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1. (2 p) Masa atomică relativă a elementului clor este 35,48. Clorul se prezintă ca un amestec 

de doi izotopi cu numerele de masă 35 şi respectiv 37. Compoziţia izotopică procentuală a 

elementului este: 

a) 24% 35Cl şi 76% 37Cl 

b) 70% 35Cl şi 30% 37Cl 

c) 76% 35Cl şi 24% 37Cl 

d) 30% 35Cl şi 70% 37Cl 

e) 50% 35Cl şi 50% 37Cl 

 

 

2. (2 p) Precizaţi poziţia în sistemul periodic şi caracterul chimic pentru elementul cu Z = 34: 

a) perioada a 5-a, grupa 16 (VIA), 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 4-a, grupa 16 (VIA), caracter nemetalic  

e) perioada a 4-a, grupa 16 (VIA), caracter metalic 

 

 

3. (2 p) Care dintre configuraţiile electronice de mai jos poate fi atribuită ionului Rb+ ştiind că 

numărul de ordine ZRb = 37? 

a) 1s22s22p63s23p63d54s24p45s2 

b) 1s22s22p63s23p63d104s24p6 

c) 1s22s22p63s23p63d54p65s2 

d) 1s22s22p63s23p63d54s24p65s2 

e) 1s22s22p63s23p63d54s24p55s1 

 

 

4. (2 p) Completarea cu electroni a substratului 4d începe la elementul cu numărul atomic Z 

egal cu: 

a) 38             b) 31             c) 30            

d) 25             e) 39 

 

 

5. (2 p) Bazicitatea creşte în ordinea: 

a) Mg(OH)2 < Al(OH)3 < NaOH 

b) Al(OH)3 < Mg(OH)2 < NaOH 

c) NaOH < Al(OH)3 < Mg(OH)2 

d) Al(OH)3 < NaOH < Mg(OH)2 

e) NaOH < Mg(OH)2 < Al(OH)3 
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6. (2 p) Temperaturile de topire ale substanţelor scad în ordinea: 

a) AlF3 > MgF2 > NaF > NaCl > NaBr 

b) NaF > NaCl > NaBr > MgF2 > AlF3 

c) NaCl > NaBr > NaF > AlF3 > MgF2 

d) NaBr > NaCl > NaF > MgF2 > AlF3 

e) AlF3 > MgF2 > NaBr > NaCl > NaF 

 

 

7. (3 p) 200 mL soluţie conţin 11,2 mg KOH. pH-ul acestei soluţii este: 

a) 14 – lg 11,2    b) 3    c) 11 + lg 1,12      

d) 13            e) 11 

 

 

8. (3 p) Masa de CaCl2 ·6H2O necesară pentru a obţine 300 g soluţie de CaCl2 de concentraţie 

18,5% este: 
a) 10,95 g       b) 54,8 g        c) 109,5 g   

d) 219 g   e) 21,9 g 

 

 

9. (4 p) Se consideră două elemente X şi Y. Elementul X formează ioni X2+, iar elementul Y 

formează ioni Y+, izoelectronici cu gazul rar din perioada a 4-a. Numărul de electroni 

conţinut în 17,6 g din elementul cu caracterul metalic cel mai slab (care are masa atomică 

relativă A = 88) este: 

a) 216,81023 electroni  

b) 228,91023 electroni  

c) 43,371023 electroni  

d) 45,771023 electroni  

e) 44,571023 electroni 

 

 

10. (4 p) Indicaţi locul pe care îl ocupă în tabelul periodic elementul cu masa atomică relativă 

75, ştiind că 56,25 g din acest element conţin 36,141023 electroni în orbitali de tip s, 67,761023 

electroni în orbitali de tip p, respectiv 45,171023 electroni în orbitali de tip d:  
a) perioada 3, grupa 3 (IIIA)  

b) perioada 4, grupa 15 (VA)  

c) perioada 3, grupa 17 (VIIA)  

d) perioada 5, grupa 2 (IIA)  

e) perioada 4, grupa 16 (VIA) 

 

 

11. (4 p) Se amestecă 800 mL soluţie de HCl cu pH = 2, cu 300 mL soluţie de KOH cu pH =13. 

pH-ul soluţiei obţinute este:  
a) 12+lg2   b) 12-lg2   c) 12   

d) 3    e) 13-lg2 
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12. (4 p)  Se obţine o soluţie prin introducerea a 23 g Na în 250 g apă. Concentraţia 

procentuală a soluţiei rezultate şi volumul de soluţie de H2SO4 0,5 M necesar pentru 

neutralizarea acesteia sunt: 

a) 14,7%; 1 L   b) 17,2%; 1 L   c) 14,7%; 2 L 

d) 17,2%; 0,5 L  e) 13,8%; 2 L 

 

 

13. (4 p) Se supun descompunerii termice 29,4 kg CaCO3 de puritate 85%. Volumul de CO2 

obţinut (măsurat în condiţii normale) este: 

a) 22,4 m3   b) 11,2 m3   c) 5,6 m3   

d) 11,2 L   e) 5,6 L 

 

 

14. (6 p) Prin introducerea în apă a 2,65 g oleum cu 7,55% SO3 se obţine o soluţie de acid 

sulfuric. Volumul de soluţie de NaOH 0,2 M necesar pentru neutralizarea completă a acidului 

sulfuric este:  

a) 500 mL   b) 137,5 mL   c) 550 mL   

d) 275 mL   e) 250 mL 

 

 

15. (6 p) 500 g soluţie saturată a substanţei X se răcesc de la 90 °C la 25 °C. În urma răcirii, 

cristalizează 20 g X, soluţia rezultată având concentraţia 15%. Solubilitatea lui X în apă la 

temperatura de 90 °C este: 

a) 23,46 g / 100 g apă 

b) 22,55 g / 100 g apă 

c) 18,40 g / 100 g apă 

d) 19,00 g / 100 g apă 

e) 25,48 g / 100 g apă 

 

 

16. (8 p) Se consideră reacţia: SO2 + ½ O2  
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 SO3 pentru care concentraţiile la echilibru 

(mol/L) sunt: [SO3] = 2, [SO2] = 0,1 şi [O2] = 0,01 mol/L (se porneşte de la reactanţi puri). Să 

se calculeze valorile constantei de echilibru şi ale concentraţiilor iniţiale ale SO2 şi O2. 

a) 2000; cSO2 = 2,1; cO2 = 1,01 

b) 200; cSO2 = 2,1; cO2 = 2,01 

c) 2000; cSO2 = 2,1; cO2 = 2,01 

d) 200; cSO2 = 1,1; cO2 = 2,01 

e) 200; cSO2 = 2,1; cO2 = 1,01. 

 

 

17. (8 p) S-au amestecat 70 g soluţie de H2SO4 21% cu 80 g soluţie de BaCl2 26%. După 

separarea precipitatului format, concentraţiile H2SO4 şi respectiv HCl în soluţia finală au 

fost: 

a) 3,87% H2SO4; 2,88% HCl 

b) 3,27% H2SO4; 4,87% HCl 

c) 3,27% H2SO4; 2,43% HCl 

d) 3,87% H2SO4; 5,76% HCl 

e) 3,87% H2SO4; 4,87% HCl 

 



4 

 

 

18. (8 p) 24,6 g amestec de aluminiu si cupru reacţionează complet cu 588 g soluţie de acid 

azotic de concentraţie 15%. Raportul molar Al/Cu în amestec este: 

a) 0,67   b) 0,33   c) 1   

d) 0,5   e) 1,5 

 

 

19. (8 p) La păstrare în atmosferă, hidroxidul de sodiu reacţionează cu CO2 din aer cu 

formare de Na2CO3 (carbonatare). Pentru analiza hidroxidului de sodiu carbonatat, s-a 

cântărit la balanţa analitică o probă de 0,2212 g care s-a titrat cu 27 mL soluţie HCl de 

concentraţie 0,2 M (neutralizare completă). Compoziţia procentuală a hidroxidului de sodiu 

carbonatat este (se neglijează apa formată în timpul procesului de carbonatare şi umiditatea): 

a) 85,45% NaOH; 14,55% Na2CO3 

b) 90,42% NaOH; 9,58% Na2CO3 

c) 96,22% NaOH; 3,78% Na2CO3 

d) 95,00% NaOH; 5,00% Na2CO3 

e) 98,15% NaOH; 1,85% Na2CO3 

 

 

20. (8 p) O masă de 27,2 g dintr-un amestec format din Fe2O3 şi Fe se supune reducerii cu CO 

(se consideră că reducerea este totală). Gazul rezultat se captează într-o soluţie de Ca(OH)2. 

Precipitatul format se separă şi se descompune termic la 900 °C; se obţin 16,8 g reziduu. 

Raportul molar Fe2O3/Fe în amestec este: 

a) 1   b) 3   c) 0,5   

d) 0,33   e) 2 

 

 

 

 

Se dau:  
Mase atomice: H − 1; O − 16; N - 14; Na – 23; Al – 27; K – 39; Cu - 64; Cl − 35,5; C – 12; S − 32; 

Fe – 56; Ba - 137 

 

 

Timp de lucru 2 ore.  

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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1. Prin amonoxidarea metanului se obține: 

a) acetonitril; 

b) acetilenă; 

c) acid cianhidric; 

d) gaz de sinteză; 

e) CO2 şi H2. 

 

2. Ciclobutanul este izomer cu: 

a) 1-butena; 

b) izobutanul; 

c) butadiena; 

d) ciclopropanul; 

e) ciclopentanul. 

 

3. Etilenglicolul se obține prin: 

a) oxidarea propenei cu K2Cr2O7 în mediu de H2SO4; 

b) oxidarea etenei cu KMnO4 în mediu acid; 

c) oxidarea etenei cu KMnO4 în soluție de Na2CO3; 

d) adiția apei la etenă; 

e) oxidarea necataliticǎ a etenei în fazǎ gazoasǎ, la 250°C. 

 

4. Prin oxidarea metanului cu aer nu se poate obține: 

a) gaz de sinteză; 

b) formaldehidă; 

c) bioxid de carbon şi apǎ 

d) metanol;  

e) acetaldehidă; 

 

5. Acetilena nu se poate obține prin: 

a) hidroliza acetilurii de calciu; 

b) hidroliza acetilurii de sodiu; 

c) hidroliza acetilurii de argint; 

d) piroliza metanului; 

e) toate variantele de mai sus conduc la acetilenǎ. 

 

 

6. Este adevărată afirmația: 

a) toate legăturile C-C din toluen sunt egale; 

b) naftalina se oxidează mai ușor ca antracenul; 

c) substituțiile decurg mai ușor la nitrobenzen decât la benzen;  

d) toluenul se oxidează cu KMnO4 în mediu acid doar la catena laterală; 

e) prin oxidarea o-xilenului cu KMnO4 în mediu acid se obţine anhidridǎ ftalicǎ . 
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7. Următorii alcooli sunt stabili la oxidare: 

a) ciclohexanolul; 

b) 2-metilciclohexanolul;  

c) 1-metil-1-ciclohexanolul; 

d) 3-metil-1-ciclohexanolul; 

e) alcoolul alilic. 

 

 

8. Prin descompunerea unui mol de trinitrat de glicerină se obțin: 

a) 5 moli gaze; 

b) 7,5 moli gaze; 

c) 6 moli gaze; 

d) 7,25 moli gaze; 

e) 12 moli gaze. 

 

9. Hexanul are un număr de izomeri egal cu: 

      a) 4;        b) 5; c) 6;   d) 7;  e) 3. 

 

 

10. Numărul de alcooli izomeri cu formula C4H10O este: 

      a) 3;        b) 4;  c) 5;  d) 2;  e) 10 . 

 

 

11. Se supun pirolizei 2240 m3 CH4. Ce cantitate de acetilenă se obține, dacă 

randamentul reacției este de 80%. 

a) 1040 kg;               b) 960 kg;               c) 840 kg;               d) 1240 kg;               e) 1460 kg. 

 

12. Numărul de izomeri corespunzători formulei C7H8O care nu reacționează cu hidroxid 

de sodiu este: 
a) 1;          b) 5;   c) 2;  d) 4;   e) 6. 

 
 

13. Se dă schema: 
 

 

Numărul de izomeri ai compusului E este: 

a) 4;      b) 5; c) 6;   d) 8;       e) 10. 
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14. La oxidarea izobutenei cu KMnO4 și H2SO4 raportul molar hidrocarbură : KMnO4 : 

H2SO4 este: 

a) 2 : 3 : 5;             b) 5 : 8 : 10;             c) 3 : 2 : 5;       d) 5 : 8 : 12;            e) 1 : 4 : 6 

 

15. În urma dehidrogenării etanului se obține un amestec gazos cu masa molară medie 

18. Ce procent din etan a ramas  nedehidrogenat? 

a) 40%;  b) 50%;         c) 33,3%; d) 66,6%; e) 80%. 

 

16. Prin clorurarea metanului se obține un amestec ce conține 42% CH3Cl, 34% CH2Cl2, 

14% CHCl3 și 10% CCl4. Ce cantitate de CH4 trebuie supusă clorurării pentru a se 

obține 100 kg CH3Cl? 

a) 145,7 m3;          b) 105,27 m3;         c) 75,36 m3;        d) 752g;        e) 7520 g. 

 

17. Ce cantitate de stiren se obţine prin alchilarea benzenului cu etenă urmată de 

dehidrogenare, dacă se porneşte de la 602 kg benzen de puritate 90%? Randamentul 

alchilării este de 80%, iar al dehidrogenării de 90%. 

a) 280 kg               b) 620 kg;           c) 560 kg;           d) 470 kg;             e) 520 kg. 

 

18. Un volum de 224 m3 propan, este încălzit la 4500C, obținându-se un amestec gazos cu 

volumul de 403,2 m3 gaze. O probă de 112 cm3 din amestecul gazos rezultat se 

barbotează în soluție de Br2 în CCl4, masa vasului crescând cu 77,78 mg. 

Care este procentul de propan cracat? 

a) 10%;          b) 30%;        c) 40%;    d) 50%;            e) 60%. 

 

19. Un amestec de benzen și toluen conține 8% hidrogen. Care este conținutul în benzen 

al amestecului, exprimat în procente de masă? 

a) 48; b) 69;       c) 29;       d) 60;        e) 63. 

 

20. La piroliza metanului se obține un amestec gazos ce conține 15% C2H2, 65% H2 și 
20% CH4 procente molare. Care este procentul de metan transformat  în acetilenă?   

a) 90;        b) 70;         c) 80;         d) 50;      e) 60. 

 

 

 

 

 

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. Prin oxidarea cărei alchene se obține doar butanonă? 

a) 2,3-dimetil-2-hexenă; 

b) 4-octenă; 

c) 3-metil-2-heptenă; 

d) 3,4-dimetil-3-hexenă; 

e) 3,4-dimetil-2- hexenă. 

 

2. Prin hidratarea alchinelor, cu mai mult de doi atomi de carbon, se obțin: 

a) alcooli; 

b) aldehide; 

c) dioli; 

d) cetone;          

e) anhidride. 

 

3. Prin adiția HCN la propanal se obține: 

a) propionitril; 

b) dimetilcianhidrina; 

c) α-hidroxibutironitril; 

d) propionamida; 

e) propilcianhidrina. 

 

4. Nu se obține o cetonă prin oxidarea următorului alcool:  

a) 2-butanol; 

b) 3-metil-2-butanol; 

c) 2-metil-2- butanol; 

d) ciclohexanol; 

e) 3-hexanol. 

 

5. 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 

e) NaCCNa   +    H2O →    HCCH  +      NaOH 

 

 

6. 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. 
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7. Se obțin amine prin: 

a) hidroliza acetamidei; 

b) amonoliza esterilor; 

c) reducerea nitroderivaților; 

d) reducerea amidelor; 

e) atât c) cât și d) sunt corecte. 
 

8. Echilibrul reacției de esterificare este deplasat spre produși de reacție prin: 

a) adăugare de acid în exces; 

b) adăugare de alcool în exces; 

c) adăugarea unor mici cantități de H2SO4; 

d) atât a) cât și b); 

e) adǎugarea de catalizatori acizi sau bazici. 
 

9. Referitor la reacția de esterificare, sunt adevărate următoarele afirmații: 
I) acidul elimină grupa –OH; 

II) alcoolul elimină grupa –OH; 

III) este o reacție de echilibru; 

IV) este catalizată de acizi. 

a) I și III;       b) I, III și IV;          c) II și III;          d) I, II, III și IV;          e) nici o variantǎ. 
 

10. Izopropanolul reacționează cu: 

I) Na; 

II) NaOH; 

III) acizii carboxilici; 

IV) benzenul. 

a) I și II;     b) I, II și III;       c) I și IV;     d) I, III și IV;  e) toţi compuşii menţionaţi. 

 

11. 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%;  b) 33,3%;     c) 25%;      d) 35%;    e) 16,6%. 
 

12. Se pot alchila cu clorură de metil: 

I) amoniacul; 

II) acetamida; 

III) anilina; 

IV) fenoxidul de sodiu; 

V) acetatul de metil; 

VI) benzenul; 

VII) acetilena. 

a) I; II; III; VI;b) I; II; V; VI;c) I; IV; VI; d) I; II; III; V; IV; e) I; III; IV;  VI. 
 

13. Următoarele formule moleculare corespund unor esteri: 

I) C3H6O2;              II) C4H5O2;             III) CH3O3N;                

IV) CH2O2;   V) C7H6O2;             VI) C2H6SO4.                        

a) I, II, III, V;    b) I, III, V, VI;      c) I, III, IV, VI;         d) I, IV, V, VI;     e) I, II, III, V, VI. 
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14. Care este numărul de produși de condensare izomeri ce se pot obține prin 

condensarea butanonei cu ea însăși, în mediu bazic? 

a) 5;               b) 4;               c) 6;               d) 8;           e) 10. 

 

15. Ştiind că A este cea mai simplă hidrocarbură aromatică, să se indice compusul D. 

 
a) acetofenonă;     b) benzanilidă;     c) anilină;     d) benzamidă;      e) acetanilidă. 

 

16. O cantitate de 10,6g  amestec echimolar format din doi alcooli saturaţi, reactioneazǎ 

cu 4,6g Na. La arderea aceleeaşi cantitǎţi din amestec se formeazǎ 22g CO2. Prin 

oxidarea amestecului cu K2Cr2O7 în mediu de H2SO4 se obţine un amestec format 

dintr-o aldehida şi o cetonǎ. Alcoolul superior este: 

a) n-pentanol;            b) n-propanol;     c) n-butanol;     d) izopropanol;      e) 2-pentanol. 

 

17. Un acid monocarboxilic A cu un conținut de 53,3% oxigen se esterifică cu un alcool 

monohidroxilic nesaturat B care conține 27,58% oxigen. Știind că s-au alimentat 15 

kg A și 18 kg B, calculați cantitatea de ester ce se poate obține, dacă randamentul 

esterificării este 80%.   

a) 20 kg;           b) 25 kg;          c) 22 kg;           d) 32 kg;       e) 16 kg. 

 

18. Se supune fermentației o cantitate de glucoză. Bioxidul de carbon rezultat în 

procesul de fermentație este neutralizat de 0,9 L soluție Ca(OH)2 de concentrație 2M. 

Ce volum de soluție 96%, cu densitatea 0,8 g/cm3 se poate prepara cu etanolul 

rezultat în procesul de fermentație? 

a) 107,8 ml;       b) 206,5ml;      c)96,3ml;     d)118,0 ml;       e) 204,5 ml. 

 

19. Un ester A, al unui acid monocarboxilic saturat și al unui alcool monohidroxilic 

saturat cu numărul de atomi de carbon dublu decât al acidului conține 62,07% 

carbon. Numărul de esteri izomeri, cu catenǎ liniarǎ corespunzători formulei 

compusului A este:   

a) 3;        b) 4;         c) 5;        d) 6;       e) 7. 

 

20. 13,6 g amestec de acid formic și acid oxalic se tratează cu 10 g H2SO4 98%. Volumul 

de gaze formate, după condensarea apei este de 6,72 L (c.n.). Care este concentrația 

finală a soluției de H2SO4? 

a) 50%;           b) 64%;          c) 72%;            d) 80%;           e) 85%.  

 

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. (3 p) Dintre soluţiile de: NH4Cl, AlCl3, Cu(NO3)2, CH3COONa, KNO2, de aceeaşi 
concentraţie, nu prezintă hidroliza acidă:  
a) NH4Cl, AlCl3           b) Cu(NO3)2            c) CH3COONa, KNO2           d) NH4Cl              e) AlCl3. 
 
2. (4 p) Se consideră două soluţii 0,1M de KNO3 (I) şi KBr (II). pH-ul acestor soluţii este: 
a) 1 în ambele cazuri                                      b)  I > II                                                       c) II > I   
d) 7 în ambele cazuri                                      e) < 7 în ambele cazuri. 
 
3. (2 p) Care dintre următoarele specii chimice: H2O, H2CO3, H2PO4-, HS- nu poate funcţiona 
ca amfolit acido-bazic în soluţie apoasă? 
a) H2CO3              b) H2O                    c) H2O, H2PO4-, HS-              d) H2PO4-                 e) HS-. 
 
4. (4 p) Pentru o soluţie de amoniac 0,01M cu Kb = 10-6 mol L-1, pH-ul este: 
a) 2                             b) 10                               c)  5                                d) 4                                 e) 7. 
 
5. (3 p) În ecuaţia reacţiei chimice: 
2KI + H2SO4 + H2O2 → I2 + 2H2O + K2SO4 
a) KI este agentul oxidant            b) H2O2 este agentul reducător            c) H2O2 este agentul oxidant 
d) H2SO4 este agentul oxidant       e) H2SO4 este agentul reducător. 
  
6. (5 p) O lamelă de aluminiu de 3 g se introduce într-o soluţie de azotat de argint de 
concentraţie 1M. După reacţie, lamela cântăreşte 5,28 g. Determinaţi masa de Ag depus. 
a) 2,28 g                               b) 4,98 g                        c) 5,28 g                         d) 1,25 g                  e) 2,49 g. 
 
7. (3 p) Stabiliţi corelaţia între combinaţiilie complexe şi numărul de oxidare al ionului 
central: 
1. [Ag(NH3)2]OH                       a. +2 
2. K2[Co(SCN)4]                        b. +4 
3. K3[Fe(CN)6]                      c. +3                          
4. K2[PtCl6]                      d. +1 
a) 1b 2c 3a 4d                                            b) 1c 2d 3b 4a                                               c) 1a 2b 3c 4d 
d) 1d 2a 3c 4b                                            e) 1d 2a 3b 4c. 
 
8. (6 p) Determinaţi concentraţia soluţiei obţinute prin neutralizarea a 100 g soluţie KOH 
30% cu o soluţie de H2SO4 10%. 
a) 25,72%                        b) 12,86%                             c) 20%                     d) 15,52%                      e) 40%.   
 
9. (4 p) Valorile coeficienţilor ecuaţiei reacţiei:  
mKMnO4 + nH2S + xH2SO4 → nS + mMnSO4 + yK2SO4 + zH2O sunt :   
a) m = 2, n = 5, x = 3, y = 1, z = 8                b) m = 5, n = 3, x = 2, y = 8, z = 1 
c) m = 3, n = 2, x = 1, y = 5, z = 8                d) m = 8, n = 5, x = 1, y = 2, z = 3            
e) m = 1, n = 3, x = 5, y = 8, z = 2. 
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10. (5 p) Determinaţi volumul soluţiei de Ba(OH)2 cu pH = 11 care trebuie adăugat la 10 cm3 
soluţie HCl cu pOH = 12 astfel încât soluţia finală să aibă pH = 7:   
a) 10 cm3                b) 5 cm3                c) 100 cm3                   d) 50 cm3                   e) 25 cm3. 
 
 
11. (4 p) Să se asocieze informaţiile din cele două coloane: 
1. 20% KNO2                      a. [H3O+] > [HO-] 
2. 0,001M HCl                        b. [H3O+] = 10-12 
3. 5% NaNO3                   c. [H3O+] = 10-3                         
4. 0,01M KOH                   d. [H3O+] = 10-7     
5. 10% NH4Br   e. [H3O+] < [HO-] 
a) 1a 2b 3c 4d 5e                                 b) 1a 2c 3d 4b 5e                                         c) 1e 2c 3d 4b 5a     
d) 1a 2c 3e 4d 5b                                 e) 1e 2a 3b 4c 5d. 
 
 
12. (4 p) O reacţie atinge 30% grad de transformare la 25°C după 30 minute, iar la 40°C după 
5 minute. Să se calculeze energia de activare a reacţiei. 
a)  25135,16 J mol-1                                               b) 92648,27 J mol-1                                                 c)  27762,19 J mol-1   
d) 40229,39 J mol-1                                               e) 185296,54 J mol-1.    
 
 
13. (7 p) Un aliaj format din Zn şi Cu este tratat cu o soluţie concentrată de HCl rezultând 
8,96 L gaz (condiţii normale de temperatură şi presiune). Acelaşi aliaj tratat cu o soluţie 
concentrată de H2SO4 eliberează 11,20 L gaz (condiţii normale de temperatură şi presiune).               
Raportul molar în care se găseşte zincul şi cuprul în aliaj este: 
a)  2:1                         b) 1:1                             c) 1:3                            d) 1:2                            e) 4:1. 
 
 
14. (8 p) Cunoscând ecuaţiile termochimice: 
(1) N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)                   )1(298

°ΔH  = -90,4 kJ  
(2) N2(g) + O2(g) → 2NO(g)                     )2(298

°ΔH  = 180,8 kJ  

(3) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)           )3(298
°ΔH  = -485,3 kJ  

Să se calculeze căldura implicată la obţinerea a 1000 L NO(g), la T = 298K şi p = 105 N m-2, 
conform reacţiei: 4NH3(g) + 5O2(g) → 4NO(g) + 6H2O(g).  
a) -9217,67 kJ                                            b) 36870,69 kJ                              c) -18435,34 kJ              
d) -913,5 kJ                                                        e) -36870,69 kJ. 
 
 
15. (4 p) Se consideră reacţia: 
CO(g) + 2H2(g)  → CH3OH(g)    
Să se calculeze valoarea entalpiei de reacţie la 25°C, cunoscând: 

°Δ
)( gCOfH = -110,44 kJ mol-1; °Δ

)(3 gOHCHfH = -200,97 kJ mol-1. 
a) 45,27 kJ              b) 181,06 kJ                  c) 90,53 kJ             d) -90,53 kJ               e) -181,06 kJ. 
 
 
16. (6 p) Cunoscând valorile căldurilor de combustie măsurate la 298K:                           
Qtoluen(l) = -934,5 kcal mol-1; Qxilen(l) = -1088,0 kcal mol-1, determinaţi căldura degajată la 
arderea a 50 g amestec echimolecular de toluen şi xilen. 
a) 511,69 kcal                                                    b) 1023,38 kcal                                 c) - 511,69 kcal          
d) -1023,38 kcal                                                 e) 255,85 kcal. 
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17. (4 p) Pentru reacţia: R1 + R2 →P1 + P2, valoarea constantei de viteză este de 2,17·10-3 min-1 
la temperatura de 25°C, iar valoarea energiei de activare este de 108,8 kJ mol-1.                  
Să se calculeze valoarea constantei de viteză la temperatura de 40°C. 
a) 2,17·10-3 min-1                                                b) 4,34·10-2 min-1                            c) 6,51·10-3 min-1       
d) 10,62·10-2 min-1                                              e) 1,77·10-2 min-1. 
 
 
18. (8 p) Depunerea nichelului dintr-o soluţie de NiSO4 are loc cu un randament de curent de 
80%, reacţia secundară fiind degajarea hidrogenului. Ştiind că la catod s-au depus 0,59 g Ni 
în 32 minute şi 10 secunde, să se calculeze curentul constant la care s-a condus electroliza şi 
volumul de hidrogen degajat (în condiţii normale de temperatură şi presiune).  
a) 1,25 A; 56 cm3                                  b) 2,5 A; 112 cm3                                       c) 3,75 A; 22,4 cm3      
d) 2,5 A; 22,4 cm3                                 e) 7,5 A; 44,8 cm3. 
 
 
19. (3 p) Să se calculeze cantitatea de cupru care se depune pe catod la electroliza unei soluţii 
de CuSO4, la un curent constant de 2 A, timp de 32 minute şi 10 secunde, considerând că 
randamentul de depunere a cuprului este de 100%. 
a) 2,56 g                       b) 1,28 g                        c) 4,56 g                        d) 6,4 g                   e) 12,8 g. 
 
 
20. (3 p) Se dau următoarele reacţii de neutralizare: 
(I) HCl+ NaOH → NaCl + H2O 
(II) KOH + HCl → KCl + H2O 
(III) NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O 
(IV) HNO3 +  KOH → KNO3 + H2O 
Ordinea crescătoare a căldurii de neutralizare pentru cele patru reacţii este: 
a) I>II>III>IV                                      b) II> III>I>IV                                       c) IV>III>II>I                       
d) I>IV>II>III                                     e) I=II=III=IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se dau:  
Mase atomice:      H - 1; O - 16; N - 14; Ba - 137; Al - 27; K - 39; Cu - 64; Ni - 59; Cl - 35,5;    

C - 12;  S - 32; Zn - 65; Ag - 108.               
Constante fizice: R  = 8,314 J mol-1 K-1; F = 96500 C mol-1; VM = 22,4 L mol-1. 
 
 
Timp de lucru 2 ore.  
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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1. Acizii grași sunt: 

a) acizi monocarboxilici cu număr impar de atomi de carbon; 

b) acizi monocarboxilici cu număr par de atomi de carbon, cu nC ≥ 6; 

c) acizi monocarboxilici saturați sau nesaturați cu catenă liniară, cu nC≥ 4 ; 

d) acizi dicarboxilici saturați sau nesaturați cu număr par de atomi de carbon, cu catenă 

liniară, cu nC ≥ 4; 

e) toate variantele sunt incorecte. 
 

2. Câți esteri corespund formulei C4H8O2?  

a) 2;      b) 3;      c) 4;        d) 5;       e) 6. 

 

3. 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. 
 

4. Dintre următoarele reacții, nu sunt posibile: 

 

 
a) I; III; IV;   b) II; III; IV;    c) II; IV; VI; d) III; IV; V;    e) II; IV; V. 

 

5. 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. 

 

6. Se pot folosi ca sisteme reducătoare: 

a) H2/Pd;      CH3-CH2-OH + Na;       CH3-OH + NaOH 

b) H2/Pd;      CH3-CH2-OH + Na;       KMnO4 +H2O 

c) CH3-CH2-OH + Na;       O2/Ag;      Zn +HCl 

d) H2/Pd;      CH3-CH2-OH + Na;       O2/Ag 

e) H2/Pd;      CH3-CH2-OH + Na;       Zn +HCl 
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7. Nu reacționează cu reactivul Tollens: 

a) glucoza;    b) zaharoza;        c) acetilena;   d)acroleina;          e) 3-metil-1-butina. 
 

8. Nu se pot obține prin reducerea nitrililor: 

I) etilamina; 

II) anilina; 

III) benzilamina; 

IV) difenilamina; 

V) secbutilamina; 

VI) metilamina. 

        a) II; IV;   b) II; IV; V;     c) II; V; VI;   d) I; II; IV; V;    e) II; IV; V; VI. 

 

 

9. Conține trei legături duble: 
a) tristearina; 

b) trioleina; 

c) oleodistearina; 
d) dioleostearina; 

e) nici unul din compușii menționați. 

 

10. Numărul de izomeri ai aldohexozelor este egal cu: 

a) 10;  b)  8;          c) 12;  d) 16;        e) 6. 

 

11. Un acid monocarboxilic aromatic are un conținut de 23,53% oxigen. Numărul 

izomerilor acizi și esteri corespunzatori formulei moleculare gǎsite este: 

a) 6;          b)  8;         c)  10;          d)  12;           e)  9. 

 

12. 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;        b) 211,2;          c) 189,6;          d) 208,4;            e) 104,6. 

 

13. Se obține anhidridă ftalică prin oxidarea naftalinei respectiv a o-xilenului 

consumându-se în fiecare caz 10 moli oxigen. Raportul între masa de o-xilen și cea 

de naftalină oxidată este:  

a) 1,52;           b) 1,24;             c) 2,12;           d) 1,62;           e) 1,45. 

 

14. Produsul rezultat în urma reacției dintre clorura de acetil și dimetilamină este redus 

cu hidrogen. Denumirea compusului rezultat este: 

a) dimetilamina; 

b) trimetilamina; 

c) etildimetilamina; 

d) reacția nu este posibilă; 

e) acetamida. 

 

15. Procentul de carbon al tetrapeptidei Glu-Ala-Asp-Lis este:  

a) 55,4;        b) 54,6;         c) 52,0;         d) 46,85;        e) 49,8. 

 



Universitatea POLITEHNICA Timișoara                                          Chimie organică 

Facultatea de Chimie lndustrială și lngineria Mediului                    CLASA a XII-a 

16. Indicele de iod reprezintă cantitatea de iod exprimata în grame, ce poate fi 

adiţionată la 100g grăsime. Care este valoarea indicelui de iod al unui amestec 

echimolar de oleodistearină şi dioleostearină? 

a) 38,8;            b) 40,21;            c)  48,30;            d) 45,15;         e) 42,95. 

 

17. O cantitate de 2 moli de trigliceridă cu I.I.=28,6 (g I2/100 g), se supun saponificării 

cu soluţie de NaOH de concentraţie 30%, în exces de 20% faţă de necesar. Săpunul 

rezultat conţine oleat de sodiu, stearat de sodiu şi 10% apă. Cantitatea de săpun 

hidratat obţinută  este: 

a) 2420,4 g;       b) 1960,8 g;          c) 2035,6 g;           d) 1860,4 g;           e) 2510,6 g . 

 

18. Se hidrolizează complet 8,64 g din tetrapeptida Glu-Asp-Val-Ala. Amestecul de 

aminoacizi se neutralizează cu soluție de NaOH 2M. Volumul de sol. NaOH 

consumat pentru neutralizarea amestecului de aminoacizi este:  

a) 60 mL;           b) 20 mL;            c) 18 mL;            d) 40 mL;         e) 72 mL.  

 

19. Se hidrolizează 6,84 g zaharoză. Amestecul rezultat se tratează cu reactiv Tollens în 

exces. Produsul rezultat se neutralizează cu soluție 0,1 M KOH. Ce volum de soluție 

se consumă la neutralizare?   

a) 200ml;           b) 400ml;             c)   60ml;                d)  50ml;          e) 100ml. 

 

20. O probă de 890 mg 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) 125,9;               c) 201,3;               d) 195,4;               e) 188,8. 

 

 

 

 

 

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. 

 


