși în 

ambele cazuri. 

 

9. Prin tratarea 2-brombutanului cu o soluție alcoolică de KOH se formează majoritar: 

a) 2-butanol; b) 2-butenă; c) 1-butenă. 
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a)   clorura de etil; b)   clorura de metilen; c)   clorura de metil. 
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10. Clorura de benziliden este materie primă în sinteza unor medicamente. Se poate obține alcool benzilic 

prin hidroliza clorurii de benziliden în prezență de KOH? 

a) da; b) nu, deoarece hidroliza are loc 

în prezență de acid sulfuric; 

c) nu, deoarece prin hidroliza 

clorurii de benziliden rezultă 

benzaldehidă. 

 

11. Prin acțiunea sodiului metalic asupra unui compus halogenat se pot prepara alcani (metoda Würtz). 

Reacția decurge după următoarea ecuație generală: 

2 R-Br + 2 Na →  R-R  + 2 NaBr 

 

Ce alcan se formează în urma unei reacții similare plecând de la 2-bromopropan? 

a) hexan; b) propan; c) 2,3- dimetilbutan. 

 

12. Plecând de la proprietățile adezivului superglue, specialiștii au creat un compus asemănător (cunoscut sub 

denumirea comercială Dermabond) cu scopul de a închide anumite răni, în locul clasicelor cusături 

chirurgicale.  

 
 

Numărul de atomi de carboni asimetrici din structură sunt în număr de: 

a) 0; b) 1; c) 2. 

 

13. Un îndulcitor artificial de câteva sute de ori mai dulce decât zahărul este sucraloza, un derivat halogenat 

netoxic, utilizat în industria alimentară.  

 
 

Atomii de carbon de care sunt legați cei trei atomi de clor din structură sunt de tip: 

a) a – secundar, b – primar,  

c – primar; 

b) a – primar, b – secundar,  

c – secundar; 

c) a – terțiar, b – secundar, 

 c – secundar. 

 

14. Lindanul este un derivat halogenat utilizat în șampoane pentru tratarea păduchilor/paraziților. Denumirea 

sistematică a acestuia este: 

 
 

a) 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexan; b) 1,2,3,4,5,6-hexaclorohexan; c) hexaclorobenzen. 
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15. Compusul halogenat de mai jos (cunoscut sub denumirea comercială de Prozac) este utilizat ca

antidepresiv.

Numărul de enantiomeri pe care îi prezintă sunt în număr de: 

a) 1; b) 2; c) nici unul.

16. Un derivat monobromurat al unui alcan are masa moleculara cu 109,72% mai mare decat cea a alcanului

din care provine. Alcanul are formula moleculară:

a) C3H8; b) C4H10; c) C5H12.

17. Compușii halogenați sunt utilizați în domenii variate, în industrie, în agricultură și în medicină. Din 46,8g 
hidrocarbură aromatică mononucleară se obțin 54 g derivat monoclorurat, cu un randament de 80%. 
Identificați hidrocarbura:

a) C6H6; b) C7H8; c) C8H10;

18. O arenă mononucleară și o alchenă au suma maselor moleculare egală cu 190, iar raportul lor egal cu 1,714.

Determinați formulele moleculare ale celor două hidrocarburi:

a) C8H10 și C4H8; b) C9H12 și C5H10; c) C9H12 și C4H8.

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

monoclorurat și prin oxidare cu K2Cr2O7/H2SO4, acidul 2-metilpropionic. Care este hidrocarbura?

a) 1-pentenă; b) 3-metil-1-butenă; c) 2-metil-1,3-butadienă.

20. Acetilena este materie primă pentru aldehida acetică, acetonă, derivați vinilici etc. Din 1000 m3 metan

măsurat în condiții normale, introdus in procesul de fabricație se obține în cuptorul electric un amestec de gaze

ce conține în volume 20% acetilenă, 20% metan netransformat și restul hidrogen. Ce conversie se obține la o

trecere a materiei prime prin cuptor?

a) 66,67 % ; b) 33,33 % ; c) 85%.

21. Benzenul, cea mai simplă arenă, este folosit atât ca solvent, cât și ca materie primă în sinteza organică fină.

Ce cantitate de monoclorobenzen se obține din 156 g benzen dacă randamentul clorurării este de 80%?

a) 180 g; b) 225 g; c) 200 g.

22. Un derivat monohalogenat care conţine 33,3% clor se obţine ca produs unic la monoclorurarea

hidrocarburii:

a) 2,2-dimetilpropan; b) 2,2,3,3-tetrametilbutan; c) 2,3-dimetilbutan.

23. Tetraclorura de carbon este un solvent organic nepolar folosit pe scară largă în industrie. Ce volum de

metan măsurat la 0ºC și 1 atm este necesar pentru fabricarea a 100 kg tetraclorură de carbon?

a) 15,45 m3; b) 15 m3; c) 14,55 m3.
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24. Prin reacția dintre un compus A și o cantitate stoechiometrică de H2, în prezența unui catalizator, se

formează metilciclohexan. La rândul său, compusul A poate fi obținut prin tratarea 1-bromo-1-

metilciclohexanului cu KOH/alcool. Structura lui A este:.

a) metilciclohexena b) 2-metilciclohexena c) 1-metil-2-ciclohexena

25. Câți derivați diclorurați diferiți se pot obține prin următoarea reacție? Câți atomi de carbon asimetrici

sunt în total?

a) 6 derivați,

8 atomi de C asimetrici;

b) 5 derivați,

6 atomi de C asimetrici;
c) 6 derivați,

5 atomi de C asimetrici.

26. La clorurarea catalitică a benzenului se obține un amestec de reacție cu următoarea compoziție procentuală

molară: 40% monoclorobenzen, 10% 1,2-diclorobenzen, 20% 1,4-diclorobenzen și restul benzen nereacționat.

Calculați câți moli de clor  s-au folosit la clorurarea a 2659,1 L de benzen cu densitatea

ρ= 0,88 kg/L.

a) 30 Kmoli; b) 40 Kmoli c) 0,3 Kmoli;

27. Se prepară 3 moli clorură de benziliden prin clorurarea fotochimică a toluenului. Ce masă de toluen se

consumă în proces, la un randament de 75%?

a) 368 g; b) 276 g; c) 300 g.

28. Un amestec de cloroform și tetraclorură de carbon a fost supus analizei elementare. S-a stabilit că

amestecul conține 90% clor. Compoziția procentuală a amestecului este:

a) 32,87 % tetraclorură

67,13 % cloroform

b) 18,56 % tetraclorură

81,44 % cloroform

c) 28,46 % tetraclorură

71,54 % cloroform

29. Prin clorurarea în condiții speciale (temperatură ridicată) a etenei se poate obține clorura de vinil. Știind că 
amestecul gazos obținut, format din CH2=CHCl, HCl și Cl2 contine 20% Cl2 (procente molare), raportul 

molar CH2=CH2 : Cl2 la începutul reacției este:

a) 0,44; b) 0,5; c) 0,66;

30. Într-o instalație de clorurare a benzenului s-a obținut o masă de reacție care conține monoclorbenzen,

diclorobenzen și triclorobenzen în raportul molar 5:2:1. Știind că a rezultat și benzen nereacționat iar conversia

totală este de 80%, conversia utilă și masa de monoclorbenzen obținută din 1300 kg de benzen sunt:

a) 50%, 937,5 kg; b) 60%, 1400 kg; c) 45%, 823 kg

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

Aerul conține 20% O2; 0ºC=273,15 K    760 torri = 1 atm, R = 0,0821 atm L/Kmol 
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 Clasa      Numele și prenumele elevului: 

 

________________________________________________ 

 

Unitatea de învățământ: 

 

________________________________________________ 
 

Concurs "Academician Cristofor Simionescu" - Ediția a V-a,  2017 

Formular de concurs Clasa a XII-a CHIMIE ȘI CHIMIE APLICATĂ ÎN INGINERIE CHIMICĂ 
 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. Formularea corectă a legii lui Hess este: 

a) Căldura absorbită sau 
degajată într-o reacție chimică 
este constantă; 

b) Căldura absorbită sau 
degajată într-o reacție chimică 
este determinată numai de 
starea inițială și finală a 
sistemului, indiferent de calea 
de reacție urmată; 

c) Căldura absorbită sau 
degajată într-o reacție chimică 
este constantă și depinde de 
calea de reacție urmată. 

 

2. Completați următoarea definiție: Calorimetria este ramura termodinamicii care se ocupă cu măsurarea 
efectelor ....... asociate proceselor fizico-chimice 

a) termice; b) chimice; c) fizice; 

 
3. Căldura de neutralizare este: 

a) căldura degajată în reacția de 
neutralizare a unui mol de ion 
hidroniu cu un mol de ion 
hidroxid. 

b) căldura degajată în reacția 
dintre un hidroxid și o bază 

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

 

4. Care dintre următoarele reacţii este exotermă: 
reacţia 1)  CH4(g) + 2O2(g) →CO2(g) + 2H2O(l) ∆H1 = -890 kJ/mol  
reacţia 2)  2C(s) + H2(g) →C2H2(g)    ∆H2 = +227 kJ/mol  
reacţia 3) C(s) + 2S(s) → CS2(g)    ∆ H3 = +87,78 kJ/mol 

a) reacţia 3 b) reacţia 1; c) reacţia 2. 

 

5. 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 

 

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

SO2 (g), 0

fH  = -296,612 kJ/mol,     SiO2 (s) , 0

fH   = -858,572 kJ/mol,     NO2 (g), 0

fH  = + 33,816 kJ/mol 

a) SiO2 b) NO2 c) SO2 
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7. Arderea este primul fenomen chimic pe care oamenii l-au privit cu mare interes, deoarece aceasta este 
cea mai importantă cale de obținere a energiei necesară consumului industrial și casnic. Precizați care 
dintre următoarele afirmații este adevărată: 

a) Arderea este un proces 
endoterm; 

b) Arderea este un proces 
exoterm; 

c) Arderea este un proces în care 
se absoarbe căldură din mediu; 

 

8. Este falsă afirmația referitoare la efectele termice în reacțiile chimice: 

a) Qcedat = Qprimit b) Qcedat   Qprimit; c) respectă legea conservării energiei; 

 

9. Cunoscând entalpiile standard de formare pentru următorii oxizi ai azotului, precizați care este cel mai 
stabil: 

NO(g)  0

fH  = + 90 kJ/mol;  NO2(g) 0

fH  = + 33 kJ/mol;  N2O(g) 0

fH  = + 82 kJ/mol  

a) NO(g); b) NO2(g); c) N2O(g). 

 

10. Este falsă afirmația:  

a) Entalpia standard de formare este variația de 
entalpie a sistemului în reacția de sinteză a unui 
mol de substanță din elementele componente 
în starea lor cea mai stabilă în condiții standard 
(p = 1 atm și T = 298,15 K).  

b) entalpia este o 
mărime absolută. 

c) când o substanță există în 
mai multe stări alotropice se 
alege ca stare standard forma 
cea mai stabilă. 

 

11. Este corectă afirmația:  

a) Din punct de vedere 
termochimic, semnul efectului 
termic va fi opus variației de 
entalpie: Q = - ΔH 

b) Reacțiile de neutralizare 
sunt reacții endoterme  

c) reacțiile de dizolvare sunt 
întotdeauna exoterme  

 

12. Procesul de dizolvare al acidului sulfuric în apă este: 

a) un proces exoterm; b) un proces endoterm; c) nu este însoțit de absorbție 
sau degajare de căldură 

 

13. Efectul termic asociat unei reacții de ardere completă a unui mol de substanța la presiune de 1 atm și 
temperatură dată poarta numele de: 

a) Căldura de combustie; b) Căldura latentă, c) Căldura de evaporare; 

 

14. 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; 

 
 
15. Într-o reacţie endotermă: 

a) ∑ ∆𝐻𝑓
0 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ş𝑖   <

 ∑ ∆𝐻𝑓
0 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛ţ𝑖 

b) ∑ ∆𝐻𝑓
0 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ş𝑖  >

 ∑ ∆𝐻𝑓
0 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛ţ𝑖 

c) ∑ ∆𝐻𝑓
0 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ş𝑖  ≈

 ∑ ∆𝐻𝑓
0 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛ţ𝑖 
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16. Se consideră următoarele ecuaţii termochimice:

1) N2(g) + O2(g)  2 NO(g)  H = 180,6 kJ 

2) N2(g) + 3 H2(g)  2 NH3(g)  H = -91,8 kJ

3) 2 H2(g) + O2(g)  2 H2O(g)  H = -483,7 kJ
Să se calculeze variația de entalpie pentru reacția: 

 4 NH3(g) + 5 O2(g)  4 NO(g) + 6 H2O(g) 

a) -906,3 kJ; b) -422,6 kJ; c) -525,8 kJ;

17. Prin dizolvarea în apă a 20 g soluție H2SO4 98% se formează o soluție cu concentrația 9,8%. Dacă
entalpia de dizolvare a acidului este egală cu -75,58 kJ/mol, iar căldura specifică a apei este 4,18 J/g·grd
creșterea de temperatură va fi:

a) 21,12 grade b) 18,08 grade c) 15,35 grade

18. 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) 794,42kJ c) 859,24kJ.

19. 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
0 𝐴𝑔2𝑆(𝑠) = −32,6 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙,  ∆𝐻𝑓

0 𝐻2𝑂(𝑙) = −285,8 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙,

∆𝐻𝑓
0 𝐻2𝑆(𝑔) = −20,6 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙

a) – 595,6 kJ; exotermă b) 595,6 kJ; endotermă c) 465,2 kJ; endotermă.

20. Primele chibrituri conțineau în gămălia lor fosfor alb (P4) şi se aprindeau prin frecare pe o suprafață aspră.
S-a reenunțat la utilizarea lor datorită toxicității ridicate. Astăzi acesta se mai folosește în cantități mici la
obținerea antidăunătorilor pentru stârpirea șobolanilor, dar şi în metalurgie pentru obținerea de aliaje
anticorozive. Dacă se cunoaște că la arderea a 3,56 g P4 se degajă 85,8 kJ, să se calculeze valoarea variației

de entalpie H a reacției: P4(s) + 5O2(g) → P4O10(s)? Se dă masa molară pentru P4 =123,9 g/mol:

a) -2,99•103 kJ; b) +2,99•103 kJ; c) -3,99•103 kJ;

21. Hidroxidul de potasiu (E525) este utilizat drept corector de aciditate și se regăsește în brânzeturi, lactate,
margarină, etc.. Să se calculeze valoarea entalpiei de formare pentru hidroxidul de potasiu:

K(s) +1/2O2(g) +1/2H2(g)  KOH(s) dacă se cunosc următoarele reacții termochimice:

1) K(s) +H2O(l)  KOH(aq) + ½ H2(g)

2) H2(g) + 1/2O2(g)  H2O(l)

3) KOH(s)  KOH(aq)

∆H = -48,0 kcal 

∆H = -68,5 kcal 

∆H = -14,0 kcal 
a) -130,5 kcal; b) -34,5 kcal; c) -102,5 kcal;

22. Se dizolvă 80 g de LiCl în 520 g de apă, la 10°C. Care va fi temperatura soluției după dizolvare, dacă se
cunoaște că entalpia molară de dizolvare a LiCl este -8,865 kcal/mol, iar căldura specifică a soluției este c =
4,185 J/g·grd; 1 kcal = 4,185 kJ).

a) 31,20°C b) 45,12°C c) 37,81°C

23. Gazele naturale combustibile ce se captează din zăcăminte subterane cu ajutorul sondelor conțin și etan.

Căldura de combustie a acestuia este -336,998 kcal la temperatura de 25C. Ce cantitate de căldură exprimată
în kJ se degajă la arderea completă a 3 g etan (M=30g/mol)?

a) – 141 kJ; b) -410 kJ; c) -14 kJ;
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24. Să se calculeze cantitatea de căldură degajată la neutralizarea a 400g soluție NaOH de concentrație 
2%cu o soluție diluată de HCl, dacă se cunoaște că în soluție apoasă, căldura  de neutralizare este egală cu 
–57,27 kJ/mol acid sau bază. Se cunosc ANa= 23; AO=16; AH=1; ACl=35,5.

a) – 11,454 kJ b) + 11,454 kJ c) – 7,158 kJ

25. Care este valoarea calculată a entalpiei de formare standard a etanolului cunoscând:
- căldura de combustie a etanolului lichid = - 336,8 kcal/mol;
- căldura de formare a CO2 = - 94 kcal/mol
- căldura de formare a apei lichide = - 68,4 kcal/mol

a) ∆H  =   - 39,6kcal/mol b) ∆H  = - 56,4 kcal/mol c) ∆H  =  +39,6 kcal/mol

26. Distrugerea stratului de ozon în prezența unor derivați halogenați poate fi descrisă prin următoarele
ecuații termochimice:

1) 1/2ClO(g) +1/2 O3(g)  1/2Cl(g) + O2(g) H=-14,95 kJ 

2) 3O2(g)  2O3(g) H=-24,18 kJ 
Vă rugăm să calculați variația de entalpie pentru reacția:  

3) Cl(g) + O3(g)  ClO(g) + O2(g)

a) 5,72 kJ; b) 54,08 kJ; c) 39,13 kJ;

27. Un eșantion de 4g sticlă utilizată la confecționarea unei ferestre termopan este încălzită de la un grad

până la 41C prin absorbția unei cantități de energie sub formă de căldură de 32J. Cât este căldura specifică

a sticlei utilizate și câtă energie este necesară pentru creșterea temperaturii de la 41C la 71C?

a) 0,1 J/gC  şi 30J ; b) 0,2 J/gC și 24J; c) 0,3 J/gC  și 42J;

28. Ce cantitate de căldură este necesară pentru a transforma un cub de gheață cu latura de 8 cm care are
temperatura de -120C, în apă cu temperatura de 250C? Se dau: densitatea gheții 0,92g/cm3, căldura

specifică a apei în stare solidă 2,01 J/gC,  căldura specifică a apei în stare lichidă 4,18 J/gC şi căldura
latentă de topire pentru gheață 6,01 KJ/mol.

a) 132 kJ b) 218 kJ c) 342 kJ

29. La cantina școlii la micul dejun se servesc clătite cu sirop de afine. Vă rugăm să ajutați bucătăresele să
stabilească ce temperatură să aibă siropul adăugat peste clătite astfel încât atunci când micul dejun este

consumat de elevi să aibă temperatura de 40C. Precizăm că o porție conține 3 clătite, fiecare de 150 g care

au temperatura de 32C şi peste care se adaugă 85 g de sirop de afine. Vom neglija pierderile de căldură și

vom considera căldura specifică pentru clătite  1,85 J/gC și pentru siropul de afine 5,221 J/gC.

a) 55C; b) 50C; c) 65 C;

30. Pentru a prepara rapid o înghețată de vanilie gustoasă și cremoasă se poate utiliza azot lichid. Câți litri
de azot lichid cu densitatea de 0,88 g/cm3 și căldura latentă de vaporizare de 200 kJ/kg sunt necesari pentru
a prepara un kilogram de înghețată de vanilie. Valoarea medie a căldurii specifice pentru înghețată se

consideră 3,22 kJ/kgC. Înghețata conține 85,8% apă ce are căldura latentă de topire 6,02 kJ/mol.

Temperatura amestecului înainte de introducerea azotului lichid este 25C, iar în momentul servirii

înghețatei aceasta devine -6C.

a) 3,19 L; b) 1,39 L; c) 2,19 L;
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