
 IX 
Concursul de chimie  

”PETRU PONI” 
etapa pe județ -28 aprilie 2018 

SUBIECTE 

 

Subiectul I    ...............................................................................................................................20 p 

Numărul de nucleoni din nucleul atomului X este dublul numărului de electroni din învelișul 

electronic al acestuia. Peste 8 g X se adaugă 100 g apă și se obține o soluție cu caracter bazic si 

concentratia procentuala 13,75%. Stiind ca X este divalent, se cer: 

a) Identificati elementul X 

b) Scrieti configuratia electronica si precizati pozitia elementului in tabelul periodic 

c) Calculati volumul de solutie H2SO4  0,5 M necesar neutralizarii solutiei. 

Subiectul II   ............................................................................................................................25 p 

Se dizolvă acid azotic în 20 ml apa (densitatea = 1g/cm3), rezultând o soluție cu concentrația 92% 

și densitatea 1,6 g/cm3. Soluția obținută se împarte în doua părți egale, notate cu S1 si S2. 

S1 se dilueaza cu apa până cand rezulta o solutie de concentratie 1M. 

S2 reactioneaza cu o cantitate  de cupru pur, pana cand concentratia acidului azotic in solutia finala 

este jumatate din valoarea concentratiei initiale. Se cer: 

a) Masa de acid azotic care s-a dizolvat pentru a obtine solutia de concentratie 92%. 

b) Masa solutiei de concentratie 92%. 

c) Volumul de apa cu care se dilueaza S1. 

d) Masa de Cu cu care a reactionat S2. 

Subiectul III   .............................................................................................................................25 p 

Se dă schema: 

A  -----electroliza----->  a↓ + b↑ 

c  +  b ----------------> d 

a  +  d -----------------> A  + c↑ 

a  + H2O ------------->NaOH  + c↑ 

b  + H2O ←----------> d  +  c 

b  + NaOH  ----------> A  + f  + H2O 

„b” este un gaz toxic, galben-verzui , cu miros patrunzător. Se cer: 

a) Identificati substantele notate cu litere din schema de mai sus. 

b) Scrieti ecuatiile reactiilor din schema. 

c) Calculați masa de substantă A necesară obtinerii a 8,2 m3 gaz b, măsurați la 27°C si 

1140mmHg. 
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Subiectul IV  ............................................................................................................................30p 

A. In conditii standard ( 1 atm, 25°C) 1 litru substanta gazoasa simpla A cu molecule biatomice, 

cântăreste 1,148g. 

a) Determinati substanta A. 

b) Calculati masa (grame) a unei molecule de A. 

 

B. Se amestecă 200 ml solutie HCl cu pH = 2 cu 300 ml solutie HCl cu pH = 3.  Se cer: 

a) Calculati concentratia molară a solutiei finale. 

b) Calculati pH-ul solutiei finale. 

c) Ce pH prezintă o solutie de NaOH, daca 400 ml din aceasată solutie neutralizează solutia 

acidă finală. 

Se dau:  

Nr. atomice:  Li – 3   N -7   F -9   Na -11   Mg -12   Ca -20   Al – 13   S – 16   O – 8 

Nr. de masă:  Li – 7   N -14     Na -23   Mg -24   Ca -40   Al – 27   S – 32   O – 16 

R = 0,082 l · atm / mol · K 

 

 

 

 

 

NOTĂ: timp de lucru  3 ore. 
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SUBIECTUL I  ................................................................................................................. 35 puncte 

A……………………………………………………………………………………………10 puncte                                                                                                          

Selectează termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare. Scrie acest 

termen pe foaia de concurs: 

1. Hidrocarbura cu formula CnH2n+2 în care raportul masic C: H este egal cu 9: 2 este:.......( C3H8/ 

C5H12); 

2. Prin adiţia apei la etină se obține …………. . (etanol/etanal); 

3. Substanţa cu formula moleculară C6H12 care conţine 3 atomi de carbon primari, un atom de carbon 

secundar,un atom de carbon terţiar şi un atom de carbon cuaternar se numeşte ….(2,3-dimetil-1-

butenă/ 2,3-dimetil-2-butenă); 

4. Alcanii lichizi au proprietatea de a se dizolva în ……...(apă / solvenți organici) 

5. Raportul molar de combinare etanol : oxigen în reacţia de ardere este....:… (2:7/1:3) 

                                                               

B ……………………………………………………………………………..…………..10 puncte    

Pentru fiecare item al acestui subiect, notează pe foaia de concurs doar litera corespunzătoare răspunsului 

corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

1. Conține numai atomi de carbon primari: 

a) etanolul  b) acetatul de metil  c) etena d) acetilena 

 

2. Alcanul cu formula C6H14 care formează trei radicali monovalenți este: 

a) 2-metilpentan b) 3-metilpentan c) 2,2-dimetilbutan d) 2,3-dimetilbutan 

 

3. 2,1 g de alchenă necunoscută adiţionează 1,12L de H2.  

a)alchena este solidă; b) alchena are 4 atomi de carbon; c) alchena are 3 atomi;  

d) alchena are 6 atomi de hidrogen;  

 

4. Fermentaţia acetică a etanolului: 

a)are loc în absenţa O2  b) rezultă un compus  organic  cu raportul de masă   C: H: O= 

6:1:8;  c) este o reacţie de adiţie; d) are loc cu obţinerea C2H6O 

5. Folosind ca unică sursă de carbon CH4 se obţine benzen.Volumul de CH4  măsurat la 270C si 3 atm 

necesar obţinerii a 5 kmoli de benzen este : 

a)246 L                        b) 448 m3  c) 82 L                d) 246 m3 

 

Subiect II………………..................................................................................................................25 puncte      

A. La analiza a 5,8 g substanţă organică s-au obţinut 8,8 g CO2, 3,6 g H2O şi 1,12 l N2 gazos. Dacă 0, 

5 kmoli cântăresc 58 kg, care este formula moleculară a substanţei? 

10 puncte 

B. Calculează compoziţia procentuală a alcoolului benzilic. 

5 puncte 

C. Prin adiţia  unui mol de acid clorhidric la o alchină necunoscută A, masa acesteia creşte cu 44,51%. 

Determină formula moleculară a alchinei necunoscute şi scrie formulele de structură ale tuturor 

alchinelor  izomere. 

10 puncte 



 X 
Concursul de chimie  

”PETRU PONI” 
etapa pe județ -28 aprilie 2018 

SUBIECTE 

 

 

 

 

SUBIECTUL III  ........................................................................................................................... 25 puncte 

1. a) Scrie  ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a clorurii de etil din etenă. 

b) Calculează volumul de etenă de puritate 80% necesar obţinerii a 90,3 kg de produs de reacție, 

ştiind ca randamentul reacţiei este de 70%.                                                                       10 puncte             

2. Prin arderea a 20 ml amestec de propan şi butan rezultă 72 ml CO2.   

a) Scrie ecuaţiile reacţiilor de ardere.  

b) Determină care este procentul molar de propan din amestec.                                        15 puncte 

 

 

SUBIECTUL IV  .............................................................. ............................................................ 30 puncte 

1. Raportul dintre masa molară a unei alchene A şi masa molară a unei alchine B cu acelaşi număr de 

atomi de carbon este 1,077. 

a) Determină formulele moleculare ale celor două hidrocarburi. 

b) Calculează volumul de aer (20% O2 ) necesar arderii a 26,88 dm3 de amestec echimolecular din 

cele două hidrocarburi A şi B. 

.                                                                                                      10 puncte 

2. 5 kmoli de benzen se mononitrează cu un amestec sulfonitric alcătuit din soluţie de HNO3 63% şi 

soluţie de H2SO4 98%. Ştiind ca raportul molar HNO3: H2SO4 = 1:3, că HNO3 se consumă integral, 

determină masa de amestec nitrant folosită. 

20 puncte 

Se dau  mase atomice: H-1, C- 12, O- 16,  Cl-35,5,  O – 16, N- 14, S- 32  

R = 0,082 L atm/ mol K 

Volumul molar= 22,4 L/ mol 

 

 

 

 

 

Timp de lucru: 3 ore. 
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Subiectul I          20 de puncte 

Pentru fiecare item vei alege răspunsul corect indicat numai într-una din cele 5 variante de rezolvare. 

Numărul itemului și litera care indică răspunsul corect le vei scrie pe foaia de concurs. 

1. Se poate alchila: 

A. Metilamina;  B. Dietilamina; C. Fenildimetilamina; D. Clorura de tetraetilamina; E. Corecte A, B,C. 

2. Testul ,,cu fiola” pentru determinarea alcoolemiei constă în trimiterea aerului expirat printr-o 

fiolă care conține: 

A. KMnO4/H2SO4 care se înverzește;  B. KMnO4/H2O care se decolorează; 

C. K2Cr2O7/ H2SO4 care se înverzește;  D. Reactiv Tollens care se înverzește; E. Carbid care se 

înverzește. 

3. Un amestec echimolar de metanol și etanol cu masa de 7,8g se arde total. Volumul de dioxid 

de carbon degajat la ardere este: 

A. 6,72 L;  B. 7,62 L; C. 9,64 L;  D. 11,2 L; E. 22,4 L. 

4. Aranjați în ordinea creșterii caracterului acid compușii: apă (1); etanol (2); fenol (3); acid acetic 

(4); hidrochinona (5). 

A. 2; 1; 3; 5; 4;  B. 4; 3; 5; 1; 2;  C. 4; 5; 3; 1; 2;  D. 5; 4; 3; 1; 2; E. 2; 4; 5; 3; 1; 

5. Derivatul monoclorurat optic activ cu cel mai mic număr de atomi de carbon, conține în 

moleculă: 

A. 3 atomi de carbon;  B. 4 atomi de carbon; C. 5 atomi de carbon; D. 6 atomi de carbon; E. 7 atomi de 

carbon. 

6. Izomerii de poziție corespunzători formulei C3H5Cl2Br sunt în număr de: 

A. 4; B. 5;  C. 7;  D. 9;  E. 10. 

7.  Gruparea –OH fenolică este mai polară decât gruparea –OH alcoolică. În consecință, fenolii prezintă 

caracter acid: 

A. Mai slab decât al alcoolilor;     B. Mai accentuat decât al alcoolilor; 

C. mai accentuat decât al eterilor;  D. Identic cu al alcoolilor;  E. Nici un răspuns corect. 

8. Sunt corecte afirmațiile, cu excepția:  

A. Anilina este o bază mai slabă decât etilamina;  B. Dimetilamina este o bază mai tare decât amoniacul;  

C. Trietilamina este o bază mai tare decât anilina;  D. amoniacul este o bază mai tare decât dipropilamina. 

E. Anilina este o bază mai slabă decât amoniacul. 

9. Compușii cu reactivitate mărită sunt cuprinși în șirul; 

A. Clorură de benzil, iodură de alil, iodură de  benzil;   B. Clorură de benzil, bromură de vinil, iodobenzen;  

C. Bromură de alil, clorura de vinil, clormetan;  D. Clorobenzen, clorura de vinil, iodura de vinil;  E. Toate 

răspunsurile sunt corecte. 

10. Copolimerul butadien-acrilonitrilic are un conținut 5,28% azot. Care este conținutul procentual al 

monomerilor în molecula de cauciuc și care este raportul lor molar? 

A. 80% acrilonitril, 20% butadienă și raportul 1,48;   B. 50% acrilonitril, 50% butadienă și raportul 1;  C. 

25% acrilonitril, 75% butadienă și raportul 0,75;  D. 20% acrilonitril, 80% butadienă și raportul 3,93;  E. 

30% acrilonitril, 70% butadienă și raportul 2,46. 

 

Subiectul II          25 de puncte 

 

1. Mentolul se extrage din uleiul de izmă și este utilizat pentru prepararea unor medicamente și în  

cosmetică. Timolul (2-izopropil-5-metilfenolul) se găsește în ulieul de cimbru și are acțiune dezinfectantă. 

Formulele celor doi compuși sunt: 

 
a. Scrie ecuațiile reacțiilor mentolului cu sodiu și reacția de deshidratare intramoleculară. 

b. Scrie ecuația reacției dintre timol și NaOH. 

c. Calculează volumul soluției de NaOH 3M necesar pentru a reacționa cu 45 g de timol. 
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d. Calculează compoziția procentuală masică a oxigenului în mentol. 

2. Ibuprofenul constituie principiul activ al Nurofenului, medicament analgezic și antipiretic.  

Formula de structură a ibuprofenului este: 

 
a. Calculați formula moleculară și nesaturarea echivalentă a ibuprofenului; 

b. Calculează numărul stereoizomerilor optici din ibuprofen. 

Subiectul III          25 de puncte 

 Hidrocarburile sunt materii prime importante pentru obținerea unor compuși cu aplicații practice.  

1. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice de obținere a monobromobenzenului, 1,2 dibromobenzenului 

și 1,4-dibromobenzenului din benzen și brom. 

2. La bromurarea catalitică a benzenului se obține un amestec cu următoarea compoziție 

procentuală molară: 40% monobromobenzen, 15% 1,2-dibromobenzen, 20% 1,4-dibromobenzen și restul 

benzen nereacționat. Calculați volumul soluției de brom, de concentrație 4M, exprimată în litri, care s-a 

folosit la bromurarea a 1,95 L cu densitatea de 0,8kg/L. 

3. La izomerizarea a 870 de n-butan se obține un amestec gazos ce conține 12 moli de izobutan.  

Calculați randamentul reacției de izomerizare a n-butanului.  

4. Metanolul este lichid inflamabil, arde cu flacără albastră și formează produși de reacție care nu 

poluează atmosfera; el este o alternativă de combustibil în viitor. 

 Scrieți ecuația reacției care stă la baza folosirii metanolului drept combustibil. 

5. Calculați căldura (în kcal) degajată la arderea a 6,4 L metanol cu densitatea de 0,8 g/cm3, știind  

că puterea calorică a metanolului este 5400kcal/kg. 

 

Subiectul IV          30 de puncte 

1. Un alcool monohidroxilic saturat cu 68,18 carbon are aceeași masă moleculară ca un acid 

monocarboxilic saturat.  

a. să se identifice formulele chimice ale alcoolului și acidului; 

b. să se calculeze raportul dintre numărul atomilor de hidrogen din molecula acidului și cea a alcoolului;  

c. să se scrie ecuația reacției de esterificare dintre cele două substanțe identificate. 

2. 2,26 g dintr-un derivat diclorurat saturat dă la analiză 5,74 g clorură de argint. La hidroliză, derivatul 

diclorurat dă o cetonă. Se cere: 

a. identifică derivatul diclorurat și scrie formula de structură; 

b. scrie ecuația reacției de hidroliza bazică a derivatului diclorurat; 

c. calculează masa de cetonă care se obține, știind că la reacția de hidroliză participă o probă de derivat 

identică cu prima (2,26g). 

d. denumește cetona identificată (conform IUPAC și uzual). 

 

 

Se dau: AH = 1; AC = 12; AO = 16; AN = 14; ANa = 23; ABr = 80.  
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Subiectul I          20 de puncte 

 Alegeți răspunsul corect: 

1. La dizolvarea în apă, clorura de sodiu suferă un proces de: 

A. Ionizare; 

B. Oxidare; 

C. Descompunere; 

D. Disociere. 

 

2. În reacția CrCl3 + PbO2 → H2CrO4 + PbCl2, dioxidul de plumb este: 

A. Agent oxidant; 

B. Agent reducător; 

C. Catalizator; 

D. Suport; 

 

3. O soluție cu pH=7 are caracter: 

A. Acid; 

B. Neutru; 

C. Amfoter; 

D. Bazic; 

 

4. Care dintre următoarele hidrocarburi este mai stabilă? 

A. CH4 (Hf
0
 = -74,8KJ); 

B. C2H4 (Hf
0
 = 52,25KJ) 

C. C2H6 (Hf
0
 = -84,44KJ) 

D. C6H14 (Hf
0
 = 167KJ) 

 

5. Care dintre următoarele categorii de substanțe măresc activitatea catalitică? 

A. Promotori; 

B. Inhibitori; 

C. Otrăvuri; 

D. Suporturi. 

 

6. În procesul de electroliză, la catod au loc procese de: 

A. Disociere; 

B. Ionizare; 

C. Oxidare; 

D. Reducere. 

 

7. Care dintre următoarele baze are tăria cea mai mică: 

A. Hidroxid de sodiu; 

B. Hidroxid de calciu; 

C. Hidroxid de bariu; 

D. Hidroxid de litiu. 

8. Pentru reacțiile exoterme: 
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A. ΔH =0; 

B. ΔH > 0; 

C. ΔH =1; 

D. ΔH < 0. 

 

9. Care dintre următoarele concentrații în ioni de hidroniu corespunde unei soluții bazice: 

A. 5·10-2;  

B. 7·10-5;  

C. 4·10-4;  

D. 3·10-10. 

 

10. Într-un element galvanic, rolul punții de sare este: 

A. Să permită trecerea electronilor de la anod la catod; 

B. Să permită trecerea ionilor negativi de la catod la anod; 

C. Să facă legătura între pilă și consumator; 

D. Să permită trecerea ionilor de la anod la catod. 

 

Subiectul II          40 de puncte 

1. Stabilește care din următoarele reacții sunt exoterme: 

a) SO2(g) + ½O2(g) → SO3(g) + 95,72KJ 

b) ½H2(g) + ½I2(g) → 2HI(g) – 25,9KJ 

c) PCl5(g) → PCl3(g) + Cl2(g) ΔH =130 KJ 

d) 2NO2(g) →  N2O4(g) ΔH=-58,5KJ 

Justificați alegerea răspunsului. 

 

2. Entalpia de formare a metanului din elemente nu poate fi determinată experimental. 

Calculează entalpia de formare a metanului folosind următoarele ecuații de reacții 

termochimice: 

(1) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)  ΔH1 = - 212,8 kcal/mol 

(2) C(grafit) + 2O2(g) → CO2(g)   ΔH2 = - 94,05 kcal/mol 

(3) H2(g) + ½O2(g) → H2O(l)  ΔH3 = - 68,32 kcal/mol  

 

3. Calculați căldura de reacție ce se degajă la arderea a 108 g pulbere de aluminiu în oxigen 

având în vedere două reacții care urmează și entalpiile lor corespunzătoare. 

Fe2O3(s)  + 2Al(s) → Al2O3(s)  + 2Fe(topit) ΔH1 = - 836 KJ 

4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s)  ΔH2 = - 1672 KJ 

 

4. Știind că puterea calorică a acetilenei este egală cu 57955.7kJ/m3 și că entalpia standard de 

formare a dioxidului de carbon este Hf
0
CO2(g) = -393,129 KJ/mol iar a apei este Hf

0
H2O(l) = - 

285,5776 KJ/mol, se cere entalpia standard de formare a acetilenei. 
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Subiectul III          20 de puncte 

1. S-a analizat reacția: 

aA + bB → Produși 

și s-a ajuns la următoarele date exeprimentale: 

 

 Concentrația inițială [A] 
(mol/l) 

Concentrația inițială [B] 
(mol/l) 

Viteza inițială 
(mol/l·s) 

I 2,3·10-4 3,1·10-5 5,2·10-4 

II 4,6·10-4 6,2·10-5 4,16·10-3 

III 9,6·10-4 6,2·10-5 1,66·10-2 

 

a. Determinați ordinele de reacție în raport cu fiecare reactant. 

b. Scrieți expresia ecuației vitezei de reacție. 

c. Calculați valoarea constantei de viteza. 

 

Subiectul IV         20 de puncte 

1. Două băi galvanice sunt străbătute timp de o oră de un curent cu intensitatea de 2A. În 

prima 

baie avem soluție de sulfat feros, iar în a doua baie o soluție de sulfat feric. Să se calculeze 

cantitățile de fier ce se separă. (AFe = 56).  
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BAREM DE EVALUARE 

Subiectul I    ...............................................................................................................................20 p 

a) Identificarea elementului X, calcul pe baza ecuatiei:  X + 2 H2O ------> X(OH)2 + H2↑ .......2p 

  raționament ..................................................................................................................................6 p 

  X = Ca  .........................................................................................................................................2 p  

b) Configuratia electronica  ............................................................................................................2 p 

    pozitia in tabelul periodic ..........................................................................................................2 p 

c)Scrierea ecuatiei chimice  ...........................................................................................................2 p 

  raționament ...................................................................................................................................3 p 

V s = 0,4 L  .....................................................................................................................................1 p 

 

Subiectul II   ................................................................................................................................25 p 

a)raționament ................................................................................................................................3 p 

m HNO3  = 230g  .........................................................................................................................2 p 

b)m solutie = 250 g solutie 92%  ..................................................................................................2 p 

c) rationament  ...............................................................................................................................5 p 

V S1 = 78,125 ml ...........................................................................................................................1 p 

V S final = 1825 ml ........................................................................................................................1 p 

V apa = 1825 – 78,125 = 1746,875 ml  ..........................................................................................1 p 

d)ecuatia reactiei  ...........................................................................................................................2 p 

    rationament  ...............................................................................................................................5 p 

 m Cu = 19,55 g ..............................................................................................................................3 p 

Subiectul III   .............................................................................................................................25 p 

a) Identificarea substantelor    7 substante x 1p  ..................................................................7 p 

A – NaCl     a – Na   b – Cl2   c – H2   d – HCl   e – HOCl     f – NaClO3 

b) Scrierea reactiilor chimice    7 ecuatii x 2 ......................................................................14 p 

c) Rationament  ...................................................................................................................3 p 

m A = 58,5 kg ..................................................................................................................1 p 
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Subiectul IV  ..............................................................................................................................30 p 

A. a) rationament  .................................................................................................................5 p 

       Substanta A = N2  .................................................................................................................2 p 

b) m N2 = 4,65 · 10 -23 g  ..............................................................................................3 p 

 

B. a) rationament  .................................................................................................................7 p 

C M final =  4,6 · 10 -3 moli/l   .......................................................................................3 p 

 

b) pH final  =  2,33  .........................................................................................................2 p 

 

c) n NaOH  = 2,3 ·  10 -3 moli  ......................................................................................3 p 

C M = 5,75 · 10 – 3 moli/l  .........................................................................................2 p 

pH  =  14 + lg 5,75 · 10 -3 = 11,76 ............................................................................3 p 

 

    TOTAL ............................................................................................................................100 P                                        
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BAREM EVALUARE 

SUBIECT I  ..................................................................................................................... 35 puncte 

A……………………………………………………………….………….……...……...10 p 

1- C3H8; 2.-etanal; 2,3 – dimetil- 1- butenă; 4.-solvenți organici ; 5. -1:3 5x2p 

B………………………………………………………………..………….…………….10 p 

1-a; 2-c; 3- d; 4- b; 5-d. 5x2p 

SUBIECT II……………………………………………………………………………..25 p 

A.       5,8 g compus organic conţin : 2,4 g C, 0,4 g H, 1,4 g N, 1,6 g O ; C4H8N2O2                                                   10p 

B.       77,78% C, 7,41% H, 14,81 % O 5p 

C.  

n = 6                                                                                                                                        

6 izomeri                                                                                                                                     

7p 

3p 

 

10 p  

SUBIECT III  ........................................................................................................... 25 puncte 

1. ……………………………………………………………….………….……...……...10 p 

a) Ecuaţia reacţiei      

b) 56 m3                                                                                                                                                                                        

2,5p 

7,5p 

 2. ……………………………………………………………….………….……...……...15 p 

a) Ecuaţiile reacţiilor de ardere                                                                                   

b) V1 = 8 ml; V2 = 12 ml ;  

40  % propan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5p 

8p 

2p 

SUBIECT IV  .................................................................................................................. 30 puncte 

1.   ............................................................................................................................. ............... 10 p 

 

Formulele                                                                                                                      

M1/M2, n = 2                                                                                                                             

Ecuaţiile reacţiilor                                                                                                         

Numărul de moli = 0,6                                                                                                           

Volumul de oxigen = 73,92 l                                                                                                     

Volumul de aer = 369,6l                                                                                                         

2x1p = 2p 

2p 

2x1p = 2p  

1,5p                                                                                                     

1p 

1,5p 
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2. ............................................................................................................................. ..................20 p 

 

Ecuaţia reacţiei de nitrare                                                                                                          

5 kmoli de HNO3                                                                                                                       

mdHNO3 = 315kg                                                                                                                         

ms HNO3 = 500kg                                                                                                                        

15 kmoli de H2SO4                                                                                                                    

mdH2SO4 = 1470 kg                                                                        

ms H2SO4 = 1500 kg                                  

m amestec sulfonitric = 2000 kg                          

5p 

2p 

2p 

2p 

2p 

2p 

2p 

3p 

                                                 2p                                                           

TOTAL ................................100 puncte 
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I. (20 p) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

E C A A B D B D A D 

             

2p x 10=20p 
II. 1. a. Scrierea ecuațiilor chimice pentru mentol    2 p x 2 = 4 p 

    b. Scrierea ecuației chimice a timolului cu NaOH   2 p x 1 = 2 p 

    c. Vs = 0,1 L soluție NaOH 3M         6 p 

    d. % O = 10,256%                       4 p 

         

III.  1. Scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice ale benzenului cu bromul 2 p x 3 = 6 p 

2. Aflarea numărului de moli de C6H6         4 p      

    Aflarea numărului de moli de brom                 2p 

    Vs = 6,05 L Br2                   2 p 

3. η = 80%                    4 p 

  

4. CH4 + 3/2O2 → CO2 + 2H2O + Q                 2 p 

5. Q = 27648 Kcal     
 

IV.  1. a. Identificarea formulelor chimice pentanolului (C5H12O)  și a  

acidului butanoic (C4H8O2)       4 p 

b. 
𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑖𝑑

𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙
 = 

5

6
      2 p 

c. scrierea ecuației reacției de esterificare, reversibilă, specificând catalizatorul   2 p 

acid  

 

 V.  2. a. formula chimică a derivatului diclorurat C3H6Cl2 și formula de structură       6 p 

      b. ecuația reacției de hidroliză bazică                    4 p 

      c. m C3H6O = 1,16 g         2 p 

      d. IUPAC propanonă / dimetilcetonă       2 p 

          uzual - acetonă 
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I. (20 p) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

D A B C A D D D D B 

             

2p x 10=20p 

II. 40p 

1. (4 p)Reacții exoterme sunt: reacția 1 și 4.      1p x 2 = 2p 

Reacția 1 – căldura degajată este produs de reacție.    1p 

Reacția 4 – ΔH < 0        1p 

2.  (10 p) 

Ecuația de formare a metanului din elemente este: 

(4) C(grafit) + H2(g) → CH4(g)                              4 p 

Această ecuație de reacție se obține combinând cele trei ecuații de reacție:  

(4)  = (2) + 2 x (3) – (1)          6 p 

 ΔH4 = [- 04,05 + 2 x (-68,32) – (-212,8)] = -17,89 KJ 

3. (14 p) 

(1) Fe2O3(s)  + 2Al(s) → Al2O3(s)  + 2Fe(topit)   ΔH1 = - 836 KJ 

(2) 4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s)    ΔH2 = - 1672 KJ 

 

Se amplifică ecuația (1) cu 2 și se adună cu ecuația (2):    4 p 

(1') 2Fe2O3(s)  + 4Al(s) → 2Al2O3(s)  + 4Fe(topit)  ΔH1' = - 1672 KJ 

(2) 4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s)   ΔH2 = - 1672 KJ 

Rezultă ecuația (5):        6 p 

(5) 2Fe2O3(s)  + 4Al(s) + 4Fe(s) + 3O2(g) → 2Al2O3(s)  + 4Fe(topit) + 2Fe2O3(s) 

(5) 4Al(s) + 3O2(g) → 2Al2O3(s)  sau 

(5') 2Al(s) + 3/2O2(g) → Al2O3(s)   

ΔH5 = ΔH1' + ΔH2  = - 1672 + (- 1672 ) = - 3344 KJ (energia pentru 2 moli) → energia pentru 1 

mol este ΔH5/2 = ΔH5' = - 1672 KJ 

Deci: 2Al(s) + 3/2O2(g) → Al2O3(s)     ΔH5' = - 1672 KJ 

νAl = 
108

27
 = 4 moli         4 p 

2 moli Al ..................................... (- 1672) KJ 

4 moli Al ................................  z  

 z = 2 x (- 1672) = - 3344 KJ. 

 

4. (12 p) 

Ecuația reacției de ardere a acetilenei este: 

C2H2  + 5/2 O2 → 2CO2 + H2O + Q      2 p 

   H1    H2            H3 

  

 Q =   (H2  +  H3) – H1 → H1 = H2  +  H3  - Q     4 p 

 

Dacă 1000 L C2H2 ...........................57955,7KJ     2 p 

          22,4 L C2H2 .............................Q 
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 Q = 1298,2076 KJ 

Este o reacție exotermă și atunci Q se va lua cu semnul minus    2 p 

Q = - 1298,2076 KJ 

 

H1 = 2(-393,129) + (-285,5776) – (-1298,2076) = 226,3726 KJ   6 p 

Rezultă că H1 = ΔHf
0
C2H2 = 226,3726 KJ 

 

III. (20 p) 

a. Expresia generală a vitezei pentru reacții de tipul   12 p 

aA + bB → Produși,  

este: v = + k[A]nA[B]nB 

 

v2 = + k(4,16x10-4)nA(6,2x10-5) nB 

v3 = + k(9,2x10-4)nA(6,2x10-5) nB 

 

 
v2

v3
 =

+ k(4,16x10−4)nA(6,2x10−5)nB

+ 𝑘(9,2𝑥10−4)𝑛𝐴(6,2𝑥10−5) 𝑛𝐵
          → 0,25 = 0,50nA → nA = 2 

 

v1 = + k(2,3x10-4)2(3,1x10-5) nB 

v2 = + k(4,16x10-4)nA(6,2x10-5) nB 

 

 
𝑣1

𝑣2
 = 

+ k(2,3x10−4)nA(3,1x10−5)nB

+ 𝑘(4,6𝑥10−4)𝑛𝐴(6,2𝑥10−5) 𝑛𝐵
 → 0,125 = (¼)(½)nB → nB = 1 

 

b.  v = + k[A]2[B]1       4 p 

 

c.       5,2·10-4 = + k(2,3x10-4)2(3,1x10-5)1     4 p 

 k = 7,2x104 l2/ mol2x s 

 
IV.  (20 p) 

 

 Soluția 1 : FeSO4 → Fe II → 1E = 
56

2
 = 28 g    2 p 

 Soluția 2 : FeSO4 → Fe III → 1E = 
56

3
 = 18,6 g   2 p 

  

 t = 1 h = 3600s 

 Q = I x t = 2 x 3600 = 7200 C     4 p 

 

 Pentru baia ce conține sulfatul feros:     4 p 

 96500 C..................................1E FeII (28g) 

 7200 C .....................................a g 

  a = 4,2 g FeII 

 

 Pentru baia ce conține sulfatul feros:     5 p 

 96500 C..................................1E FeII (28g) 

 7200 C .....................................a g 

  a = 4,2 g FeII 

 

Pentru baia ce conține sulfatul feros:      5 p 

 96500 C..................................1E FeIII (18,6g) 

 7200 C .....................................b g 

  b = 2,79 g FeIII 


