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Concurs “Academician Cristofor Simionescu” 2015 

Modele subiecte Clasa a  XI-a 
 

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

completaţi răspunsul pe care îl consideraţi corect, cu simbolul . 

 

1. Distanţa dintre doi atomi de carbon legaţi printr-o legătură simplă C-C este de 

aproximativ 1,54 Å. Dacă doi atomi de carbon se leagă printr-o legătură dublă C=C 

distanţa este: 

A. Aceeași ca şi în cazul 

legăturii simple, adică 

1,54 Å 

B. Mai mică şi anume 

aproximativ 1,33 Å 

C. Mai mare de 1,54 Å 

 

2. Cei patru orbitali hibrizi sp3 ai atomilor de carbon sunt orientaţi: 

A. tetraedric B. trigonal C. perpendicular între ei. 

 

3. Activitatea optică a compuşilor organici se datorează: 

A. Configuraţiei 

moleculelor 

A. Structurii cristaline B. Unor cauze necunoscute 

 

4. Compuşii cu formulele: 

CH3-CH2-CH3 şi CH3-CH2-CH2-CH3 

sunt: 

A. omologi, A. izomeri, B. nici una. 

 

5. La formula moleculară C6H14 corespund: 

A. 5 izomeri  

 

B. 6 izomeri C. 8 izomeri 

6. Denumirea corectă pentru substanţa cu formula: 

C C

H

H

CH3

CH3  
A. Cis-2-butenă B. Trans-2-butenă C. metilpropenă 

 

7. Care este numărul racemicilor ce corespund la următoarea formulă? 
CH3 CH

Cl

CH2 CH

OH

CH2 COOH

 
A. 1 B. 2 C. 3 

 

8. Denumirea compusului cu formula C6H5Cl este: 

A. clorciclohexen, B. clorură de benzil C. clorură de fenil. 

 

9. Prin hidroliza unui derivat dihalogenat în care atomii de halogen sunt legaţi de acelaşi 

atom de carbon se obţine: 

A. dioli B. aldehide sau cetone C. enoli 
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10. Pentru obţinerea toluenului prin metoda Friedel-Crafts se folosesc ca reactanţi 

benzenul şi: 

A. Clorura de etil, B. Clorura de metilen, C. Clorura de metil 

 

11. Câţi derivaţi dibromuraţi de la izobutan sunt posibili: 

A.  3 

 

B. 2 C. 6 

12. Alcoolii secundari? 

A. Nu pot fi optic activi B. Sunt toţi optic activi C. Sunt uneori optic 

activi, alteori optic 

inactivi în funcţie de 

configuraţia 

moleculelor lor. 

 

13. Se dă ecuaţia reacţiei: 

A  +  HCl  →  C6H11Cl  +  H2O 

Substanţa A este: 

A. ciclohexena B. ciclohexanol C. ciclohexena   sau 

ciclohexanolul  

 

14. Prin încălzirea a 2-iodpropan cu o soluţie apoasă de hidroxid alcalin rezultă ca produs 

principal: 

A. Alcool propilic 

 
B. Alcool izopropilic C. propenă 

 

15. Câţi izomeri corespund la formula moleculară C4H9Br fără a ţine cont de 

stereoizomeri? 

A.  2 

 

B. 3 C. 4 

16. Prin oxidarea incompletă a 5 m3 de metan de puritate 95% se obţine o  masă de 

cărbune. Cantitatea de cărbune obţinută este: 

A. 3,456 kg  

 

B. 2,678 kg C. 2,546 kg 

17. La analiza elementară din 6,50 mg substanţă s-au obţinut 1,36 mL azot măsurat la 

20ºC şi 740 mm Hg. Care este conţinutul în azot a substanţei? 

A.  25% N B. 23,70% N  C. 27,3% N 

 

18. Tetraclorura de carbon se obţine prin clorurarea metanului în exces de clor la un raport 

molar clor : metan = 3:1. Dacă în instalaţia continuă de clorurare se introduce un debit 

orar de 33,6 Nm3 metan, rezultând un amestec de produse ce conţine 90 kg/oră 

tetraclorură de carbon şi 11,2 Nm3 Cl2 care este conversia utilă în tetraclorură de 

carbon? 

A.  39,8% 

 
B. 38,9% C. 38,8% 
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19. Se numesc conformaţii: 

A. Aranjării atomilor 

dintr-o moleculă 

B. Aranjările spaţiale a 

atomilor din moleculele 

izomere 

C. Diferitele forme pe 

care le adoptă molecula 

ca urmare a rotaţiilor 

în jurul legăturilor 

simple C-C, C-O, C-N 

etc. 

 

20. Industria de cosmetice şi industria frigotehnică reclamă cantităţi sporite de freon. 

Presupunând că producţia unei instalaţii de fabricare a freonului plecând de la CCl4 şi 

HF este 500 tone/an să se calculeze cantitatea de soluţie HCl 30% ce se poate obţine 

din acidul rezultat din reacţie? 

A.  854,68 tone HCl 

30% 

 

B. 845,86 tone HCl 30% C. 865,46 tone HCl 30% 

21. Prin adiţia de acid cianhidric la acetonă se formează: 

A. Un compus optic 

inactiv 

 

B. Un compus optic activ C. Un amestec racemic 

  

22. Există vre-o asemănare de structură între acidul oleic şi maleic? 

A. Nu. Acidul oleic are 18 

atomi de carbon iar cel 

maleic, 4 

 

B. Da. Sunt acizi 

nesaturaţi, ambii 

forma cis 

C. Da. Sunt acizi 

dicarboxilici 

nesaturaţi, ambii forma 

cis. 
23. Clorura de benzil se fabrică prin clorurarea toluentului. Care este cantitatea de toluen 

necesară obţinerii unei şarje de 300 kg clorură de benzil dacă conversia procesului este 

60%? 

A.  363,9 kg toluen.  B. 366,3 kg toluen C. 363,6 kg toluen. 

24.  Se obţine clorură de metil din 20 kmoli metan. Dacă rezultă 15 kmoli clorură de metil, 

2 kmoli clorură de metilen şi 1 kmol cloroform conversia utilă este: 

A. 75% B. 83,3% C. 85% 

25. Se obţine clorură de metil din 20 kmoli metan. Dacă rezultă 15 kmoli clorură de metil, 

2 kmoli clorură de metilen şi 1 kmol cloroform randamentul este: 

A. 75% 

 
B. 83,3% C. 85% 

26. Câte kilograme soluţie HCl 30% rezultă la fabricarea a 100 kg tetraclorură de carbon 

prin clorurarea metanului? 

A. 4230 kg B. 3976 kg C. 3160 kg 

 

27. Industrial se fabrică toţi cei trei izomeri ai nitroclorbenzenului ce servesc la obţinerea 

unor coloranţi şi medicamente. Nitrând clorbenzenul rezultă în prima fază: 

A.   Un amestec de orto 

şi para 

nitroclorbenzen 

B. Numai meta 

nitroclorbenzen căci 

gruparea nitro e un 

substituent de ordinul 

II 

C. 2,4,6-trinitroclorbenzen. 
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28. Monoclorbenzenul este un intermediar important în industria chimică care se obţine 

din benzen prin clorurarea catalitică în sistem discontinuu sau continuu. Dacă reacţia 

de clorurare se opreşte când compoziţia masei de clorurare este 30% benzen 

nereacţionat, 62% monoclorbenzen, 5% para-diclorbenzen, 3% orto-diclorbenzen, care 

este cantitatea de monoclorbenzen obţinută din 780 kg benzen iniţial? 

A.  697,5 kg 

 

B. 695,7 kg C. 679,5 kg. 

 

29. Ce volum de metan măsurat la 0ºC şi 1 atm este necesar pentru fabricarea a 100 kg 

CCl4: 

A. 14 400 litri B. 14 500 litri C. 14 600 litri 

 

30. Analiza unui amestec de cloroform şi tetraclorură de carbon arată un conţinut de 

90,05% Cl. Care este compoziţia amestecului în procente masice? 

A. 50% CHCl3 

       50%, CCl4 

B. 75% CHCl3,  

       25% CCl4. 
C. 70% CHCl3,  

       30% CCl4. 
 

 

Notă!  

Se dau masele atomice: C= 12, H= 1, N= 14, O= 16, 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 

 


