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1. Despre următoarele reflexe este fals: 

A. centrul deglutiției se află în substanța cenușie din măduva spinării 

B. tusea și strănutul sunt reflexe de apărare 

C. în timpul strănutului se produce simultan și reflex de clipire 

D. reflexele de orientare auditivă și vizuală își au centri în trunchiul cerebral 

E. reflexul ahilean este un reflex monosinaptic 

F. nu știu 

2 puncte 

 
2. Despre măduva spinării este adevărat:  

A. prezintă cordoane la nivelul substanței albe 

B. se află în canalul vertebral pe care îl ocupă în întregime  

C. prezintă un diametru constant pe toată lungimea sa  

D. are coarnele de substanță cenușie organizate în fascicule  

E. substanţa albă este formată din corpii neuronali 

F. nu știu. 

2 puncte 

 

3. Nastiile spre deosebire de tropisme: 

A. sunt mișcări neorientate ale organelor plantei 

B. sunt determinate de temperatură la mimoză 

C. sunt determinate de forţa de gravitaţie 

D. determină orientarea rădăcinilor spre apă 

E. sunt mișcări orientate către lumină la plante 

F. nu știu 

2 puncte 
 

 

4. Despre acetilcolina (ACH)este adevărat că este o substanță : 

A. ce ajută la concentrarea atenției și menține starea de veghe a creierului 

B. secretată de o glandă a sistemului endocrin 

C. de tip neurotransmițător și a fost descoperită ulterior adrenalinei 

D. cu acțiune indirectă pe mușchi 

E. cu rol inhibitor ca și adrenalina 

F. nu știu 

3 puncte 
 

5. Despre peretele globului ocular este adevărat că prezintă o structură transparentă care:  

A. poate declanșa automat prin atingere, reflexe contractile sau secretorii 

B. are rol în reflexia luminii și este indispensabilă procesului de acomodare  

C. este subţire și bogată în vase de sânge 

D. hrănește structurile oculare vecine și ocupă două camere ale ochiului  

E. intervine in vederea clară a obiectelor și menține forma globului ocular 

F. nu știu 

3 puncte 

 

 



6. Despre nervii cranieni este adevărat: 

A. perechile III, IV, VI, XI, XII sunt motori și duc comenzi de la encefal la mușchi 

B. perechea I (nervi optici), II ( olfactivi) sunt senzoriali 

C. perechile  de nervi cranieni V, VI, IX, X sunt mixte 

D. perechea VIII (statoacustici) conduce informații de la encefal la ureche 

E. perechea III, IV, V, VI, VII sunt exclusiv motori și conduc informații la  mușchi. 

F. nu știu 

3 puncte 

 

7. Analizează figura şi stabileşte răspunsul adevărat: 

 

 

 

A. în retină se găsesc toate tipurile de neuroni mai puțin cei pseudounipolari 

B. în retină sunt doar neuroni unipolari 

C. neuronii bipolari din mucoasa gustativă sunt chemoreceptori 

D. neuronul pseudounipolar formează rădacina anterioară a nervului spinal 

E. corpii neuronilor multipolari formează substanța albă 

F. nu știu 

5 puncte 

 

8. Calculaţi timpul minim necesar parcurgerii unui arc reflex polisinaptic de către un influx 

nervos, știind următoarele: 

- arcul reflex cuprinde 3 neuroni de asociaţie; 

- perioada de întârziere a influxului nervos la nivelul unei sinapse este de 0.5ms. 

 

A. 2ms 

B. 4ms 

C. 2s 

D. 4s 

E. 1ms 

F. nu știu 

5 puncte 

 

 

 

9. Identifică în figura de mai jos varianta corectă indicată prin cifre de la 1- 9: 



 
 

 
 
A. structura indicată prin cifra 8 – este reprezentată de axonul neuronului multipolar și va determina 

contracția mușchiului coapsei; 

B. structura indicată prin cifra 4 – este axonul neuronului motor ce face sinapsă în cornul anterior; 

C. structura indicată prin cifra 5 – este formată doar din neuroni senzitivi; 

D. structura indicată prin cifra 3 – corpul celular al  neuronului din ganglionul spinal și reprezintă 

substanța albă ca și cifra 6 ; 

E. structura indicată cu cifra 2 – este un neuron motor ce transmite o informație la mușchiul coapsei; 

F. nu știu 

 5 puncte 

 

 



BIOLOGIE 

Subiecte clasa a VIII-a 

1)  (2 puncte) Celulele somatice umane prezintă: 

A. 46 cromozomi; 

B. 23 cromozomi; 

C. 64 cromozomi; 

D. 32 cromozomi; 

E. 32 perechi de cromozomi; 

F. Nu  știu. 

 

2) (2 puncte) Gregor Mendel:  

A. Este autorul legii segregării independente a perechilor de caractere; 

B. A realizat încrucișări între diferite rase de animale domestice; 

C. Este autorul teoriei cromozomiale a eredității; 

D. A arătat că factorii ereditari se găsesc sub formă de pereche în gameți; 

E. Legile sale sunt valabile în cazul transmiterii caracterelor ereditare, numai la plante;  

F. Nu știu.  

 

3) (2 puncte) Genele:  

A. alele recesive se manifestă fenotipic numai dacă sunt în stare homozigotă; 

B. AA sau aa = stare heterozigotă;  

C. alele recesive se manifestă fenotipic numai dacă sunt în stare heterozigotă; 

D. totalitatea lor într-un organism reprezintă fenotipul;  

E. alele Aa = stare homozigotă; 

F. Nu știu 

 

4) (3 puncte) Bazele azotate din structura moleculei de ADN: 

A. Guanina și citozina sunt baze azotate complementare; 

B. Adenina și guanina sunt baze azotate pirimidinice; 

C. Citozina și timina sunt baze azotate purinice; 

D. Se combină doar cu radicalul fosforic și formează o nucleotidă; 

E. Adenina și guanina sunt baze azotate complementare; 

F. Nu știu.  

 

5) (3 puncte) Cromozomii umani: 

A. Heterozomii poartă gene care se numesc sex-linkate; 

B. Sunt bicromatidici, când celulele intră în interfază; 

C. Sunt monocromatidici, la începutul diviziunii celulare; 

D. Cromozomul Y conține numeroase gene de importanță vitală pentru organism; 

E. Formează 23 de perechi de autozomi; 

F. Nu știu. 

 

6) (3 puncte) Despre cromozomul  X din cariotipul uman: 

A. Lipsa unui cromozom X determină Sindromul Turner (45, XO); 

B. Este asemănător cromozomilor din grupa G; 

C. Conține gene care determină masculinitatea; 



D. Când este suplimentar determină Sindromul Down (47, XXY); 

E. Face parte din categoria autozomilor; 

F. Nu știu. 

 

7) (5 puncte) Diviziunea meiotică a unei celule 2n=16 se finalizează (după a doua etapă) cu 

formarea a: 

A. patru celule haploide – n=8; 

B. două celule somatice – 2n=16; 

C. patru celule haploide – n=16; 

D. patru celule somatice – n=8; 

E. două celule haploide – n=8; 

F. Nu știu. 

 

8)  (5 puncte) Dacă unul din părinți are grupa sanguină AB (IV) iar celălalt grupa 0 (I), 

atunci descendența se poate prezenta astfel: 

A. 50% pot avea grupa sanguină A (II); 

B. 25%  pot avea grupa sanguină 0 (I); 

C. 75% pot avea grupa sanguină B (III); 

D. 100% au grupa sanguină AB (IV); 

E. 75% pot avea grupa sanguină A (II); 

F. Nu știu. 

 

9) (5 puncte) Asocierea corectă despre maladiile genice: 

A. Hemofilia – incapacitatea sângelui de a se coagula; 

B. Polidactilia – maladie autozomală recesivă; 

C. Sindactilia – degete suplimentare la mâini și picioare; 

D. Anemia falciformă – globulele albe ale sângelui au formă de seceră; 

E. Albinismul – maladie autozomală dominantă; 

F. Nu știu. 

 



BIOLOGIE clasa a IXa teoretic  Concurs ZIRCON 5 martie 2022 
  

2 puncte 1. Mitocondriile şi cloroplastele se aseamănă prin faptul că: 

A.au un material genetic asemănător cu al bacteriilor; 
B.sunt organite cu membrană simplă; 
C.se întâlnesc în toate celulele eucariote ; 

D.sunt plastide; 
E. se întâlnesc la procariote; 
F. Nu știu. 

 

2 puncte  2. Celula plasată într-o soluţie hipertonică: 

A. pierde apă prin osmoză; 

B. îşi măreşte turgescenţa; 
C. pierde apa prin exocitoză; 

D. suferă un proces de citoliză; 
E. acumulează apă care intră prin transport pasiv; 
F. Nu știu. 

 

2 puncte  3. Granulele lui Palade sunt alcătuite din: 

A.molecule de ARN şi proteine; 

B.două subunităţi identice;  
C.molecule de ADN şi proteine;  
D.membrană lipido-proteică; 

E. patru subunităţi  vizibile la microscopul optic; 
F. Nu știu. 

 

3 puncte  4.Cate baze azotate purinice de tip guanină se găsesc intr-o 

molecula de ADN care conține 9000 de nucleotide, din care 900 contin 

timină. 
A.3600; 

B.600; 
C.1800; 
D.7200; 

E.900; 
F.Nu stiu.                                                                                       
 
3 puncte  5. Care este procentul de plante de Mirabilis jalapa cu flori  roz 

din F2? 

A. 50%; 
B. 75%; 

C. 100%; 
D. 25%; 
E. 15%; 

F. Nu știu. 
 

3 puncte  6. Ce genotipuri nu pot avea copiii unui  cuplu   în care mama 

aparţine grupei sanguine B şi al cărei  tată are grupa O, iar soţul ei are 

grupa AB.  
LALA; ll ; 



LAl;  LBl; 

LBLB ;  ll ; 
ll ;  LALB;  

LALB ;  LALA; 
Nu știu. 
 

5 puncte  7.  Culoarea pielii la om este determinată de două perechi de 

gene nealele, P1 şi p1, respectiv P2 şi p2. Genele dominante determină 

culoarea închisă a pielii, iar cele recesive culoarea deschisă. Ştiind că 
intensitatea culorii pielii depinde de numărul de gene dominante, să se 
precizeze probabilitatea naşterii unui copil mulatru închis, dacă ambii 

părinţi sunt mulatri (P1p1P2p2). 
A. 25 % 

B. 12,5%; 
C. 100%; 

D. 50%; 
E. 75%; 
F. Nu știu. 

 

5 puncte  8. O celulă mamă cu 2n = 12 cromozomi intră în diviziune meiotica.Numărul de 
cromozomi și cromatide  din anafaza I este  : 
A. 12 cromozomi și 24 de cromatide; 
B. 6 cromozomi și 12 cromatide ; 
C.6 cromozomi și 24 cromatide; 

D. 24 cromozomi și 24 cromatide; 
E. 24 cromozomi si 12 cromatide; 
F. Nu știu. 
 

5 puncte  9.O celulă hepatică umană se află în mitoză. Numărul de  centromeri din 
cromozomii aflați în anafaza a 100  celule hepatice umane este: 
A. 18 400 centromeri; 
B. 9200 centromeri; 
C.4600 centromeri; 
D. 36 800 centromeri; 
E. 3600 centromeri; 
F. Nu stiu. 

 
 
 



BIOLOGIE clasa a IX-a filiera tehnologică 
Concursul ZIRCON, martie 2022. 

 

1. Sunt organite cu rol în sinteza proteinelor: 

2 p  a. ribozomii  

 b. lizozomii 

 c. mitocondriile 

 d. centrozomul 

 e. dictiozomii 

 f. nu ştiu  

 

2. Nu este o etapă a cariochinezei: 

2p a. interfaza 

 b. telofaza  

 c. metafaza 

 d. profaza 

 e. anafaza 

 f. nu ştiu 

 

3. Selectați afirmația falsă: 

2p  a. membrana celulei vegetale conține celuloză  

 b. reticulul endoplasmatic are rol de transport 

 c. mitocondria produce energia celulară     

 d. cloroplastul este sediul fotosintezei 

 e. nucleoidul este atașat de mezozom 

 f. nu ştiu  

 

4. Spre deosebire de mitoză, meioza asigură: 

3p a. variabilitatea organismelor  

 b. menținerea constantă a numărului diploid de cromozomi 

 c. repararea țesuturilor lezate 

 d. creșterea organismului 

 e. recombinarea intercromozomială prin crossing-over 

 f. nu ştiu  

 

5. În dihibridare, raportul de segregare fenotipică în F2 pentru perechile de caractere luate separat 

este: 

3p  a. 3:1 

 b. 1:1 

 c. 1:2:1 

 d. 9:3:3:1 

 e. 2:1 

 f. nu ştiu  

 

6. Selectați afirmația eronată referitoare la nucleul interfazic: 

3p a. membrana internă are ribozomi atașați  

 b. are cromatina decondensată 

 c. conține ADN dublu-catenar  

 d. nucleoplasma este separată de citoplasmă 

 e. poate prezenta cromozomi mono sau bicromatidici 

 f. nu ştiu  

 

 

 



7. Dacă mama are grupa de sânge A(II) heterozigot şi tata B(III) heterozigot, copilul nu poate avea 

grupa de sânge: 

5p a. B(III) homozigot  

 b. B(III) heterozigot 

 c. A(II) heterozigot 

 d. care manifestă fenomenul de codominanță 

 e. 0I 

 f. nu ştiu  

 

8. Ştiind că într-o celulă vegetală uninucleată se găsesc 250 de mitocondrii, 300 de plastide, 50000 

de ribozomi, un reticul endoplasmatic, 15 dictiozomi şi o vacuolă uriaşă, alegeţi răspunsul corect 

referitor la: 

A. numărul de structuri cu membrană dublă din această celulă 

B. numărul de organite lipsite de membrană 

C. vârsta celulei şi poziţia nucleului. 

5p 

                  A                 B                           C 

a.                551               50000 Celulă bătrână cu nucleu parietal 

b.                567               50367 Celulă bătrână cu nucleu central 

c.                551               5017 Celulă bătrână cu nucleu periferic 

d.                550               50000 Celulă bătrână cu nucleu periferic 

e.                515               50300  Celulă bătrână cu nucleu central 

f. nu știu   

 

9. Se încrucișează un soi de piersic cu fructe mari și portocalii (homozigoți cu caractere dominante) 

cu un soi cu fructe mici și verzi (ambele caractere fiind recesive). Ce probabilitate va fi în F2 ca 

descendenții să fie identici în ceea ce privește genotipul și fenotipul cu unul dintre părinți ? 

  a. 2/16  

   b. 3/16  

5p c. 4/16 

    d. 9/16  

    e. 3/9 

     f. nu ştiu 
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1. (2 puncte) Oxigenul produs în fotosinteză: 

se obține prin descompunerea H2O 

se obține prin descompunerea CO2 

se formează în stroma cloroplastului 

se formează în faza de întuneric a fotosintezei 

se sintetizează din glucoză 

Nu știu. 

 

2. (2 puncte) Hidrolizează grăsimile în acizi grași și glicerol: 

lipaza pancreatică 

amilaza salivară 

tripsina 

pepsina 

labfermentul 

Nu știu. 

 

3. (2 puncte) Meristemele secundare: 

asigură îngroșarea secundară a rădăcinii și tulpinii

se găsesc în vârful rădăcinilor și tulpinilor 

generează țesuturile definitive de apărare primare 

la graminee se găsesc deasupra nodurilor tulpinii 

asigură creșterea în lungime a plantelor 

Nu știu. 

 

4. (3 puncte) Identificați asocierea corectă între componentele tubului digestiv și 

caracteristicile acestora la mamifere: 

intestin subțire – denivelări în formă de deget cu rol în absorbția intestinală 

stomac tetracameral – bacterii simbionte în ciur 

ficat – secretă bila cu rol în emulsionarea lipidelor 

faringe – tub flexibil cu rol în deglutiție

colonul – prezintă la om o prelungire subțire (apendicele) 

Nu știu. 

 

 

5. (3 puncte) În imaginea alăturată este 

prezentat un tip de respirație la 

vertebrate. Analizează imaginea și 

încercuiește răspunsul corespunzător: 

sacii aerieni au volum mai mare decât al 

plămânilor 

schimbul de gaze se realizează la nivelul 

alveolelor pulmonare 

plămânii sunt ușor cutați și au formă de sac 

căile respiratorii sunt neramificate 

în plămâni, traheea se ramifică în bronhii 

Nu știu. 
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6. (3 puncte) În imaginea alăturată 

este prezentat un organism despre a 

cărui nutriție putem spune: 

extrage apă și minerale din alte plante 

extrage substanțe organice din alte 

plante 

are rădăcini care absorb seva brută a 

gazdei 

are o nutriție simbiotrofă 

este exclusiv autotrofă 

Nu știu. 

 
 

7. (5 puncte) Prin fotosinteză o plantă sintetizează 500 de molecule de glucoză. Dintre acestea 

75% se depozitează sub formă de amidon, iar restul sunt utilizate de plantă în procesul de respirație. 

Calculați care este numărul moleculelor de dioxid de carbon necesare pentru sinteza glucozei prin 

procesul de fotosinteză, respectiv numărul moleculelor de glucoză și oxigen utilizate de plantă în 

procesul de respirație. 

3000 CO2, 125 glucoză, 750 O2 

500 CO2, 500 glucoză, 500 O2 

1500 CO2, 250 glucoză, 125 O2 

3000 CO2, 250 glucoză, 750 O2 

6 CO2, 6 glucoză, 6 O2 

Nu știu. 

 

 

8. (5 puncte) O cultură de Lactobacillus bulgaricus produce 112 molecule de acid lactic. 

Precizați procesul care are loc și numărul moleculelor de glucoză utilizate în acest proces. 

Respirația anaerobă, 56 molecule glucoză 

Fermentație, 28 molecule glucoză 

Respirația aerobă, 56 molecule glucoză 

Respirație anaerobă, 112 molecule glucoză 

Chemosinteză, 112 molecule glucoză 

Nu știu; 

 

9. (5 puncte) Un bolnav cronic cu plămânii afectați sever are o capacitate vitală modificată. 

Cunoscând că volumul curent este de 60% din cel normal, iar în inspirul și expirul forțat este 

vehiculat suplimentar un volum egal cu minimul volumului rezidual, capacitatea vitală va avea 

valoarea:  

2300 cm³ 

1400 cm³ 

3500 cm³ 

3000 cm³ 

2900 cm³ 

Nu știu. 

 



Prof. Ionela Sabasanu 

Prof. Alice Ungureanu 
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1. (2 puncte) Volumul de aer ce nu poate fi eliminat din plămâni printr-o expirație forțată se 

numește: 

Volum rezidual 

Volum inspirator de rezervă 

Volum curent 

Volum expirator de rezervă 

Volum rezistent 

Nu știu 

 

2. (2 puncte) Meristemele apicale: 

Se află în vârfurile de creștere;    

Sunt alcătuite din celule specializate; 

Conțin celule care nu se mai pot divide; 

Sunt situate lateral de axul organului vegetativ; 

Sunt situate deasupra nodurilor tulpinii 

Nu știu. 

 

3. (2 puncte) Fermentația alcoolică se utilizează în industria alimentară la: 

Prepararea pâinii 

Prepararea murăturilor 

Prepararea brânzeturilor 

Prepararea oțetului 

Prepararea iaurturilor 

Nu știu 

 

4. (3 puncte) În faza de întuneric a fotosintezei: 

Se produc glucide, lipide, proteine 

Se produce apă din H2 și O2 

Se eliberează CO2 

Se consumă substanțe organice 

Se produce o substanță purtătoare de energie (ATP) 

Nu știu. 

 

5. (3 puncte) Identificați asocierea corectă: 

Volum curent - 500 mL aer  

Inspirație - relaxarea diafragmului 

Schimb de gaze - bronhii și bronhiole 

Expirație - creșterea volumului pulmonar 

Faringe - corzi vocale 

Nu știu 

 

6. (3 puncte) Sunt organisme heterotrofe parazite: 

Torțelul și lupoaia 

Mucegaiul verde-albăstrui 

Râma și lipitoarea 



Vâscul și roua cerului 

Bacillus thuringiensis și Streptococcus lactis 

Nu știu. 

 

7. (5 puncte) Se dau următoarele variante de meniu: 

1. Fulgi de cereale, mușchiuleț slab, suc de portocale 

2. Salată de legume, piept de pui, iaurt dietetic, fructe 

3. Pâine, gem, cartofi fierți, ceai cu miere 

4. Șuncă, unt, ou fiert, cafea amară 

Alegeți varianta de meniu care va determina cea mai intensă activitate a bilei, 

respectiv varianta de meniu care va determina cea mai slabă activitate a sucului 

gastric: 

varianta 4, respectiv varianta 3 

varianta 1, respectiv varianta 2 

varianta 2, respectiv varianta 4 

varianta 3, respectiv varianta 1 

varianta 2, respectiv varianta 3 

Nu știu. 

 

8. (5 puncte) Un adult are capacitatea pulmonară totală de 4800 mL aer. Dacă volumul curent 

(V.C.) este de 500 mL, volumul inspirator de rezervă (V.I.R.) este triplul volumului curent, iar 

volumul expirator de rezervă (V.E.R.) este egal cu V.I.R., volumul rezidual (V.R.) este:  

1300 mL  

1500 mL 

1200 mL 

1000 mL 

1100 mL 

Nu știu 

 

9. (5 puncte) Sub acțiunea dizaharidazelor aparținând sucului intestinal, din 6 molecule de 

maltoză, 4 de zaharoză și 6 de lactoză rezultă în total: 

22 molecule de glucoză, 4 de fructoză, 6 de galactoză 

6 molecule de glucoză, 4 de fructoză, 6 de galactoză 

12 molecule de glucoză, 6 de fructoză, 4 de galactoză 

16 molecule de glucoză, 8 de fructoză, 6 de galactoză 

22 molecule de glucoză, 4 de fructoză, 4 de galactoză 

Nu știu 

 

REZOLVĂRI ALE PROBLEMELOR 
problema 8.  

C.V. = V.C. + V.I.R. + V.E.R. 

V.C. = 500 mL                                                       

V.I.R. = 3 x V.C. = 3 x 500 = 1500 mL             →  C.V. = 500 + 1500 + 1500 = 3500 mL 

V.E.R.= V.I.R. = 1500 mL 

 

C.P.T .= C.V. + V.R. → V.R. = C.P.T .- C.V. 

                                         V.R. = 4800 - 3500 = 1300 mL  

 

 

 



problema 9.  

    maltoza                   2 molecule de glucoză 

    zaharoza                   1 moleculă de glucoză + 1 moleculă de fructoză 

    lactoza                       1 moleculă de glucoză + 1 moleculă de galactoză 

Rezultă:  

    6 maltoză                   12 molecule de glucoză 

    4 zaharoză                  4 molecule de glucoză + 4 molecule de fructoză 

    6 lactoză                     6 molecule de glucoză + 6 molecule de galactoză 

 

TOTAL : 22 molecule de glucoză, 4 de fructoză, 6 de galactoză    
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Clasa aVII-a 
(2p ) I. Se dau mai jos o serie de afirmații. Sunt false următoarele:  

1. zahărul introdus în apă s-a topit; 

2. în timpul verii, șinele de cale ferată se dilată; 

3. becul din cameră arde; 

4. cuprul, lăsat în aer umed și bogat în dioxid de carbon coclește; 

5. sublimarea naftalinei este un fenomen chimic; 

6. pentru separarea unui amestec de apă și sare se folosește operația de cristalizare. 

a) 1, 3, 5; 

b) 2, 3, 4, 5; 

c) 3, 4, 5; 

d) 2, 4, 6; 

e) 1, 3, 4, 5; 

f) nu ştiu. 

 

(2p )  II. O statuie din bronz, un aliaj al cuprului cu staniul, cântărește 875 kg. Știind că ea 

conține 72% cupru, masa de staniu din statuie este:  

a) 245 Kg 

b) 630 Kg 

c) 28 % 

d) 236,25 Kg 

e) 638,75 Kg 

f)  nu ştiu. 

 

(2p ) III.  0,16 kmoli de atomi din elementul E cântăresc 1120 g. Masa atomică relativă a elementului 

E este : 

a) 7 

b) 14 

c) 23 

d) 70 

e) 8 

f) Nu ṣtiu 

 

(3p ) IV.  Densitatea amestecului obținut prin amestecarea a 3 volume de apă cu densitatea de 

1g/ml cu 2 volume de alcool  cu densitatea de 790 kg/m3 este: 

a) 916 kg/m3  ; 

b) 874 kg/m3  ; 

c) 8,74 g/ml ; 

d) 1, 526 g/cm3 ; 

e) 1322 kg/m3 ; 

f) nu ṣtiu. 

 

(3p) V. Numărul de electroni cedați de 16,8 mg atomi de magneziu ( ZMg =12, AMg =24, NA= 6,022* 

1023 mol-1) pentru a forma ion pozitiv divalent. 



Prof. Amaziliței A, Burlacu M. 

a) 8,4308* 1020 electroni ; 

b) 4,2154* 1020 electroni ; 

c) 8,4308* 1021 electroni ; 

d) 8,4308* 1022 electroni ; 

e) 4,2154* 1022 electroni ; 

f) nu știu. 

 

(3p) VI. Peste o soluție de sare cu volumul de 300 ml, densitatea de 1,1 g/cm3 şi concentrația de 40% 

se adaugă 220 g soluție de sare de concentrație 20% şi 450 ml apă cu densitatea de 1g/cm3. 

Concentrația soluției finale este: 

a) 17,60 % ; 

b) 17,26 % ; 

c) 32,00 % ; 

d) 32,80 % ; 

e) 13,20 % ; 

f) nu știu. 

 

(5p ) VII. Numărul atomic al elementului X este cu 3 unități mai mic decât al elementului Y, iar ionul 

Y2+ este izoelectronic  cu gazul rar din perioada a 3-a. ( ZAr =18, NA= 6,022* 1023 mol-1).   Numărul de 

electroni  din 5 moli element X este : 

a) 5,118 • 1025;     

b) 4,81 • 1025;  

c) 602,2 • 1023;    

d) 391,43 • 1023;     

e) 4,51 • 1025; 

f) f) nu ştiu. 

 

(5p ) VIII. Compoziția procentuală de masă a unui amestec ce conține 18,066*1024 atomi de argint 

și 6 moli de aur ( AAg = 108; AAu = 197, NA= 6,022* 1023 mol-1 ). 

73,27% Ag; 26,72% Au; 

21,51%Ag; 78,48% Au; 

83,33% Ag; 16,66% Au; 

78,48% Ag, 21,51% Au; 

26,72% Ag; 73,27% Au; 

a) nu ştiu. 

 

(5p ) IX.  Tinctura de iod, folosită ca dezinfectant, este o soluție de 2% iod în alcool etilic. Se prepară 

200 g tinctura de iod folosind 75 g soluție tinctură de iod de concentrație 1%, alcool etilic cu 

densitatea de 0,95 g/ml și iod cristale. Masa  de iod cristale și volumul de alcool etilic utilizat este: 

3,25 g; 128,15 mL 

0,75 g; 128,15 mL 

3,25 g; 121,75 mL 

4 g; 131,57 mL 

0,75 g; 131,57 mL 

a) nu ştiu. 
 



CHIMIE Concurs ZIRCON 

Clasa  a 8-a 

(2 puncte)              

1. Sunt posibile reacțiile: 

A.  CuSO4+Fe →  Cu+FeSO4        C.  Cu+FeSO4→Fe+CuSO4      E.  CaCO3 →CaO+CO2 

B.  Cu+ 2HCl → CuCl2+ H2           D.  N2+4H2 → 2NH4                   F.  NH3+HCl→NH4Cl 

 a)A,E,F;  

b)B,C,E; 

c)B,C,D; 

d)A,B,F; 

e)C,E,F; 

f) nu știu; 

 

(2puncte)              

2. Se dau masele atomice: AH=1, AO=16, ANa=23. Peste 177 g apă se adaugă 23 g Na și câteva 

picături de fenolftaleină. Soluția obținută: 

a) devine roșu-carmin; 

b) are concentrația procentuală masică 12,99%; 

c) are caracter acid; 

d) este incoloră; 

e) este tulbure; 

f) nu știu; 

 

(2puncte)               

3. Se dau masele atomice: AH=1, AS=32, AO=16 și NA=6,022*1023mol-1. În 392 kg de acid 

sulfuric, H2SO4, se găsesc: 

a)8*6,022*1026 atomi de hidrogen; 

b) 8*6,022*1026 molecule de hidrogen; 

c) 8*6,022*1026 atomi de sulf; 

d) 4*6,022*1023 atomi de hidrogen; 

e) 4*6,022*1023 atomi de oxigen; 

f) nu știu; 

 

(3 puncte)              

4. Se dau masele atomice: AH=1, ACl=35,5, AMg=24 și NA=6,022*1023mol-1. În 400 g soluţie de 

HCl, cu o concentraţie de 36,5% se introduce magneziu. Se obțin: 

a) 190 g MgCl2 și 2 moli H2; 

b) 1mol H2 și 2 moli MgCl2;; 

c) 24 g H2 și 2 moli MgCl2; 

d)0,2 moli de MgCl2 și 6,022*1023 molecule de H2; 

e)73g HCl și 22,4 L H2; 

f) nu știu; 

 

(3 puncte)              

5. Se dau masele atomice: AS =32, AO=16, respectiv VM=22,4L*mol-1 și NA=6,022*1023mol-1. 

Se obțin 448m3 SO2 prin arderea a 1000 Kg sulf impur. S-au folosit: 

a) 640 kg de S pur și 20 kmoli de O2 

b) 32g Spur și 2*6,022*1023atomi de O2; 

c) 640g de S pur și 6,022*1023 molecule de O2; 

d) 2 moli S și 448m3 O2 ; 

e) 2*6,022*1026atomi S și 4,48L O2; 

f) nu știu; 

 

(3 puncte)              



6. Se dau Vm =22,4L*mol-1 și NA= 6,022*1023mol-1. Pentru obținerea amoniacului se introduc 

într-un vas 9 moli de N2 și 6 moli H2. În timpul procesului s-a constatat că: 

a )s-au folosit 7 moli N2 în exces și 134,4L H2; 

b) s-au folosit 2 moli N2 în exces și 3 moli de H2; 

c) s-au folosit 12,044*1023atomi N și au rezultat 44,8 L NH3; 

d) s-au folosit 0,2  moli N2 și au rezultat 24 ,088*1023molecule NH3; 

e) s-au folosit 44,8 L H2 și au rezultat 4 moli NH3; 

f) nu știu; 

 

(5 puncte)              

7. Se dau masele atomice: AH=1, ACl=35,5, AZn=65, ACu=64. O piesă de 250g de alamă ( Cu-Zn) 

este introdusă într-o soluție de acid clorhidric și formează 68g sare. Compoziția în procente de 

masă a aliajului este:  

a)13%Zn și 87% Cu; 

b) 87%Zn si 13%Cu;  

c) 50%Zn si 50% Cu; 

d) 25%Zn si 75%Cu; 

e) 75% Zn si 25%Cu; 

f)nu știu; 

 

(5puncte)              

8. Se dă schema: 

       A(l)+B(s)→X(g)+D(l) 

 X(g)+O2(g) →E(g) 

E(g)+ D(l)→ A(l) 

Substanțele A,B,X,D,E pot fi: 

a) H2SO4, S, SO2 , H2O, SO3 

b) H2SO4, C, SO2, H2O, SO3 

c) HNO3, C, NO, H2O, NO2 

d) HNO3, S, NO, SO2 , NO2 

e) HNO3, Cu, NO, H2O, NO2 

f)nu știu 

 

(5puncte )              

9. Se dau masele atomice: AH=1, AO=16 și VM=22,4L*mol-1. Se supun descompunerii catalitice 

500 cm3 soluție H2O2 de c=3% și ρ =1,39 g/mL. Știind că randamentul reacției este 90% , 

volumul de oxigen obținut este: 

a)6,17L 

b)6,86mL 

c)6,17mL 

d)6,86L 

e)44,8mL 

f)nu știu 

 

prof. Budău Alina-Maria , prof. Popa Lăcrămiora 

 



CHIMIE, CLASA a IX-a teoretic , ZIRCON 2022 

(2p) 1.  Elementul bor are doi izotopi: 10!

5 B şi 11

5 B iar masa atomică a amestecului este de 10,81. 

Abundenţa naturală a celor doi izotopi este:  

a) 19%, 81%;  

b) 18% , 82%;  

c) 17%, 83% 

d) 45%, 55%s 

e) 10%, 90% 

f) Nu știu 

 

(2p) 2. Se dă: ACl=35,5 și ABr=80. Cantitatea de apă de clor 10% necesară reacției cu bromură de 

potasiu, astfel încât să se obţină 0,3 moli Br2, este:  

a) 213 g;  

b) 2,13 g ; 

c) 4,26 g;  

d) 426 g;  

e) 21,3 g 

f) Nu știu 

 

(2p) 3. Electronii de tip d ai Fe3+ ( ZFe =26) sunt în număr de:  

a) 5;  

b) 6;  

c) 9;  

d) 3;  

e) 8. 

f) Nu știu 

 

(3p) 4. O probă de vitamina C conține  4,82•1026 atomi de oxigen (AO=16; NA=6,022*1023mol-1). 

Numărul de moli de oxigen molecular care ar corespunde oxigenului din probă este: 

a) 400,2 moli O2 ; 

b)      2,41•1013 moli O2 ; 

c) 9,64•1024 moli O2 : 

d) 87, 46 moli O2 ; 

e) 4,82•103 moli O2. 

f) Nu știu  

 

(3p) 5. Se dau compuşii ionici: (1) NaF, (2) MgF2, (3)AlF3,(4) NaCl. Ordinea crescătoare a punctelor 

de topire este: (Numerele atomice : Na-11; Mg-12; Al-13; F-9; Cl-17) 

a) 4,1,2,3;  

b) 1,4,2,3;;  

c) 3,2,1,4;  

d) 4,3,2,1;  

e) 1,2,3,4 

f) Nu știu  

 

(3p) 6.  4 moli de Na metalic se ard în aer şi rezultă oxidul care are 41,025% O (ANa=23; AO=16). 

Masa oxidului format la un randament de 90% este:  

a) 140,4 g;   

b) 14,04 g;  

c) 40,40 g;  

d) 1,4x 10-3 kg;  

e) 140,04g 

f) Nu știu 



 

(5p) 7. Elementul X, situat în grupa 11, perioada a 4-a are masa  atomică,  A= 64.  Notați configurația 

electronică și calculați masa de element ce conține 97,2036•10 16 e
-
 (NA=6,022*1023mol-1).  

a) 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d104s1; 35,6224•10-7g; 

 b) 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d 9 4s2; 10,33•10-5 g;                     

 c) 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s1; 10,33•10-5g; 

 d) 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s1; 35,6224•10-6g;  

 e) 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d104s1; 3,56224•10-7g. 

 f) Nu știu 

 

(5p) 8.  200 g soluție  în care s-a dizolvat un amestec echimolecular de  Na Br și NaI reacționează cu 

o cantitate de clor care conține 20,478•1023 electroni. Se dă: ZCl=17; ZBr=35; ZI=53; ANa=23; ABr=80; 

AI=127; NA=6,022*1023mol-1.Conținutul procentual masic al celor doua săruri în soluția inițială este: 

a) 5,15% NaBr și 7,5% NaI; 

b) 20,6% NaBr și 15% Na I; 

c) 50% NaBr și 50% NaI; 

d) 10,3% NaBr și 15 % NaI; 

e) 10,3% NaBr și 7,5% NaI. 

f) Nu știu 

 

(5p) 9. Raportul volumetric în care trebuie să se amestece o soluţie de acid fosforic de concentrație 

C1=7% (ρ1 = 1,04 g/mL) cu o soluţie de concentrație C2=21,6% (ρ2 = 1,13 g/mL) a aceluiași acid, 

pentru a prepara o soluţie de concentrație Cf =10%, este:  

a) 4,2; 

b) 2,1; 

c) 2,16;   

d) 7,1; 

e)  0,92; 

f) Nu știu 

 

 

 

Se dau masele atomice : Na-23, Br-80, Cl-35,5; I-127; O-16;  

Se da NA=6,022*1023mol-1 

Se dau numerele atomice: Na-11; Cl-17; F-9; Al-13; O-8; Mg-12; Al-13 



Concurs ZIRCON, ediția 2022 

Subiecte CHIMIE –Clasa a IX-a tehnologic 
1. (2p) Un element chimic are numărul de masă 31 și 16 neutroni (în forma stabilă). Poziția 

elementului în sistemul periodic este: 

a. perioada a 3-a, grupa a 15-a (a V-a A); 

b. perioada a 3-a, grupa a 14-a (a IV-a A); 

c. perioada a 3-a, grupa a 13-a (a III-a A); 

d. perioada a 3-a, grupa a 16-a (a VI-a A); 

e. perioada a 3-a, grupa a 17-a (a VII-a A); 

f. nu știu. 

 

2. (2p) Elementul M este metal monovalent situat în perioada a 2-a a sistemului periodic, cu 

numeroase utilizări industriale și de laborator. Elementul E are numărul atomic ZE = ZM + 4. Cele 

două elemente sunt: 

Se dau numerele atomice Li-3, N-7, O-8, F- 9, Ne-10 ) 

a. Li și N; 

b. Li și O; 

c. Li și F;  

d. Li și Ne; 

e. Na și O; 

f. nu știu. 

 

3. (2p) Substanța care conduce curentul electric doar în stare de topitură sau de soluție apoasă 

este: 

a. NaCl; 

b. N2; 

c. H2; 

d. Fe; 

e. Na; 

f. nu știu. 

 

4. (3p) În care dintre următoarele soluții se găsește dizolvată aceeași cantitate de HCl: 

Se dau masele atomice: AH = 1, AO =16, ACl=35,5,  

a. 1,5M și 54,75%; 

b. 1M și 54,75%; 

c. 1,25M și 54,75%; 

d. 0,75M și 54,75%; 

e. nu știu. 

 

5. (3p) Un element divalent E reacționează atât cu oxigenul cât și cu clorul. Compusul 

elementului E cu oxigenul conține 40% oxigen, în timp ce compusul elementului E cu clorul 

conține 74,736% clor. Elementul E este: 

Se dau masele atomice: AO = 16, ACl=35,5.   

a. Mg, A=24; 

b. Fe, A=56; 

c. Ca, A=40; 

d. Zn, A=65; 

e. Be, A = 9; 

f. nu știu. 

 



6. (3p) Numărul ionilor Cl- din 333 g CaCl2 este: 

Se dau: NA=6,022*1023mol-1și masele atomice: ACa =40, ACl=35,5 

a. 36,132*1023; 

b. 3,6132*1023; 

c. 36,132*1022; 

d. 3,6132*1022; 

e. 36,132*1024; 

f. nu știu. 

 

7. (5p) Se amestecă 125 g soluție azotat de argint 25% cu 250 mL soluție 2M și densitatea 1,3 

g/cm3. Concentrația procentuală a soluției finale este: 

Se dau masele atomice: AAg= 108, AN=14,  AO=16. 

a. 25,833%; 

b. 28,335%; 

c. 23,853; 

d. 25,388; 

e. 23,558; 

f. nu știu. 

 

8. (5p) În 3200 g soluție de NaOH de concentrație 25% se găsesc: 

Se dau masele atomice: ANa =23, AO=16, AH=1. 

a. 0,02 kmol; 

b. 0,2 kmol; 

c. 0,002 kmol; 

d. 20 kmol; 

e. 2 kmol; 

f. nu știu. 

 

9. (5p) Se consideră atomul 16
32S și NA=6,022*1023mol-1. Masa de sulf care conține 1,505*1021 

electroni plasați în orbitalii de tip "s" este: 

a. 13,328*10-3 g; 

b. 7,997*10-2 g; 

c. 3,998*10-3 g; 

d. 1,332*10-3 g; 

e. 39,986*10-3 g; 

f. nu știu. 



 

Concurs ZIRCON – ediția 2022 

Subiecte – CHIMIE – clasa a – X-a teoretic 

 

(2p) 1. Prin dizolvarea în apă a etanolului obținut din etenă, se obțin 230 kg soluție de 

concentrație procentuală 80%. Volumul de etenă de puritate 90% folosit este: (AC = 12, AH = 1, 

AO = 16) 

a) 99,55 m3;    b) 99,55 L;     c) 80,64 m3;     d) 80,64 L;        e) 8,064 m3;     f) nu știu          

                    

(2p) 2. 2 moli din hidrocarbură saturată cu raportul de masă C:H = 5:1 consumă la ardere un 

volum de aer (20% O2) egal cu: (AC = 12, AH = 1, AO = 16) 

a) 1792 L;  b) 16 moli; c) 358,4 L; d) 896 L; e) 89,6 L; f) nu știu  

                                                 

(2p) 3. Formula moleculară și raportul Cprimar : Csecundar : Cterțiar a compusului 3-etil-4-metil-1-

pentină, sunt:  

a) C8H14, 3 : 1 : 3    b) C8H14, 3 : 2 : 3    c)  C7H12, 3 : 1 : 3  d) C8H14, 3 : 1 : 4; E)

 C8H14, 4 : 1 : 3, F) nu știu           

 

(3p) 4. O hidrocarbură conține 14,29% hidrogen. Știind că 1 g substanță ocupă un volum de 

293 mL la 27ºC și 2 atm, formula moleculară și denumirea acesteia (R = 0,082 L·atm/mol·K, 

AC = 12, AH = 1) sunt:  

a) C3H6, propenă;  b) C3H6, propan;  c) C2H4, etenă;  d) C3H8, propan; e) C4H8, butenă;  f) 

nu știu    
         

(3p) 5. Se dă succesiunea de reacții: 

 
Știind că se supun transformărilor 448 m3 metan și se obțin 387 kg produs C, randamentul 

global al transformărilor este: (AC = 12, AH = 1, ACl = 35,5)  

a)  60%   b) 30%       c) 66,67%;    d) 33,34%    e) 40%    f)nu știu                                                         

 

(3p) 6. Prin barbotarea a 12,3 g amestec gazos format dintr-un alcan și o alchenă, cu același 

număr de atomi de carbon, într-un vas ce conține apă de brom, masa vasului crește cu 6,3g. 

Știind că se formează 30,3g produs de reacție, alcanul și procentul lui masic din amestec sunt: 

(AC = 12, AH = 1, ABr = 80)  

a) propan și 48,78% ;   b) propan și 51,21%;  c) propenă și 51,21%;  d) etan și 48,78%;             

e) etan și 51,21%;   f)nu știu                                                                                                                                                                               

 

(5p) 7. Prin tratarea a 560 m3 (c.n.) acetilenă, de puritate 90%, cu acid clorhidric, 10% exces, se 

obține o substanță care este supusă apoi polimerizării. Știind că randamentul de obținere a 

clorurii de vinil este 80%, iar polimerul obținut are masa molară medie 62500 g/mol, masa de 

polimer obținută, gradul de polimerizare al acestuia și volumul (c.n.) de HCl gazos introdus în 

reacție sunt: (AC = 12, AH = 1, ACl = 35,5) 

1125 kg; 1000; 554,4 m3 HCl 

1406,25 kg; 1000; 554,4 m3 HCl 

1125 kg; 1000; 504 m3 HCl 



1406,25 kg; 10000; 554,4 m3 HCl 

112 kg; 100; 55,44 m3 HCl 

Nu știu                                                                                                                       

 

(5p) 8. Un volum de 984 L propan măsurat la 1 atm și 27  se supune arderii. Volumul de aer 

(20% O2, c.n) necesar arderii și procentul volumetric de CO2 din amestecul gazos rezultat, 

considerând toți componenții gazoși, sunt: (AC = 12, AH = 1, AO = 16) 

a) 22,4 m3 și 11,11%; b) 4,48 m3 și 11,11%;  c) 22,4 m3 și 42,85%;  d) 2688 L și 42,85%; 

e) 2240 L și 11,11%; f) nu știu                                                                                                                             

 

(5p) 9. Din 200 g alchină se obțin prin hidrogenare, în prezența Ni, 4 moli produs cu un 

randament de 80%. Știind că aceeași masă de alchină reacționează cu apa (HgSO4/H2SO4), 

denumirea IUPAC și masa produsului cabonilic obținut sunt: (AC = 12, AH = 1, AO = 16) 

a) propanonă și 290 g;        b)propanonă și 338 g;   c) acetonă și 290 g;  d) dimetilcetonă și 

338 g; e) acetonă și 338 g  e)nu stiu                                                                                                                          
 
 



Chimie    Clasa a X-a tehnologic 

ZIRCON 2022 

(2p) 1. Denumirea hidrocarburii saturate căreia îi corespunde formula structurală plană 

este:  

 

( ) 32333 )( CHCHCHCHCHCHCH −−−−  

2,3-dimetilpentan 

n-heptan 

n-octan 

1,2,3-trimetilbutan 

3,4 - dimetilpentan 

Nu știu  

 

(2p) 2. Pentru substanța de mai jos este ADEVĂRATĂ afirmația: 

( ) 332 CHCHCHCHCH −−=  

este o olefină 

are catenă aciclică liniară 

este o hidrocarbură saturată 

conține elementele organogene carbon, hidrogen, oxigen 

conține 3 atomi de carbon primari, 1 atom de carbon secundar si 1 atom de carbon terțiar 

Nu știu  

 

(2p) 3.  Reacția în care se respectă regula lui Markovnikov (fixarea atomilor și a grupelor 

de atomi care provin din reactant are loc orientat) este: 

 

adiția acidului clorhidric la izobutenă 

adiția apei la 2-butenă 

adiția clorului la propenă   

adiția hidrogenului la propenă 

adiția acidului clorhidric la etenă 

Nu știu  

 

(3p) 4. Substanța a stimulează coacerea fructelor. Identifică compușii a, b, c și d din 

schema de mai jos: 

𝑎 + 𝐶𝑙2
 (𝐶𝐶𝑙4) 
→       𝑏 

𝑎 + 𝐻𝑂𝐻
 𝐻2𝑆𝑂4 
→       𝑐 

𝑛 𝑎
 polimerizare 
→           𝑑 

a: etenă;       b: 1,2-dicloroetan;       c: etanol;          d: polietenă 

a: etenă;       b: 1,1-dicloroetan;      c: etanol;           d: polipropenă 

a: propenă;   b: 1,2-diclorpropan;   c: 2-propanol;   d: polietenă 

a: etenă;       b: 1,1-dicloroetan;      c: alcool etilic;  d: polietenă 

a: propenă;  b: 2,2-dicloropropan;  c: 2-propanol;   d: polipropenă 

Nu știu 

 

(3p) 5. Este FALSĂ afirmația referitoare la compusul de mai jos, cunoscut sub denumirea 

de paracetamol:  

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

 

 

 



 

 

 

este o hidrocarbură aromatică 

are formula moleculară C8H9O2N 

este un compus organic cu funcțiune mixtă 

are raportul de masă C:H = 32:3 

are raportul Cterțiar: Cprimar = 3:1 

Nu știu  

 

(3p) 6. Izomerul octanului care are numai atomi de carbon terțiari și primari este: 

2,3,4-trimetilpentan 

2,3-dimetilhexan 

2,3-dimetilbutan 

n-octan 

2,2,4-trimetilpentan 

Nu știu  

 

(5p) 7. Butanul este utilizat drept combustibil, atât în gospodărie, cât și în industrie. La 

arderea unui mol de butan se degajă 2877 kJ (1 cal = 4,18 J). Căldura degajată la arderea a 

5,8 tone butan este: 

Se dau masele atomice: C–12,  H–1 

287 700 000 kJ 

68 827,75 kcal 

287 700 kJ 

6 882 775 kcal 

1 000 kcal 

Nu știu 

 

(5p) 8. Într-un reactor în care au loc numai reacţii de cracare ale n-butanului, amestecul gazos 

obținut are volumul de 1000 m3 și conţine 250 m3 propenă, precum şi 200 m3 etenă (toate 

volumele sunt exprimate în condiții normale, Vm = 22,4 L/mol). Volumul de n-butan introdus 

este: 

550 m3 

1000 m3 

700 m3 

500 m3 

900 m3 

Nu știu  

 

(5p) 9. Masa de cloroetan obținută din 560 m3 etenă (c.n) de puritate 80%, la un 

randament al reacției de 75% este: 

Se dau masele atomice: C – 12, H – 1, Cl – 35,5; Volumul molar: Vm = 22,4 L/mol 

967,5 kg 

967,5 g 

96,75 kg 

9,675 kg 

9,675 g 

Nu știu 



1. (2 puncte) Patru forțe orientate spre cele patru puncte cardinale acționează asupra unui 

corp. Modulele celor patru forțe sunt : F1 = 4 N (spre est) , F2 = 5 N (spre nord),  F3 = 20 N 

(spre vest ) și F4 = 17 N (spre sud). Modulul rezultantei tuturor forțelor și orientarea 

acesteia sunt: 

a. 20 N, direcția SV-V 

b. 20 N, direcția N-NE 

c. 10 N, direcția N-NV 

d. 10 N, direcția S-SV 

e. 30 N, direcția V-SV 

f. nu știu 

 

2. (2 puncte) Pe o suprafață orizontală se află un corp cu masa m = 25 kg. Asupra corpului 

acționează două forțe : F1 = 100 N, a cărei direcție formează cu orizontala un unghi de  300  

și F2 = 120 N, a cărei direcție formează cu orizontala un unghi de  600  . Dacă viteza 

corpului este constantă stabiliți sensul în care se deplasează corpul și modulul forței de 

frecare. Se consideră √3 = 1,73.  
 

 

 

 

 

 

 

a. 26,5 N, la dreapta 

b. 26,5 N, la stânga 

c. 53 N, la dreapta 

d. 53 N, la stânga 

e. 53,3 N, la dreapta 

f. nu știu 

 

3.  (2 puncte) Un copil lansează cu o praștie, de la nivelul solului, de jos în sus o piatră cu 

masa m = 20 g și viteza inițială v = 8m/s. Cunoscând g = 10 N/kg, să se determine la ce 

înălțime față de sol piatra are viteză nulă. 

a. 3,2 m 

b. 2,3 m 

c. 4,2 m 

d. 2,4 m 

e. 3,4 m 

f. nu știu 

 

4. (3 puncte) Un pescar vâslește perpendicular pe direcția de curgere a apei unui râu. Știind 

că viteza bărcii față de apă este v1 = 2 m/s, iar față de punctul de unde a plecat este v2 = 

2,5 m/s viteza apei râului este : 

a. 1,5 m/s 

b. 0,5 m/s 

c. 1 m/s 

d. 1,25 m/s 

e. 0,75 m/s 

f. nu știu 

 

𝐹1
⃗⃗  ⃗ 

𝐹2
⃗⃗⃗⃗  

 



 

5. (3 puncte) Un resort așezat vertical este confecționat dintr-un fir de oțel cu diametrul de 1mm și are 

10 spire. Știind că lungimea  nedeformată a resortului este de 3cm, iar constanta elastică este de 

100N/m, calculați masa minimă a unui corp care fiind așezat pe resort determină comprimarea 

maximă a acestuia. (Se consideră g=10N/kg) 

a. 200 g 

b. 2 kg 

c. 300 g 

d. 3 kg 

e. 0,03 kg 

f. nu știu 

 

6. (3 puncte) Un schior cu masa m= 80Kg, coboară pe o pârtie de la înălțimea de 12,5m și își continuă 

mișcarea pe o porțiune orizontală de frânare cu coeficientul de frecare  μ=0,6 și lungimea de 20m. 

La capătul zonei de frânare se află un amortizor (resort) cu constanta elastică k=200N/m. Calculați 

comprimarea maximă a amortizorului. (se neglijează forțele de frecare din afara zonei de frânare), 

(Se consideră g=10N/Kg). 

a. 2 m 

b. 2 cm 

c. √2 cm 

d. √2 m 

e. 4 m 

f. nu știu 

 

 

7. (5 puncte) Un copil trage o săniuță cu masa m = 5 kg pe un drum orizontal. Inițial copilul 

trage săniuța astfel încât sfoara are o direcție orizontală (paralelă cu drumul) și constată 

că viteza săniuței este constantă dacă forța de tracțiune este F = 10 N. Într-o altă zonă a 

drumului copilul ridică ușor sfoara până când aceasta formează cu orizontala unghiul de 

45°, dar trage de sfoară cu aceeași forță F = 10 N pentru ca viteza saniei să rămână 

constantă. Dacă se consideră g = 10 N/Kg și √2 = 1,41,  să se determine diferența dintre 

forțele de frecare între cele două situații descrise:  

a. 1,41 N 

b. 2,82 N 

c. 0,70 N 

d. 1,65 N 

e. 1 N 

f. nu știu 

 

 

8. (5 puncte) O cutie cu masa m = 5 kg se află în vârful planului înclinat cu lungimea l = 0,5 

m și înălțimea h = 0,3 m. Datorită coeficientului de frecare la alunecare mare corpul nu 

alunecă. Dacă asupra corpului se aplică o forță F  = 2 N, paralelă cu planul înclinat, 

corpul alunecă spre baza planului înclinat cu viteză constantă. Cunoscând g = 10 N/kg 

determinați coeficientul de frecare la alunecare. 

a. 0,8 

b.0,08 

c.0,4 

d.0,04 

e.0,6 

f. nu știu 

 



9. (5 puncte) Se consideră sistemul din figură. Planul înclinat AB face cu orizontala un unghi α = 300 

și are înălțimea h = 4m. Corpul (1) aflat pe plan are masa M = 1 kg, iar forța de frecare dintre el 

și plan este jumătate din greutate. Resortul, paralel cu planul înclinat are constanta elastică K = 

100 N/m și nedeformat are lungimea l0 = 3cm. Un capăt al resortului este prins de vârful B al 

planului înclinat, iar celălalt capăt de corpul (1). Corpul (2) este legat de corpul (1) prin 

intermediul unui fir ideal, cu masa neglijabilă, care trece peste o rotiță. Tensiunea în acest fir are 

aceeași valoare în orice punct al firului. Calculează masa m a corpului (2) știind că resortul are 

lungimea minimă corespunzătoare poziției de echilibru a corpurilor atunci când corpul (1) se află 

la baza planului înclinat, în punctul A. 

 
a. 0,5 kg 

b. 1 kg 

c. 0,8 kg 

d. 1,3 kg 

e. 1,2 kg 

f. nu  știu 

 

 

 



FIZICA  Zircon 2022 

Clasa a VIII-a 
Problema 1 (2puncte):  

De câte ori este mai mare căldura degajată prin arderea unei mase oarecare de benzină față de căldura degajată 

prin arderea aceleași mase de alcool? Se cunosc puterile calorice a celor două substațe: qbenzină = 45980 kJ/kg, 

qalcool = 23855 kJ/kg. 

a) 1,927 

b) 0,518 

c) 2 

d) 4 

e) 2,84 

f) Nu știu 

 

Problema 2 (2puncte):  

Un vas izolat termic conține m1 = 1 kg de apă cu căldura specifică c1= 4185 J/kg·K. Temperatura sistemului 

vas-apă este t1 = 10°C. În vas se introduce o bucată de fier cu masa m2 = 2 kg la temperatura t2 = 30°C și 

căldura specifică c2 = 460 J/kg·K. Care este temperatura din vas la atingerea echilibrului termic? Se neglijează 

capacitatea calorică a vasului în care se află apa. 

a) 13,6 °C 

b) 17,6 °C 

c) 20 °C 

d) 14,5 °C 

e) 15,7 ° C 

f) Nu stiu  

 

Problema 3 (2puncte):   

Ce masă de apă aflată la temperatura de 90OC trebuie turnată într-un vas în care se află 3 cuburi de gheață a 

câte 25 g fiecare aflate la -10OC astfel încât la final să se obțină doar apă la temperatura 10OC? Ne neglijează 

capacitatea calorică a vasului în care se află cuburile de gheață. 

Se cunosc: căldurile specifice a apei și a gheții, capă=4185 J/kg·K, cgheață=2090 J/kg·K, și căldura latentă 

specifică de topire a gheții λgheata =33,5·104 J/kg. 

a) 89,1 g 

b) 891 g 

c) 8,91 kg 

d) 29,6 g 

e) 2,96 kg 

f) Nu știu 

 

Problema 4 (3 puncte):  

Două particule încărcate cu sarcinile +q, respectiv -q, sunt situate la o distanță una față de cealaltă (în punctele 

A și B). O alta particulă, încărcată cu sarcina +q/2, este asezată mai întâi în punctul C, apoi în punctul D,ca în 

figura alaturată. Care este raportul fortelor electrostatice ce acționează asupra celei de a treia particule (plasata 

în punctele C, respectiv D), dacă DA=AC=CB? 

 

 
a) 9/4 

b) 3/4 

c) 1 

d) 4/3 

e) 7/4 

f) Nu stiu 

 



Problema 5 (3 puncte):  

În schema de circuit alăturată se cunosc U=100 V, r1=4 Ω, r2=6 Ω, iar 

voltmetru indică U1=34,8V. În acest caz prin voltmetru trece un curent cu 

intensitatea de: 

a) 2.16 A 

b) 0 A 

c) 8,7 A 

d) 10,86 A 

e) 13,02 A 

f) Nu știu 

 

 

 

Problema 6 (3 puncte):  

Generatoarele din figură sunt identice, fiecare avand t.e.m. E = 9 V si 

rezistența internă r = 3 Ω. Rezistoarele au rezistentele R1 = 24 Ω, R2 = 8 Ω si 

R3= 9 Ω. Care sunt valorile intensităților curenților prin rezistoare?  

a) I1=0,25 A, I2= 0,75A, I3=1A 

b) I1=0,5 A, I2= 0,5A, I3=1A 

c) I1=0,75 A, I2= 0,25A, I3=1A 

d) I1= 2,5 mA, I2= 7,5 mA, I3=10 mA 

e) I1= 7,5 mA, I2= 2,5 mA, I3=10 mA 

f) Nu stiu  

 

 

 

Problema 7 (5 puncte):  

Un fir de cupru de lungime l = 10m și masă m = 17,8 g, cu densitatea d = 8900kg/m3 și rezistivitatea ρ = 

1,7·10-8 Ω m face parte dintr-un circuit electric. Dacă tensiunea electrică de la capetele firului este U = 3,4 V, 

atunci intensitatea curentului ce străbate firul este: 

a) 4 A 

b) 2 A 

c) 3 A 

d) 1 A 

e) 5 A 

f) Nu știu 

 

Problema 8 (5 puncte): 

Care este rezistenta echivalentă a circuitelor alăturate? Se consideră R=10 Ω. 

a) 10 Ω, 6 Ω, 10 Ω 

b) 30 Ω, 20 Ω, 10 Ω 

c) 20 Ω, 10 Ω, 10 Ω 

d) 10 Ω, 8 Ω, 20 Ω 

e) 10 Ω, 10 Ω, 10 Ω 

f) Nu stiu  

 

 
 

Problema 9 (5 puncte): 

Într-un vas cu apa pluteste o bucată de gheață având în interior înghețată o bilă de plumb. Masa gheții este mg 

= 2 kg, masa bilei este m = 0,2 kg, iar temperatura sistemului este de 0°C.  

Valoarea aproximativa a căldurii minime ce trebuie transmisă sistemului pentru ca bila să înceapă să se 

scufunde este: 

(Se cunosc densitățile ρapa = 1 g/cm3, ρgheata = 0,9 g/cm3, ρplumb = 11,34 g/cm3 și căldura latentă specifică de 

topire a gheții λgheata =33,5·104J/kg) 

a) 120 kJ 

b) 200 J 

c) 119.9 J 

d) 219 kJ 

e) 225 J 

f) Nu stiu 
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2p Randamentul unei rampe la urcarea unui bloc de piatră este de 75% pentru o 
înclinare cu unghiul α (sin α = 0,6) față de orizontală. Valoarea coeficientului de frecare 
este: 
0,25 

0,5 
0,4 
0,75 
0,6 
nu știu 
 
2p Un autoturism cu masa de 1100 kg se deplasează cu viteză constantă pe un drum 
orizontal. Puterea dezvoltată de forța de tracțiune este de 55 kW. Rezultanta forțelor de 
rezistență ce acționează asupra autoturismului reprezintă 20% din greutatea acestuia 
(g=10m/s2). Viteza autoturismului este de: 
90 km/h 

50 km/h 
75 km/h 
105 km/h 
72 km/h 
nu știu 
 
2p Un autoturism ce se deplasează cu viteza constantă de 90 km/h depășește un tir ce 
se deplasează cu viteza constantă de 18 m/s. Știind că lungimea autoturismului este de 
4,2 m,  iar cea a tirului de 17,8 m și că distanța de siguranță între vehicule trebuie să fie de 
10 m atât înainte, cât și după depășire, durata depășirii complete este: 
6 s 

3,14 s 
4,57 s 
1,02 s 
9 s 
nu știu 
 
3p Dependența de altitudine a energiei cinetice a unui corp, 
lansat vertical în sus de la nivelul solului, este reprezentată în 
figura alăturată (g = 10 N/kg). Masa corpului și viteza inițială a 
acestuia  sunt egale cu: 
90 g; 12 m/s 

72 g; 14,4 m/s 
45 g; 12 m/s 
90 g; 14,4 m/s 
64,8 g; 6 m/s 
nu știu 
 
3p Pentru a menține în echilibru un corp pe un plan înclinat de unghi α (sin α = 0,8), 
trebuie aplicată corpului o forță minimă perpendiculară pe plan de 12,8 ori mai mare decât 
o forță minimă orizontală. În aceste condiții, coeficientul de frecare dintre corp și plan este: 
0,05 

0,10 
0,02 
0,06 



0,08 
nu știu 
 
3p Un ciclist se deplasează pe o pistă circulară cu raza de 20 m. Depășind concurenții 
pe exteriorul pistei, mărind raza traiectoriei cu 2 m, pentru a-și îmbunătăți timpul pe o tură 
cu 20%, viteza lui trebuie să fie: 
mai mare cu 37,5% 

mai mare cu 40% 
de 2,2 ori mai mare 
mai mare cu 10% 
mai mare cu 22% 
nu știu 
 
5p Un corp mic este lăsat să alunece liber din punctul A pe 
un drum ca în figura alăturată. Diferența de nivel între punctele 
A și B este de 66 mm. Pe porțiunile curbe frecarea este 
neglijabilă, iar pe porțiunea dreaptă orizontală BC, a cărei 
lungime este  
d = 4 cm, mișcarea este cu frecare. Corpul parcurge de 13 ori 
porțiunea orizontală și se oprește la 1 cm de punctul B. Valoarea 
coeficientului de frecare la alunecare pe porțiunea orizontală este: 
0,120 

0,129 
0,125 
0,127 
0,118 
nu știu 
 
5p Un corp cu masa de 980 g este legat de un resort care are 
lungimea  inițială de 15 cm. Corpul este scos din  poziția inițială O și 
deplasat în poziția A pe suprafața orizontală cu frecare (μ = 0,3), ca 
în figura alăturată. Unghiul dintre direcția resortului și verticală fiind 
α (sin α = 0,8) și considerând g = 10 N/kg, valoarea constantei 
elastice a resortului pentru care corpul rămâne în repaus în punctul 
A este: 
30 N/m 

50 N/m 
20 N/m 
40 N/m 
60 N/m 
nu știu 
 
5p Un resort cu constanta elastică k este alungit cu 5 cm. Raportul dintre lucrul 
mecanic efectuat pentru a-l alungi pe ultimii 2 cm din deformația totală și lucrul mecanic 
efectuat pentru a-l alungi pe primii 3 cm este: 
16/9 

32/9 
3/2 
9/4 
5/2 
nu știu 
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1. (2p) Un resort cu masă neglijabilă are lungimea în stare nedeformată l0 = 50 cm. Dacă se suspendă de resort un 

corp cu masa m = 500 g, lungimea resortului la echilibru devine l = 55 cm.  Considerând g = 10 m/s2, constanta 

elastică a resortului are valoarea  

a) 100 N/m b) 1000 N/m  c) 10 N/m d) 9 N/m e) 200 N/m  f) nu știu. 

 

2. (2p) Un corp de masă m se deplasează fără frecare pe un plan 

orizontal sub acțiunea unei forțe �⃗� , care face cu orizontala un 

unghi α, în două situații a) și b), cu orientări diferite ale forței, 

ca în figură. Afirmația falsă este:  

a) accelerația corpului este mai mare în modul în situația a), 

comparativ cu situația b); 

b) componenta lui �⃗�, perpendiculară pe direcția de deplasare are sensuri opuse în cele două situații; 

c) forța de greutate a corpului are aceeași valoare în ambele situații; 

d) reacțiunea normală a planului orizontal este mai mare în situația b) comparativ cu situația a); 

e) apăsarea corpului pe planul orizontal este mai mică în situația a) comparativ cu situația b); 

f) nu știu. 

 

3. (2p) Un corp cu masa m = 2 kg este lansat de-a lungul unei suprafeţe orizontale şi se opreşte, sub acţiunea forţei 

de frecare, pe distanţa d = 20 m. Coeficientul de frecare la alunecare este µ= 0,2. Lucrul mecanic efectuat de forţa de 

frecare este (g = 10 m/s2): 

a) −80J;  b) −100 J; c) 80J;  d) 0J;  e) −120J; f) nu știu. 

 

4. (3p) O dronă ridică vertical un corp cu masa m = 5 kg la înălțimea h = 10 m, cu accelerația a = 2 m/s2. Lucrul 

mecanic efectuat de motorul dronei este (g = 10 m/s2): 

a) 600 J; b) 400 J; c) 500 J; d) 650 J; e) 750 J; f) nu știu. 

 

5. (3p) Trei bile de mase diferite, m1 > m2 > m3 , sunt lansate cu frecare neglijabilă, în sus, pe un plan înclinat de 

unghi α, suficient de lung. Știind că vitezele cu care sunt lansate bilele îndeplinesc condiția v1 = v3 > v2, înălțimile 

maxime față de orizontală h1, h2, h3, la care ajung bilele pe planul înclinat sunt în relația: 

a) h1 = h3 > h2; b) h1 > h2 > h3;  c) h1 < h2 < h3; d) h1 = h3 < h2; e) h1 = h2 = h3; f) nu știu. 

 

6. (3p) Pe o suprafață orizontală fără frecări se află trei corpuri cu masele m1 = 1 kg, m2=2 

kg și m3 = 3 kg asupra cărora acționează forța F = 12 N, ca în figura alăturată. Forța cu 

care corpul de masă m3 acționează asupra corpului de masă m2 este: 

a) 6 N;  b) 8 N;  c) 3 N;  d) 12 N;  e) 4 N; 

 f) nu știu. 

 

7. (5p) Un corp de masă m = 2 kg se deplasează orizontal sub acțiunea unei forțe �⃗� = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

Știind că viteza corpului variază în timp conform graficului alăturat, iar coeficientul de frecare 

la alunecare dintre corp și planul orizontal este μ = 0,3, g = 10 m/s2 valoarea F a forței este:  

a) 10 N;  b) 4 N;  c) 20 N;  d) 30 N;  e) 60 

N;  f) nu știu. 

 

 

 

 



8. (5p) Un corp legat de un perete printr-un fir de lungime l0 se află sub acțiunea a două forțe �⃗�1 

și �⃗�2 , egale în modul, perpendiculare una pe cealaltă, ambele în plan orizontal, orientate simetric 

față de direcția firului , ca în figură (vedere de sus). Se cunosc: modulul fiecărei forțe 

 F1 = F2 = F= 20 N, lungimea firului l0 = 50 cm, aria secțiunii transversale a  firului S0 = 1 mm2 și 

modulul de elasticitate al firului E = 
√2

2
  1010 

N

m2 . Alungirea firului sub acțiunea simultană a celor 

două forțe este: 

a) 2 mm; b) √2 μm; c) 
√2

2
 μm; d) 2 μm; e) √2 mm; f) nu știu. 

 

 

9. (5p) Un muncitor ridică un corp cu masa de 50kg folosindu-se de un 

scripete, aşa cum este ilustrat in figura alăturată. El trage de sfoară cu o forţă 

de 600 N, ridicând corpul pe o distanţă d=3 m. Prin comparaţie cu valoarea 

lucrului mecanic efectuat de muncitor, valoarea energiei potenţiale câştigată de 

corp este:  

a) cu 300J mai mică; b) aceeaşi; c) cu 300J mai mare; d) cu 150J mai mare; e) 

cu 150J mai mică; f) nu știu. 



Concurs Zircon  2022 
Clasa a-X-a Teoretic 

 
1. (două puncte) Un mol de heliu, aflat într-o butelie cu volum constant, este încălzit cu 700 K, 

presiunea crescând de 3 ori. Care era temperatura inițială? 
a. 350 K 
b. 175 K 
c. 450 K 
d. 273 K 
e. 300 K 
f.   nu știu. 

 
2. (două puncte) Un termometru greșit etalonat, introdus într-un amestec de gheață cu apă, 

indică 6°C. Introdus în apă pură care fierbe sub presiune atmosferică normală, indică 109°C. Când 
termometrul indică 40°C, valoarea aproximativă a temperaturii reale este: 

a. 33 grade 
b. 40 grade 
c. 38 grade 
d. 46 grade 
e. 43 grade 
f.  nu știu. 
 

3.   (două puncte) Aerul dintr-o anvelopă are temperatura 300K. Care este variația relativă a 
numărului de molecule din anvelopă dacă temperatura crește cu 50K, presiunea scade de două 
ori, iar volumul scade cu 25%? 

a. 0,32 
b. 0,32% 
c. 5% 
d. 0,64 
e. 20% 
f.  nu știu 

 
4. (3 puncte) Un mol de gaz poliatomic este închis într-o incintă sigilată de un litru. În vas are 

loc o scădere a presiunii cu 2atm. Căldura schimbată cu exteriorul în acest caz este:  
a. - 600 J 
b. -800 J 
c. 600 J 
d. 800 J 
e. -700 J 
f. nu știu 

 
5. (3 puncte) Într-un vas de volum V = 8,31 L se găsesc 2 moli de gaz biatomic la temperatura t 

= 27⁰C. Menținând temperatura constantă, o fracțiune f = 25% din moleculele gazului disociază în 
atomi. Atunci, presiunea gazului devine: 

a. 7,5 atm 
b. 6 atm 
c. 3 atm 
d. 8,31 atm 
e. 7 atm 
f.  nu știu. 

 
 
 



 
 
 
 

6. (3 puncte) Se consideră un proces de încălzire izobară a unei cantități de gaz monoatomic cu 
dublarea volumului. În continuare, gazul se destinde izoterm până la volumul V3 = eV2  (e = 
2,71). Raportul dintre lucrul mecanic efectuat în aceste două transformări și variația energiei 
interne corespunzătoare este: 

a. 2 
b. -3 
c. 0 
d. 5/3 
e. 3 
f.  nu știu. 
 

7. (5 puncte) Două recipiente de volume V1=8,31 L și V2=1,662 L conțin gaze ideale 
monoatomice și sunt izolate termic față de mediul exterior. Primul are presiunea p1= 1 atm și 
temperatura t1= 227°C, iar al doilea are p2= 2 atm și T2= 400 K. După ce se pun în legătură cu 
un tub cu volum neglijabil, temperatura finală (după stabilirea echilibrului termic) este: 

a. 467 K 
b. 242 K 
c. 327 K 
d. 276 K 
e. 425 K 
f. nu știu. 

 
8. (5 puncte) Într-un vas cu capacitatea calorică C = 10 J/K se află o masă m1 = 0,6 kg de apă la 

temperatura t1 = 10⁰C. În vas se introduce o masă m2=0,8 kg gheață sfărâmată cu temperatura  
t2 = -20⁰C. Se cunosc ca = 4,2 kJ/kgK, cg = 2,1kJ/kgK și λtopire gheață  = 330000J/kg. În aceste condiții, 
temperatura de echilibru este: 

a. 273 K 
b. - 10⁰C 
c. 10⁰C 
d. 289 K 
e. -5°C 
f.    nu știu. 

 
9. (5 puncte) Într-o incintă de volum V = 10 L se găsește aer uscat, în condiții normale de 

presiune și temperatură. Se introduce o masă m = 4g de apă la aceeași temperatură și se 
încălzește incinta până la temperatura t = 100⁰C. Presiunea finală în vas este: 

a. 2,05 atm 
b. 1,5 atm 
c. 3 atm 
d. 2,5 atm 
e. 1,78 atm 
f.  nu știu. 

 
Selectate și propuse de: 

Profesor Lungu Mihaela, Liceul tehnologic de transporturi și de construcții, Iași 
Profesor Galer Sorin, C.N. C. Negruzzi 



 
 

Concurs ZIRCON 2022 
FIZICA  Clasa a X-a tehnologic 

 
1. (2p) Să se calculeze densitatea dioxidului de carbon aflat la o presiune de 3 atm și 

temperatura t=3000C. Se cunoaște µCO2 = 44 g/mol. 

2,77 kg/m3 

5,29 kg/m3 

0,02·10-3 kg/m3 

0,05 kg/m3 

52,9 kg/m3 

Nu ştiu 

 

2. (2p) Care este cantitatea de substanță închisă într-o butelie de volum V = 4·10-3 m3, la 

temperatura T = 400 K și presiunea p = 8,31·105 N/m2? 

1 mol 

1 kg 

103 moli 

103 kg 

10 moli 

Nu ştiu 

 

3. (2p) Într-un balon de sticlă se află ν = 1kmol de oxigen la temperatura T1 = 300 K. 

Calculați căldura care trebuie transmisă gazului pentru ca presiunea lui să crescă de 3 

ori. (CV = 2,5R).  

12,4·106 J 

18,6·106 J 

2,48·106 J 

6,2·106 J 

1,24·106 J 

Nu ştiu 

 

4. (3p) Într-un calorimetru care conține 400g apă la temperatura t1 = 200C se adaugă 200g 

apă la temperatura t2 = 800C. Dacă neglijăm capacitatea calorică a vasului, care va fi 

temperatura de echilibru a amestecului? 

400C 

500C 

300C 

600C 

370C 

Nu ştiu 

 

5. (3p) Căldura absorbită de o masa de 80 g cloroform pentru a se vaporiza este Q = 20 

kJ. Care este căldura latentă specifică de vaporizare a cloroformului? 

25·104 J/kg 

25·104 J/kg·K 



 
 

2500 J/kg·K 

250 J/kg 

250 J/kg·K 

Nu ştiu  

 

6. (3p) Un gaz este comprimat izoterm de la volumul V1 = 8 dm3 la volumul V2 = 6 dm3. 

Știind că presiunea a crescut cu Δp = 8·103 Pa, să se calculeze presiunea inițială a 

gazului. 

24·103 Pa 

24 Pa 

30 Pa 

30·103 Pa 

3·103 Pa 

Nu ştiu 

 

7. (5p) O masa de azot N2, m = 1,4 kg, aflată la temperatura T1 = 250 K se destinde 

adiabatic efectuând un lucru mecanic L = 8,31 kJ. Care este variația relativă a 

temperaturii gazului? Se cunoaște µN2 = 28 g/mol 

0,032 

8 K 

-0,032 

-8 K 

-4 K 

Nu ştiu 

 

8. (5p) O cantitate de gaz ideal suferă o transformare descrisă de legea p·V2 = constant, 

din starea inițială cu t1 = 270C și p1 = 12·105 Pa în starea finală cu p2 = 3·105 Pa. Care 

este temperatura stării finale? 

150 K 

1500C 

13,50C 

1350C 

13,5 K 

Nu ştiu 

 

9. (5p) Să se calculeze volumul unui atom de Aluminiu, considerând atomii sfere rigide. 

Densitatea Al este ρ = 2,7·103 kg/m3, iar NA = 6,023·1026 molecule/kmol. Se cunoaște 

µAl = 27 g/mol.  

1,66·10-29 m3 

3,32·10-29 m3 

1,66·10-32 m3 

1,66·1032 m3 

3,32·10-32 m3 

Nu ştiu 
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