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Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni” 2016     
Proba teoretică 
Clasa a X-a 

CLASA a X– a 

PROBA TEORETICĂ 

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările 

Subiectul I                                                                                                                  20 puncte 

Fiecare item are un singur răspuns corect. Notaţi în tabel cu X numai 

răspunsul corect. Pentru orice modificare sau ştersătură în tabel se anulează 

răspunsul și nu se acordă punctajul corespunzător itemului. 

1. La descompunerea termică a alcanului cu 10 atomi de hidrogen, se obţine un număr de 

hidrocarburi egal cu: 

a)   5; b) 6; c) 2; d) 4; e) 1. 

2. Referitor la reacţia acidului clorhidric cu 1-butenă sunt adevărate afirmaţiile, cu 

excepţia:  

a) se obţine majoritar acelaşi compus ca în reacţia acidului clorhidric cu 2-

butenă; 

b) este o reacţie de adiţie; 

c) are loc în condiţii fotochimice; 

d) se obţine 2-clorobutan;  

e) se obţine un derivat monohalogenat. 

3. În condiţii standard se află în stare gazoasă : 

 a) etina; 

 b) acidul etanoic;  

 c) hexanul;  

 d) benzenul; 

 e) naftalina. 

4. La monoclorurarea catalitică a toluenului se obţine: 

a) clorură de benzil; 

b) un amestec de 3 derivaţi halogenaţi; 

c) feniltriclorometan; 

d) clorură de benziliden;  

e) un amestec de orto- şi para-clorotoluen. 

     5.  Este falsă afirmaţia referitoare la compusul cu structura: 

                  a) conţine  14,81% O;   

                  b) este un alcool primar; 

                  c) este un compus monohidroxilic; 

                  d) este un compus carboxilic;  

                  e) conţine în molecula sa 7 atomi de carbon. 

6. Un compus organic are masa molară 60 g/mol şi conţine 40% C şi 6,66% H. Formula 

moleculară  a compusului este: 

 a)  C2H4O2; b) CH2O; c)  C4H10; d) C4H4O2; e) nicio variantă corectă.  

     7.  Din seria de substanţe, cel mai ridicat punct de fierbere îl are: 

  a) benzenul; b) metanolul ; c) glicerina; d) hexanul; e) etilenglicolul. 

     8.  Se formează un compus saturat în urma reacţiei de: 

a) hidrogenare a acetilenei în prezenţă de Pd/Pb
2+

; 

b) adiţie a acidului clorhidric la acetilenă; 
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c) clorurare catalitică a benzenului; 

d) nitrare a benzenului;  

e) hidrogenare a propinei în prezenţă de Pt. 

    9.  Nu prezintă izomerie de poziţie alchena: 

a) C4H8; b) C3H6; c) C5H10; d) C6H12; e) C7H14. 

    10.  Alegeţi afirmaţia adevărată: 

                  a) CH2=CH-Cl este folosit la obţinerea fibrelor sintetice; 

b) oţetul alimentar este soluţie de alcool etilic; 

c) butanul este un combustibil; 

d) glicerina este folosită ca anestezic;  

e) metanolul este folosit pentru obţinerea băuturilor alcoolice. 

Subiectul II                                                                                                                  25 puncte 

A ..................................................................................................................... 10 puncte 

Se arde un volum de 134,4 L, măsurat în condiţii normale, dintr-un amestec ce conţine etan şi 

neopentan în raport molar de 2:1. 

a. Determinaţi masa de etan, respectiv masa de neopentan, exprimate în grame, din 

amestecul dat.                  

b. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de ardere ale celor doi alcani din amestecul dat. 

c. Calculaţi volumul de aer, măsurat în condiţii normale, cu 20% oxigen, în procente de 

volum, necesar arderii amestecului de alcani considerat. 

           B . ..................................................................................................................... 15 

puncte 
     1. Despre compuşii organici X şi Y din reacţia de dehidrogenare: 

 X → Y + H2 , 

se ştie că: X este un n-alcan care conține în moleculă 3 legături covalente de tip σ C - C şi Y 

este o alchenă nesimetrică. 

a. Notaţi formulele de structură ale compuşilor X şi Y.                 

b. Scrieți ecuația reacției dintre alchena Y și acidul clorhidric.                          

     2. Citiţi cu atenţie textul următor: 

„Într-o eprubetă se introduc 2-3 mL soluţie de brom în tetraclorură de carbon, apoi se 

barbotează etenă şi se observă o decolorare a soluţiei brun-roşcate de brom.”  

a. Scrieţi ecuaţia reacţiei descrise în experimentul din text.             

b. Determinați numărul de moli de brom şi masa de solvent, exprimată în grame, pentru a 

obţine 320 g soluţie de brom în tetraclorură de carbon de concentraţie procentuală 5%.                                                                                                             

c. Calculaţi volumul de etenă, exprimat în cm
3
, măsurat la 27 ˚C şi 1 atm, care 

reacţionează cu 80% din bromul care se găseşte în soluţia de la punctul b. 

                                                                                                                         

Subiectul III                                                                                                                25 puncte 

A.   ................................................................................................................. 10 puncte 

Un amestec de etenă, etină și hidrogen în raport molar de 2:3:7 se trece peste un catalizator de 

Pd/Pb
2+

 la presiune și temperatură ridicate. Se cere: 

a. scrieți ecuația reacției chimice care are loc; 
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b. calculați raportul dintre numărul de moli din amestecul inițial și numărul de moli după 

reacție; 

c. determinați compoziția în procente de moli a amestecului final. 

B.  ................................................................................................................... 15 

puncte  

Toluenul formează prin clorurare la lumină un compus clorurat A care conține 44,1% Cl.            

Se cere: 

a. precizaţi starea de agregare şi solubilitatea în apă pentru toluen în condiţii 

standard; 

b. determinați formula moleculară a compusului A; 

c. scrieți ecuația reacției de obținere a compusului A din toluen; 

d. calculați cantitatea de compus A care rezultă din 41,4 g toluen, randamentul 

reacției fiind de 80%; 

e. dacă într-o eprubetă se introduc 5 mL toluen și 5 mL de apă, precizați care strat, 

inferior sau superior este toluenul și justificați alegerea. 

 

Subiectul IV                                                                                                                 30 puncte 

A. .................................................................................................................10  puncte 

Se nitrează 31,2 kg benzen la 1,3 - dinitrobenzen. Să se scrie ecuația reacției chimice și să se 

calculeaze masa amestecului nitrant cu un conținut de 20% HNO3 (procente de masă). 

        B.....................................................................................................................20 puncte 

Alcoolul primar monohidroxilic saturat aciclic cu procentul masic de oxigen 26,66% se 

esterifică cu un acid monocarboxilic saturat. Esterul format (A) conține un procent masic de 

carbon de 58,82%.  

a. Identificați formula de structură a esterului (A). 

b. Scrieți ecuația reacției de esterificare. 

c. Scrieți formulele de structură pentru două substanțe izomere cu esterul (A). 

d. Explicați de ce acidul etanoic are punctul de fierbere mai mare decât etanul. 

 

Se cunosc: mase atomice C-12; H-1; O-16; N-14; Cl-35,5; Br-80 

                   Vm = 22,4 L/mol,  

                   R= 0,082 L·atm·mol
-1 

· K
-1 

 

 

Subiecte propuse de: 

 

Bodea Corina Marcela, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, Baia Mare 

Gavriloiei Doina Iuliana, Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii 

„Gheorghe Mârzescu”, Iaşi 

Iacoban Maria Alina, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, Iaşi 

Melinte Georgeta Louisa, Şcoala Gimnazială nr.1, Slobozia Conachi – Galaţi 

Sandu Mariana,  Liceul ”Regina Maria”,  Dorohoi 

Spălăţelu Claudia,  Colegiul Tehnic Energetic, Constanţa 



          
                 
        MINISTERUL EDUCAȚIEI 
        NAȚIONALE  ȘI CERCETĂRII  
        ȘTIINȚIFICE   
 
 
 

 

4 

Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni” 2016     
Proba teoretică 
Clasa a X-a 

Szabó Brigitta, Ünige Colegiul Național ”Székely Mikó”, Sf. Gheorghe 

Shajaani Iuliana, Colegiul Naţional „Matei Basarab” Bucureşti 

Ursache Cristina, Colegiul Național Pedagogic ” Ștefan cel Mare”,  Bacău 

 

 

 

CLASA a X – a 

BAREM DE EVALUARE - PROBA TEORETICĂ 

 

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările 

 

 

Subiectul I                                                                                                                    20 puncte 

 a b c d e 

1. - X - - - 

2. - - X - - 

3. X - - - - 

4. - - - - X 

5. - - - X - 

6. X - - - - 

7. - - X - - 

8. - - - - X 

9. - X - - - 

10. - - X - - 

 

Subiectul II                                                                                                                25 puncte 

 

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

d. raționament corect (1 p), calcule (1 p); m(etan) = 120 g și m(neopentan) = 144 g     2p 

e. scrierea ecuaţiilor reacţiilor de ardere ale celor doi alcani (2x2p)           4 p  

f. raționament corect (3 p), calcule (1 p), V(aer) = 3360 L                          4 p                 

B…………………………………………………………………………………………….15 p 

1.    a. notarea formulelor de structură ale compuşilor X şi Y (2x2p)                   4 p 

       b. scrierea ecuației reacției dintre alchena Y și acidul clorhidric       2 p 

2.    a.   scrierea ecuaţiei reacţiei descrise în experimentul din text             2 p 

b. raționament corect (2 p), calcule (1 p); n(Br2) = 0,1 moli și m(CCl4) = 304 g     3 p    

c. raționament corect (3 p), calcule (1 p); V(etenă) = 1968 cm
3
                                    4 p                                                                                                                            
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Subiectul III                                                                                                             25 puncte 

  A ........................................................................................................................... 10 puncte 

a. ecuația reacției chimice ............................................................................. .2 p 

b. calcularea raportului (4:3) .......................................................................... 6 p 

c. 44,44% H2; 55,55% C2H4 ............................................................................2 p 

  B ........................................................................................................................... 15 puncte 

a. starea de agregare şi solubilitatea............................................................... 2 p 

b. determinarea formulei moleculare...............................................................5 p 

c. ecuația reacției chimice ..............................................................................2 p 

d. ct = 72,45 g C7H6Cl2 ...................................................................................1 p 

cp = 57,96 g C7H6Cl2 ...................................................................................2 p 

e. precizarea poziției stratului de toluen ........................................................ 1 p 

justificare ....................................................................................................2 p 

 

Subiectul IV                                                                                                            30 puncte 

 

  A. .................................................................................................................10 

puncte 

nC6H6=31,2/78=0,4 Kmoli ......................................................................................................................1p 

     C6H6+2HNO3C6H4(NO2)2+2H2O..................................................................4p 

Calcul cantitate totală de HNO3 folosit (0,8 Kmoli) ..............................................1p 

Masă acid azotic folosit : n x M= 0,8 x 63 = 50,4 Kg HNO3.................................2p 

Masă amestec nitrant 20% este 252 Kg .................................................................2p 

  B..................................................................................................................20 puncte 

a. Alcoolul este C3H8O...................................................................................5 p 

 (A):CH3-COO-CH2-CH2-CH3(acetat de n-propil); acidul monocarboxilic 

este CH3COOH ...................................................................................10 p 

b.  Ecuaţia reacției de esterificare ..................................................................2p 

c. Scrierea a două formule de structură pentru două substanțe izomere cu 

 esterul A   (2x1p)......................................................................2p 

d.  Justificare corectă (identificarea tipului de interacţie intermoleculară).....1p 

 

    

     

     

 

 

Orice variantă corectă de rezolvare  va fi punctată corespunzător. 
 

 


