
Concurs “Academician Cristofor Simionescu” 2015 

Modele subiecte Clasa a  X-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii, 1 singur răspuns corect. Pentru fiecare item, completaţi 

răspunsul pe care îl consideraţi corect, cu simbolul . 

 

1. În etenă sunt: 

A. Cinci legături   B. Şase legături  C. Este o singură legătură 

  

2. Grupele de atomi de forma: -OH, -COOH, -NO2, -NH2, -SO3H poartă denumirea de: 

A. radicali organici B. funcţii organice C. grupări funcţionale 

 

3. Care este cantitatea de carbon conţinută în 7,50 g naftalină cu formula moleculară C10H8: 

A. 6,98 g C B. 7,03 g C C. 7,12 g C 

 

4. Un atom de carbon terţiar este acel atom care: 

A. Se leagă prin trei 

legături de atomi de 

hidrogen 

B. Ia parte la trei 

legături simple C-C 

C. Este al trei-lea din 

catena unei 

hidrocarburi 

 

5. Câţi atomi de hidrogen există în molecula ciclohexanului: 

A.   6 B. 12   C. 14   

 

6. Care este compoziţia în procente de masă a etanului, C2H6: 

A.   80% C, 20% H, B. 75% C, 25% H, C.   40% C, 60% H 

 

7. Câţi litri de aer sunt necesari pentru a arde 1 litru de butan. Se ştie că în aer există 20% 

volumetric O2, iar volumele se măsoară la 0ºC şi 1 atm: 

A. 23,5 litri aer B. 35,2 litri aer C. 32,5 litri aer 

 

8. Prin deshidratarea alcoolului izopropilic rezultă: 

A. izopropena B. 2-propena C. propena. 

 

9. În  reacţiile de adiţie ale alchenelor se rup legăturile: 

A.   C-C B. C=C   C.   C-H 

 

10. Punctele de fierbere ale alchenelor cu catenă normală: 

A. Cresc cu numărul 

atomilor de carbon din 

moleculă 

B. Scad cu numărul atomilor 

de carbon din moleculă 

C. Variază în mod neregulat. 



11. În clasa alcanilor nu se întâlneşte reacţia de: 

A.   substituţie B.   izomerizare C. adiţie   

 

12. Care este formula moleculară a 2-metilpentenei: 

A. C5H10 B. C6H12 C. C7H14 

 

13. Ce substanţă trebuie deshidratată pentru a obţine etena: 

A. etan B. etanol C. acid acetic. 

 

14. Câte butene există:  

A.   3 B. 5   C. 4   

 

15. Prin adiţia HCl la CH2=CCl2  rezultă: 

A. CH3-CCl3 B. CH3-CHCl2 C. ClCH2-CH2Cl 

 

16. Câte formule structurale se pot scrie pentru formula moleculară ce corespunde la 

compoziţia: C=62,07%, H=10,34%, O=27.59% iar masa M=58. 

A. 2   B. 9   C. 7 

17. O hidrocarbură aciclică conţine 85,71% C şi are M=42. Care este denumirea acestei 

hidrocarburi: 

A. propenă  B. propan C. ciclopropan 

 

18. Câţi litri de etenă (0ºC şi 1 atm) vor rezulta prin eliminarea apei din 25 ml alcool etilic 

(d=0,788 g/cm3)? 

A. 8,99 litri  B.   9,59 litri C. 9,99 litri.   

 

19.  Analiza elementară a unei substanţe conţinând C, H şi O este: C =  54,55% şi H = 

9,09%, restul fiind oxigen. Care este formula moleculară ştiind că în moleculă se găsesc 2 

atomi de oxigen? 

A. C5H10O2 B. C4H10O2  C. C4H8O2 

 

20. O cantitate de 66 kg acetaldehidă se oxidează la acid acetic. Ce volum în condiţii 

normale, de aer (aerul conţine 20% O2) este necesar pentru obţinerea acidului acetic.? 

A.   85 m3, B. 84 m3. C. 83 m3 

 

 

 

 

 

 



21. Care este denumirea corectă a substanţei cu formula: 

CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH

CH

CH2 CH2 CH2 CH3

CH3

CH2

CH3  
A. 6-(1-metilpropan)-

decan 

B. 5-izobutil-decan C. 5-sec butil decan 

 

22. Este corectă afirmaţia: 

Propanul are p.f=-0,5ºC, iar butanul are p.f=-42ºC? 

A.  Nu, căci butanul este 

o substanţă lichidă 

B.   Da, căci punctul de 

fierbere al alcanilor 

creşte odată cu 

numărul atomilor de 

carbon din moleculă 

C.   Nu, căci în realitate 

propanul are  

p.f= - 42ºC şi butanul 

p.f= - 0,5ºC 

 

23. Pentru arderea unui litru de propan sunt necesari aproximativ (se ştie că, concentraţia 

volumetrică a oxigenului este 20%): 

A. 5 litri aer B. 25 litri aer C. 32,5 litri aer. 

 

24. Etena se obţine pe cale industrială aproape exclusiv: 

A.   Prin distilarea 

petrolului 

B. Prin descompunerea 

termică a alcanilor 

din petrol   

C. Din gaze de cocserie   

 

25. Hidrogenarea butenei este favorizată de: 

A.   Creşterea presiunii B. Scăderea presiunii  C. Presiunea nu 

influenţează.   

 

26. În molecula unei hidrocarburi raportul dintre numărul de atomi de C şi de H este C/H = 

½. Care este formula acelei hidrocarburi ştiind că ea este al trei-lea termen din seria de 

omologi din care face parte: 

A. 
CH3 CH2 CH3  B. 

CH3 CH2 CH CH2  
C.  

C

H2C CH2

H2

 

 

27. Amestecul de gaze rezultat la arderea unui alcan este trecut printr-o soluţie de KOH. Ce 

rol are această soluţie? 

A. Absoarbe vaporii de 

apă 

B. Absoarbe bioxidul de 

carbon 

C. Absoarbe oxigenul 

rămas în exces. 



 

28. Un amestec de etan şi metan are densitatea de 1 g/l. Ce cantitate de etenă se poate fabrica 

din amestec.: 

A. 850,55 kg etenă B. 910,74 kg etenă C. 870 kg etenă 

 

29. Se dă schematic ecuaţia reacţiei: 

A → B  +  C 

Ştiind că toate substanţele A, B şi C sunt hidrocarburi, că C este o alchenă şi că atât B şi 

C ocupă locul 2 în seria de omologi din care fac parte, rezultă că formula substanţei A este: 

A.   CH3-CH2-CH2-CH3 B.   CH3-(CH2)3-CH3 C. CH3-CH3. 

 

30. Un amestec de 1 volum etenă şi 4 volume H2 este comprimat la 25 atm într-un reactor ce 

conţine catalizatorul de hidrogenare. Care va fi presiunea (la aceiaşi temperatură) la 

sfârşitul hidrogenării: 

A.   15 atm B.   25 atm C.   20 atm. 

 

 

Notă!  

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

  

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 

 


