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 Clasa      Numele și prenumele elevului: 

 

________________________________________________ 

 

Unitatea de învățământ: 

 

________________________________________________ 
 

Concurs "Academician Cristofor Simionescu" - Ediția a VII-a,  2019 

Formular de concurs Clasa a IX-a S1: CHIMIE pentru licee și colegii teoretice 
 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. Izotopii sunt: 

a) Specii de atomi ce au 

același număr atomic și 

numărul de masă diferit 

b) Specii de atomi ce au 

numărul atomic și numărul de 

masă diferite 

c) Specii de atomi ce au  același 

număr atomic și același număr de 

masă 

 

 

2. Referitor la atom este incorectă afirmația: 

a) atomul este o particulă de 

substanță neutră din punct de 

vedere electric 

b) atomul este o particulă de 

substanță indivizibilă în orice 

condiții și prin orice metode 

c) într-o reacție chimică, atomii 

se conservă ca specie și ca număr 

 

 

3. Se consideră atomul 𝑍𝑛30
65 . Numărul de straturi complet ocupate cu electroni şi numărul de 

substraturi este: 

a) 4 straturi; 4 substraturi b) 4 straturi; 7 substraturi c) 3 straturi; 7 substraturi 

 

 

4. Atomul unui element E are trei orbitali din care unul este monoelectronic. Elementul E este: 

a) 11Na b) 5B c) 9F 

 

 

5. Câți electroni de valență are un atom de calciu ( 𝐶𝑎20
40 ): 

a) 2 b) 20 c) 1 

 

 

6. Elementul chimic X al cărui ion pozitiv monovalent X+ are configurația electronică: 

1s22s22p63s23p6: 

a)  este un gaz rar b) are 6 electroni de valență c) are un orbital monoelectronic 

 

 

7. Elementul chimic situat în grupa a V-a principală (15), perioada 3, are numărul atomic Z 

a)  13 b) 14 c) 15 

 

 

9.1
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8. Dintre următorii atomi nu conțin orbitali monoelectronici: 

a) Si14
28 , F9

19  b) Mg12
24 , Ne10

20  c) Ca20
40 ,  𝐶6

12  

 

 

9. Elementul cu Z = 44 se găsește în grupa: 

a) 6 b) 8 c) 16 

 

 

10. Zincul (Z = 30) are același număr de electroni de valență ca și: 

a) Ca (Z = 20) b) Ga (Z = 31) c) Se (Z = 34) 

 

 

11. Electronul distinctiv al atomului Br35
80  se află în: 

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

 

 

12. Dintre elementele cu numerele atomice Z date mai jos, cea mai mică energie de ionizare o are 

cel cu: 

a) Z = 19 b) Z = 20 c) Z = 11 

 

 

13. Atomul unui element E are în învelișul de electroni 8 electroni s și 11 orbitali ocupați. Raportul 

număr de electroni s : număr de electroni p în acest atom este: 

a) 1:3 b) 2:3 c) 1:1 

 

 

14. Pentru elementul cu Z = 28 afirmația corectă legată de configurația electronică este: 

a)  elementul prezintă 4 

straturi complet ocupate și 7 

substraturi 

b) elementul prezintă 7 

substraturi și 2 orbitali 

monoelectronici 

c) elementul prezintă 3 straturi 

complet ocupate și 2 orbitali 

monoelectronici 

 

 

15. Nu este corectă afirmația: 

a) unitatea atomică de masă 

este definită ca a12-a parte 

din masa izotopului 𝐶6
12  

b) într-un mol de atomi din 

orice element se află 

numărul lui Avogadro de 

electroni 

c) masa atomică relativă este un 

număr care arată de câte ori este 

mai mare masa unui atom decât a 

12-a parte din masa izotopului 𝐶6
12  

 

 

16. Numărul electronilor de valență din 81 g de Al13
27  este: 

a) 3,6132∙1024 b) 7,2264∙1024 c) 5,4198∙1024 

 

 

17. Formula chimică a unui oxid al azotului care conține 30,43 % N (procente de masă ) și are masa 

molară M = 92 g/mol este: 

a) N2O4 b) NO2 c) NO 
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18.  Prin reacția dintre Zn și HCl se obțin ușor mari cantități de H2. Câți litri de hidrogen se obțin 

dintr-un kilogram de zinc cu  puritatea de 95%?  

a) 32,5 L b) 3,25 L c) 325,38 L 

 

 

19. Argintul (Z=47) este un element format din doi izotopi: 107Ag si 109Ag și are masa atomică 

107,868. Procentele celor doi izotopi în argintul natural sunt: 

a) 94,4% 107Ag și 5,6% 109Ag b) 56,6% 107Ag și 43,4% 109Ag c) 56,6% 109Ag și 43,4% 107Ag 

 

 

20. În ce masă de H2SO4 pur se află 0,05×6,022×1023 atomi de hidrogen: 

a) 2,45 g b) 49 g c) 72,7 g 

 

 

21. În 0,5 moli ai unui element, E sunt 72,264∙1023 electroni. Elementul are configurația electronică: 

a) 1s22s22p63s23p63d54s2 b) 1s22s22p63s23p63d44s2 c) 1s22s22p63s23p63d54s1 

 

 

22. O cantitate de 20 g SO3 se dizolvă în 400 g soluție H2SO4 de concentrație 4,9 %. Concentrația 

procentuală a soluției finale este:  

a) 24,55% b) 10,50% c) 4,66 % 

 

 

23. Alegeți seria care cuprinde toți ionii pozitivi cu configurația electronică a argonului 18Ar:  

a) 19K
+; 20Ca2+; 12Mg2+; 24Cr3+ b) 19K

+; 21Sc3+; 22Ti4+; 30Zn2+ c) 19K
+; 21Sc3+; 22Ti4+; 20Ca2+ 

 

 

24. Un compus binar al sulfului are raportul de masă Fe:S= 0,875. O cantitate de 5moli a acestui 

compus cântărește 0,6 kg. Formula chimică a compusului respectiv este:  

a) FeS b) FeS2 c) Fe2S3 

 

 

25. Se amestecă 2 moli de acid sulfuric cu 2 moli de apă. Concentrația procentuală masică a 

amestecului este: 

a) 50% b) 96,48% c) 84,48% 

 

 

26. O cantitate de 7,8 g amalgam de potasiu reacționează cu apa și substanța alcalină obținută se 

neutralizează cu 3,15 g HNO3. Conținutul procentual de potasiu din amalgam este:  

a) 25% b) 15% c) 1,5% 

 

 

27. Într-o soluție de azotat de argint cu masa de 500 g și concentrația 6,8 % se introduce o lamă de 

magneziu. După ce întreaga cantitate de argint din soluție s-a depus pe placă, aceasta se scoate din 

soluție. Concentrația procentuală a soluției finale este?  

a) 19,2% Mg(NO3)2 b) 3,07% AgNO3 c) 3,07% Mg(NO3)2 

 

 



S1: CHIMIE pentru licee și colegii teoretice 

4 | C L A S A  a  I X - a  

28. O plăcută de zinc cu masa 5,68 g s-a introdus într-o soluție 10% de azotat de plumb (II). După 

reacție s-a cântărit plăcută și s-a constatat că masa acesteia s-a dublat. Să se determine masa 

soluției care conține cantitatea de azotat de plumb(II) consumată în proces. 

a) 1327 g b) 132,7 g c) 13,27 g 

 

 

29. Se introduc 2,50 g CuSO4·5H2O în 47,5 g soluție de sulfat de cupru de concentrație necunoscută 

și se obține o nouă soluție de concentrație 10%. Să se determine concentrația procentuală a soluției 

inițiale de sulfat de cupru. 

a) 11,11% b) 7,15% c) 9,99% 

 

 

30. Cantitatea de MgO care se dizolvă în 300 cm3 soluție Mg(OH)2 10% cu densitatea de  

1,517 g/cm3 pentru a se obține o soluție cu concentrația procentuală masică de 30% este: 

a) 79,147 g b) 45,51 g c) 91,02g 

 

 

Se dau: AH=1; AC=12; AN=14; AO=16; AMg=24; AS=32; ACl=35,5; AK=39; 

AFe= 56; ACu= 63,5; AZn=65,4; AAg=108; APb= 207. 
 

NA=6,022×1023 mol-1 

 

Succes! 
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 Clasa      Numele și prenumele elevului: 

______________________________ 
 

Unitatea de învățământ: 

_______________________________ 

 
 

Concurs "Academician Cristofor Simionescu" - Ediția a VII-a,  2019 

Formular de concurs Clasa a X-a S1: CHIMIE pentru licee și colegii teoretice 

 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. Grupările de atomi de tipul -OH, -NO2, -NH2, -COOH poartă denumirea de: 

a)grupări funcționale b) funcții organice c) radicali organici 

 

 

2. Compușii cu formulele structurale  

a) sunt izomeri b) sunt omologi c) nu sunt nici izomeri nici omologi 

 

 

3. În general, reacțiile dintre substanțele organice decurg: 

a) mult mai rapid ca cele dintre 

substanțele ionice 

b) cu aceeași viteză ca cele 

dintre substanțele ionice 

c) mult mai încet ca cele dintre 

substanțele ionice 

 

 

4. Ce legătură există între compușii cu formulele moleculare C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12: 

a) prezintă aceeași formulă 

brută ”CnH2n” 

b) prezintă aceeași formulă 

brută ”CH2” 

c) nu există nici o legătură 

 

 

5. Denumirea corectă a radicalului   este: 

a) radical izopropil b) radical butil c) radical propil 

 

 

6. Denumirea corectă pentru substanța cu structura  este: 

a) 5-izobutildecan b) 5-sec-butildecan c) 6-(1-metilpropan)-decan 

 

 

7. Câți izomeri ai heptanului conțin atomi de carbon cuaternari? 

 

 

10.1 

a)   2 b)   3 c)   4 
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8. In ce constă rafinarea petrolului ? 

a) în fracționarea, prin coloane 

de distilare a amestecului de 

hidrocarburi 

b) în purificarea prin eliminarea 

apei, a excesului de compuși cu 

S etc. 

c) în prelucrarea chimică a 

diverselor hidrocarburi 

 

 

9. Care dintre formulele structurale de mai jos prezintă izomerie geometrică: 

 
a) toate trei b) numai I c) nici una 

 

 

 

10. Ce alchenă formează prin oxidare energică numai acid acetic? 

a) 2-butena b) propena c) etena 

 

 

 

11. Care dintre următorii compuși I) polistiren II) plexiglas III) PVC IV) policloropren și V) polietilenă se 

formează în urma unei reacții de polimerizare : 

a) I, III și IV b) I, III, IV și V c) toți 

 

 

 

12. Care dintre următorii compuși conduc prin deshidratare la etenă? 

a) CH2=CHOH b) CH3-CH2OH c) CH3-COOH 

 

 

 

13. Prin  ”An” se notează schematic: 

a) un polimer b) un grad de polimerizare c) o formula brută 

 

 

 

14. Formula moleculară a 3-etilhexanului este: 

a) C12H26 b) C6H14 c) C8H18 

 

 

 

15. Câți izomeri ai hexanului conțin atomi de carbon terțiari: 

a) 3 b) 4 c) 5 

 

 

 

16. Se consideră o hidrocarbură în care raportul dintre atomi este C:H= 1:2. Știind că reprezintă al treilea 

termen din seria de omologi din care face parte, hidrocarbura este:  

a) CH3-CH2-CH=CH2 b) CH3-CH=CH2 c) CH3-CH2-CH3 

 

 

17. Un alcan simetric CnH3n-5 care are raportul Cprimari : Cterţiari= 2:1, formează la monodehidrogenare un 

număr de alchene egal cu: 

a) 6 b) 3 c) 2 
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18. Se dă schematic ecuația reacției: A → B + C. Știind că  A, B și C sunt hidrocarburi, dintre care C este o 

alchenă iar atât B cât și C ocupă locul doi în seria de omologi din care fac parte, rezultă că formula substanței 

A este : 

a) CH3-CH3 b) CH3-CH2-CH2-CH3 c) CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 

 

 

 

19. Se consideră următoarea schemă de reacție:  

     
Compusul B este: 

a) 2-butina b) 2-butena c) izobutena 

 

 

 

20. Prin adiția de HCl la izobutenă rezultă: 

a)  b)  c)  

 

 

 

21. Se consideră reacția:   

      
Compusul A este: 

a) 2-pentena b) 2-metil-2-butena c) izobutena 

 

 

 

22. Care dintre următoarele alchene formează prin oxidare energică acetonă și acid propionic: 

a)  
b)  

c)  

 

 

 

23. Un amestec de gaze obținut prin arderea cărbunilor la presiune înaltă are următoarea compoziție exprimată 

în procente volumetrice: 22,2% CO, 57% H2, 20% CH4, 0,8% CO2. Compoziția exprimată în procente de masă 

a amestecului gazos este: 

 

 

 

24. O alchenă cu formula moleculară C6H12 se oxidează cu K2Cr2O7 / H+. Raportul masic CO2:[O] este 11:16. 

Care dintre alchenele de mai jos are cei mai mulți atomi de carbon primari și îndeplinește condițiile de mai 

sus? 
a) 2-metil-1-pentenă b) 2,4-dimetil-1-pentenă c) 2,3-dimetil-1-butenă 

 

 

25. Prin 600 g apă de brom de concentrație 1% se trece un volum de 560 cm3 etilenă. Ce cantitate de izobutenă 

va fi necesară pentru decolorarea completă a soluției: 

a) 0,7 g b) 7 g c) 14 g 

 

a)   58,70% CO, 10,60% H2,  

      26,37% CH4, 4,33% CO2 

b) 61,28% CO, 9,54% H2,  

    26,21% CH4, 2,29% CO2 

c) 56,98% CO, 10,45% H2, 

     29,34% CH4, 3,23% CO2 
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26. La cracarea integrală a n-pentanului se obține un amestec care conține: C2H4, C3H6 si C4H8 și alte gaze, 

amestec în care C2H4 se află în proporție de 30% (procente volumetrice). Nu are loc dehidrogenarea. Procentul 

în volume de pentan care formează etena este: 

a) 40 b) 50 c) 60 

 

 

 

27. Un amestec gazos este format din H2 și două hidrocarburi, un alcan și o alchenă. Prin combustia completă 

a 100 cm3 de amestec rezultă 210 cm3 CO2. Prin hidrogenarea amestecului in prezență de Ni se obține un 

constituent unic care ocupă volumul de 70 cm3. Compoziția procentuală volumetrică a amestecului  inițial 

(H:alcan:alchenă) este:  

a) 30%, 40%, 30% b) 40%, 30%, 30% c) 20%, 30%, 50% 

 

 

 

28. Prin arderea unei hidrocarburi se obțin: 2,2 g CO2 și 0,9 g H2O. Să se calculeze cantitatea de aer (în  litri) 

necesară pentru  arderea hidrocarburii.  

a) 1,68 litri b) 8,4 litri c) 3,3 litri 

 

 

 

29. O hidrocarbură care conține maxim 4 atomi de carbon se arde în cantitatea necesară de oxigen. La 101 °C 

și 1 atm volumul total al produsilor de reactie este egal cu volumul initial al reactantilor, in aceleasi conditii. 

Câte hidrocarburi corespund datelor problemei? 

a) 7 b) 8 c) 9 

 

 

 

30. Într-un vas închis se găsesc 0,1 moli dintr-un n-alcan lichid și o cantitate de oxigen necesară arderii 

complete a acestuia. Știind că raportul dintre presiunea din vas înainte de ardere și presiunea din vas după 

arderea alcanului, are valoarea 1,55, că presiunile sunt măsurate la aceeași temperatură de 27ºC și că se poate 

neglija solubilitatea gazelor in apă, să se stabilească presiunea inițială din vas a cărui volum este 3,1 L. 

a) 1,55 × 104 N/m2 b) 1,25 × 106 N/m2 c) 4,15 × 103 N/m2 

 

 

 

Notă! Se dau masele atomice: C = 12, H = 1, O = 16, Br = 80.  

Aerul conține 20% (v) O2;     0ºC=273 K ,     1J = 1 Nm,     R=8,31 J/molK 

 

Succes! 
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Concurs "Academician Cristofor Simionescu" - Ediția a VII-a,  2019 

Formular de concurs Clasa a XI-a S1: CHIMIE pentru licee și colegii teoretice 

 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. Ce deosebire există între compușii asimetrici sintetizați în laborator comparativ cu cei formați în 

organismele vii? 

a) nici o deosebire b) compușii sintetizați în 

laborator sunt mai puri 

c) în organismele vii se formează 

aproape întotdeauna unul din cei 

doi enantiomeri, pe când în sinteze 

se formează totdeauna un amestec 

racemic 

 

 

2. Prin hidroliza unui derivat dihalogenat în care atomii de halogen sunt legați de același atom de carbon 

rezultă: 

a) enoli b) dioli c) compuși carbonilici 

 

 

 

3. Câți derivați dibromurați de la izobutan sunt posibili? 

a) 2 b) 3 c) 6 

 

 

4. După natura radicalului hidrocarbonat, clorura de etil și cea de vinil sunt: 

a) saturată și nesaturată b) ambele nesaturate c) ambele saturate 

 

 

5. Cum se comportă cis-dicloretena (pf= 60,3°C)  și trans-dicloretena (pf= 48,4°C) față de lumina polarizată? 

a) unul rotește planul luminii 

polarizate spre dreapta, iar 

celălalt spre stânga 

b) nici unul nu rotește  planul 

luminii polarizate, fiind optic 

inactivi prin compensație 

intramoleculară 

c) nici unul nu rotește planul 

luminii polarizate, neavând 

atomi de carbon asimetrici 

 

 

6. Care dintre atomii de carbon marcați cu * este asimetric? 

11.1 

a)    b)    c)    
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7. Activitatea optică a compușilor organici se datorează: 

a) configurației moleculelor b) stării de agregare c) structurii cristaline 

 

 

8. Un acid carboxilic saturat, optic activ, trebuie să conțină în molecula sa cel puțin: 

a) 4 atomi de C b) 5 atomi de C c) 6 atomi de C 

 

 

9. Prin hidroliza cloroformului se formează: 

a) H – CH=O b) CH3 – OH c) H – COOH 

 

 

10. Acidul 2-butenoic se poate prezenta: 

a) sub forma a doi izomeri optic 

activi, unul dextrogir și celălalt 

levogir 

b) sub forma a doi izomeri 

geometrici, cis și trans 

c) în două forme izomere optic 

active: acidul (+) 2-butenoic și 

acidul (-) 2-butenoic 

 

 

11. Câți dintre compușii care corespund formulei moleculare C5H11Br prezintă atomi de carbon asimetrici? 

a) 2 b) 3 c) 4 

 

 

12. Care dintre compușii di- sau triclorurați de la izobutan sunt în număr mai mare? 

a) compușii diclorurați b) compușii triclorurați c) numărul de izomeri este 

același 

 

 

13. Clorometanul este utilizat ca agent transportor de căldură în frigiderele cu compresie. El se obține, în 

industrie, de obicei conform următoarei scheme : A + B → clorometan + H2O. Știind că B este o substanță 

anorganică rezultă că :  

a) A= CH4 și B= Cl2  b) A= CH4 și B= HOCl c) A= CH3OH și B= HCl 

 

 

14. Intre clormetan și clorbenzen, care este mai reactiv ? 

a) clormetanul b) clorbenzenul c) ambele substanțe au aproximativ aceeași 

reactivitate, deoarece conțin în moleculă același 

halogen 

 

 

15. Acidul (+) lactic rotește planul luminii polarizate cu 3,8° spre dreapta. Cu cât rotește acidul (±) lactic planul 

luminii polarizate? 

a) tot cu 3,8°, dar spre stânga b) nu rotește planul luminii 

polarizate datorită unei 

compensații intramoleculare 

c) nu rotește planul luminii 

polarizate datorită unei 

compensații intermoleculare 

 

 

16. Care dintre următorii compuși sunt chirali: 

       
               A     B     C          D 

a) A și D b) B și C c) A și C 
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17. În anumite condiții tehnologice, etanul suferă un proces de dehidrogenare, obținându-se etenă. Știind că 

instalația funcționează continuu, să se calculeze debitul de etan în m3/h, necesari obținerii 500 m3/h etenă, 

știind că randamentul este 90%, iar conversia de 98%. 

a) 588,6 m3/h b) 566,9 m3/h c) 665,8 m3/h 

 

 

18. Care dintre următoarele afirmații privind compușii de mai jos este adevărată: 

          
A   B    C    D 

a) A și B sunt separabili prin 

metode fizice precum distilarea 

b) A și C sunt separabili prin 

metode fizice precum distilarea 

c) A și D sunt separabili prin 

metode fizice precum distilarea 

 

 

19. Care dintre următoarele afirmații legată de compușii de mai jos  este adevărată: 

     
 

A   B       C 

a) A și B sunt enantiomeri b) A și C sunt enantiomeri c) amestecul în cantități egale din B 

și C este optic inactiv 

 

 

20. Care este valoarea minimă a lui n din formula CnH2nBr2 pentru a determina existența a minim 3 izomeri cu 

doi atomi de carbon asimetrici? 

a)  6 b)  4 c)  5 

 

 

21. Câți compuși halogenați corespund formulei C2HxCly, în care x+y= 6;  2x+y/2=6?  

a)  3 b)  2 c)  4 

 

 

22. Se consideră schema de reacție: 

 
substanta  A este: 

a) etan b) etenă c) etină 

 

 

23. Care este derivatul monoclorurat ce conține 11 atomi de hidrogen și are N.E.= 1, știind că prin 

dehidrohalogenare formează o hidrocarbură prin oxidarea căreia în prezență de KMnO4/H2SO4 se formează și 

o cetonă: 

a)  2-clor-4-metil-1-pentenă b)  3-clor-4-metil-1-pentenă c)  2-clor-4-metil-2-pentenă 

 

 

24. În prezenţa amestecului sulfonitric, benzenul suferă mononitrare. Știind că se foloseşte amestec sulfonitric 

cu raportul molar acid azotic : acid sulfuric=1:3, iar soluţiile folosite la prepararea amestecului au concentraţiile 

procentuale masice de 63% pentru acid azotic şi 98% pentru acid sulfuric, calculaţi masa amestecului 

sulfonitric (nitrant) folosit la nitrarea a 4 moli de benzen. 

a)  1600 g b)  1200 g c)  1400 g 
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25. Pentru compusul cu formula C5H9Cl, cu un atom de carbon asimetric, câți izomeri pot forma CO2 la oxidare 

cu KMnO4/H2SO4: 

a)  3 b)  4 c)  5 

 

 

26. A doua treaptă de dehidrogenare în procedeul de fabricare a butadienei din butan, prin dehidrogenare în 2 

trepte, se realizează la 630ºC, pe catalizatori oxizi metalici (ZnO, Fe2O3, CuO). Dacă în această fază se obține 

o conversie totată de 80% și o conversie utilă de 20%, ce cantitate și ce randament se obține la o trecere prin 

reactor a 5 t butenă puritate 96%? 

a) 925,7 kg butadienă, ƞ=25% b) 1865,4 kg butadienă, ƞ=25% c) 524,8 kg butadienă, ƞ=25% 

 

 

27. α-Metilstiren, produs important pentru obținerea cauciucului sintetic, se fabrică prin dehidrogenarea 

cumenului în prezență de catalizator de dehidrogenare (amestec de oxizi metalici). La o trecere a materiei 

prime prin reactorul de dehidrogenare se realizează o conversie utilă în α-metilstiren de 42%. Din 200 tone 

cumen introduse in procesul de fabricație, calculați ce cantitate de α-metilstiren de concentrație 98% se obține, 

la o trecere a materiei prime prin reactorul de dehidrogenare. 

a) 82,59 tone b) 84,28 tone c) 86,74 tone 

 

 

28. În urma reacției de alchilare Friedel-Crafts a benzenului cu etenă, în prezență de AlCl3 se obțin 150 tone 

masă de reacție. Aceasta are următoarea compoziție procentuală în greutate: 60% etilbenzen, 9% dietilbenzen, 

2% trietilbenzen si restul benzen. Știind că au reacționat doar 90% din cantitatea de etenă introdusă în reactor, 

să se calculeze randamentul raportat la etenă. 

a) ƞ= 87,7% b) =65,1% c) ƞ=76,7% 

 

 

29. Se consideră 5 moli dintr-o hidrocarbură A cu formula brută C7H8. Substanța A conduce prin oxidare la un 

acid monobazic B, prin nitrare la un mononitroderivat C și prin hidrogenare catalitică la o hidrocarbură saturată 

D din seria CnH2n. Să se calculeze volumul soluției 1 molar de NaOH care neutralizează acidul B și volumul 

de hidrogen care hidrogenează substanța A (în fiecare reacție se consideră că sunt implicați 5 moli substanță 

A). 

a)  5 litri sol. NaOH, 336 litri H2 b) 5 litri sol. NaOH, 224 litri H2 c) 5 litri sol. NaOH, 448 litri H2 

 

 

30. Un metru cub de propenă, neexpusă la aer, se tratează cu HBr gazos. Produsul rezultat se tratează mai 

departe cu solutie KOH 30%. Să se calculeze consumul de soluție de KOH și concentrația soluției de KBr în 

amestecul final. 

a)  8666 g KOH, 45,8% b) 8333 g sol KOH, 38,4% c) 8333 g KOH, 52,3% 

 

 

 

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

                                                 K = 39,  Ca = 40, S = 32, Cl = 35,5.  
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 Clasa      
       Numele și prenumele elevului: 

 

________________________________________________ 

 

Unitatea de învățământ: 

 

________________________________________________ 
 

Concurs "Academician Cristofor Simionescu" - Ediția a VII-a,  2019 

Formular de concurs Clasa a XII-a S1: CHIMIE pentru licee și colegii teoretice 
 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. Valoarea căldurii de reacție depinde de: 

a) starea de agregare a reactanților și 

produșilor de reacție 

b) viteza de agitare c) doar de starea de agregare a 

produșilor de reacție 

 

 

2. În timpul unei transformări de fază temperatura unei substanțe:  

a) crește b) scade c) rămâne constantă 

 

 

3. Precizați care dintre următoarele ecuații termochimice descriu un proces exoterm: 

a) H2O(g) → H2O(l) + Q b) Q + H2O(s) → H2O(l) c) Q + H2O(l) → H2O(g) 

 

 

4. Este falsă afirmația: 

a) În bomba calorimetrică 

reacțiile de ardere au loc la 

volum constant 

b) cu cât entalpia de formare 

a unei substanțe este mai 

mare, cu atât substanța este 

mai stabilă 

c) cu cât entalpia de formare a 

unei substanțe este mai mică, 

cu atât substanța este mai 

stabilă 

 

 

5. O bucată de  metal este încălzită și apoi este introdusă în apă rece. Care dintre următoarele afirmații 

descrie complet ceea ce se întâmplă? 

a) temperatura apei scade b) temperatura apei crește și 

a metalului scade 

c) temperatura apei crește 

 

 

6. Este falsă afirmația:  

a) Lucrul mecanic de volum efectuat 

de sistem are semn negativ 

b) Reacțiile de neutralizare 

sunt endoterme 

c) dizolvarea este 

influențată de temperatură 

 

 

7. Care dintre următoarele afirmații este corectă? 

a) o calorie este mai mare decât 

un Joule 

b) o calorie este mai mică 

decât un Joule 

c) o calorie este egală cu un 

Joule 

 

 

12.1 
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8. Cunoscând entalpiile standard de formare pentru următoarele substanțe, precizați care este cea mai 

stabilă:  CO(g) 0

fH 110,5kJ / mol = − ; CH4(g) 0

fH 74,86kJ / mol = − ; SO2(g) 0

fH 296,8kJ / mol = − . 

a) CO(g) b) SO2(g) c) CH4(g) 

 

 

9. Ruperea unei legături chimice este însoțită de: 

a) cedare de energie b) absorbție de energie c) cedare de căldură 

 

 

10. Valorile entalpiilor de formare pentru substanțele X şi Y sunt ∆HX= - 29,5 kcal/mol și  

∆HY = -29,5 kJ/mol, deci se poate afirma că: 

a) X este mai stabil decât Y b) X este mai puțin stabil decât Y c) nu se pot compara 

 

 

11. Care va fi creșterea temperaturii unui lanț de argint de 15,66 g dacă primește o cantitate de căldură de 

40,5 J? Se dă căldura specifică pentru argint 0,235 J/g·C. 

a) 12 C b) 10 C c) 11C 

 

 

12. Se consideră reacțiile de formare a dioxidului de seleniu: 

 Se(cristalin) + O2(g) →SeO2(s) ∆H1 = -57,71 kcal/mol  

 Se(amorf) + O2(g) →SeO2(s)             ∆H2 = -57,25 kcal/mol  

Să se determine entalpia molară de formare a Se (cristalin) din Se (amorf). 

a) 0,46 kcal/mol b) 0,39 kcal/mol c) 0,56 kcal/mol 

 

 

13. Ecuația reacției chimice: H2(g) + ½ O2(g) = H2O(l) + 285 kJ descrie un proces: 

a) endoterm b) exoterm c) nu se poate preciza 

 

 

14. Expresia ∆𝑟𝐻298
0 = (∑ 𝜈𝑖Δ

𝑓𝐻298
0 )𝑝𝑟𝑜𝑑 − (∑ 𝜈𝑖Δ𝑓𝐻298

0 )𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛ț𝑖   reprezintă: 

a) legea lui Hess b) legea lui Avogadro c) legea Haber–Born 

 

 

15. Pentru a crește temperatura unei hârtii de copt fursecuri ce cântărește 355,5 g, de la 25C la 350C 

este nevoie de 104 kJ. Care este căldura specifică a hârtiei de copt? 

a) 0,9 J/gC b) 9,0 J/gC c) 0,09 J/gC 

 

 

16. Valorile căldurilor standard de combustie ale CO, H2 și C2H5OH sunt: 

 ∆Hc(CO)
0 = −67,64 kcal/mol; ∆Hc(H2)

0 = −68,37 kcal/mol;  ∆Hc(C2H5OH(l))
0 = −326,87 kcal/mol. 

Să se calculeze efectul termic al reacției: 2CO(g) + 4H2(g) = H2O(l) + C2H5OH(l) 

a) -57,78 kcal b) -81,89 kcal c) -48,66 kcal 

 

 

17. Să se determine entalpia de dizolvare a carbonatului de potasiu anhidru (în kcal/mol)știind că prin 

dizolvarea la 18⁰C a 82,8 g K2CO3 în apă rezultă o soluție având concentrația 1,14%, temperatura de 

18,55⁰C și căldura specifică a soluției 1 cal/g·C. 

a) -7,4 kcal/mol b) -5,88 kcal/mol c) -6,65 kcal/mol 
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18. Un lingou din aur ce cântărește 13,55 g este introdus în 100 g apă și se constată că temperatura apei 

crește de la 10 la 12 C. Care era temperatura inițială a lingoului dacă se neglijează pierderile de căldură 

și se dau căldura specifică pentru aur 0,13 J/g·C şi pentru apă 4,18 J/g·C ? 

a) 4,86C b) 486,6C c) 48,6C 

 

 

19. Acidul fosforic (E338) este utilizat ca acidifiant în industria alimentară, se găsește în băuturi 

răcoritoare carbogazoase, în brânzeturi dar și în unele produse din carne. Ce valoare are variația de 

entalpie standard pentru reacţia: P4O10(s) +6H2O(g) → 4H3PO4(s) dacă se cunosc: 

 
0

4 10
2940 / , ( )

f
H kJ mol pentruP O s = − ,    0

2
-242 / , ( )

f
H kJ mol pentruH O g =  și 

0

3 4
1279 / , ( )

f
H kJ mol pentruH PO s = −  

a) - 734 kJ/mol b) -724 kJ/mol c) - 754 kJ/mol 

 

 

20. Ce cantitate de căldură este necesară pentru a încălzi 35g de apă de la temperatura de 80C până la 

115C. Se dau:  căldura specifică a apei în stare lichidă 4,18 J/gC, căldura specifică a apei în stare de 

vapori 2,08 J/gC și căldura latentă de vaporizare a apei 40,68 kJ/mol. 

a) 98233 J b) 83118 J c) 73525 J 

 

 

21. La ora de chimie elevii din clasa a XII a au făcut următorul experiment pentru a calcula de câte ori 

este mai mare căldura specifică a sticlei, față de cea a argintului. Au folosit aceeași cantitate de căldură 

pentru a crește temperatura de la 20C până la 145C pentru 5 g de argint și de la 20C până la 55,7C 

pentru 5 g de sticlă.  

a) de 3,5 ori b) de 2 ori c) de 2,5 ori 

 

 

22. Un pacient avea febră mare și asistentele au decis să folosească o pungă cu 234g de gheață cu 

temperatura de 0C. Când punga de gheață a fost ridicată de pe fruntea pacientului toată gheața era topită 

și avea temperatura de 21,34C. Precizați ce cantitate de căldură exprimată în kJ a preluat punga de 

gheață de pe fruntea pacientului dacă se dau: căldura de topire a gheții 6,01 kJ/mol și căldura specifică a 

apei în stare lichidă 4,18 J/gC? 

a) 100 kJ b) 90 kJ c) 99 kJ 

 

 

23. Dacă aveți un termos STARBUCKS cu 125 mL cafea ce are temperatura de 92C, câți mL de lapte 

rece cu temperatura de 12C trebuie să utilizați pentru a reduce temperatura cafelei la 52C. Presupuneți 

că atât cafeaua cât și laptele au aceeași căldură specifică 4,18 J/gC și ρ= 1g/cm3. 

a) 100 mL b) 125 mL c) 75 mL 

 

24. Etena se poate obține prin deshidratarea alcoolului etilic, la 170C, în prezența H2SO4 concentrat. Să 

se calculeze valoarea entalpiei de deshidratare a etanolului lichid cunoscând valorile puterilor calorice 

superioare ale etanolului și etenei: Psup C2H5OH(l) = 29698,913 kJ/kg; 

 Psup C2H4 (g) = 62929,911 kJ/m3.  

a) 32,56 kJ/mol b) 43,48 kJ/mol c) 68,45 kJ/mol 

 

25. Clorura de magneziu are multiple aplicații, printre care și utilizarea ca soluție de dezghețare pentru 

drumuri, fiind mai puțin corozivă decât alte săruri. Să se calculeze căldura de dizolvare a MgCl2 în apă 

(soluția obținută este foarte diluată, temperatura este de 25⁰C, iar p = 1 atm). Se cunosc entalpia de 

formare a sării anhidre ∆Hf(MgCl2,s)
0 = −153,4𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 și entalpiile de formare ale ionilor hidratați 

∆Hf(Mg2+(aq))
0 = −110,41 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙; ∆Hf(Cl−(aq))

0 = −40,02 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙. 

a) -57,12 kcal/mol b) -25,45 kcal/mol c) -37,05 kcal/mol 
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26. Pentru benzina auto putem folosi datele izooctanului pentru care căldura de combustie este de 546,1 

kJ/mol.  Să considerăm că pentru deplasarea unei mașini, acesta consumă 5 L de combustibil pe o distanță 

de 100 km. Ce energie consumă pe un metru? Sau, altfel spus, de ce forță avem nevoie pentru a deplasa 

mașina cu un metru?     (ρizooctan = 740kg/m3) 

a) 200 N b) 177 N c) 217 N 

 

 

27. Producerea zaharozei în rădăcina sfeclei de zahăr este un mecanism complex care  poate fi exprimată 

schematic prin reacția chimică: 12CO2 (g) +11H2O(l) → C12H22O11(s) +12O2 (g) 

Considerând greutatea medie a rădăcinii de sfeclă de zahăr de 1,5 kg şi conţinutul său de zaharoză este de 

20% procente masice, stabiliţi variaţia entalpiei în reacţia de producere a zaharozei şi precizaţi dacă 

procesul este exoterm sau endoterm. Se consideră aceeași temperatură pentru reactanţii şi produşii de 

reacţie, respectiv 25°C. Se dau  masa molară pentru zaharoză 342g/mol şi  2

0
393,51  )(/  

f
kJ mol pentruH CO g −= , 

( )0

2
285,83 /   

f
kJ mol pentruH H O l− =  şi ( )2 11

0

1 22
2222 /   

f
kJ mol pentru C HH O s− = . 

a) 4950 kJ, endoterm b) -4905 kJ, exoterm c) 3950 kJ, endoterm 

 

 

28. Ciclopropanul este utilizat ca  anestezic în intervenții chirurgicale. Calculați variaţia de entalpie a 

reacţiei de izomerizare a 152 g propenă (cu masa molară 42 g/mol) în ciclopropan dacă aveţi la dispoziţie 

următoarele informaţii: 

(O) C3H6 (g, propenă) → C3H6 (g, ciclopropan)                                 HO  

(A) 3C(s) + 3 H2(g) → C3H6 (g, propenă)                                           HA= +20,42 kJ/mol 

(B) C(s) + O2(g) → CO2(g)                                                                 HB= -393,51 kJ/mol 

(C) H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O (l)                                                         HC= -285,83 kJ/mol 

(D) C3H6 (g, ciclopropan) + 9/2 O2(g) → 3CO2(g) + 3H2O (l)           HD= -2091 kJ/mol     

a) 187,14 kJ b) 117,84 kJ c) 141,78 kJ 

 

 

29. În luna iunie 2019 misiunea NASA New Frontiers „Juno” a folosit drept combustibil hidrazina pentru 

a pătrunde pe orbita planetei Jupiter. Determinați variația de entalpie a reacției de formare a hidrazinei 

(N2H4): N2(g) + 2H2(g) → N2H4(l), dacă se cunosc următoarele ecuații termochimice: 

a) N2H4(l) + O2(g) → N2(g) + 2H2O(l)  Ha = -622,2 kJ/mol 

b) H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(l)               Hb = -285,8 kJ/mol 

Stabiliți și ce cantitate de apă exprimată în kg se pot încălzi de la 25 la 65C dacă s-ar utiliza căldura 

degajată în procesul de ardere a unui mol de hidrazină. Se neglijează pierderile de căldură şi se dă căldura 

specifică a apei în stare lichidă 4,18 J/gC. 

a) + 50,6 kJ/mol şi 7,32 kg b) + 43,6 kJ/mol şi 2,73 kg c) + 50,6 kJ/mol şi 3,72 kg 

 

 

30. Fumatul este un obicei total nesănătos. Majoritatea brichetelor pentru aprins țigările conțin butan 

lichid C4H10(l) care are entalpia standard de formare 
0

147,6 /
f

kJ molH = − . Scrieți ecuația de ardere 

completă în aer a unui gram de butan și calculați cantitatea de căldură degajată. Se dau   

( )0

2
393,5 /   ,

f
kJ mol pentru COH g = −=  ( )0

2
 285,8 /   

f
kJ mol pentruH H O l− =  şi masa molară butan 

58g/mol. Precizați care este entalpia standard de formare a compusului  C8H18(l) știind că la arderea unui 

mol din acesta se degajă de 110,93 ori mai multă căldură decât în cazul arderii unui gram de butan?  

a) +259,2 kJ/mol b) -259,2 kJ/mol c) -546,1 kJ/mol 

 

 

Se dau: AH =1; AC =12; AN =14; AO =16; AS =32; AK =39 
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