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

CLASA a XI-a 
PROBA TEORETICĂ 

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările 
Subiectul I                   20 de 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. Despre glicocol se poate afirma: 
A. prezintă izomerie optică;   B. este insolubil în apă;    C. este un alcool; 
D. se dizolvă în CCl4;    E. este solid în condiţii standard. 
 

2. Alegeţi compusul halogenat cu reactivitatea chimică cea mai mare: 
A. cloroetanul;     B. clorura de vinil;    C. clorobenzenul; 
D. clorura de benzil;    E. 1,2-dicloropropan. 
 

3. Ordinea descrescătoare a bazicității pentru compușii: 1. CH3-NH2; 2. (CH3)2NH; 3. (C6H5)2NH; 4. C6H5 -NH2; 5. NH3 
este: 
A. 5 ˃  4 ˃  3 ˃  2 ˃  1;    B. 3 ˃  4 ˃  5 ˃  1 ˃  2;    C. 4 ˃  3 ˃  1 ˃  5 ˃  2; 
D. 2 ˃  1 ˃  5 ˃  4 ˃  3;    E. 2 ˃  5 ˃  1 ˃  3 ˃  4. 
 

4. Dintre compuşii organici: etan, etină, etenă, acid etanoic și etanol, cel mai ridicat punct de fierbere îl are:  
A. acidul etanoic;    B. etena;     C. etanolul;  
D. etina;     E. etanul. 
 

5. Pentapeptida care prin hidroliză parțială formează amestecul de: glicil-valină, alanil-serină, valil-glicină, valil-alanină este: 
A. glicil-valil-glicil-alanil-serină;    B. seril-alanil-valil-alanil-serină;  
C. valil-glicil-valil-alanil-serină;   D. valil-alanil-glicil-alanil-serină; 
E. seril-valil-glicil-alanil-serină.  
 

6. Reacția de oxidare a alcoolului etilic cu soluție acidă de dicromat de potasiu are ca efect vizibil: 
A. modificarea culorii iniţiale a soluţiei de la violet la verde;  
B. modificarea culorii iniţiale a soluţiei de la verde la portocaliu; 
C. decolorarea soluţiei şi degajarea unui gaz brun; 
D. decolorarea soluţiei şi apariţia unui precipitat brun; 
E. modificarea culorii iniţiale a soluţiei de la portocaliu la verde. 
 

7. Prin tratarea fenolului cu brom în exces se obţine: 
A. acid picric;     B. meta-bromofenol;             C. acid 2- bromobenzoic; 
D. 3,5-dibromofenol;    E. un precipitat alb. 
 

8. Este fals enunțul: 
A. etoxidul de sodiu reacţionează cu apa;  B. alcoolul etilic reacţionează cu bicarbonatul de sodiu; 
C. fenolul reacționează cu sodiul;  D. acetilena are caracter slab acid; 
E. etanolul reacționează cu sodiul. 
 

9. În seria:  
(I) alchilarea anilinei cu clorură de metil; (II) obţinerea cumenului din benzen, (III) izomerizarea butanului, (IV) clorurarea 
fotochimică a benzenului, (V) hidroliza bazică a aspirinei, sunt reacţii de substituţie:  

A. (I), (II), (III);      B. (II), (IV), (V);     C. (I), (III), (IV);  
D. (I), (II), (V);     E. (III), (IV), (V). 
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10. Alegeţi enunțul corect referitor la poliacetatul de vinil: 
A. este monomerul acetatului de vinil;    B. se obţine prin adiţia HCN la acetilenă; 
C. monomerul său este un ester;    D. se utlilizează la obţinerea fibrelor sintetice; 
E. se obţine prin polimerizarea acidului acetic cu alcoolul vinilic. 
 

Subiectul al II-lea                    25 de puncte 
A. Într-un vas cu soluție de brom, de concentrație procentuală masică 4%, s-au barbotat 40 cm3  amestec de etan  și 
etenă, măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune. S-a constatat o creștere a masei vasului cu 22,4 mg. 
a. Determinați compoziția amestecului de hidrocarburi în procente volumetrice. 
b. Calculați masa soluției de brom care a fost decolorată de amestecul de hidrocarburi. 

c. Scrieți formula de structură a polimerului obținut din etenă și precizați două utilizări ale acestuia.   13 puncte 
 

B. O monoamină aromatică mononucleară (A), care conține 15,05% azot procente masice, este supusă alchilării la 
atomul de azot cu clorură de etil în raport molar 1 : 1. Știind că dintr-o probă de 200 g amină (A) s-au obținut 181,5 g de 
produs de reacție: 
a. Determinați formula moleculară a aminei (A). 
b. Calculați puritatea probei, știind că randamentul reacției a fost de 80%, iar impuritățile din probă nu participă la 
transformări. 
c. Precizați caracterul acido-bazic al compusului A. Justificați răspunsul prin scrierea ecuației unei reacții chimice. 
             12 puncte 
Subiectul al III-lea                  25 de puncte 
A. La clorurarea fotochimică a toluenului se obțin compușii (A), (B) și (C) (în ordinea crescătoare a procentului de clor), 
intermediari importanți în sinteza unor compuși organici. Știind că în amestecul organic de reacție obținut sunt numai 
compușii (A), (B) și (C) în raport molar (A) : (B) : (C) = 3 : 2 : 1 și că s-au obținut 2,24 m3 de acid clorhidric, măsurați în 
condiții normale de temperatură și de presiune: 
a. Scrieți ecuațiile reacțiilor care au loc. 
b. Calculați masa de toluen consumată în proces.         13 puncte 
B.  Se consideră schema de transformări: 

 1-butenă  
HCl A  

ROH / KOH B  
 Ni / H 2 D                      E  

 
Știind că transformarea compusului (A) în (B) este o reacție de eliminare, iar compusul (B) este majoritar: 
a. Identificați substanțele scrise cu litere în schemă.   
b. Scrieți ecuațiile corespunzătoare reacțiilor din schemă.       12 puncte 
 

Subiectul aI IV- lea                 30 de puncte 
A. O alchină (A) cu raportul masic C : H = 36 : 5 prezintă izomerie optică. 
a. Determinați formula moleculară a alchinei. 
b. Notați formulele de structură ale enantiomerilor alchinei (A). 
c. O probă de 10 mL soluție de enantiomer (-) A de concentrație 0,1 M se amestecă cu o soluție (S) de enantiomer (+) A, 
astfel încât soluția finală să fie optic inactivă. Determinați cantitatea de enantiomer (+) A din soluția (S), exprimată în mol. 
             7 puncte 
B. O peptidă simplă (P), provenită de la serină, conține 39,34% oxigen procente masice. 
a. Determinați numărul moleculelor de serină care participă la reacția de condensare pentru obținerea unei molecule de 
peptidă (P). 
b. Scrieți ecuația reacției de condensare a serinei pentru obținerea peptidei (P).     7 puncte 
 

C. Peste o soluție de valină se adaugă soluție de acid clorhidric, în exces. Scrieți formula de structură a speciei chimice 
predominante în soluția finală.          2 puncte 
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D. Din amestecul de reacţie rezultat la esterificarea glicerinei cu acid oleic se separă 17,68 g de trioleină, care se dizolvă în 
150 mL de benzen, cu densitatea 0,88 g/mL.  
a. Determinaţi concentraţia procentuală de masă a soluţiei obţinute. 
b. Scrieți ecuația reacției de hidrogenare catalitică a trioleinei, cu obținerea compusului saturat. 
c. Știind că se lucrează cu un exces de 10% hidrogen, în procente molare, determinați volumul de hidrogen măsurat la 
227 ºC și 4 atm, utilizat la obținerea compusului saturat. 
d. Iodul se poate adiționa la dublele legături carbon-carbon din molecula unei trigliceride nesaturate. Scrieți ecuația reacției 
de adiție a iodului la trioleină. 
e. Știind că indicele de iod reprezintă masa de iod, exprimată în grame, care reacționează cu 100 g de trigliceridă, 
determinați indicele de iod al trioleinei.         14 puncte 

 

 
 
 

Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; Br- 80; I-127.  
Constanta universală a gazelor: R = 0,082 L·atm·mol-1·K-1 

Volumul molar: V = 22,4 L·mol-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiecte propuse de: 

prof. Carmen Boteanu, Colegiul Național Sfântul Sava, București 

prof. Camelia Burcă, Liceul Tehnologic “Matei Basarab”, Măxineni, jud. Brăila 

prof. Maria-Cristina Constantin, Centrul Național de Evaluare și Examinare, București 

prof. Ildiko Fülöp, Colegiul Național Doamna Stanca, Satu Mare 

prof. Mădălina Moga, Colegiul Economic Administrativ, Iași 

prof. Margareta Radu, Colegiul Național “Vasile Lucaciu”, Baia-Mare 

prof. Daniel Radu, Colegiul Economic “Ion Ghica”, Târgoviște 

prof. Gabriela Ungureanu, Colegiul Național “Traian”, Drobeta Turnu Severin 
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CLASA a XI – a 
BAREM DE EVALUARE - PROBA TEORETICĂ 

 

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările 
 

Se va puncta orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. 
Subiectul I                                                                                                            20 de 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   

10 x 2p = 20 de puncte 
Subiectul II               25 de puncte 
A.           13 puncte 
a. volumul de C2H4     17,92 cm3        3 puncte 
volumul de C2H6     22,08 cm3         1 punct 
compoziția volumetrică: 44,8% C2H4 și 55,20% C2H6    2 puncte 
b. ecuația reacției chimice        1 punct 
Masa de brom din soluție 128 mg       2 puncte 
Masa soluției de brom  4%: 3,2g       2 puncte 
c. formula de structură a polimerului       1 punct 
oricare două utilizări ale polimerului 0,5 p x 2     1 punct 
B.           12 puncte 
a. raționament corect         2 puncte 
calcul corect, n = 6         1 punct 
formula de structură         1 punct 
b. ecuația reacției chimice        1 punct 
determinarea masei teoretice a produsului de reacție: 226,875 g   2 puncte 
determinarea masei de anilină pură: 174,375 g     2 puncte 
puritate: 87,1875%         2 puncte 
c. caracterul acido-bazic: caracter bazic       0,5 puncte 
justificare          0,5 puncte 
 
 
 
Subiectul III              25 de puncte 
A.                 13 puncte  
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a. ecuațiile reacțiilor chimice        3 x 2 = 6 puncte 
b. raționament corect           6  puncte 
mtoluen = 5,52 kg         1 punct 
B.            12 puncte 
a. identificarea substanțelor        4 x 1 = 4 puncte 
b. scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice din schemă    4 x 2 = 8 puncte 
Subiectul IV                  30 de puncte 
A.            7 puncte 
a. formula moleculară a alchinei (A): C6H10      3 puncte 
b. formulele de structură ale enantiomerilor ale 3-metil-1-pentinei, alchina (A) care prezintă izomerie optică
         2 puncte 
c. cantitatea de enantiomer (+) A din soluția (S): n = 0,001 mol     2 puncte 
B.            7 puncte 
a. numărul de molecule de serină care participă la reacția de condensare: 4  5 puncte 
b. ecuația reacției de condensare       2 puncte 
C. formula de structură a cationului valinei       2 puncte 
D.            14 puncte 
a. concentrația procentuală de masă: c = 11,81%     3 puncte 
b. ecuația reacției de hidrogenare a trioleinei cu obținerea compusului saturat 2 puncte 
c. volumul de hidrogen: 676,5 mL       5 puncte 
d. ecuația reacției dintre iod și trioleină        2 puncte 
e. indicele de iod al trioleinei: 86,19 g       2 puncte 

 

 

 

 


