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Clasa a IX-a
Chimie anorganică

CONCURSUL DE CHIMIE “CORIOLAN DRĂGULESCU”
 2017 
1. (2 p) Precizaţi poziţia în sistemul periodic şi caracterul chimic pentru elementul cu Z = 51:
a) perioada a 5-a, grupa 15 (VA), caracter nemetalic
b) perioada a 4-a, grupa 13 (IIIA), caracter metalic
c) perioada a 3-a, grupa 15 (VA), caracter nemetalic
d) perioada a 5-a, grupa 13 (IIIA), caracter nemetalic
e) perioada a 4-a, grupa 15 (VA), caracter metalic.
2. (2 p) Elementul chimic ai cărui atomi conţin în configuraţia învelişului de electroni 15
electroni în orbitali de tip d are numărul atomic egal cu:
a) Z = 34
b) Z = 35
c) Z = 33
d) Z = 53
e) Z = 43.
3. (3 p) Indicati locul în tabelul periodic al elementului cu masa atomică relativă 40, ştiind că
60 g din acest element conţin 72,264 x 1023 electroni în orbitali de tip s, respectiv 108,396 x
1023 electroni în orbitali de tip p:
a) perioada 6, grupa 14 (IV A)
b) perioada 4, grupa 2 (II A)
c) perioada 3, grupa 2 (II A)
d) perioada 2, grupa 14 (IV A)
e) perioada 4, grupa 16 (VI A).
4. (3 p) Se consideră două elemente X şi Y. Se ştie că elementul X formează anioni X3-, iar
elementul Y formează anioni Y-, izoelectronici cu gazul rar din perioada a 3-a. Numărul de
electroni conţinut în 4,65 g din elementul cu caracterul nemetalic cel mai slab (care are masa
atomică relativă A = 31) este:
a) 90,345x1023 electroni
b) 9,034x1022 electroni
c) 6,023x1023 electroni
d) 13,550x1023 electroni
e) 18,069x1023 electroni.
5. (2 p) Variaţia corectă a electronegativităţii pentru elementele: Mg (grupa 2, perioada 3), K
(Z=19), Cl (grupa 17, perioada a 3-a), Na (1 electron pe orbitalul 3s), P (3 electroni în
substratul 3p), O (Z = 8) este:
a) Na < K < Mg < P < O < Cl
b) Na < K < Mg < Cl < P <O
c) K < Na < Mg < P < Cl < O
d) Na < Mg < K < Cl < P < O
e) K < Mg < Na < P < O< Cl.
6. (2 p) Se consideră următoarea serie de compuşi: NH4Cl, H2O, KOH, H2S, FeCl3, SO3, CaO,
NH3. Identificati compuşii ionici din această serie.
1

a) NH4Cl, KOH, FeCl3, CaO
b) NH4Cl, FeCl3, CaO
c) KOH, FeCl3, CaO
d) H2S, FeCl3, CaO
e) KOH, H2S, FeCl3, NH3.
7. (2 p) Moleculele polare din seria: CO2, HF, I2, H2O, CH4 şi NH3, CO sunt:
a) CO2, HF, NH3, şi CO
b) HF, H2O, NH3 şi CO
c) CO2, HF, H2O şi NH3
d) HF şi H2O
e) toate.
8. (2 p) Stabiliţi ordinea creşterii punctului de topire la următoarele substanţe: N 2, H2, NH3,
H2O.
a) N2 < H2 < NH3 < H2O
b) N2 < H2 < H2O < NH3
c) H2 < N2 < NH3 < H2O
d) NH3< H2 < H2O < N2
e) H2 < N2 < H2O < NH3.
9. (4 p) Identificaţi gazul X2 şi calculaţi densitatea în condiţiile de lucru, ştiind că 710 g gaz
ocupă la presiunea de 3,73 atm şi temperatura de 100 °C, un volum de 82 L.
a) Cl2; 3,1696 g/L b) N2; 0.865 g/L
c) O2; 3,169 g/L
d) O2; 1,428 g/L
e) Cl2; 8.658 g/L
10. (4 p) Azotul dintr-o butelie de 30 L, aflat la temperatura de 25 °C şi presiunea de 2 atm,
este utilizat pentru obţinerea amoniacului. La final, presiunea buteliei, măsurată la aceeaşi
temperatură a fost de 1,2 atm. Volumul de amoniac obţinut, măsurat în condiţii normale este
de:
a) 26,18 L
b) 44,0 L
c) 20,0 L
d) 14,67 L
e) 36,67 L.
11. (4 p) Se amestecă 400 mL soluţie de NaOH cu pH = 12, cu 150 mL soluţie de HCl, cu
pH=1. pH-ul final al soluţiei a fost:
a) pHf =1,70
b) pHf = 1,82
c) pHf = 11,0
d) pHf = 13,0
e) pHf = 2,40
12. (4 p) In ecuaţia reacţiei chimice:
aFeSO4 + bK2Cr2O7 + cH2SO4 = dFe2(SO4)3 + bK2SO4 + bCr2(SO4)3 + cH2O
coeficienţii a, b, c, d au valorile:
a) 8, 1, 6, 3
b) 8, 1, 7, 4
c) 6, 2, 6, 3
d) 6, 1, 7, 3
e) 4, 2, 7, 2
13. (4 p) Într-un spaţiu închis cu volumul de 10 m3 conţinând aer (20% vol. O2) la 0C şi 1 atm
se ard 2 kg sulf cu conţinut de 20% impurităţi (solide, inerte termic). Care va fi presiunea în
acest spaţiu la 0C, după arderea completă a sulfului? (Obs. Se neglijează volumul ocupat de
solide.)
a) 1 atm; b) 1,11 atm; c) 1,25 atm; d) 1,50 atm; e) 2 atm.
14. (6 p) La temperatura de 850 °C, constanta de echilibru a reacţiei CO2 + H2  CO + H2O
este Kc = 1. Stiind că în vasul de reacţie de 1L se găsesc iniţial 0,2 moli de CO 2 şi 0,8 moli H2,
să se calculeze volumul de soluţie de Ca(OH)2 de concentraţie 0,005 M necesară absorbţiei
CO2 aflat la echilibru.
a) 6 L
b) 12 L
c) 10 L
d) 4 L
e) 8 L
2

15. (6 p) 400 g soluţie H2SO4 de concentraţie 50% se amestecă cu oleum (conţinând 20% SO3)
pentru a obţine H2SO4 pur. Masa de oleum utilizată este de:
a) 3333,33 g
b) 4246,8 g
c) 2355,55 g
d) 4444,44 g
e) 5200,55 g
16. (8 p) Intr-un vas de 1 L se introduc x moli NO2. NO2 se descompune conform reacţiei:
2NO2  2NO + O2, constanta de echilibru a procesului fiind Kc = 2,16 [mol/L]. Stiind că la
echilibru compoziţia procentuală (% vol) a NO2, respectiv NO a fost de 22,28%, respectiv
51,81%, calculaţi cantitatea iniţială de NO2 din vas.
a) 2.1 moli
b) 3.5 moli
c) 1,8 moli
d) 1,15 moli
e) 0,80 moli
17. (8 p) Tratând cu apă un amestec de CaO şi CaC2 se obţin 296 g Ca(OH)2 şi 108 g H2O.
Compoziţia amestecului iniţial în procente de masă a fost:
a) 53,33% CaO şi 46,67 % CaC2
b) 50,0% CaO şi 50,0% CaC2
c) 46,67 % CaO şi 53,33% CaC2
d) 40,0 % CaO şi 60.0% CaC2
e) 33.33% CaO şi 66,67% CaC2
18. (8 p) Se prepara soluţie 44,5% (% masă) de sulfat de magneziu pornind de la 250 g sulfat
de magneziu heptahidrat. Prin răcirea la 0°C a acestei soluţii, cristalizează 21,6 g sulfat de
magneziu heptahidrat. Concentraţia procentuală a soluţiei finale este:
a) 44,2%
b) 42.2%
c) 46.3%
d) 38.1%
e) 45.7%
19. (8 p) Soda (calcinată) anhidră, lăsată în timp, în aer, interacţionează cu vaporii de apa din
atmosferă şi cristalizează în timp sub formă de cristalohidrat. In vederea analizei sodei dintrun borcan lăsat deschis în laborator, s-a cântărit o probă de 0,3480 g sodă, care a fost tratată
cu 50 mL soluţie de HCl 0,1 M. Excesul de acid a fost titrat (neutralizat) cu 10 mL soluţie de
NaOH 0,2 M. Numărul de moli de apă cu care a cristalizat soda din borcan a fost:
a) 10
b) 5
c) 7
d) 8
e) 6
20. (8 p) Se supun descompunerii termice (care se realizează cu randament de 100%) 2,00 g
dolomită impură (impurităţi inerte termic şi chimic). Reziduul solid obţinut a avut masa de
1,12 g. O probă identică de dolomită, tratată cu soluţie de HCl 2M, a condus la un reziduu
solid de 0,16 g. Compoziţia în procente de masă a dolomitei a fost de:
a) 40% CaCO3, 56% MgCO3, 4% impurităţi
b) 62% CaCO3, 32% MgCO3, 6% impurităţi
c) 40% CaCO3, 50% MgCO3, 10% impurităţi
d) 38% CaCO3, 50% MgCO3, 12% impurităţi
e) 50% CaCO3, 42% MgCO3, 8% impurităţi
Se dau:
Numere atomice:
Mase atomice:
Constante fizice:

H  1; He  2; Li  3; Be  4; C  6; N  7; O  8; F  9; Ne  10; Na – 11;
Mg – 12; Al – 13; Si – 14; P – 15; S – 16; Cl – 17; Ar  18; K – 19; Ca – 20.
H – 1; C – 12; O – 16; S – 32; Na – 23; K – 39; Mg  24; Cl  35,5; Ca  40;
N – 14.
R = 0,082 L atm mol-1 K-1; NA = 6,022·1023 atomi mol-1
lg2= 0,3

Timp de lucru 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
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7.

Chimie organică
CLASA a X-a

În care dintre reacțiile date de alcani se rup legături C-C?
I) substituție; II) dehidrogenare; III) cracare; IV) izomerizare; V) amonoxidare; VI) oxidare
totală.
A) I, III
B) II, III, V
C) III, V, VI
D) II, IV, VI
E) III, IV, VI.

8.

Referitor la acetilura de argint se poate afirma:
A) Este o substanță solidă, roșie
B) Cu apa reacționează formând acetilenă
C) În stare uscată, la încălzire explodează
D) Are formula moleculară C2H2Ag2
E) Se obține prin reacția acetilenei cu argint.

9.

Se dau compușii:
I) acetilenă; II) butadienă; III) butină; IV) vinilacetilenă; V) stiren; VI) fenilacetilenă.
Au aceeași compoziție procentuală:
A) I, III, IV, VI
B) I, II, V
C) I, IV, VI
D) I, IV, V
E) I, III, VI.

10.

Produsul obținut prin reacția glicerolului cu acidul azotic concentrat face parte din clasa:
A) nitroderivaților
B) nitrililor
C) hidrocarburilor
D) eterilor
E) esterilor.
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11.

Chimie organică
CLASA a X-a

Se dau substanțele:
I) acetilenă; II) propină; III) 2-butină; IV) 3-hexină; V) fenilacetilenă; VI) stiren.
Reacționează cu reactivul Tollens:
A) I, II, IV
B) I, II, V
C) I, II, IV, VI
D) II, V, VI
E) I, II, IV, V.

12.

Prin tratarea izoprenului cu KMnO4 și H2SO4 se obțin:
A) Acid oxalic; CO2 și H2O
B) Acid cetopropionic; CO2 și H2O
C) Un diol
D) Acid 1,3-propandioic; CO2 și H2O
E) Acetonă și acid acetic.

13.

O hidrocarbură aromatică conține 9,43% H. Prin oxidare cu KMnO4/H2SO4 poate forma:
A) Acid benzoic
B) Acid maleic
C) Acid benzoic sau acid ftalic
D) Acid benzoic sau anhidrida ftalică
E) Acid fenilacetic sau acid ftalic.

14.

Se arde butanul cu aer (20% O2) în exces de 20% față de necesar. Care este fracția molară a
bioxidului de carbon în amestecul gazos rezultat, după condensarea apei, dacă arderea a fost
completă?
A) ≈ 0,11;

15.

B) ≈ 0,20;

C) ≈ 0,25;

D) ≈ 0,28;

E) ≈ 0,32.

O alchenă A se obține prin deshidratarea unui alcool B. Alchena A conține cu 20,85% mai
mult carbon decât B. Numărul total de izomeri ai alcoolului este:
A) 4;

B) 6;

C) 8;

D) 9;

E) 10.
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1.

Chimie organică
CLASA a X-a

Despre alcanii gazoși se poate afirma:
A) Sunt substanțe polare
B) Au miros caracteristic de hidrocarburi
C) Se dizolvă în tetraclorură de carbon
D) Nu sunt inflamabili
E) Au densitate supraunitară.

2.

Se oxidează cu K2Cr2O7/H2SO4:
I) 2-butena; II) ciclobutan; III) ciclobutena; IV) benzen; V) toluen; VI) antracen.
A) I, III
B) I, II, III, V
C) II, IV, V, VI
D) I, III, V
E) I, III, V, VI.

3.

Se consumă o cantitate mai mare de O2 la oxidarea catalitică cu V2O5 în cazul a 1g de:
A) benzen
B) aceeași pentru o-xilen și naftalen
C) o-xilen
D) naftalen
E) p-xilen.

4.

Au aceeași compoziție procentuală:
A) etenă; propenă; ciclobutenă
B) hexan; metilciclopentan;etilciclobutan
C) propenă; ciclopentenă; 2-hexenă
D) butan; propan; etan
E) ciclobutan; izobutenă; metilciclopropan.

5.

Nesaturarea echivalentă a produsului de adiție a acidului cianhidric la acetilenă este:
A) 0;
B) 1;
C) 2;
D) 3;
E) 4.

6.

Numărul total de izomeri corespunzători formulei moleculare C4H8 este:
A) 4;
B) 5;
C) 6;
D) 7;
E) 8.
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16.

Un amestec de etanol și propanol cu masa m = 39,2 g se deshidratează cu 200 g H 2SO4 98%.
La finalul reacției concentrația H2SO4 ajunge la 92,19%. Care este raportul de masă
etanol:propanol în amestecul de alcooli?
A) 0,16;

17.

D) 0,75;

E) 1.

B) 2;

C) 3;

D) 4;

E) 5.

B) 2,4 L;

C) 3,6 L;

D) 4,4 L;

E) 4,8 L.

O cantitate de 20 moli toluen se nitrează cu 30,24 kg amestec nitrant care conține HNO3:H2SO4
în raport molar 1:3.
Știind că în urma nitrării se obține un produs organic unitar și că 16,67% din HNO3 rămâne
nereacționat, să se determine concentrația procentuală a HNO 3 în amestecul nitrant epuizat,
după separarea produsului organic, știind că raportul de masă între cantitatea de apă finală și
cea inițială din amestecul sulfonitric este de 1,238:
A) 2,75%;

20.

C) 0,5;

Prin arderea a 0,448 L (c. n.) hidrocarbură cu NE = 4, a rezultat un volum de gaz pentru a cărui
absorbție completă se consumă 320 ml sol. Ca(OH) 2 0,5 M. Cantitatea de soluție KMnO4 2 M
necesară pentru a oxida în mediu de H2SO4 un amestec format din câte un mol din toți izomerii
hidrocarburii este:
A) 1,8 L;

19.

B) 0,31;

La arderea completă a 6g substanță organică A, într-o cantitate stoichiometrică de aer (cu 20%
O2) se obțin 7,2 g H2O și 13,2 g CO2. Un mol de A formează 11,2 L (c. n.) H2 prin reacția cu
Na metalic. Numărul de izomeri ai substanței A este:
A) 1;

18.

Chimie organică
CLASA a X-a

B) 6,25%;

C) 8,75%;

D) 10,64%;

E) 12,75%.

Un amestec de benzen și naftalen conține 7,336% hidrogen. Raportul molar benzen:naftalen
este:
A) 3:2;
B) 5:1;
C) 4:1;
D) 3:1;
E) 2:1 .

MASE ATOMICE:
C = 12; O = 16; H = 1; N = 14; Cl = 35,5; Br = 80; I = 127; Na = 23, S = 32; K = 39; Ag = 108; Cu
= 64.
Masa medie a aerului = 28,9; Volumul molar (conditii normale) = 22,4 l/mol (22,4 m3/Kmol)
Constanta generala a gazelor 0,082 L·atm/mol·K.

Universitatea POLITEHNICA Timișoara
Facultatea de Chimie lndustrială și lngineria Mediului

1.

Chimie organică
CLASA a XI-a

Nu se poate obține prin reducerea unui compus carbonilic:
a) propanol;
b) 2-butanol;
c) 2-metil-2-butanol;
d) 3-metil-2-pentanol;
e) izobutanol.

2.

Se obțin amine prin:
a) hidroliza acetamidei;
b) amonoliza esterilor;
c) reducerea nitroderivaților;
d) reducerea amidelor;
e) atât c) cât și d) sunt corecte.

3.

Nu se obțin compuși carbonilici prin:
a) hidroliza clorurii de metilen;
b) oxidarea ciclohexanolului;
c) hidroliza clorurii de benziliden;
d) hidroliza clorurii de benzil;
e) oxidarea alcoolilor secundari.

4.

Caracterul acid crește în seria:
a) CH3-OH,

CH3-COOH,

b) CH3-OH,

C6H5-OH,

c) Cl-CH2COOH,
d) C6H5-OH;
e) CH3-OH,
5.

Cl-CH2 COOH;

CH3-COOH,

Cl-CH2 COOH;

CH3-COOH,

CH3-OH,
C2H2,

C6H5-OH,

CH3-OH,

CH3-COOH,

C6H5-OH,

C6H5-OH;

Cl-CH2 COOH;

CH3-COOH.

Care dintre următoarele reacții nu pot avea loc?
a) 2CH3-OH+Na+Cˉ CˉNa+→ 2 CH3OˉNa++HC  CH
b) C6H5-OH + CH3OˉNa+

→ C6H5-OˉNa+ +

CH3-OH

c) CH3-COOH +C6H5-OˉNa+ → CH3-COOˉNa+ + C6H5-OH
d) C6H5-OH

+ CH3-COOˉNa+

→ C6H5-OˉNa+ + CH3-COOH
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e) NaCCNa + H2O → HCCH +
6.

Chimie organică
CLASA a XI-a

NaOH

Prin adiția HCN la propanal se obține:
a) propionitril;
b) dimetilcianhidrina;
c) α-hidroxibutironitril;
d) propionamida;
e) propilcianhidrina.

7.

Sunt procesede echilibru:
I.
II.

sinteza metanolului din gaz de sinteză;
nitrarea benzenului;

III.

sulfonarea benzenului;

IV.

esterificarea acidului acetic cu metanolul;

V.

saponificarea tristearinei.

a) II și III; b) I, III și IV;
8.

d) III, IVșiV;

e) I, II III și IV.

Care dintre compușii de mai jos pot reacționa cu NaOH în raport molar 1 : 3?
I.

crezolul;

II.

pirogalolul;

III.

tristearina;

IV.

glicerina;

V.
VI.

acetatul de o-hidroxifenil;
acetatul debenzil.

a) II;
9.

c) I, II și IV;

b) II și III;

c) III și IV;

d) II, III și IV;

e) II, III și V.

Sunt adevărate afirmațiile referitoare la benzaldehidă:
I.
II.

este lichid cu miros de migdale;
nu se poate autocondensa;

III.

se autooxidează la aer;

IV.

se obține prin hidroliza bazică a clorurii de benzil;

a) I și III;

b) II și IV;

c) II și III;

d) II, III și IV;

e) I, II și III.
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10.

Chimie organică
CLASA a XI-a

Referitor la fenol este falsă afirmația:
a) este foarte puțin solubil în apă;
b) este caustic și dezinfectant;
c) se dizolvă ușor în apă acidulată cu HCl;
d) se oxidează în contact cu aerul;
e) se dizolvă ușor în apă alcalinizată cu NaOH.

11.

Se supun hidrolizei un amestec format din: 1 mol acetilură de sodiu, 2 moli acetilură de
argint, 3 moli acetilură de cupru și 4 moli acetilură de calciu. În final se obțin:
a) 8 moli acetilenă

b) 3 moli acetilenă

2 moli acetiluri

7 moli acetiluri

d) 5 moli acetilenă

3 moli acetiluri

e) 6 moli acetilenă

5 moli acetiluri
12.

c) 7 moli acetilenă

4 moli acetiluri

În urma pirolizei metanului în vederea obținerii acetilenei se obține un amestec cu 18% C 2H2,
70% H2 și restul CH4 netransformat.
Densitatea amestecului în raport cu azotul, în condiții normale este:
a) 0,286;

13.

b) 0,365;

c) 0,418;

d) 0,725;

e) 0,802.

Un amestec echimolecular format din câte un mol din izomerii corespunzători formulei
C3H6Cl2 este hidrolizat complet în mediu bazic. După separare, produșii rezultați la hidroliză
reacționează cu Na. Cantitatea de H2 formată în reacție cu Na în c. n. este:
a) 22,4 L;

14.

b) 33,6 L;

c) 44,8 L;

d) 11,2 L;

e) 67, 2 L.

440 g acetaldehidă a fost supusă reacției de condensare în mediu bazic. Amestecul de
produse a fost tratat cu Na, formând 22,4 L H2 (c. n.). Ce cantitate de apă a rezultat în urma
reacțiilor de condensare știind că nu a rămas acetaldehidă nereacționată.
a) 18 g;

15.

b) 27 g;

c) 36 g;

d) 54 g;

e) 63.

Numărul de produși de reacţie ce se pot obține prin condensarea butanonei cu ea însăși,
luând în considerare toţi izomerii acestora, este:
a) 5;

b) 4;

c) 6;

d) 8;

e) 10.
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16.

Chimie organică
CLASA a XI-a

O soluție de hidrochinonă în etanol reacționează complet cu 20 ml sol. NaOH 0,2M. Aceeași
cantitate de soluție, prin reacție completă cu Na, degajă 0,224 L H 2 (c.n.).
Concentrația procentuală a difenolului în soluție este de:
a) 23%;

17.

b) 30%;

c) 42%;

d) 18%;

e) 12%.

Un amestec format din câte un mol din toți alcoolii izomeri corespunzători formulei C 4H10O
este oxidat cu K2Cr2O7 în mediu de H2SO4. Cantitatea de K2Cr2O7 consumată la oxidare este
de:
a) 0,66 moli;

18.

b) 2 moli;

c) 0,33 moli;

d) 1 mol;

e) 1,33 moli.

Ce volum de gaz de sinteză, măsurat la 270C și 10 atm trebuie să se obțină prin reacția
metanului cu vapori de apă, pentru a asigura producerea a 653 kg metanol, cu concentrația
de 98%, dacă reacția de sinteză a metanolului decurge cu η = 80%?
a) 246 L;

19.

b) 128m3;

c) 326 m3;

d) 244 L;

e) 246m3.

Un acid monocarboxilic aromatic are un conținut de 23,53% oxigen. Numărul izomerilor
acizi și esteri corespunzatori formulei moleculare gǎsite este:
a) 6;

20.

b) 8;

c) 10;

d) 12;

e) 9.

Raportul dintre conţinutul de carbon (procente de masă) a unei aldehide şi cel al produsului
de condensare crotonică al acesteia este de 0,845. Care este numărul de izomeri stabili ce
corespund formulei moleculare a aldehidei?
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.

MASE ATOMICE:
C = 12; O = 16; H = 1; N = 14; Cl = 35,5; Br = 80; I = 127; Na = 23, S = 32; K = 39; Ag = 108; Cu
= 64.
Masa medie a aerului = 28,9; Volumul molar (conditii normale) = 22,4 l/mol (22,4 m3/Kmol)
Constanta generala a gazelor 0,082 L·atm/mol·K.
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1.

2.

Prin oxidarea cărei alchene se obține doar butanonă?
a)

2,3-dimetil hexenă;

b)

4-octenă;

c)

3-metil-2-heptenă;

d)

3,4-dimetil-3- hexenă;

e)

3,4-dimetil-2- hexenă.

Metanolul poate fi obținut într-o singură etapă din:
a) gaz de sinteză;
b) formaldehidă;
c) metan;
d) prin oricare din variantele a), b) și c);
e) doar prin variantele a) și c).

3.

4.

5.

Caracterul bazic crește în seria:
a)

dietilamină, etilamină, amoniac, anilină;

b)

anilină, etilamină, amoniac, dietilamină;

c)

anilină, amoniac, etilamină, dietilamină;

d)

dietilamină, etilamină, anilină, amoniac;

e)

amoniac, anilinǎ, etilaminǎ, dietilaminǎ.

Sunt derivați funcționali ai acizilor carboxilici:
a)

anhidridele, amidele și aminele;

b)

clorurile de alchil, nitrilii și esterii;

c)

esterii, clorurile acide și amidele;

d)

esterii, nitrilii și aminele;

e)

amidele; anhidridele şi fenolii.

Referitor la uleiuri sunt corecte următoarele afirmații:
I)
II)

toate uleiurile sunt stabile la aer;
prin hidroliză în mediu bazic formează săpun;

III)

prin hidrogenare devin solide;

IV)

nu hidrolizează în mediu acid.

Chimie organică
CLASA a XII-a
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a) II și III;
6.

b) I, II și IV;

Chimie organică
CLASA a XII-a

c) II și IV;d) II, III și IV;

e) toate afirmaţiile sunt corecte.

Au caracter reducator: acidul oxalic (I), acidul acetic (II), acetona (III), hidrochinona(IV),
acidul formic(V), acroleina (VI), etanalul (VII), benzaldehida(VIII).
a) I, II, IV, V şi VIII;
b) I, IV,V, VI, VII şi VIII;
c) I, IV,V, VI, şi VIII;
d) I, II, IV,V, VI, VII şi VIII;
e) toţi.

7.

8.

Dintre următoarele reacții, nu sunt posibile:

a) I; III; IV;

b) II; III; IV;

d) III; IV; V;

e) II; IV; V.

Nu reacționează cu reactivul Tollens:
a) glucoza;

9.

c) II; IV; VI;

b) zaharoza;

c) acetilena;

d)acroleina;

e) 3-metil-1-butina.

Dintre următorii acizi, nu formează anhidridă:
I)

acidul maleic;

II)

acidul o-ftalic;

III)

acidul izoftalic;

IV)

acidul fumaric;

V)

acidul tereftalic.

a) I; III; IV;

b) I; IV; V;

c) II; IV; V;

d) III; IV; V;

e) IV; V.
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10.

Chimie organică
CLASA a XII-a

Indicele de saponificare reprezintă cantitatea de KOH (mg) necesară pentru a saponifica 1g
de substanță. Valoarea indicelui de saponificare al dioleostearinei este:
a) 128,4;

11.

c) 189,6;

d) 208,4;

e) 104,6.

Procentul de carbon al tetrapeptidului glutamilalanilaspartil lisinei este:
a) 55,4;

12.

b) 211,2;

b) 54,6;

c) 52,0;

d) 46,85;

e) 49,8.

Un amestec gazos format din propan, propină, propenă și hidrogen aflați în raport molar
2:1:2:5 este trecut peste un catalizator de Ni, rezultând un amestec ce nu decolorează apa de
brom. Scăderea de volum în procente este de:
a) 40%;

13.

b) 33,3%;

c) 25%;

d) 35%;

e) 16,6%.

Un acid monocarboxilic aromatic are un conținut de 23,53% oxigen. Numărul izomerilor
acizi și esteri corespunzători formulei moleculare găsite este:
a) 6;

14.

b) 8;

c) 10;

d) 12;

e) 9.

Se obține o oligopeptidă prin condensarea a n molecule de acid glutamic. Raportul între
conținutul procentual de carbon al aminoacidului şi cel al peptidei este 0,895. Valoarea lui n
este:
a) 3;

15.

b) 4;

c) 5;

d) 6;

e) 7.

Un alcool saturat monohidroxilic A conţine 64,86% carbon. Un amestec format din câte un
mol din toţi alcoolii izomeri cu aceeaşi formulă moleculară cu A, consumă la oxidare în
mediu de H2SO4 un volum de K2Cr2O7 1M egal cu:
a) 0,6 L;

16.

b) 1,2 L;

c) 1,8 L;

d) 2,66 L;

e) 2,4 L.

O cantitate de 200 g soluție etanol, de concentrație 92% se deshidratează cu 800g soluție
96% H2SO4. La finalul reacției concentrația acidului rezidual este:
a) 86,5;

17.

b) 7,52;

c) 72,3;

d) 69,5;

e) 64,8.

O probă de 1,78 g ulei se tratează cu un volum de 30 ml soluție KOH 0,1M și se refluxează
în vederea saponificării. La finalul reacției, excesul de KOH este neutralizat cu 5 cm3 sol.
HCl 0,2M (I.S. = mg KOH/1g ulei). Indicele de saponificare (I.S.) al uleiului este:
a) 139,2;

b) 149,5;

c) 201,3;

d) 195,4;

e) 188,8.
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18.

Un mol de tristearină se saponifică cu soluție 32% NaOH în exces de 60% față de cantitatea
stoechiometric necesară. Pentru a facilita separarea săpunului se adaugă 100g soluție NaCl
20%. Săpunul separat are un conținut de 8% apă. Care este concentrația glicerinei în faza
apoasă după separarea completă a săpunului?
a) 8,62%;

19.

Chimie organică
CLASA a XII-a

b) 10,24%;

c) 16,08%;

d) 18,36%;

e) 19,5%.

O probă cu masa 10g din tetrapeptidul Glu-Asp-Ser-Val reacţionează complet cu un volum
v1 soluţie 2M NaOH. O altă probă, identică cu prima se hidrolizează, iar aminoacizii rezultaţi
reacţionează complet cu un volum v2 soluţie 2M. Raportul v1:v2 este:
a) 1:2;

20.

b) 1:3;

c) 2:3;

d) 3:2;

e) 3:4.

Se esterifică 52mL etanol cu densitatea d-0,8g/mL de concentraţie 96% cu 40mL acid acetic
cu densitatea d=1,05g/mL. După separarea esterului, acidul nereacţionat se neutralizează cu
20mL sol NaOH 1M. Cantitatea de etanol nereacţionat este:
a) 3,24 g;

b) 8,65 g;

c) 10,24 g;

d) 12,64 g;

e) 14,08 g.

MASE ATOMICE:
C = 12; O = 16; H = 1; N = 14; Cl = 35,5; Br = 80; I = 127; Na = 23, S = 32; K = 39; Ag = 108; Cu
= 64.
Masa medie a aerului = 28,9; Volumul molar (conditii normale) = 22,4 l/mol (22,4 m3/Kmol)
Constanta generala a gazelor 0,082 L·atm/mol·K.
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Clasa a XII-a
Chimie anorganică

CONCURSUL DE CHIMIE “CORIOLAN DRĂGULESCU”
− 2017 −
1. (3 p) Dintre soluţiile de: KClO4, NH4Br, NaCN, CH3COONH4, KOH, de aceeaşi
concentraţie, cel mai mic pH îl are soluţia de:
a) KClO4
b) NH4Br
c) NaCN
d) CH3COONH4
e) KOH.
2. (4 p) O soluţie de KOH cu concentraţia 10-3 mol L-1 are:
a) pH = 3
b) [HO-] = 10-7 mol L-1
d) pH = 7
e) pOH = 7.

c) [H3O+] = 10-11 mol L-1

3. (2 p) Care dintre următoarele specii chimice poate funcţiona ca amfolit acido-bazic?
a) NaHCO3
b) Fe(OH)3
c) Na3PO4
d) Ca(OH)2
e) Fe(OH)2.
4. (4 p) Se consideră reacţiile:
(I) PbS +4H2O2 → PbSO4 + 4H2O
(II) Ag2O + H2O2 → 2Ag + H2O + O2
(III) 2KI + H2SO4 + H2O2 → I2 + 2H2O + K2SO4
(IV) 2KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2O2 → K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O + 5O2
Apa oxigenată are caracter reducător:
a) I, IV
b) I, II
c) I, III
d) toate

e) II, IV.

5. (3 p) În ecuaţia reacţiei chimice:
5H2C2O4 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 10CO2 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
a) H2C2O4 este agentul oxidant b) KMnO4 este agentul reducător c) H2SO4 este agentul oxidant
d) KMnO4 este agentul oxidant
e) H2SO4 este agentul reducător.
6. (6 p) 60 g amestec format din oxidul unui metal bivalent (MMO = 81 g mol-1) şi oxidul unui
metal trivalent (M'M2O3 = 160 g mol-1) se reduce cu 20 L CO (condiţii normale de temperatură
şi presiune). Determinaţi compoziţia procentuală a acestui amestec.
a) 39,58% CuO şi 60,42% Fe2O3
b) 60,42% ZnO şi 39,58% Fe2O3 c) 50% CuO şi 50% Fe2O3
d) 70% ZnO şi 30% Fe2O3
e) 50% ZnO şi 50% Fe2O3.
7. (3 p) Stabiliţi corelaţia:
1. Ba2+
a. cu soluţie NaCl → precipitat alb
2. Ag+
b. cu soluţie Na2CrO4 → precipitat galben
3. Cu2+
c. cu soluţie KSCN → coloraţie roşu închis
3+
4. Fe
d. cu soluţie NH3 în exces → coloraţie albastru intens
a) 1b 2c 3d 4a
b) 1d 2a 3c 4b
c) 1a 2c 3b 4d
d) 1b 2a 3d 4c
e) 1b 2d 3a 4c.
8. (4 p) Valorile coeficienţilor ecuaţiei reacţiei:
mCH2=CH2 + nKMnO4 + xH2O → mOH-CH2-CH2-OH + nMnO2 + yKOH sunt :
a) m = 3, n = 2, x = 2, y = 2
b) m = 6, n = 4, x = 2, y = 3
c) m = 4, n = 2, x = 4, y = 2
d) m = 2, n = 4, x = 3, y = 2
e) m = 3, n = 2, x = 4, y = 2.
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9. (5 p) Determinaţi volumul soluţiei de KOH 0,01 M care trebuie adăugat la 300 cm3 soluţie
HNO3 0,01 M astfel încât soluţia finală să aibă [H+] = 10-11 mol L-1:
a) 366,66 cm3
b) 202 cm3
c) 150 cm3
d) 733,32 cm3
e) 183,33 cm3.
10. (6 p) Calculaţi compoziţia în procente de masă pentru un amestec de clorură de sodiu şi
clorură de aluminiu ce conţine 70,032% clor.
a) 70% NaCl, 30% AlCl3
b) 51% NaCl, 49% AlCl3
c) 75% NaCl, 25% AlCl3
e) 60% NaCl, 40% AlCl3.
d) 30% NaCl, 70% AlCl3
11. (3 p) Pentru o reacţie de forma A + B → C + D, dublarea concentraţiei lui A (concentraţia
lui B fiind constantă) nu modifică viteza de reacţie. Ordinul parţial de reacţie în raport cu
reactantul A este:
a) fracţionar
b) 2
c) 3
d) 0
e) 1.
12. (3 p) Determinaţi viteza unei reacţii (mol L-1 s-1) la o concentraţie 0,1M care are
k = 5,1 ·10-2 L mol-1 s-1.
a) 5,1 ·102 mol L-1 s-1
b) 5,1 ·10-6 mol L-1 s-1
c) 5,1 ·10-3 mol L-1 s-1
-2
-1 -1
-4
-1 -1
d) 5,1 ·10 mol L s
e) 5,1 ·10 mol L s .
13. (3 p) Concentraţiile iniţiale ale reactanţilor din sistemul PCl3(g) + Cl2(g) ⇔ PCl5(g) sunt:
[PCl3] = 0,3 mol L-1 şi [Cl2] = 0,2 mol L-1. Dacă se măreşte concentraţia clorului la 0,4 mol L-1
şi a triclorurii de fosfor la 2,4 mol L-1, viteza de reacţie:
a) nu se modifică, nu depinde de concentraţie
b) se măreşte de 16 ori
c) se micşorează de 12 ori
d) se măreşte de 12 ori
e) se măreşte de 4 ori.
14. (7 p) Un aliaj cu masa 410 g format din Mg, Al şi impurităţi este tratat cu o soluţie de
H2SO4, rezultând 20 moli H2 iar la oxidare se formează 710 g amestec oxizi.
Conţinutul procentual de aluminiu este:
a) 51,23%
b) 29,26%
c) 65,85%
d) 32,93%
e) 82,52% .
15. (8 p) Cunoscând căldurile de combustie măsurate la 298K:
Q(C) = -391,1 kJ mol-1; Q(H2) = -285,6 kJ mol-1; Q(C6H5-NH2) = -3393 kJ mol-1, determinaţi efectul
termic ce corespunde formării a 2 kg anilină. Produşii finali de ardere la arderea anilinei sunt
CO2, H2O, N2.
a) -1006,2 kJ
b) 46,8 kJ mol-1
c) -46,8 kJ mol-1
d) 503,1 kJ
e) 1006,2 kJ.
16. (4 p) Calculaţi entalpia reacţiei: SO2Cl2(g) + 2H2O(l) ⇔ H2SO4(aq) + 2HCl(aq), cunoscând
entalpiile standard de formare ale reactanţilor şi produşilor de reacţie:
ΔH °f 298( SO2 Cl 2 ( g ) ) = - 375,7 kJ mol-1; ΔH °f 298( H 2 SO4 ( aq ) ) = - 878,6 kJ mol-1;

ΔH °f 298( H 2 O( l ) ) = - 286,2 kJ mol-1;
a) 259,3 kJ

b) 518,6 kJ

ΔH °f 298( HCl ( aq ) ) = - 164,4 kJ mol-1.
c) 259,3 kJ mol-1

2

d) -259,3 kJ

e) 518,6 kJ.

17. (8 p) Cunoscând următoarele entalpii de reacţie la 298K:
1. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
2. N2(g) + O2(g) → 2NO(g)
3. 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)

ΔH1 = - 90,4 kJ
ΔH 2 = 180,8 kJ
ΔH 3 = - 485,3 kJ

4. 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)
ΔH 4 = - 569,0 kJ
determinaţi efectul termic global dacă reacţionează 1000 L NH3 şi 500 L H2 la p = p° şi
T = 298K, conform reacţiilor I şi II:
I. 4NH3(g) + 5O2(g) → 4NO(g) + 6H2O(g)
II. H2(g) + CO2(g) → H2O(g) + CO(g)
a) -8488,85 kJ
b) -871,65 kJ
c) -36824,17 kJ
d) 36824,17 kJ
e) 4244,25 kJ.
18. (8 p) Depunerea catodică a zincului dintr-o soluţie pe bază de ZnSO4 are loc concomitent
cu degajarea hidrogenului. Ştiind că la un curent constant de 1 A, în 32 minute şi 10 secunde,
s-au degajat 0,112 L hidrogen în condiţii normale de temperatură şi presiune, să se calculeze
masa de zinc depusă şi randamentul de curent pentru depunerea zincului.
a) 0,488 g Zn; 80%
b) 3,90 g Zn; 65%
c) 0,975 g Zn; 75%
d) 1,95 g Zn; 80%
e) 4,88 g Zn; 60%.
19. (3 p) Să se calculeze cantitatea de argint care se depune pe catod la electroliza unei soluţii
de azotat de argint, la un curent constant de 2 A, timp de 16 minute şi 5 secunde.
a) 4,32 g
b) 1,08 g
c) 6,48 g
d) 3,28 g
e) 2,16 g.
20. (3 p) Stabiliţi care din următoarele reacţii sunt endoterme:
(I) N2(g) + O2(g) → 2NO(g) - 89,87 kJ
(II) 4S(g) + 4O2(g) → 4SO2(g); ΔH = - 1446,28 kJ
(III) 2Al(s) + 3/2O2(g) → Al2O3(s) + 1672 kJ
(IV) PCl5(g) → PCl3(g) + Cl2(g); ΔH = 130 kJ
a) I, II
b) III, IV
c) toate

d) I, IV

e) I, III.

Se dau:
Mase atomice:
H − 1; O − 16; N - 14; Na – 23; Mg – 24; Al – 27; P - 31; K – 39; Cu - 64;
Cl − 35,5; C – 12; S − 32; Fe – 56; Zn − 65; Ag – 108.
Constante fizice:
R = 0,082 L atm mol-1 K-1; F = 96500 C mol-1
Timp de lucru 2 ore.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
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