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CLASA a X– a 

PROBA PRACTICĂ 

 

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările 

 

Echipamentul de protecţie necesar în laboratorul de chimie  

 Halat de laborator confecţionat din bumbac. 

 Pantofii de laborator trebuie să fie închişi şi cu rizuri pe talpă pentru a se evita alunecarea.  

 Mănuşile din latex sau cauciuc, cu talc sau cu pudră, trebuie purtate în permanenţă.  

 

Reguli de protecţie şi tehnica securităţii muncii 

 În laboratoarele de chimie nu se poartă lentile de contact; 

 În laboratoarele de chimie se va purta întotdeauna echipament de protecţie; 

 La primirea şi la utilizarea substanţelor chimice pentru analizele chimice de laborator, trebuie 

citite cu atenţie etichetele de pe flacoane (recipienţi); 

 Nu se gustă niciun fel de substanţă de laborator; 

 Pentru a mirosi o substanţă, vaporii trebuie îndreptaţi spre utilizator prin mişcarea circulară a 

mâinii deasupra vasului deschis care o conţine, cu mare precauţie, neaplecând capul asupra 

vasului şi fără a inspira adânc în plămâni; 

 Este interzis ca utilizatorul să se aplece asupra vasului în care se transvazează sau se încălzeşte 

un lichid oarecare, ori să ţină vasul înclinat spre sine sau spre alte persoane, pentru a evita 

stropirea cu picăturile lichidului; 

 Întotdeauna se adaugă acizii în apă şi niciodată apă în acizi; 

 Recipienţii cu reactivi se închid imediat după folosire; 

 Reziduurile rezultate din activităţile desfăşurate în laborator nu se aruncă în chiuvetă, ci se 

depozitează în recipientele speciale, destinate colectării reziduurilor chimice, etichetate 

corespunzător; 

 Înaintea începerii experimentelor de laborator se verifică calitatea sticlăriei puse la dispoziție; 

elevii anunță imediat supraveghetorul în cazul în care observă piese de sticlărie care prezintă 

zgârieturi, crăpături sau alte defecte; 

 Spălarea vaselor se face imediat după utilizare, cu lichide potrivite în care reziduurile sunt 

solubile, pentru a evita reacţiile violente; 

 Manipularea reactivilor solizi se face cu spatule sau linguriţe curate, pentru a preîntâmpina 

impurificarea acestora.  

 Soluţiile de reactivi pentru analiză se manipulează astfel încât să nu fie impurificate.  

 Lichidele inflamabile şi volatile (diclorometan, toluen, pentan etc.) se manipulează cu atenţie. 
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Identificarea grupelor funcționale 

În flacoanele etichetate 1, 2 și 3 se găsesc trei substanțe lichide aparținând aceleiași clase de 

compuși organici cu formula generală CnH2n+2O cu catenă lineară.  

În flaconul etichetat 4 se găsește o substanță lichidă aparținând unei clase de compuși organici 

cu formula generală CnH2nO2. 

În flaconul etichetat 5 se găsește o substanță rezultată prin reacția dintre unul dintre compușii 

din flacoanele 1, 2 sau 3 cu substanța din flaconul 4, prin eliminarea unei molecule de apă. 
 

Pe masa de lucru aveți trei seturi de eprubete etichetate 1-5. Folosiți eprubetele pentru a 

realiza următoarele experimente (60 puncte): 

1. În eprubetele etichetate 1-5 introduceți câte 10 picături din flaconul corespunzător și 

adăugați un volum egal de apă distilată. 

2. În eprubetele etichetate 1-5 introduceți câte 10 picături din flaconul corespunzător și 

adăugați un volum egal de K2Cr2O7/H2SO4. 

3. În eprubetele etichetate 1-5 introduceți câte 10 picături din flaconul corespunzător și 

adăugați un volum egal de soluție 10% NaHCO3 . 

 

Notați observațiile exprimentelor în următorul tabel (15 puncte), completând pentru: 

- adăugare de apă: miscibil (amestec omogen), parțial miscibil sau nemiscibil (amestec 

neomogen) 

- adăugare de K2Cr2O7/H2SO4: modificarea de culoare/miscibilitatea 

- adăugare de NaHCO3: fenomenul observat/miscibilitatea 

 

Eprubeta Adăugare de apă 
Adăugare de 

K2Cr2O7/H2SO4 
Adăugare de NaHCO3 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Răspundeţi la următoarele întrebări sau cerinţe (25 puncte): 

1. Scrieți structurile substanțelor din flacoanele 1-5, știind că 

- substanța din flaconul 4 conține 53,33% oxigen;  

- substanța din flaconul 1 are același număr de atomi de carbon cu substanța din flaconul 4; 

- substanța din flaconul 2 are un număr dublu de atomi de carbon față de substanța din 

flaconul 1 și are grupa funcțională legată de un atom de carbon primar; 

- substanțele 2 și 3 sunt termeni omologi. 

2. Scrieți ecuația reacției chimice dintre K2Cr2O7 și H2SO4 și reacția sau reacțiile compușilor 

din flacoanele 1-5 cu NaHCO3. 

3. Justificați diferența de solubilitate în apă a substanțelor din flacoanele 1-3 pe baza structurii 

moleculelor. Comparați solubilitatea în apă a substanțelor din flacoanele 4 și 5 si explicați 

diferența de solubilitate, pe baza structurii moleculelor. 
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BAREM DE EVALUARE - PROBA PRACTICĂ 

 

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările 

 

Realizareaexperimentelor indicate…………………………………15 x 4 puncte - 60 puncte 

Completareacorectăaobservațiilorexperimentelorefectuateîntabel………….….15 puncte 

Eprubeta Adăugare de apă Adăugare de K2Cr2O7/H2SO4 Adăugare de NaHCO3 

1 miscibil modificare culoare: portocaliu-verde nu reacționează 

2 parțial miscibil modificare culoare: portocaliu-verde nu reacționează 

3 nemiscibil modificare culoare: portocaliu-verde nu reacționează 

4 miscibil nu se modifică culoarea efervescență 

5 nemiscibil nu se modifică culoarea nu reacționează 

 

Scriereaformulelorstructurale ale substanțelor 1,2,3,4,5……………………...…..10 puncte 

1: CH3-CH2-OH; 2: CH3-CH2-CH2-CH2-OH; 3: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH 

4: CH3-COOH; 5: CH3-COOR 

Scriereașiegalareaecuației redox dintre K2Cr2O7și H2SO4……………….…… ..6puncte 

K2Cr2O7 +4 H2SO4→ K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4 H2O + 3 [ O ] 

Scriereaecuațieireacțieichimicedintre CH3-COOH și NaHCO3…………....……4puncte 

CH3-COOH + NaHCO3→CH3-COONa + H2O + CO2 ↑ 

Justificarecorectă………………………………………………………….……….5 puncte 

Atâtgrupărilecarboxilcâtșigruparilehidroxilsuntputernicpolare; 

Intremoleculelealcoolilorșimoleculele de apă se stabilesclegaturi de hidrogen; 

Solubilitateaalcoolilorînapăscadeodată cu creștereanumărului de atomi de carbon din 

moleculă; 

Spredeosebire de ester (acetatul de etil), acidul acetic estefoartesolubilînapă, 

datoritălegaturilor de hidrogen. 

 


