
Concurs Acad. Cristofor Simionescu 

Modele clasa a XII-a 
 

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

pe care îl considerați corect, cu simbolul . 

 

1. Dizolvarea acidului sulfuric în apă este un proces: 

a) însoțit de absorbție de 

căldură; 

b) endoterm; c) exoterm. 

 

2. Entalpia unei reacții chimice se poate calcula: 

a) Adunând entalpiile de 

formare ale produșilor de 

reacție cu cele ale 

reactanților; 

b) Scăzând suma 

entalpiilor de formare ale 

reactanților din suma 

entalpiilor de formare ale 

produșilor de reacție; 

c) Adunând căldurile de 

ardere ale reactanților şi 

produșilor de reacție; 

 

3. Se consideră un deșeu cu o masă de 162  kg care conține celuloză (C6H10O5). Să se calculeze 

volumul de oxigen necesar incinerării (arderii) complete a acestui deșeu, în condiții normale de 

presiune și temperatură. 

a) 22,4 m3 b) 134,4 m3 c) 134,4 L 

 

4. Entalpia de formare: 

a) Este egală și de semn 

contrar cu entalpia de 

descompunere; 

b) Se măsoară în kJ; 

 

c) Este mai mare decât 

entalpia de descompunere; 

 

5. Căldura degajată sau absorbită la dizolvarea unui mol de substanță într-o cantitate mare de solvent 

se numește: 

a) căldură de dizolvare b) căldură specifică c) capacitate molară 

 

6. Pentru încălzirea unei hale de producție se utilizează drept combustibil gazul metan. Reacția de 

ardere a gazului metan este: 

a) o reacție exotermă; b) o reacție endotermă; c) o reacție care nu este 

însoțită de efecte termice. 

 

7. Care dintre următoarele afirmații este falsă: 

a) puterea calorică 

reprezintă căldura care se 

degajă la arderea unui m3 de 

combustibil gazos sau la 

arderea unui kg de 

combustibil lichid sau solid. 

b) căldura de neutralizare 

reprezintă cantitatea de 

căldură absorbită la 

reacția dintre 1 mol de H+ 

şi un mol de ioni de HO  

în soluție diluată. 

c) căldura de formare sau 

entalpia de formare 

reprezintă variația de 

entalpie la formarea unui 

mol de substanță din 

elementele componente. 

 

8. Legea lui Hess spune că: într-o reacție chimică valoarea efectului termic depinde numai: 

a) de starea inițială a 

reactivilor și de cea finală 

a produșilor; 

b) de starea inițială a 

reactanților; 

c) de etapele intermediare; 

 



9. Care din următoarele hidrocarburi este mai stabilă: 

a) C2H2(g)  
0

fH =226,55 kJ/mol; 

b) C2H4(g)  
0

fH =52,25  kJ/mol; 

c) C6H6(l) 
0

fH =82,76  kJ/mol; 

 

10. In tratarea apelor industriale acide, o etapă importantă o reprezintă neutralizarea lor. Este 

adevărat că reacția de neutralizare care are loc în acest caz decurge: 

a) cu degajare de căldură; b) cu absorbție de căldură; c) cu formarea unui compus 

greu solubil. 

11. Reacțiile de cracare, frecvent utilizate în industria petrochimică, sunt reacții endoterme. Este 

adevărat că pentru aceste reacții: 

a)suma entalpiilor reactanților 

este mai mare decât cea a 

produșilor de reacție; 

b)suma entalpiilor 

reactanților este mai mică 

decât cea a produșilor de 

reacție; 

c)suma entalpiilor reactanților 

este egală cu cea a produșilor 

de reacție. 

 

12. Cunoscând entalpiile standard de formare pentru următoarele substanțe, precizați care este cea 

mai stabilă: 

CO2 (g)         
0

fH  = -393,2 kJ/mol  

SO2 (g)          
0

fH   = -297 kJ/mol 

CaO (s)          
0

fH  = -634,94 kJ/mol 

 

 

13. Dacă cunoaștem entalpiile molare de formare pentru: CS2(g) (
0

fH = +87,78 kJ/mol), CH4(g) 

(
0

fH = -74,82 kJ/mol) și C2H6(g) (
0

fH = -84,67 kJ/mol), ordinea creșterii stabilității acestor substanțe 

este redată corect în seria: 
a) CS2 (g) < C2H6(g) < CH4(g);  b) CS2 (g) < CH4(g) < C2H6(g) c) C2H6(g) < CH4(g) < CS2 (g). 

 

14. Metanul, etanul şi propanul pot fi folosiți pentru obținerea de căldură, atât pentru consumatorii 

casnici, cât şi pentru cei industriali. Știind valorile căldurilor de combustie ale acestor alcani: – 212,8 

kcal/mol; – 372,8 kcal/mol și – 530,6 kcal/mol, este adevărat că la arderea 1 m3 din fiecare se obține: 

a) mai multă căldură în cazul 

metanului; 

b) mai multă căldură în cazul 

etanului; 

c) mai multă căldură în 

cazul propanului. 
 

15. Care dintre următoarele reacții este exotermă: 

reacția 1) CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(l) H1 = -890 kJ/mol 

reacția 2) 2C(s) + H2(g)  C2H2(g)   H2 = +227 kJ/mol 

reacția 3) C(s) + 2S(s)  CS2(g)    H3 = +87,78 kJ/mol 

a) reacția 3; b) reacția 1; c) reacția 2 

 

16. Conform cercetărilor de la NASA, rata de topire a ghețarilor a crescut cu 77% din 1973 si 

până în prezent. Să se calculeze cantitatea de căldură necesară topirii unui kg gheata de la temperatura 

de - 20ºC pentru obținerea apei la temperatura de 10 ºC. Se dau: căldura specifica medie a gheții intre 

- 20ºC si 0ºC: C̅ps =  0,5 cal/g · grad ; căldura specifica a apei: Cp(l) = 1 cal·1g·1grad; căldura de 

topire a gheții: λ = 1,43 kcal/mol. 

Cantitatea de căldură necesară va fi: 

a) 1890,44 kcal b)  189,44 kcal  c)  189,44 KJ 

 

a) CO2 (g) b) SO2 (g) c) CaO (s) 



17.  Industrial, neutralizarea HCl se poate face atât cu NaOH cât şi cu KOH. Este adevărat că 

entalpia de neutralizare, în condiții normale ( 25C; 1 atm) este: 

a) mai mare în cazul KOH 

decât în cazul NaOH; 

b) mai mică în cazul KOH 

decât în cazul NaOH; 

c) aceeași indiferent de baza 

folosită. 
 

18. Prin arderea combustibililor fosili se formează cantități impresionante de CO şi CO2 care 

ajung în atmosferă. Știind că entalpia de formare a CO este de – 110,5 kJ/mol, iar cea a CO2 este de 

– 393,5 kJ/mol, se poate spune: 

a) CO este mai stabil decât 

CO2; 

b) CO2 este mai stabil decât 

CO; 

c) CO şi CO2 au stabilități 

comparabile. 

 

19. Se dă următoarea reacție chimică: ½ H2(g) + ½ Br2(l)  HBr(g) pentru care H = - 8,60 

kcal/mol. Precizați care dintre următoarele ecuații termochimice exprimă reacția dintre un mol de 

hidrogen gazos şi un mol de Br2(l)? 

1) H2(g) + Br2(l)  2HBr(g) + 17,2 kcal 

2) H2(g) + Br2(l)  2HBr(g) - 17,2 kcal 

3) H2(g) + Br2(l)  2HBr(g) – 8,60 kcal 

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

 

20. Dacă entalpia de formare a sulfurii de carbon: C(s) + 2S(s)   CS2(l) este +87,78 kJ/mol, care 

este valoarea entalpiei de descompunere a sulfurii de carbon? 

a) 99,25 kJ/mol; b) -87,78 kJ/mol; c) -87,87 kJ/mol. 

 

21. Entalpia de formare standard a etilbenzenului C6H5C2H5(l) este -12,5 kJ/mol. Precizați care 

este valoarea entalpiei standard de combustie a etilbenzenului dacă entalpia standard de formare a 

CO2(g) este -393,51 kJ/mol și pentru H2O(l) este -285,83 kJ/mol? 

a) +4564,7 kJ/mol b) -2464,3 kJ/mol c) -4564,73 kJ/mol 

 

22. Cunoscând următoarele reacții termochimice: 

C6H12(l) + 9O2(g)  6CO2(g) + 6H2O(l)  H1 = -4003 kJ/mol 

C6H14(l) + 19/2O2(g)  6CO2(g) + 7H2O(l)  H2 = -4163 kJ/mol 

H2O(l)  H2(g) + 1/2O2(g)    H3 = +285,83 kJ/mol   

Calculați care este entalpia standard a reacției de hidrogenare a 1-hexenei la hexan:  

C6H12(l) + H2(g)  C6H14(l) ? 

a) +126,00 kJ/mol b) -125,83 kJ/mol c) +160,00 kJ/mol 

 

23. Care este valoarea entalpiei standard de formare pentru diboran: 

 2B(s) + 3H2(g)  B2H6(g), dacă se cunosc entalpiile standard de combustie pentru următoarele 

reacții: 

B2H6(g) + 3O2(g)  B2O3(s) + 3H2O(g)  H1 = -1941 kJ/mol  

2B(s) + 3/2O2(g)  B2O3(s)   H2 = -2368 kJ/mol 

H2(g) + 1/2O2(g)  H2O(g)   H3 = -241,8 kJ/mol 

a) -1152,4 kJ/mol b) +2350 kJ/mol c) -582,66 kJ/mol 

 

24. Câtă energie se degajă când se combină 0,2 moli de H2 la temperatura de 250C şi o atmosferă 

cu suficient O2(g) pentru a obține apă lichidă în aceleași condiții, dacă se cunoaște următoarea ecuație 

termochimică: H2(g) + ½ O2(g)  H2O(l) + 68,3 kcal? 

a) 13,66 kcal b) 68,3 kcal c) 20 kcal 

 



25. Știind că la arderea unui mol de n-butan se degajă o cantitate de căldură de 688 kcal, ce 

cantitate de căldură se degajă la arderea a 112 L de n-butan, măsurați în condiții normale? 

a) 3440 kcal; b) 34,40 kcal; c) 34,40 kJ. 

 

26. Care este valoarea entalpiei standard de combustie a etanului: C2H6(g) + 7/2O2(g)  2CO2(g) 

+ 3H2O(g)? Se dau următoarele reacţii termochimice: 

C2H6(g)  2C(s) + 3H2(g)  H = +20,2 kcal/mol 

C(s) +O2(g)  CO2(g)  H = -94,0 kcal/mol 

H2(g) + 1/2 O2(g)   H2O(g)             H = -57,6 kcal/mol 

a) 300 kcal/mol b) -200 kcal/mol c) -340,6 kcal/mol  

 

27. Câte grame de apă se pot încălzi de la 0 la 90C prin arderea unui mol de metan? Se dă ecuaţia 

termochimică: CH4 (g) + 2O2 (g)   =  CO2 (g)  + 2 H2O (g) + 802,2kJ şi căldura specifică a apei 4,18 

J/g C. 

a) 1200,11 g b) 890,45 g c) 2132,37 g 

 

28.  Care este valoarea energiei degajate sub formă de căldură la arderea unui cub de zahăr cu 

masa de 2g? Se cunoaște entalpia standard de combustie a zahărului ca fiind -5645 kJ/mol și masa 

molară a acestuia 342,3 g/mol. 

a) -32,98 kJ b)  -25 kJ c) 33,22 kJ 

 

29. La arderea a 4 moli amestec butan și propan se degajă 23280 kJ. Calculați raportul molar 

butan : propan din amestec. (Se dau entalpiile molare de ardere: ∆HC4H10 = - 6440kJ/mol;  ∆HC3H8 = 

-3960 kJ/mol). 

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

30. Calculați căldura degajată la arderea a 5 kmoli amestec gazos care conţine, în procente de 

moli: 40% C2H2 şi 60% C2H6 , pe baza următoarelor reacții termochimice: 

2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(g) ΔrH1 = -2510kJ/mol 

2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(I) ΔrH2= -2861 kJ/mol 

a) 6803,5.103 kJ; b) 6801,5∙103 kJ; c) 6803.102 kJ; 

 

 

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 

 

 


