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Chimie pentru licee şi colegii teoretice 

Clasa a IX-a 
(2 puncte) 

1. Despre nucleu, este incorectă afirmația:

are volumul foarte mare comparativ cu restul atomului 

are volumul foarte mic comparativ cu restul atomului 

este format din protoni (p) și neutroni (n) 

cuprinde aproximativ toată masa atomului 

are stabilitate foarte mare — nu se modifică în timpul reacțiilor chimice 

2. Grupele principale ale sistemului periodic cuprind elemente care au electronul distinctiv într-un

substrat de tip: 

s sau p 

s sau f 

p sau f 

s sau d 

d sau f 

3. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată:

Electronii unui orbital se mișcă în jurul propriilor axe în sensuri diferite 

Stratul K este cel mai apropiat de nucleu și are energia cea mai mare 

Energia substraturilor unui strat scade în ordinea: ns > np > nd > nf 

Toți atomii cu număr par de electroni au numai orbitali complet ocupați 

Numărul maxim de electroni dintr-un strat este dat de relația 2∙n, unde n este numărul stratului 

4. În expresia 3p4:

3 reprezintă numărul stratului pe care se găsesc electronii 

p reprezintă nivelul stratului pe care se găsesc electronii 

4 reprezintă numărul stratului pe care se găsesc electronii 

3 reprezintă numărul de electroni 

4 reprezintă numărul de electroni necuplați 

5. Referitor la atomii 𝐶6
12 și 𝑂8

16  este corectă afirmația:

conțin un număr egal de orbitali monoelectronici 

au același număr de neutroni 

nu au orbitali monoelectronici 

au un număr diferit de substraturi ocupate cu electroni 

au un număr diferit de straturi ocupate cu electroni 

6. Ce înseamnă simbolul Ca+2?

un cation de calciu 

un electron de calciu 

un anion de calciu 

un izotop de calciu 

un atom de calciu 

7. Un orbital de tip d poate conține maxim:

2 e- 10 e- 6 e- 14 e- 8 e- 

8. În imagine este reprezentat:



    
Un orbital p 

Un orbital s 

Un nucleu atomic 

Un atom 

Un orbital d 

 

9. Particulele fundamentale care alcătuiesc anionul de fluor (Z = 9; A = 19) sunt: 

9 p+;  10 n0;  10 e− 

10 p+;  10 n0;  19 e− 

10 p+;  9 n0;  10 e− 

9 p+;  10 n0;  9 e− 

19 p+;  10 n0;  19 e− 

 

10. Un element care are configurația electronică 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 prezintă următoarele 

caracteristici: 

este situat în grupa a 2-a, perioada a 4-a 

este situat în grupa a 3-a, perioada a 3-a 

este situat în grupa a 13-a, perioada a 3-a 

este situat în grupa a 12-a, perioada a 4-a 

toate răspunsurile sunt greșite 

 

11. Selectați afirmația corectă 

Orbitalii p au formă bilobară 

Orbitalii p au formă tetralobară 

Orbitalii d au formă bilobară 

Orbitalii s au formă bilobară 

Orbitalii f au formă sferică 

 
12. Enunțul corect referitor la următoarea diagramă a substraturilor ocupate cu electroni pentru atomul 

de carbon ( 𝐶6
12 ) este: 

 
Regula lui Hund nu a fost aplicată 

Orbitalul 3 s trebuia ocupat înainte de 2p 

Carbonul nu are 6 electroni 

Pe săgeată corect este “scade energia” 

Principiul lui Pauli nu a fost respectat 

 

13. Folosind notația s, p, d, f pentru substraturile electronice, configurația electronică în ordinea de 

completare pentru un atom de seleniu ( 𝑆𝑒34
79 ) este: 



1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s23d8 4p6 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s23d9 4p5 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s24p23d8 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s23d5 4p4 

 

14. Configurațiile electronice exterioare (asociate ultimelor straturi electronice) de tipul ns2np4 

corespund elementelor chimice: 

𝑂,8
16 𝑆16

32 , 𝑆34
78 𝑒 

𝐶, 𝑆𝑖, 𝐺𝑒32
72

14
28

6
12  

𝑂,8
16 𝑆16

32 , 𝑃15
30  

𝐵𝑒,4
9 𝑀𝑔12

24 , 𝐶𝑎20
40  

𝐺𝑎,31
70 𝐴𝑙13

27 , 𝐵5
11  

 

15. Cel mai mare număr de  electroni necuplați se găsesc la: 

𝑃15
31  

𝑆𝑒34
79  

𝑀𝑔12
24  

𝐺𝑒32
73  

𝐹9
19  

 

(4 puncte) 

16. O probă de sodiu ce conține 6,022·1022 atomi reacționează stoechiometric cu oxigenul. Numărul de 

moli de oxigen consumat și masa de oxid de sodiu rezultată în reacție sunt: ( 𝑁𝑎11
23 , 𝑂8

16 ) 

0,025 mol O2 și 3,1 g oxid de sodiu 

0,05 mol O2 și 3,1 g oxid de sodiu 

0,01 mol O2 și 3,1 g oxid de sodiu 

0,05 mol O2 și 6,2 g oxid de sodiu 

Sodiul nu reacționează cu oxigenul 

 

17. Izotopii clorului cu numerele de masă 35 și 37 se găsesc în amestecul natural în raportul 3:1. Masa 

atomică a clorului și masa în grame a unui atom de clor sunt: 

35,5 g/mol; 5,89.10-23g 

36,5 g/mol; 6,06.10-23g 

35,5 g/mol; 5,89.10+23g 

36,5 g/mol; 6,06.10+23g 

Datele sunt insuficiente pentru a rezolva problema 

 

18. S-au obținut 180 mL de soluție salină prin dizolvarea a 40g de sare (NaCl) în 150 mL de apă rece 

(ρH2O= 1000 kg/m3). Densitatea soluției astfel obținute este: 

1055,5 kg/m3 

947,4 kg/m3 

1777 kg/m3 

2105,2 kg/m3 

2222,2 kg/m3 

 

19. La 1 kg de soluție de NaCl cu concentrația procentuală de 18%, se mai adaugă 2 litri de apă rece 

(ρH2O= 1000 kg/m3). Concentrația soluției nou obținute este: 

6% 

9% 

3% 

12% 

4% 

 



20.Manganul se găsește în natură sub forma unui oxid mixt, hausmanit, cu formula Mn3O4, în care 

manganul are valențele II și III. Procentul de Mn3+ în hausmanit este: (AMn= 55g/mol, AO=16 g/mol) 

48,03% 

72,05 

66,67% 

27,97% 

75% 

 

21. O probă de zinc de puritate 95% se arde, obținându-se 25,4 g oxid de zinc. Considerând 

impuritățile inerte, masa probei de zinc supusă arderii  și numărul de moli sunt: (AZn = 65 g/mol, AO = 

16 g/mol) 

21,45 g Zn și 0,31 mol Zn 

20,38 g Zn și 0,33 mol Zn 

10,7 g Zn și 0,16 mol Zn 

15,68 g  Zn și 0,24 mol Zn 

16,5 g Zn și 0,25 mol Zn 

 

22. Na2CO3 poate fi neutralizat complet prin reacția cu acid acetic (CH3COOH). Ce volum de oțet 

(soluție apoasă de acid acetic) cu concentrația procentuală masică de 8% și densitatea de 1,05 g/cm3 

poate reacționa complet cu 100 g Na2CO3? (ANa = 23 g/mol, AC = 12 g/mol, AO =16 g/mol, AH = 

1g/mol) 

1347,7mL oțet 

1415,09 mL oțet 

1132,07 mL oțet 

113,2 mL oțet 

1485,85 mL oțet 

 

23. Puritatea aurului se exprimă în carate (aurul pur are 24 carate). Aurul de 14 carate se mai numește 

aur tehnic 585 (58,5% Au) dacă este aliat cu Ag. Câte grame de argint sunt necesare pentru a se obține 

20g de Au tehnic de 14 carate? 

8,3 g Ag 

4,15 g Ag 

7,07 g Ag 

11,7 g Ag 

9,03 g Ag 

 

24. O placă de marmură cântărește 1200 g și conține 11,5 mol de carbonat de calciu și impurități. Ea se 

deteriorează din cauza ploilor acide. Ecuațiile reacțiilor care se produc în timpul acțiunii ploilor acide 

asupra plăcilor de marmură sunt:  

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑  

CaCO3 + H2SO3 → CaSO3 + H2O + CO2↑ 

Masa de CO2 care s-a format în urma acțiunii ploii acide care conține acid azotic și acid sulfuros, 

considerând că în fiecare reacție se consumă câte 1% din cantitatea inițială de carbonat de calciu din 

placă și procentul de impurități este: (ACa=  40 g/mol, AC=12 g/mol, AO= 16 g/mol, AN=14 g/mol, 

AS=32 g/mol, AH=1g/mol) 

10,12 g CO2 și 4,16% 

10,12 g CO2 și 95,83% 

5,06 g CO2 și 4,16% 

5,28 g CO2 și 4,16% 

10,56 g CO2 și 95,83% 

 

25. Numărul de electroni conținuți de 0,4 kg de calciu ( 𝐶𝑎20
40  )este:  

12,04.10+25 e- 

12,04.10+24 e- 

12,04.10+23 e- 



24,09.10+25 e- 

1,204.10+23 e- 

 

(6 puncte) 

26. Acidul clorhidric se obține în laborator din clorură de sodiu solidă și acid sulfuric concentrat. 

Știind că s-au folosit 20 mL soluție de acid sulfuric de concentrație 98% și densitate 1,841 g/mL, 

calculează masa de sare folosită și numărul de moli de acid clorhidric rezultat. (ANa = 23 g/mol, As = 

32 g/mol, ACl = 35,5 g/mol, AO = 16 g/mol, AH = 1 g/mol) 

43,08 g NaCl și 0,736 mol HCl 

23,4 g NaCl și 0,4 mol HCl 

23,4 g NaCl și 0,736 mol HCl 

48,2 g NaCl și 0,93 mol HCl 

2,34 g NaCl și 22,4 mol HCl 

 

27. Malachitul este un mineral de cupru cu formula chimică CuCO3‧Cu(OH)2, se descompune termic 

cu formare de oxid de cupru (II), dioxid de carbon și apă. Masa de oxid de cupru formată  la 

descompunerea 1,2 kg de malachit cu 4% impurități, dacă randamentul reacției de descompunere este 

de 75%. (ACu=63,5g/mol, AO=16g/mol, AH=1g/mol, AC=12g/mol)  

621,6 g CuO 

310,6 g CuO 

310,6 kg CuO 

6,216 kg CuO 

827,4 g CuO 

 

28. O granulă de potasiu cu volumul de 1,5 cm3 (ρK = 862 kg/m3) reacționează cu 200 g soluție KOH 

cu concentrația procentuală 2,5%. Masa de substanță dizolvată și concentrația procentuală a soluției 

astfel obținute este: (AK = 39 g/mol, AH = 1 g/mol, AO = 16 g/mol) 

6,85 g și 3,4% 

6,29 g și 2,5% 

6,29 g și 5% 

1,29 g și 3,3% 

Datele sunt insuficiente pentru rezolvare 

 

29. Se obține oxigen în laborator prin descompunerea a 204 mL soluție de apă oxigenată cu 

concentrația 30% și densitatea 1,11 g/mL. Numărul de moli de oxigen degajat este: (AH = 1 g/mol, AO 

= 16 g/mol) 

1 mol O2 

2 mol O2 

67,93 mol O2 

0,5 mol O2 

31,96 mol O2 

 

30. O modalitate de a obține cerneală invizibilă este de a dizolva clorură de cobalt în apă, când se 

obține o soluție incoloră sau slab roz. Câte grame de CoCl2‧6H2O trebuie adăugate la 50 mL soluție de 

clorură de cobalt de concentrație procentuală 1,25% cu densitatea 1,01g/mL pentru ca aceasta să își 

dubleze concentrația? (ACo = 59 g/mol, ACl = 35,5 g/mol, AH = 1 g/mol, AO = 16 g/mol) 

1,21 g CoCl2‧6H2O 

0,66 g CoCl2‧6H2O 

1,56 g CoCl2‧6H2O 

1,02 g CoCl2‧6H2O 

2,5 g CoCl2‧6H2O 
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Subiecte Clasa a X-a teoretic 2022 
2 puncte 

1. Formula C5H12 prezintă: 
a) 2 izomeri de catenă 
b) 3 izomeri de catenă 
c) 2 izomeri de funcțiune 
d) 3 izomeri de funcțiune 
e) 5 izomeri de catenă 

 
2. Licopina (C40H56), colorantul din roșii, are formula brută: 

a) C40H56 
b) C5H7 
c) C2H3 
d) C10H14 
e) C20H28 

 
3. Izobutanul se poate obține din butan printr-o reacție de: 

a) substituție 
b) eliminare 
c) adiție 
d) transpoziție 
e) descompunere termică 

 
4. Este fals că: 

a) Izobutanul are în moleculă același număr de legături covalente ca și butanul 
b) Butanul are temperatura de fierbere mai mare decât izobutanul 
c) Butanul este izomer de poziție cu izobutanul 
d) Omologul inferior al heptanului are în moleculă 5 legături covalente carbon-carbon 
e) Raportul atomic C:H în izobutan este de 2:5. 

 
5. Se dau electronegativitățile pentru următorii atomi: H (2,0); B (1,9); C (2,5); N (3,0) și O 

(3,5). Care legătură este cea mai polară? 
a) C-O 
b) H-O;   
c) H-B;   
d) H-C;  
e) H-N 

ii.  
6. Din 2 moli de metan supuși descompunerii termice la 1500°C rezultă: 

a) 1 mol de etenă 
b) 1 mol de acetilenă și 3 moli de hidrogen 
c) 1 mol de acetilenă și 3 moli de H2O 
d) 2 moli de CO și 6 moli de H2O 
e) 1 mol de C și 3 moli de H2O 

 
7. Acidul oleic, cel mai răspândit acid gras din grăsimile naturale, corespunde structurii 

chimice de mai jos. Precizați numărul atomilor de carbon secundari prezenți în structura 
acestui acid.  
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a) 16 
b) 14 
c) 15 
d) 18 
e) 2 

 
8. Prin reacții de dehidrogenare a alcanilor se obțin: 

a) acizi carboxilici 
b) hidrocarburi nesaturate                                
c) alcooli 
d) esteri 
e) hidrocarburi saturate 

 
9. Starea de agregare a alcanilor este condiționată de: 

a) tipul de hibridizare al atomilor în compuși 
b) numărul atomilor de oxigen din moleculă 
c) numărul atomilor de carbon din moleculă 
d) numărul de legături duble  
e) numărul atomilor de hidrogen din moleculă 

 
10. Halogenarea alcanilor are loc direct cu: 

a) Cl2 și I2 în condiții de lumină și temperatură la oricare din atomii de carbon 
b) Cl2 și Br2 în condiții de lumină și temperatură la oricare din atomii de carbon 
c) Cl2, Br2 și I2 în condiții de lumină și temperatură la atomii de carbon secundari 
d) Cl2 și Br2 în condiții de presiune la oricare din atomi 
e) I2 și Br2 la întuneric 

 
11. Descompunerea termică a alcanilor decurge la temperaturi:  

a) sub 400oC și au loc procese de cracare 
b) între 400o - 600oC și au loc doar procese de piroliză 
c) peste 400oC și au loc procese de cracare și dehidrogenare 
d) la 100oC și au loc procese de dehidrogenare 
e) la 200oC în prezența catalizatorilor de Al2O3 

 
12. Care este numărul minim de atomi de carbon al unui alcan, pentru ca în urma reacției 

de cracare să rezulte și heptenă: 
a) 9 atomi 
b) 5 atomi 
c) 7 atomi 
d) 6 atomi 
e) 8 atomi 

 
13. Selectați în funcție de starea de agregare (în c.n.) varianta corectă pentru compușii: 

C20H42;  C2H4;  C19H38;  C5H12;  C3H8;  C15H32;  C10H20 
a) solid, lichid, gaz, solid, gaz, lichid,  solid 
b) solid, gaz, solid, gaz, gaz, lichid,  solid 
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c) solid, gaz, solid, lichid, gaz, lichid, lichid 
d) lichid, gaz, solid, lichid, gaz, lichid,  solid 
e) gaz, solid, gaz, solid, lichid, solid; lichid 

 
14. Denumirea corectă a compusului este: 

 
a) 4,4,6-trietil-2,5,6,7,8-pentametildec-2-enă 
b) 6,7,7-trietil-3,4,5,6,9-pentametildec-8-enă 
c) 4,4,6-trietil-2,5,6,7,8,9-hexametilnon-2-enă 
d) 6,7,7-trietil-3,4,5,6,9,9-hexametilnonenă 
e) 4,4 -dietil-2,5,6,6,7,8-hexametildec-2-enă 

 
15. Ordonați următorii alcani în sensul creșterii punctelor de fierbere: A)3-metil-pentan, 

B)2-metil-pentan, C) n-hexan și D) 2,2-dimetil-butan.   
a) D<A<B<C ;  
b) D<B<A<C; 
c) C<B<A<D     
d) C<A<B<D   
e) B<A<D<C 

 
4 puncte 

16. Formula brută a compusului organic având compoziția exprimată prin raportul de masă 
C:H:N:O= 3:1:7:4 este: 
a) CH4N2O 
b) C2H4N2O2 
c) C2H4NO 
d) CH4NO 
e) C5H10N2O 

 
17. O substanță organică prin ardere completă formează 0,18 moli bioxid de carbon, 0,27 

moli apă și  0,09 moli bioxid de sulf. Să se stabilească formula moleculară a substanței 
cunoscând că densitatea acesteia în raport cu aerul este 2,145. 
a) CH3S 
b) C6H6S  
c) C2H6S 
d) C2H4S 
e) C3H6S 

 
18. Formula moleculară a derivatului diclorurat saturat aciclic care conține 45,8 % clor este: 

a) C4H8Cl2 
b) C3H6Cl2 
c) C2H4Cl2 
d) C3H8Cl2 
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e) C6H12Cl2 
 

19. Se dă schema de reacție: 

  
Știind că a este butanul, atunci b, d și e sunt: 

a) 1-clorobutan; 1-butenă; izobutan; 
b) 2-clorobutan; 2-butenă; 2-clorometilpropan; 
c) clorură de butil; propenă; izobutan; 
d) 3-clorobutan; 1-butenă; 2-metilpropan; 
e) clorură de butil; etenă; 2-metilpropan; 

 
20. Prin monoclorurarea fotochimică a izooctanului se obține: 

a) 1-cloro-2,2,4-trimetil pentan, 1-cloro-2,4,4-trimetil pentan, 3-cloro-2,2,4-trimetil 
pentan și 2-cloro-2,4,4-trimetil pentan 

b) 1-cloro-2,4,4-trimetil pentan, 5-cloro-2,2,4-trimetil pentan, 3-cloro-2,2,4-trimetil 
pentan și 2-cloro-2,4,4-trimetil pentan 

c) 1-cloro-2,2,4-trimetil pentan, 3-cloro-2,4,4-trimetil pentan, 1-cloro-2,4,4-trimetil 
pentan și 2-cloro-2,4,4-trimetil pentan 

d) 1-cloro-2,4,4-trimetil pentan, 2-cloro-2,2,4-trimetil pentan, 3-cloro-2,4,4-trimetil 
pentan și 2-cloro-2,4,4-trimetil pentan 

e) 1-cloro-2,2,4-trimetil pentan, 2-cloro-2,2,4-trimetil pentan, 3-cloro-2,4,4-trimetil 
pentan și 2-cloro-2,4,4-trimetil pentan 

 
21. Determinați formula moleculară a unei substanțe organice care are raportul de masă 

C:H:O = 24:3:16, știind că prin înlocuirea unui atom de hidrogen cu un atom de argint se 
formează o sare ce conține 55,958 % Ag. 
a) C4H6O2  
b) C2H3O  
c) C4H4O2Ag  
d) C4H6O  
e) C4H6OAg 

 
22. Se ard 300 Kg de n-butan cu puritatea de 85%. Numărul de moli de CO2 rezultat este: 

a) 20 x 105 moli 
b) 17,58 x 103 moli 
c) 17,70 x 105 moli 
d) 2 x 105 moli 
e) 1,758 x 105 moli 

 
23. Compoziția unei substanțe organice obținută prin analiză elementală este 26,66% 

carbon și 2,22 % hidrogen. Care este formula moleculară a substanței dacă masa ei 
moleculară este egală cu 90 g/mol? 
a) C3H6O3 
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b) C2H2O4 
c) C6H6O2 
d) CH4 
e) C2H6 

 
24. Un volum de 11,2 litri hidrocarbură gazoasă cântărește 8 g. Formula moleculară a 

hidrocarburii este: 
a) C2H6 
b) C4H10 
c) CH4 
d) C6H14 
e) C3H8 

 
25. 9 g de alcan introdus într-un recipient cu volumul de 1L exercită o presiune de 4,1 atm la 

127oC (R= 0,0821 L·atm·K-1·mol-1). Formula moleculară a alcanului este: 
a) C5H12 
b) C4H10 
c) C6H12 
d) C5H10 
e) C6H14 

 
6 puncte 

26. Un amestec format din trei alcani, aflați în raport molar de 1:3:2, se supune arderii. Să se 
calculeze volumul de aer necesar arderii a 2016 L amestec de hidrocarburi, cunoscând că 
densitățile acestora în raport cu aerul sunt 1,04:1,52:2. 
a) 59,92 m3   
b) 47,04 m3  
c) 47,88 m3 
d) 52,92 m3  
e) 49 m3 

 
27. Un amestec de metan și propan are un conținut procentual masic în hidrogen egal cu 

20%. Determinați compoziția în procente masice a amestecului. 
a) 26,7% CH4 și 73,3% C3H8  
b) 75% CH4 și 25% C3H8;   
c) 73,3% CH4 și 26,7% C3H8 
d) 50 % CH4 și 50 % C3H8 
e) 33,3% CH4 și 66,7% C3H8 

 
28. Prin arderea a 4,325 g substanță organică s-au obținut 6,6 g CO2, 1,575 g H2O și s-au 

cules 280 mL N2. Dacă aceeași cantitate de substanță este supusă unei reacții de ardere 
oxidativă sulful din compusul analizat este izolat în 5,825 g BaSO4. Determinați formula 
moleculară a substanței organice. 
a) C6H7O2N2S 
b) C5H8O2NS 
c) C6H7O3NS 
d) C4H6O3N2S 
e) C5H7O3NS 
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29. Prin descompunerea propanului se obține un amestec gazos care conține 25% C2H4, 15% 
C3H6, restul H2, CH4 și propan netransformat (procente molare). Stabiliți procentul molar 
de propan rămas netransformat (raportat la cantitatea inițială). 

a) 33,33 %    
b) 25 %    
c) 20 % 
d) 41,66% 
e) 30% 

 
30. La presiunea de 9 atm și temperatura de 80⁰C, un amestec constituit din metan și o altă 

hidrocarbură gazoasă, aflate în raport molar de 2:3, are densitatea 10,2 kg/m3. Aflați 
hidrocarbura necunoscută (R= 0,0821 L·atm·K-1·mol-1). 
a) C4H10 
b) C2H4    
c) C3H8 
d) C2H6  
e) C3H6 

 
 



Clasa a XI-a teoretic 

2 puncte 

1. Nu se obțin alcooli prin hidroliza: 

a) clorurii de alil 

b) clorurii de etil 

c) clorurii de vinil 

d) clorurii de metil 

e) iodurii de metil  

 

2. Atomii de carbon care se găsesc în grupările funcționale divalente pot fi: 

a) secundari și terțiari 

b) primari și secundari 

c) cuternari 

d) primari, secundari și terțiari 

e) terțiari 

 

3. Ordonați în ordinea crescătoare a punctelor de fierbere următorii alcooli: 

1-propanol; b) 1-hexanol; c) 2-butanol; d) 1,2-etandiol; e) 1-butanol; f) 1,2,3-propantriol 

a)  a, c, e, b, d, f 

b)  a, b, c, d, e, f 

c) e, a, c, b, f, d 

d) c, a, e, f, b, d 

e) a, e, c, b, d, f 

 

4.  Denumirea compusului cu formula C6H5Cl este: 

a) clorciclohexan 

b) clorură de benzil 

c) clorură de fenil  

d) ciclohexan 

e) monoclormetan 

 

5. Care este formula generală a alcoolilor monohidroxilici saturați? 

a) CnH3nOH 

b) CnH2n+2OH   

c) CnH2n+1OH 

d) CnH2nOH 

e) CnHnOH 

 

6. Ce alchenă se poate obține din 2-iod-2,3-dimetilpentan? 

a) 2,3-dimetil-3-pentenă   

b) 2,3-dimetil-2-pentenă 

c) 2,4-dimetil-2-pentenă 

d) 2-metil-2-pentenă 

e) 2-metil-2-butenă 

 

7. Pentru compușii Cl-CH2-CH=O și CF2=CH-CN afirmația adevărată este: 



a) primul compus are trei atomi hibridizați sp3 

b) al doilea compus are doi atomi hibridizați sp 

c) cei doi compuși au împreună 6 legături σ 

d) primul compus este un derivat amidic 

e) al doilea compus este un nitril saturat 

 

8. Compusul care are dipol moment este: 

a) dicloroetina 

b) cis-1,2- dicloroetena 

c) trans-1,2- dicloroetena 

d) hexacloroetan 

e) tetracloroetena 

 

9. Selectați afirmația adevărată privind reacțiile de substituție de tipul: 

  R-X + A-Y→ R-Y + A-X 

a) ruperea legăturii R-X se produce cu atât mai ușor cu cât legătura este mai puternică 

b) reacția de substituție este favorizată dacă ruperea legăturii A-Y se face greu 

c) formarea legăturii R-Y are loc cu atât mai ușor cu cât energia degajată este mai mică 

d) formarea legăturii A-X are loc cu atât mai ușor cu cât energia degajată este mai mare 

e) ruperea legăturii R-X se produce cu atât mai greu cu cât legătura este mai slabă 

 

10. Bromura de terț-butil prezintă în structură: 

a) 1 atom de carbon terțiar, 3 atomi de carbon primari 

b) 1 atom de carbon cuaternar, 3 atomi de carbon primari 

c) 1 atom de carbon cuaternar, 1 atom de carbon secundar, 2 atomi de carbon primari 

d) 1 atom de carbon terțiar, 1 atom de carbon secundar, 2 atomi de carbon primari 

e) 1 atom de carbon secundar, 3 atomi de carbon primari 

 

11. Selectați ordinea corectă a creșterii reactivității pentru următorii derivați halogenați: 

a) 1-bromopropan, bromură de fenil, bromură de benzil 

b) bromură de fenil, bromură de benzil, 1-bromopropan  

c) bromură de benzil, 1-bromopropan, bromură de fenil  

d) bromură de fenil,1-bromopropan, bromură de benzil 

e) 1-bromopropan, bromură de benzil, bromură de fenil  

 

12. Selectați afirmația adevărată: 

a) alcoolii inferiori la temperaturi obișnuite sunt substanțe solide 

b) alcoolii au densitatea mai mare decât densitatea apei, dar mai mică decât densitatea 

hidrocarburilor corespunzătoare 

c) densitatea compușilor halogenați este mai mică decât a hidrocarburilor 

corespunzătoare 

d) la temperatură și presiune obișnuită compușii halogenați pot prezenta toate stările de 

agregare 

e) atât compușii halogenați cât și alcoolii se clasifică după reactivitatea halogenului, 

respectiv grupării hidroxil în reacția de substituție. 

 



13. Un compus halogenat alifatic saturat aciclic ( RXe) poate fi redat prin formula generală: 

a) CnH2n+2-eXe; 

b) CnH2n+2Xe; 

c) CnH2n+2+eXe; 

d)CnH2n-eXe; 

e) CnH2n-2-eXe. 

 

14. Între atomii din structura de mai jos se stabilesc: 

 
 

a) 24 legături σ și 2 legături π  

b) 18 legături σ și 3 legături π 

c) 20 legături σ și 2 legături π 

d) 23 legături σ și 2 legături π 

e) 18 legături σ și o legătură π 

 

15. Clorura de vinil se obține industrial prin: 

a) adiția de HCl la etenă 

b) adiția de Cl2 la etină 

c) adiția de HCl la acetilenă 

d) adiția de Cl2 la acetilenă 

e) toate răpunsurile sunt corecte 

 

4 puncte 

16. Pentru formula moleculară C4H7Br se poate scrie următorul număr de izomeri aciclici 

(fără stereoizomeri): 

a) 7 

b) 8 

c) 9 

d) 5 

e) 6 

 

17. Pentru sinteza 1,2-diclorociclohexanului din ciclohexan se parcurg în ordine următoarele 

etape: 

a) halogenare fotochimică, dehidrohalogenare, alchilare 

b) substituție, eliminare, adiție 

c) adiție, transpoziție, substituție 

d) halogenare fotochimică, alchilare, dehidrohalogenare 

e) nici un răspuns corect 

 

18. Pentru a sintetiza 2,3-dibromobutan plecând de la 1-butanol se parcurg în ordine 

următoarele etape: 



a) deshidratare, adiție de Br2, dehidrohalogenare, adiție de Br2 

b) eliminare de H2O, adiție de Br2, transpoziție 

c) deshidratare, transpoziție, adiție de HBr 

d) deshidratare, adiție de HBr, dehidrohalogenare 

e) deshidratare, adiție de HBr, dehidrohalogenare, adiție de Br2 

 

19. C6H10 are molecula simetrică. După adiția unui mol de clor rezultă un compus care 

prezintă doi izomeri geometrici. Care este denumirea compusului format? 

a) 1,2-diclorohexenă 

b) 3,3-dicloro-3-hexenă 

c) 3,4-dicloro-3-hexenă 

d) 4,4-dicloro-3-hexenă 

e) 2,3-dicloro-4-hexenă 

 

20. Un amestec gazos format din metan și clorometan are densitatea în raport cu aerul egală 

cu 1,25. Să se stabilească raportul de masă în care se află cele două gaze. 

a) 0,53  

b) 0,22   

c) 0,71 

d) 0,62 

e) 0,45 

 

21. Prin adiţia apei la 17,92 L alchenă se obţin 36,8 g alcool. Identificaţi alchena și alcoolul. 

a) butenă și 2-butanol 

b) butenă și 1-butanol  

c) etenă și etanol   

d) etenă  și 1,2-dihidroxietan 

e) butenă și 1,2-dihidroxibutan 

 

22. O hidrocarbură A cu M= 16 g/mol se supune unor transformări chimice în urma cărora se 

obține produsul B. Prin clorurarea compusului B în prezența luminii se obține un produs 

principal D a cărui compoziție procentuală este 42,96% C; 2,55% H; 54,47% Cl, iar M= 

195,5 g/mol. Prin hidroliză bazică compusul D conduce la compusul E, soluția apoasă a 

acestuia din urmă având caracter acid. Compușii A, D și E sunt în ordine: 

a) metan, feniltriclorometan, alcool benzilic 

b) metan, triclorofenilmetan, acid benzoic 

c) metan, toluen, acid 3-clorobenzoic 

d) metan, triclorofenilmetan, acid 3-clorobenzoic 

e) metan, toluen, alcool 3-clorobenzilic 

 

23. Prin clorurarea a 0,6 m3 metan s-a obținut un amestec format din derivații mono și 

dihalogenat. Cunoscând că s-a utilizat 1 m3 clor și că acesta s-a consumat integral, 

stabiliți raportul molar între produșii de reacție (derivat monohalogenat : derivat 

dihalogenat). 

a) 1:2 

b) 2:1 



c) 1:3 

d) 2:3 

e) 1:1 

 

24. Se dă schema de reacții:  

 
 

 

Compușii a, b și d sunt: 

a) clorură de alil; acid etanoic; 2-propanol 

b) 1,2-dicloropropan; propanonă; alcool izopropilic 

c) clorură de alil; acid acetic; 1-propanol 

d)1-cloropropan; acid propanoic; 1,2-propandiol 

e) 2-cloropropan; acid etanoic; 1- propanol 

 

25. Se consideră un compus A. Despre acesta se știe că reacţionează cu sodiu metalic și că în 

reacție cu HCl formează un compus B ce conţine 38,4 % Cl. Densitatea acestuia din urmă 

faţă de aer este 3,2. Compusul A este: 

a) 2-propanol 

b) terț-butanol 

c) 2-pentanol 

d) 1,2-propandiol 

e) 1,4 -butandiol 

 

6 puncte 

26. 80,8 g amestec metanol şi etanol reacţionează cu 46 g sodiu. Se cere: compoziţia 

procentuală a amestecului de alcooli și volumul de gaz (măsurat la temperatura de 27°C 

şi presiunea de 4 atm) care se degajă. 

a) 31,7 % metanol și 68,3 % etanol; 6,15 L 

b) 30,1 % metanol și 69,9 % etanol; 1L 

c) 25,6 % metanol și 55,2 % etanol; 1 L 

d) 25,6 % metanol și 55,2 % etanol; 6,15 L 

e) 31,7 % metanol și 68,3 % etanol; 3,07 L 

 

27. În urma reacției cu sodiu a unui amestec echimolecular a doi monoalcooli rezultă 112 L 

hidrogen. Unul dintre alcooli are raportul de masă C:H:O = 12:3:8, iar despre celălalt se 

știe că derivă din hidrocarbura ce are în compoziție 81,82 % C, 18,18 % H și densitatea 

vaporilor în raport cu aerul 1,52. Compoziția în procente de masă a amestecului 

echimolecular de alcooli este: 

a) 56,6 % alcool inferior si 43,4 % alcool superior 

b) 50 % alcool inferior si 50 % alcool superior 



c) 43,4 % alcool inferior si 56,6 % alcool superior 

d) 66,7 % alcool inferior si 33,3 % alcool superior 

e) 33,3 % alcool inferior si 66,7 % alcool superior 

 

28. Din reacția etenei cu clorul la temperaturi de peste 300°C se obține pe lângă 1,2-

dicloroetan și 1,1,2-tricloroetan. Dacă se consideră că într-o instalație de clorurare a 

etenei se obțin 1000 kg de amestec care conține în procente de masă 75 % 1, 2-

dicloroetan și 25 % 1,1,2-tricloroetan să se calculeze cantitatea de etenă și de clor intrate 

în reacție. 

a) 245,5 kg C2H4; 19,7 kg Cl2 

b) 205,5 kg C2H4; 209,3 kg Cl2 

c) 264,5 kg C2H4; 803,7 kg Cl2  

d) 264,5 kg C2H4; 90,7 kg Cl2 

e) 245,5 kg C2H4; 190,1 kg Cl2 

 

29. Într-un reactor se obţine clorură de alil prin clorurarea propenei pure. Știind că după 

separarea HCl (prin absorbția în apă) amestecul final de reacție conţine în procente de 

masă 70 % propenă nereacţionatã, 25 % clorură de alil şi 5 % diclorpropan conversia 

utilă a reacției de clorurare este: 

a) 6,18 % 

b) 28,72 % 

c) 85,30 % 

d) 16,03 %  

e) 89,15 % 

 

30. Un compus A cu formula moleculară C4H12N2 contribuie la creșterea rezistenței plantelor 

la temperaturi ridicate și la secetă, atunci când este aplicat înainte de recoltare. Compusul 

A se poate obține și prin tratarea unui derivat dihalogenat alifatic cu amoniac. Indicați 

ordinea corectă a etapelor pentru sinteza compusului A, în condițiile în care dintre 

substanțele organice se utilizează numai metanul: 

a) piroliză, hidrogenare (Pd/Pb2+), adiție de Br2, substituție cu KCN, reducere  

b) piroliză, hidrogenare (Ni), halogenare cu Br2, substituție cu KCN, hidroliză 

c) halogenare cu Br2, hidroliză, substituție cu KCN, reducere 

d) încălzire la 400°C/60 atm, halogenare cu Br2, substituție cu KCN, reducere 

e) încălzire la 400-600°C/oxizi de nichel, substituție cu Br2, hidroliză 

 



Concurs Cristofor Simionescu – editia 19 noiembrie 2022 

 

Chimie pentru licee şi colegii teoretice 

Clasa a XII-a 
2 puncte 

1. Într-o reacție chimică se degajă o cantitate de căldură egală cu 54,55 kJ. Toate valorile acestei energii 

transformate în alte unități de măsură sunt false cu excepția: 

54550 J 

13,037 cal 

0,5455 J 

130,37 kcal 

228,237 cal 

 

2. Care este simbolul folosit în termodinamică pentru energia schimbată sub formă de căldură? 

Q 

U 

W 

J 

H 

 

3. Mase egale din două substanțe A și B primesc fiecare 25 J de energie. Daca temperatura lui A crește cu 4 

grade și temperatura lui B crește cu 8 grade, despre cele două corpuri putem spune: 

Căldura specifică a substanței A este dublă față de a substanței B 

Căldura specifică a substanței B este dublă decât a substanței A 

Căldura specifică a substanței A este egală cu a substanței B 

Nu se poate face comparație între ele 

Căldura specifică a substanței A este mai mică decât a substanței B 

 

4. Nu este unitate de măsură a energiei: 

Kelvin (K) 

kilowatoră (kWh) 

Joule (J) 

Caloria (cal) 

Ergul (Erg) 

 

5. Enunțul corect referitor la reacția:   𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 → 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

procesul este endoterm pentru că se absoarbe energie 

procesul este exoterm pentru că se absoarbe energie 

procesul este endoterm pentru că se degajă energie 

procesul este exoterm pentru că se degajă energie 

energia joacă rol de catalizator în proces 

 

6. Ana monitorizează temperatura în reacția dintre hidroxid de bariu solid și tiosulfat de amoniu și 

observă o variație a temperaturii din vasul de reacție de la 15 °C la -4 °C. Din această observație se 

poate deduce că: 

Reacția este endotermă și ΔH este pozitiv 

Reacția este endotermă și ΔH este negativ 



Reacția este exotermă și ΔH este pozitiv 

Reacția este exotermă și ΔH este negativ 

Reacția este redox 

 

7. Care dintre următoarele reacții chimice sunt exoterme: 

a) 𝐶2𝐻6 +  
7

2
𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂 

b) KOH + HCl →KCl + H2O 

c) Cl2 → 2𝐶𝑙 
reacțiile a și b 

reacțiile a și c 

reacțiile b și c 

reacțiile a, b și c 

nici una 

 

8. Pentru care dintre reacțiile următoare, care decurg la 298K și 1,01·105 Pa, variația de entalpie este 

egală cu entalpia standard de formare: 

4𝐶(𝑠) + 5𝐻2 (𝑔) + 0,5𝑂2(𝑔) → 𝐶4𝐻9𝑂𝐻(𝑙) 

𝐶4𝐻6(𝑔) +  𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐶4𝐻9𝑂𝐻(𝑙) + 0,75𝑂2(𝑔) 

4𝐶𝑂2(𝑔) + 5𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐶4𝐻9𝑂𝐻(𝑙) + 7,5𝑂2(𝑔) 

𝐶4𝐻8(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑔) →  𝐶4𝐻9𝑂𝐻(𝑙) 

8𝐶(𝑠) + 10𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐶4𝐻9𝑂𝐻(𝑙) 

 

9. Se dă reacția chimică:   2𝐴𝑙 +  𝐹𝑒2𝑂3  → 2𝐹𝑒 +  𝐴𝑙2𝑂3 Afirmațiile următoare sunt adevărate cu 

excepția: 

Al joacă rol de agent oxidant 

este o reacție redox 

este o reacție din cadrul celor intitulate de ”aluminotermie” 

este o reacție exotermă 

este o reacție de înlocuire 

 

10. Entalpia de formare a unei substanțe se determină: 

la presiunea de o atmosferă și temperatura de 298 K 

la presiunea de o atmosferă și temperatura de 273K 

la presiune constantă și temperatura de 273K 

la presiunea de o atmosferă și temperatură constantă 

la presiune constantă și temperatura de 295K 

 

 

11. Reacția de formare a acidului iodhidric este endotermă, deci: 

Entalpia de formare a acidului iodhidric este mai mare ca entalpia elementelor din care se formează 

entalpia de formare a acidului iodhidric este nulă 

entalpia de formare a acidului iodhidric este mai mică ca entalpia elementelor din care se formează 

entalpia de formare a acidului iodhidric este egală cu entalpia elementelor din care se formează 

entalpia de formare a acidului iodhidric este neutră 

 

12. Enunțul corect referitor la diferența dintre puterea calorică superioară și cea inferioară este: 

una se referă la reacția de ardere cu formare de apă lichidă și cealaltă cu formare de vapori de apă 

una este raportată la masa de combustibil, cealaltă la volum 



nu este nici o diferență 

una se măsoară în MJ/kg, cealaltă în MJ/m3N 

una este pozitivă și cealaltă negativă 

 

13. Care este seria creșterii stabilității termice pentru următoarele substanțe pentru care se cunoaște 

entalpia standard de formare: Mg(g) 147,1 kJ/mol; Hg(g) 61,4 kJ/mol; POCl3(g) -558,5 kJ/mol; 

SnCl4(g) -471,5 kJ/mol și Zr(g) 608,8 kJ/mol? 

Zr(g)  Mg(g)  Hg(g)  SnCl4(g)  POCl3(g) 

POCl3(g)  SnCl4(g)  Hg(g)  Zr(g)  Mg(g) 

Hg(g)  POCl3(g)  Mg(g)  SnCl4(g)  Zr(g) 

Mg(g)  SnCl4(g)  POCl3(g)  Hg(g)  Zr(g) 

SnCl4(g)  Mg(g)  Zr(g)  Hg(g)  POCl3(g) 

 

14. Se cunoaște: ∆𝐻𝑓,𝐻𝐶𝑙(𝑔) 
0 =  −92,31 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙. Efectul caloric de reacție pentru procesul chimic 

2𝐻𝐶𝑙(𝑔) → 𝐻2(𝑔) +  𝐶𝑙2(𝑔) este: 

+184,62 kJ 

−184,62 kJ 

− 92,31 kJ 

+92,31 kJ 

+46,16 kJ 

 

15. Legea lui Hess folosește ca principiu pentru a calcula variația de entalpie a unei reacții: 

Legea conservării energiei 

Legea proporțiilor constante 

Legea conservării echivalenților chimici 

Legea lui Avogadro 

Legea presiunilor parțiale  

 

4 puncte 

16. Se adaugă 10 mL acid azotic cu concentrația 20% și densitatea 1,15 g/mL în 90 mL apă (ρH2O = 

1000 kg/m3). Afirmația corectă despre soluția obținută este: ( 𝐻1
1 , 𝑁7

14 , 𝑂8
16 ,) 

Soluția obținută are concentrația 0,365 mol/L 

Soluția obținută are concentrația 3,65 mol/L 

Densitatea soluției obținute este mai mare decât a soluției inițiale 

În soluția obținută, concentrația ionilor de hidroniu și concentrația ionilor hidroxil nu s-au modificat  

În soluția obținută, concentrația ionilor de hidroniu a scăzut iar concentrația ionilor hidroxil a crescut  

 

17. Un litru de soluție 1 molar (1 m) de HCl reacționează cu un litru de soluție 1 molar (1 m) de 

NaOH. Ce molaritate are soluția de NaCl obtinută astfel? 

0,5 m 

0,25 m 

1 m 

1,5 m 

2 m 

 

18. Câți moli de triclorură de fosfor (PCl3) se formează știind că în reacție se degajă o cantitate de 

căldură egală cu 175 kcal și ∆𝐻𝑓
0 =  −306,42 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 ? (AP = 31 g/mol, ACl = 35,5 g/mol) 

2,39 moli 



1,75 moli 

0,57 moli 

0,239 moli 

17,5 moli 

 

19. Se dau reacțiile: 

𝑁2(𝑔) + 3 𝐻2𝑂(𝑔) → 2 𝑁𝐻3(𝑔) + 1,5 𝑂2(𝑔)    ∆𝐻1 =  +633,24 𝑘𝐽 

𝑁𝑂(𝑔) + 1,5 𝐻2𝑂(𝑔) → 𝑁𝐻3(𝑔) + 1,25 𝑂2(𝑔)   ∆𝐻2 =  +226,37 𝑘𝐽 

Efectul caloric de reacție pentru procesul:  𝑁2(𝑔) +  𝑂2(𝑔) → 2 𝑁𝑂(𝑔)    ∆𝐻 =? 

+180,5 kJ 

−180,5 kJ 

+859,61 kJ 

−859,61 kJ 

+406,87 kJ 

 

20. Câte grame de metanol s-au supus combustiei, dacă în timpul procesului s-a degajat o cantitate de 

căldură de 120,18 kcal, iar ∆𝐻𝑐𝑜𝑚𝑏 =  −726𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 ? (AC =12; AO=16; AH=1 ) 

22,17 g 

0,69 g 

5,29 g 

16,64 g 

28,98 g 

 

21. Centrala nucleară de la Cernavodă produce 1400 MW. Acumulatorul Daciei Spring are o 

capacitate de 26,8 kWh și poate fi încărcat complet în 10 ore. Câte Dacia Spring pot fi încărcate 

simultan cu energia produsă la Cernavodă? 

522388 

52238 

5223880 

5223 

522 

 

22. Carbonatul de cobalt (M = 118,94 g/mol) este o pulbere de culoare violet și se utilizează pentru 

obținerea de pigmenți. Acesta începe să se descompună dacă este încălzit la temperatura de 400 C 

conform ecuației termochimice: CoCO3(s) → CoO(s) + CO2(g), H = +81,6 kJ. Variația entalpiei 

atunci când se descompun 196,8 g de carbonat de cobalt este: 

+135 kJ 

+0,135 kJ 

-13,5 kJ 

-135 kJ 

+13,5 kJ 

 

23. Un elev a încălzit 25 g de apă de la 23,0C până la 27,92C. Aceeași cantitate de energie a folosit 

pentru a încălzi 25 g alcool etilic de la 21,6C până la 29,9C. Cât este căldura specifică a alcoolului 

etilic? Se dă căldura specifică a apei în stare lichidă 4,184 J/gC. 

2,48 J/gC 

6,84 J/gC; 

23,8 J/gC; 



1,24 J/gC; 

3,42 J/gC; 

 

24. Ce cantitate de căldură este necesară pentru a crește temperatura unei doze de suc de 355 mL de la 

0C la 20C. Se consideră căldura specifică a sucului 4,186 J/gC și densitatea de 1200 kg/m3? 

35,6 kJ 

33,6 kJ 

53 kJ 

35,6 J 

33,5 J 

 

25. Se ard 100 m3 (c.n) de alcool metilic. Cunoscând valoarea căldurii de combustie a CH3OH(g) egală 

cu -182,59 kcal/mol, determinați cantitatea de căldură degajată: 

815133,8 kcal 

643891,6 kcal 

214572,6 kcal 

756478,4 kcal 

912456,7 kcal 

 

6 puncte 

26. Considerând un experiment ipotetic, care este masa de apă caldă care, răcită de la 95 la 35°C, poate 

furniza aceeași cantitate de căldură ca cea generată de răcirea de la 140 la 130°C a 100 g abur 

supraîncălzit. Se dă căldura specifică a apei 4,184 J/gC și căldura specifică a aburului supraîncălzit 

1,87 J/gC. 

7,45 g 

4,55 g 

5,45 g  

47,5 g 

74,5 g 

 

27. Se dă reacția:    𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐴(𝑎𝑞) + 65,21 𝑘𝐽 

Știind că s-au introdus în reacție 3,5 moli H2O și 0,75 moli CaO și că se eliberează o cantitate de căldură 

de 35 kJ, atunci randamentul acestei reacții este: 

71,56% 

53,67% 

48,91% 

78% 

65% 

 

28. Se dă următoarea ecuație termochimică:  

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O (l) + 58 kJ/mol 

Cantitatea de căldură obținută dacă se amestecă 100 mL soluție de HCl 0,250 M (ρ sol HCl =1,00 g/mL) 

și 200 mL soluție de NaOH 0,150 M (ρ sol NaOH =1,00 g/mL) va fi: 

Dacă ambele soluții sunt la aceeași temperatură și căldura specifică a acestora este de 4,19 J/g °C, cât 

de mult va crește temperatura (T)?  

-1,45 kJ și 1,15C 

-2,22 kJ și 2,15C 

-3,22 kJ și 3,15C 



-4,23 kJ și 4,25C 

-1,88 kJ și 1,25C 

 

29. Entalpia standard de formare pentru un alcan este 𝛥𝐻𝑓
0 = - 131,6 kJ/mol. Formula chimică a 

alcanului dacă la arderea a 200 moli se degajă 530288kJ și cantitatea de apă care se poate încălzi 

utilizând cantitatea de căldură rezultată din arderea a 11,59 kg de alcan de la 20 la 90 C sunt: 

 Se dau: 𝛥𝐻𝑓
0H2O(g) = -241,8 kJ/mol; 𝛥𝐻𝑓

0CO2(g) = -393,5 kJ/mol și căldura specifică a apei în stare 

lichidă 4,184 J/gC. 

C4H10 și 1809 kg 

CH4 și 1071 kg 

C2H6 și 2205 kg 

C3H8 și 1543 kg 

C5H12 și 2591 kg 

 

30. O tăviță pentru cuburi de gheață conține suficientă apă pentru a realiza 18 cuburi de gheață. Fiecare 

cub de gheață are 30g. Tăvița este introdusă în congelator. Acesta utilizează CF2Cl2 drept agent 

frigorific și are căldura de vaporizare 158 kJ/g. Ce cantitate de agent frigorific trebuie vaporizată într-

un ciclu de răcire pentru a transforma apa care are temperatura de 22C în gheață cu temperatura de -

5C. Se dau: căldura specifică a gheții 2,1 J/gC, căldura latentă de congelare a apei 6,01 kJ/mol 

(MH2O=18g/mol), căldura specifică pentru apă 4,184 J/gC. 

1,49 g 

4,9 g 

8,1 g 

0,81 g  

13,9 g 
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