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Chimie pentru licee şi colegii tehnologice 

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 

orbital de tip: 

s sau p  s sau f  p sau f  s sau d  d sau f 

 

3. Numărul maxim de electroni din stratul M este: 

18  2  4  6  8 

 

4. În expresia 4d8 

8 reprezintă numărul de electroni din substrat 

4 reprezintă numărul de electroni din substrat 

8 reprezintă nivelul principal de energie 

8 reprezintă numărul electronilor necuplați 

4 reprezintă numărul de electroni necuplați 

 

5. Orbitalul cu cea mai mică energie este: 

s  p  d  f  g 

 

6. Ce înseamnă simbolul Mg+2? 

un cation de magneziu 

un cation de mangan 

un anion de magneziu 

un atom de magneziu 

un anion de mangan 

 

 

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 atomul de fluor (Z = 9; A = 19) sunt: 

9 p+;  10 n0;  9 e− 

10 p+;  10 n0;  19 e− 

10 p+;  9 n0;  10 e− 

9 p+;  10 n0;  10 e− 

19 p+;  10 n0;  19 e− 

 

10. Un element chimic are electronul distinctiv în orbitalul 3p3. Elementul se găsește: 

În grupa a 15-a (a V-a principală), perioada a 3-a 

În grupa a 13-a (a III-a principală), perioada a 3-a 

În grupa a 2-a, perioada a 3-a 

În grupa a 3-a principală, perioada a 6-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. Diagrama substraturilor ocupate cu electroni din imaginea următoare corespunde atomului: 

 
8O  7N  6C  9F  10Ne 

 

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

completare, pentru un atom de seleniu (Z=34) 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. Numărul de electroni pentru atomul cu 8 electroni în substratul 3d este: 

28 

11 

26 



10 

Datele sunt insuficiente pentru a afla răspunsul corect 

 

15. Câți neutroni sunt într-un atom neutru de 𝐶6
14 : 

8 

6 

14 

20 

Datele sunt insuficiente pentru a afla răspunsul corect 

 

(4 puncte) 

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

𝑃15
31   𝑆𝑒34

79   𝑀𝑔12
24   𝐺𝑒32

73   𝐹9
19  

 

17. Dioxidul de carbon dintr-o incintă poate fi reținut prin reacția acestuia cu Ca(OH)2. Numărul de 

moli de CO2 reținut  de 1110 g de Ca(OH)2 pur, considerând reacția completă, este: (ACa = 40 g/mol, 

AC = 12 g/mol. AO= 16 g/mol, AH = 1 g/mol) 

15 mol CO2 

150 mol  CO2 

1,5 mol CO2 

11,1 mol CO2 

Datele sunt insuficiente pentru a rezolva problema 

 

18. 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 

 

19. 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 

 

20. 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%; 

 

21. Prin reacția Mg cu vapori de apă se poate obține H2. Masa de Mg care trebuie trebuie să 

reacționeze pentru a obține 10 mol H2 este: (AMg = 24 g/mol; AO = 16 g/mol, AH = 1 g/mol) 

240 g Mg; 

24 g Mg; 

0,24 g Mg; 

2,42g Mg; 

120 g Mg; 

 



22. 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 

 

23. O cutie pentru bijuterii realizată din argint cu puritatea 92,5% cântărește 250 grame și conține: 

( 𝐴𝑔)47
108  

1,28‧1024  atomi Ag 

2,3 mol Ag 

1,4‧1024  atomi Ag 

1,4‧1023  atomi Ag 

108 mol Ag 

 

24. 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 (considerând că se obține doar 

oxid de sodiu) 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 

 

25. 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% 

 

(6 puncte) 

26. 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 

 

27. 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 = 1 

g/mol) 

1347,7 mL oțet 

1415,09 mL oțet 

1132,07 mL oțet 

113,2 mL oțet 

1485,85 mL oțet 

 

28. 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% 

 

29. 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- 

 

30. 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 

 

 



Clasa a X-a_2022_tehnologic 

2 puncte 

1. Catena liniară hidrocarbonată cu 12 atomi de carbon se numește: 

a) decan 

b) undecan 

c) dodecan 

d) 2-metil-hexan 

e) 4,5-dimetiloctan 

 

2. 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 

 

3. În minele de cărbuni metanul formează cu aerul un amestec exploziv denumit: 

a) gaz umed 

b) gaz de sondă 

c) gaz grizu 

d) gaz de baltă 

e) gaz uscat 

 

4. Care este numărul atomilor de hidrogen legați de atomii de carbon primari din izobutan:  

a. 3 

b. 12 

c. 6 

d. 9 

e. niciunul 

 

5. În urma cracării alcanilor rezultă:  

a. alcani cu număr mai mare de atomi de C decât cei de plecare 

b. alcani cu număr mai mic de atomi de C decât cei de plecare și alchene 

c. alchene și hidrogen 

d. diene 

e. hidrocarburi aromatice 

 

6. La clorurarea completă a metanului se obține: 

a) monoclorometan 

b) dicloroetan 

c) tetracloroetan 

d) tetraclorometan 

e) cloroform 

 



7. Acidul oleic, cel mai raspandit acid gras din grasimile naturale, corespunde structurii 

chimice de mai jos. Precizati numarul atomilor de carbon secundari prezenti in structura 

acestui acid.  

 
a) 16 

b) 14 

c) 15 

d) 18 

e) 2 

 

8. Formula brută a butanului este: 

a) C2H5 

b) C4H10 

c) C2H4 

d) C4H8 

e) C2H6 

 

9. Câte dintre următoarele substanțe conțin atomi de carbon nulari: CH2O; CH3I; C2H5OH; 

CH2Cl2; C2H4; CHCl3? 

a) 6 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

10. Pentru compusul 2,2-dimetil-butan, atomul de carbon din poziția 3 este: 

a) cuaternar 

b) secundar 

c) nular 

d) primar 

e) hibridizat sp  

 

11. Modul de aranjare al atomilor într-o moleculă este redat de: 

A. formula structurală   

B. formula moleculară  

C. formula brută 

E. formula rațională 

F. raportul de masă 

 

12. Izomeria geometrică se caracterizează prin: 

a) prezența unui plan de referință al moleculei 

b) rotația liberă în jurul legăturii C=C 

c) poziția substituenților în jurul unor legaturi s  

d) rotația planului de polarizare a luminii 



e) rotație în jurul unei simple legături 

 

13. Alcanii lichizi, utilizați în industria chimică ca solvenți, au proprietatea de a:  

a) se dizolva în apă   

b) se dizolva în substanţe organice 

c) reacţiona uşor cu halogenii 

d) se dehidrogena la temperaturi joase 

e) forma gazul de sinteză 

 

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

a) substituție 

b) eliminare 

c) adiție 

d) transpoziție 

e) descompunere termică 

 

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

cracare să rezulte și butenă: 

A) 3 atomi 

B) 8 atomi 

C) 7 atomi 

D) 6 atomi 

E) 5 atomi 

 

4 puncte 

16. Câți atomi-gram și câte molecule-gram se găsesc în 320 g oxigen (AO=16)? 

A. 16; 32  

B. 20; 10 

C. 16; 8 

D. 16; 16 

E. 32; 32 

 

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

hidrocarburii este: 

a) C2H6 

b) C4H10 

c) CH4 

d) C6H14 

e) C3H8 

 

18. Se ard 255 kg de n-butan. Numărul de moli de CO2 rezultat este: 

a) 2,09 x 105 moli 

b) 17,58 x 103 moli 

c) 18,70 x 105 moli 

d) 2,03 x 106 moli 

e) 1,75 x 105 moli 



 

19. La dehidrogenarea n-butanului la temperatură mai mare de 600°C se obține: 

a) numai 1-butenă 

b) numai 2-butenă 

c) metan și propenă 

d) etan și etenă 

e) 1-butenă și 2-butenă 

 

20. La arderea unui mol de hexan rezultă: 

a) 1 mol de CO2 

b) 3 mol de CO2 și 6 moli de H2O 

c) 6 moli de CO2, 3 moli de H2O și căldură 

d) 6 moli de CO2, 7 moli de H2O și căldură 

e) 12 moli de H2O 

 

21. Un alcan are raportul de masă C:H = 4,8. Indicați formula moleculară a alcanului și 

numărul de izomeri: 

a) C3H8; 2 izomeri 

b) C4H10; 2 izomeri 

c) C4H10; 3 izomeri 

d) C5H12; 3 izomeri 

e) C5H12; 2 izomeri 

 

22. Pentru structura CH3-CH2-CH3 este falsă afirmația: 

a) formula moleculară este C3H8 

b) masa moleculară este 44 g/mol   

c) nu are electroni neparticipanți  

d) are 10 legături covalente  

e) geometria moleculară este trigonală. 

 

23. 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. 

 



24. Unul dintre alcanii de mai jos prezintă doar trei izomeri. Ordinea crescătoare a punctelor 

de fierbere ale acestora este: 

a) C5H12; n-pentan<neopentan<2-metil-butan 

b) C6H14; 2,3-dimetil-butan<2-metilpentan<3-metil-pentan   

c) C4H10; butan<2-metil-propan<izobutan 

d) C5H12; neopentan<2-metil-butan < n-pentan 

e) C7H16; n-heptan<2-metil-hexan<2,3-dimetilpentan 

 

25. Se consideră reacția de amonoxidare a metanului. La doi moli de metan se consumă:  

A. 1 mol de oxigen 

B. 3/2 moli de oxigen 

C. 3/2 moli de oxigen și 1 mol de amoniac 

D. 3 moli de oxigen și 2 moli de amoniac 

E. 1 mol de amoniac 

 

6 puncte 

26. Se ard 300 kg de n-butan cu puritatea de 85 %. Volumul de oxigen necesar arderii (c.n.) 

este: 

a) 640,14 m3  

b) 650,78 m3 

c) 2,86 • 103 L 

d) 320,14 m3 

e) 914,48 L 

 

27. O substanță organică prin ardere completă formează 7,92 g bioxid de carbon, 4,86 g apă 

și 5,76 g bioxid de sulf. Să se stabilească formula moleculară a substanței cunoscând că 

masa moleculară este 62 g/mol. 

a. CH3S 

b. C6H6S  

c. C2H6S 

d. C2H4S 

e. C3H6S 

28. Să se determine formula moleculară a hidrocarburii care conține 80 % C știind că 15 g 

din această hidrocarbură introdusă într-un recipient cu volumul de 10 L exercită o 

presiune de 1,2 atm la temperatura de 20°C (R= 0,0821 L•atm•K-1•mol-1).  

A. C2H6 

B. C3H8 

C. CH4 

D.C3H9 

E.C2H4 

 

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. 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 
 



Clasa a  XI-a, Tehnologic 

2 puncte 

1. Formula chimică a bromurii de etiliden este: 

a) CH3-CH2-Br 

b) Br-CH2-CH2-Br 

c) CH3-CHBr2 

d) CH3Br 

e) CHBr3 

 

2. Clorura 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 

 

3. Selectați afirmația adevărată privind 3-bromo-1-butenă: 

a) atomul de halogen este legat de un atom de carbon hibridizat sp2 

b) prezintă reactivitate scăzută 

c) atomul de halogen este legat de un atom de carbon hibridizat sp3 și prezintă reactivitate 

normală 

d) atomul de halogen este legat de un atom de carbon hibridizat sp3 și prezintă reactivitate 

crescută 

e) atomul de halogen este legat de un atom de carbon hibridizat sp2 și prezintă reactivitate 

normală 

 

4. Selectați afirmația adevărată: 

a. alcoolii inferiori la temperaturi obișnuite sunt substanțe solide 

b. alcoolii au densitatea mai mare decât a apei, dar mai mică decât cea a 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 a grupării hidroxil în reacția de substituție 

 

5. Acidul oleic, cel mai răspândit acid gras din grăsimile naturale, este un compus nesaturat 

având structura chimică redată mai jos. Precizați ce tip de legatură este responsabilă de 

caracterul nesaturat al acestui compus.  

 
a)  C - C  

b) C = C  

c) C = O 

d) C - OH 



e) C - COOH 

 

6. Prin tratarea compușilor monohalogenați alifatici cu baze tari în mediu alcoolic se 

elimină hidracidul și se obțin: 

a. alcani 

b. alchene 

c. alchine 

d. diene 

e. alcooli 

 

7. Denumirea compusului cu structura de mai jos este: 

 
a. clorociclohexan 

b. clorură de benzil 

c. clorură de fenil 

d. ciclohexan 

e. monoclorometan 

 

8. Selectați ordinea corectă a creşterii punctelor de fierbere:  

a) alcool metilic < alcool etilic <glicerină   

b) glicerină < alcool metilic < alcool etilic 

c) glicerină < alcool etilic < alcool metilic   

d) alcool metilic < glicerină < alcool etilic 

e) alcool etilic < glicerină < alcool metilic 

 

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

 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 

 

10. Bromura de etilen și bromura de etiliden sunt: 

a) derivați halogenați ai etanului 

b) substanțe identice 

c) derivați halogenați ai etinei 

d) atât derivați halogenați ai etenei cât și ai etinei 

e) derivați halogenați ai etenei 

 

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

a) secundari și terțiari 



b) primari și secundari 

c) cuaternari 

d) primari, secundari și terțiari 

e) terțiari 

 

12. Între atomii din structura de mai jos, se stabilesc: 

 
a) 24 legături σ și 2 legături π  

b) 13 legături σ si 1 legătură π  

c) 20 legături σ si 2 legături π  

d) 23 legături σ si 2 legături π  

e) 2 legături σ și 23 legături π  

 

13. La clorurarea completă a metanului se obține: 

a) monoclorometan 

b) dicloroetan 

c) tetracloroetan 

d) tetraclorometan 

e) cloroform 

 

14. 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 

 

15. 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. 

 

4 puncte 

16. Pentru a sintetiza 1-cloro-2-propanol plecând de la alcool izopropilic se parcurg în 

ordine următoarele etape: 

a) eliminare de apă, adiție de Cl2 

b) deshidratare, adiție de HCl 

c) eliminare de apă, adiție de Cl2 + H2O 

d) adiție de HCl, eliminare de apă 



e) eliminare de apă, adiție de HCl, izomerizare 

 

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

a) 1-bromopropenă, bromură de alil, 1-bromopropan 

b) bromură de alil,1-bromopropenă, 1-bromopropan 

c) 1-bromopropan, bromură de alil, 1-bromopropena 

d) 1-bromopropan, 1-bromopropenă, bromură de alil  

e) 1-bromopropenă, 1-bromopropan, bromură de alil 

 

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

dihalogenați. Cunoscând că s-a utilizat 1m3 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 

 

19. 69,6 g cetonă saturată prin reacţie cu hidrogenul conduce la 72 g alcool monohidroxilic. 

Identificaţi alcoolul obţinut. 

a) 2-propanol 

b) 2-butanol 

c) 1-butanol 

d) 1-propanol 

e) 3-pentanol 

 

20. Denumirea corectă a compusului este? 

 
a) 4-clorometil-4,6-dietil-7-fluoro-2,5,6,8-tetrametildeca-2,7-diena 

b) 7-clorometil-5,7-dietil-4-fluoro-3,5,6,9-tetrametildeca-7,9-diena 

c) 3-clorometil-3,5-dietil-6-fluoro-1,1,4,5,7-pentametilnona-2,7-diena 

d) 4-cloroetil-4,6,-dietil-7-fluoro-2,5,6,8-tetrametildeca-2,7-diena 

e) 7-clorometil-5,7-dietil-4-fluoro-3,5,6,9-tetrametildeca-3-ena 

 

21. 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 metal 

 

22. În urma clorurării unei hidrocarburi saturate se obține un derivat dihalogenat care conține 

37,8% C și 6,3% H. Densitatea hidrocarburii clorurate raportată la H2 este 63,5. 

Hidrocarbura supusă clorurării este: 

a) C3H8 

b) C2H2Cl2 

c) C4H10 

d) C3H6Cl2 

e) C4H8Cl2 

 

23. Compoziția procentuală a clorurii de benziliden este: 

a) 52,17 % C, 3,73% H și 44,10 % Cl 

b) 66,40 % C, 5,53% H și 28,07 % Cl 

c) 50,31 % C, 5,59% H și 44,10 % Cl 

d) 49,12 % C, 4,71% H și 46,17 % Cl 

e) 32,16 % C, 2,78% H și 65,06 % Cl 

 

24.  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 

 

25.  Care din compuşii de mai jos va hidroliza cel mai greu:  

a) clorura de metil 

b) clorura de benzil 

c) clorura de fenil   

d) clorura de alil.  

e) clorura de etil  

 

6 puncte 

26. Clorura de alil se prepară industrial prin clorurarea propenei, când rezultă în amestec cu 

1,2-dicloropropan, în raport molar de 5:1. Pentru o conversie totală a propenei de 90% și 

a clorului de 80% se cere masa de propenă și volumul de clor necesari obținerii a 1,5 t de 

clorură de alil.  

a) 1098 kg și 658,8 m3  

b) 1988 kg și 658,8 m3 

c) 1098 kg și 592,9 m3 

d) 1988 kg și 592,9 m3 

e) 658,8 kg și 395,3 m3 

 



27. Determinați alcoolul saturat A, dacă se cunoaște: (1) 0,4 moli A în reacție cu sodiu 

conduce la 0,6 moli hidrogen; (2) prin arderea a 0,3 moli A se formează 20,16 L CO2. 

a) 1,2,3-propantriol 

b) etanol 

c) propanol 

d) 1,2-etandiol 

e) 1,2-propandiol 

 

28. La prepararea acidului 3-clorobenzoic s-au folosit 192 kg de metan pentru obținerea 

agentului de alchilare. Se cere cantitatea de acid obținut știind că randamentul global al 

reacțiilor este 80%. 

a) 1,6 kmol 

b) 1,4 kmol 

c) 9,6 kmol 

d) 1,7 kmol 

e) 2,5 kmol 

 

29. 80,8 g amestec metanol şi etanol reacţionează cu 46 g sodiu. Se cere: compoziţia 

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

şi presiunea de 4 atm) care se degajă.  

a) 31,68% metanol și 68,32% etanol; 6,15L  

b) 30% metanol și 70% etanol; 1L  

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

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

e) 31,68% metanol și 68,32% etanol; 3,07 L 

 

30.  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 
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Chimie pentru licee şi colegii tehnologice 

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. Se dă reacția chimică:   𝐶𝑎𝐶𝑂3  → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2    Afirmațiile următoare sunt adevărate cu excepția: 

este o reacție cu transfer de electroni 

este o reacție endotermă 

este o reacție de descompunere 

este o reacție cu aplicații industriale de obținere a varului nestins 

este o reacție eterogenă 

 

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. Se dau următoarele reacții chimice. 

a) 𝐶2𝐻6 +  
7

2
𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂 

b) KOH + HCl →KCl + H2O 

c) Cl2 → 2𝐶𝑙 
Enunțul corect referitoare la acestea este: 

Este endotermă doar reacția c 

Sunt endoterme doar reacțiile a și b 

Sunt endoterme doar reacțiile a și c 

Este endotermă doar reacția a 

Este exotermă doar reacția c 

 

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) +
1

2
𝑂2(𝑔) → 𝐶4𝐻9𝑂𝐻(𝑙) 

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

4𝐶𝑂2(𝑔) + 5𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐶4𝐻9𝑂𝐻(𝑙) +
13

2
𝑂2(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. O calorie este echivalentă cu: 

4,184‧10-3 kJ 

0,4184 kJ 

41,84 J 

418,4 J 

4184 J 

 

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 conservării presiunii 

 

4 puncte 

16. 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 

 

17. Se amestecă 250 mL soluție de acid clorhidric 0,1M cu 125 mL soluție hidroxid de sodiu 0,2M. 

Este corectă afirmația: (AH = 1g/mol, ACl = 35,5 g/mol, ANa= 23 g/mol, AO = 16 g/mol)  

Soluția obținută are concentrația 0,06 mol/L 

Soluția obținută nu conduce curentul electric 

Soluția obținută are caracter acid 

Soluția obținută are caracter bazic 

Soluția obținută are concentrația 0,025 mol/L 

 

18. Care dintre următoarele procese fizice sunt exoterme: 

 a) 1 mol H2O (l) → 1 mol H2O(g) 

 b) 1 mol NaCl (s) + nH2O + 3,88 kJ/mol → 1 mol NaCl (aq) 



 c) 1 mol NH3 (g) → 1 mol NH3 (l) 

 d) 1 mol H2O (s) → 1 mol H2O(l) 

 e) 1 mol C3H8 (l) → 1mol C3H8 (g) 

procesul c 

procesul a 

procesul b 

procesul d 

procesul e 

 

19. 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 

 

20. 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 ? 

2,39 moli 

1,75 moli 

0,57 moli 

0,239 moli 

17,5 moli 

 

21. 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 

 

22. 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 

 

23. 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 

 

24. Cunoscând faptul că valoarea căldurii standard de combustie a CS2 este egală cu -264 kcal/mol, 

entalpia de formare standard a SO2 este egală cu -70,90 kcal/mol, iar căldura standard de formare a 

CO2 este de -94 kcal/mol, entalpia de formare standard a CS2 este: 

+28,2 kcal/mol 

+20,54 kcal/mol 

-16,84 kcal/mol 

+22,72 kcal/mol 

+11,74 kcal/mol 

 

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. 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 

 

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

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

etilic? Se dă căldura specifică a apei în stare lichidă 4,184 J/g°C 

2,48 J/g°C 

6,84 J/g°C 

23,8 J/g°C 

1,24 J/g°C 

3,42 J/g°C 

 

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

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

35,6 kJ 

33,6 kJ 

53 kJ 

35,6 J 

33,5 J 



 

29. Băuturile foarte fierbinți cresc riscul de a dezvolta cancer esofagian. Într-un termos se introduc 100 

g de apă cu temperatura de 90°C și un pliculeț de ceai. Pentru că este prea fierbinte se mai adaugă 100 

g de apă cu temperatura de 10°C. Care este temperatura finală a ceaiului din termos? 

50°C 

40°C 

55°C 

cuprinsă între 60 și 70°C 

cuprinsă între 10 și 39°C 

 

30. Având în vedere criza energetică actuală orice soluție de creștere a temperaturii în locuințe este 

binevenită. Câtă căldură exprimată în Joule poate fi absorbită de o placă de granit de 1 kg, dacă aceasta 

se încălzește prin expunere la soare cu 19°C. Se dă căldura specifică a granitului 0,1 cal/g°C 

7950 J 

8950 J 

745 J 

735 J 

73500J 
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