
          
                 
        MINISTERUL EDUCAȚIEI 
        NAȚIONALE  ȘI CERCETĂRII  
        ȘTIINȚIFICE   
 
 
 

 

1 

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

CLASA a XII– 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 electroliza soluţiei de clorură de cesiu se obţin următoarele substanţe: 

 a. Cesiu şi clor; 

 b. Cesiu, oxigen şi clor; 

 c. Cesiu, hidrogen şi hidroxid de cesiu; 

 d. Hidrogen, oxigen şi clor; 

 e. Clor, hidrogen şi hidroxid de cesiu.    

 

2.  Dacă, pentru o reacţie chimică, expresia vitezei de reacţie (măsurată în mol/L∙min) este: 

v = k∙[A] ∙ [B]
2
 

atunci unitatea de măsură pentru constanta de viteză este: 

 a. min
-1

                                            b. L
2
/mol

2
 ∙ min                             c. L/mol∙min 

 d. L
3
/mol

3
∙min                                 e. L∙mol

-1
∙min

-1
. 

 

3.  Seria care conţine numai specii cu caracter amfoter este: 

 a. H2O, Mg(OH)2, HCl;                  b. HSO4
-
, Al(OH)3, H2CO3; 

 c. H2O, NH2-CH2-COOH, Al(OH)3;       d. NaCl, HCO3
-
, H2O; 

 e. HPO4
-2

, H3PO4, H2PO4
-
. 

 

4. Care este pH-ul unei soluţii apoase care conține 0,056 g hidroxid de potasiu în 100 mL 

soluție? 

 a. 12  b. 3  c. 2  d. 5  e. 1 

 

5.  Este adevărat că: 

 a. Acizii tari sunt parţial ionizaţi în soluţie apoasă; 

 b. NO3
-
 este o bază tare; 

 c. O bază tare poate deplasa o bază slabă din sarea ei; 

 d. Soluţiile de săruri provenite de la baze tari şi acizi slabi au caracter acid; 

 e. Bazele slabe sunt total ionizate în soluţie apoasă. 

 

6.  Pentru o reacţie de forma 2A + 3B → 2C, variaţia de entalpie are expresia: 

 a. ΔH = 2∙H
0

fC - (2∙H
0

fA + 3∙H
0

fB)                       b. ΔH = (2∙H
0

fA - 3∙H
0

fB) - 2∙H
0

fC 

 c. ΔH = 2∙H
0

fC - (2∙H
0

fA - 3∙H
0

fB)                    d. ΔH = (2∙H
0

fA + 3∙H
0

fB) - 2∙H
0

fC 

 e. ΔH = (2∙H
0

fA - 3∙H
0

fB) - H
0

fC 
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7. În apa pură: 

 a. pH + pOH = 10                   b. pH + pOH = pKw                      c. pH = pOH = pKw,        

 d. pH + pOH = 10
14  

               e. pH + pOH = 7 
 
8. Cunoscând entalpiile de formare: ∆f = - 46,11 kJ/ mol, ∆f = 117,36 kJ/ mol, 

 ∆f = - 287,0 kJ/ mol, ∆f 82,05 kJ/ mol, ∆f = - 218,8 kJ/ mol, precizaţi 

care dintre substanţele NH3, PCl3, CS2, N2O, COCl2 este cea mai puțin stabilă:  

a) N2O;        b) PCl3;       c) COCl2;        d) CS2;           e) NH3. 
 
9. Se consideră substanţele:  

(1) Cl – CH2 – COOH, pKa = 2,86;  

(2) CH3 – COOH, pKa = 4,75; 

(3) HNO2, pKa = 3,35; 

(4) HClO, pKa = 7,45. 

Ordinea descrescătoare a caracterului acid corespunde seriei: 

a. (3), (1), (2), (4);            b. (4), (2), (3), (1);                   c. (3), (2), (4), (1);  

d. (1), (3), (2), (4);            e. (4), (1), (2), (3).    

 

10. În reacția de sinteză a amoniacului N2 + 3H2  2NH3 creșterea presiunii în sistem: 

    a. defavorizează formarea amoniacului;  

    b. favorizează formarea hidrogenului;  

    c. deplasează echilibrul chimic spre dreapta; 

    d. nu are acțiune asupra echilibrului chimic;  

    e. deplasează echilibrul chimic spre stânga. 

 

Subiectul II                                                                                                                  25 puncte 

A.  

1. Combustibilul din butelia de aragaz este un amestec de propan și n-butan. 

a. Scrieți ecuația termochimică de ardere a n-butanului (C4H10).  

b. Calculați variația de entalpie, ΔrH, în reacția de ardere a n-butanului, utilizând 

entalpiile molare de formare standard: 

 ΔfHᵒC4H10(g)= -125,7 kJ/mol, ΔfHᵒCO2(g)= -393,5 kJ/mol, ΔfHᵒH2O(g)= -241,8 kJ/mol. 

c. Se dau entalpiile molare de formare standard ΔfHᵒNH4HCO3(s) = - 841,2kJ/mol, 

ΔfHᵒNH3(g)= -46,11 kJ/mol, ΔfHᵒCO2(g)= -393,5 kJ/mol, ΔfHᵒH2O(g)= -241,8 kJ/mol. 

Aranjați substanțele în ordinea crescătoare a stabilității termochimice.  

Justificați răspunsul. 

2. a) La arderea a 1 kg de cărbune rezultă 8936 kJ. Calculați masa de apă (kg) care poate fi 

adusă la fierbere (100
ᵒ
C) de la 20

ᵒ
C cu ajutorul căldurii rezultate în urma arderii a 3 kg 

cărbune. 

b) Se cunosc variațiile de entalpie în următoarele reacții:  

 (1) NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(s)   ΔrH1= -177 kJ 

 (2) N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g)  ΔrH2= -92 kJ 

 (3) Cl2(g) + H2(g) → 2HCl(g)   ΔrH3= -184 kJ 
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Determinați entalpia molară de formare standard a clorurii de amoniu NH4Cl(s). 

B. 1. Acidul sulfhidric (H2S) este un acid dibazic. 

a. Scrieți ecuațiile proceselor de ionizare în soluție apoasă a acidului sulfhidric. 

b. Scrieți expresia constantei de aciditate pentru prima treapta de ionizare a 

acidului sulfhidric (Ka1). 

2. Se consideră acizii HCl (Ka=10
7
 mol/L), H2CO3 (Ka1=4,8∙10

-7
 mol/L), HNO2 

(Ka=4,26∙10
-4

 mol/L), CH3COOH (Ka=1,8∙10
-5

 mol/L), H2SO4 (Ka=10
2
 mol/L).  

a) Aranjați acizii în ordinea crescătoare a acidității. 

b) Indicați care dintre reacțiile de mai jos sunt posibile, completând produșii de reacție. 

NaCl +  H2CO3 → 

NaHCO3 + HCl → 

K2SO4 + HNO2 → 

CH3COONa + HCl→ 

 

Subiectul III                                                                             _                                 25puncte 

A. Studiul cinetic al reacției: 2NO(g) + O2(g)  → 2NO2(g)  a condus la următoarele date 

experimentale: 

 

Concentrația reactanților (mol/L) Viteza de transformare a NO (mol/L·s) 

[NO] [O2] 

0,020 0,010 1,0·10
-4

 

0,040 0,010 4,0·10
-4

 

0,020 0,040 4,0·10
-4

 

 

1. Calculați ordinele parțiale de reacție și scrieți expresia ecuației vitezei de reacție; 

2. Calculați: a) valoarea constantei de viteză; 

                       b) molecularitatea reacției; 

3. Cum se modifică viteza de reacție, dacă se dublează concentrația monoxidului de azot 

(NO) și concentrația oxigenului (O2) rămâne neschimbată? 

B. Reacția de oxidare a dioxidului de sulf decurge conform ecuației reacției chimice: 
                                                               V2O5 

                                     2SO2(g)  + O2(g)   →  2SO3(g)  
     1. Notați rolul V2O5 în acestă reacție.  

     2. Precizați dacă reacția se desfășoară și în absența V2O5. Justificați răspunsul. 

     3. Determinați volumul de oxigen, exprimat în litri, măsurat la temperatura de 27
0
C și 

presiunea de 3 atm, care reacționează cu 89,6 L de dioxid de sulf, măsurați în condiții normale 

de temperatură și de presiune.  

 

Subiectul IV                                                                                                                 30 puncte 

A.               15 puncte 

Acizii și bazele au o deosebită importanță atât în industrie cât și în laborator. Multe procese 

chimice sunt influențate de pH-ul mediului de reacție. 

Într-un balon cotat de 500 mL se introduc 2 g de NaOH și se completează cu apă până la 

semn. 
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a. Calculați pH-ul soluției obținute; 

b. Peste 10 mL din soluția anterior preparată se adaugă 10 mL soluție de HCl cu 

pH=2. Scrieți ecuația reacției de neutralizare. Indicați culoarea soluției la 

adăugarea de fenolftaleină. 

c. Calculați pH-ul soluției obținute la punctul b). 

d. Calculați concentrația molară a sării în soluția obținută la punctul b).  

 

B.              15 puncte 

Electroliza este un proces important în industria electrochimică deoarece permite obținerea 

unor metale, nemetale și a unor substanțe compuse. 

Se supun electrolizei 400 g soluție de KI de concentrație 20%. 

a. Notați ecuațiile proceselor care au loc la electrozi și ecuația reacției totale; 

b. Indicați modalitatea de identificare a halogenului obținut la anod; 

c. Știind că randamentul electrolizei este de 80%,  calculați masa de halogen 

obținută; 

d. Calculați volumul de gaz degajat, măsurat la 27ᵒC și presiune de 730 mmHg.  

 

Se cunosc:  

Masele atomice: H-1, O-16, C-12, Cl-35,5, Na-23, K-39, I-127 

R=0,082 L∙atm/mol∙K, capă=4,18 kJ∙ (kgK)
-1

, Volum molar= 22,4 mol/L, lg 4,5=0,65 

 
 

Mult succes! 

 

 

 

 

Subiectele au fost propuse de către: Brăban Mircea (Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”, 

Șimleu Silvaniei), Bușteagă Marinela (Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău), Dumitrașcu 

Pamfilia (Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Galați), Nedelea Iulia (Colegiul Comercial 

„Carol I”, Constanța), Pop Corina Virginia (Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”, Cluj-Napoca), 

Pruteanu Laura Mihaela (Colegiul Economic „Ion Ghica”, Bacău), Răcășanu Rodica (Colegiul 

Național „Ion Luca Caragiale”, Moreni), Tigae Camelia Anca (Colegiul Național ”Carol I”, Craiova). 
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CLASA a XII – 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.  13 puncte 

1. a) scrierea ecuației termochimice 2 p 

b) ΔrH= -2657,3 kJ 2 p 

c) NH3(g), H2O(g), CO2(g), NH4HCO3(s) 1 p 

Justificare 1 p 

2. a) Q= 26808 kJ, Q=mcΔT, m=80,167 kg 3x1p=3 p 

 b) ΔfHᵒNH4Cl(s) = -315 kJ/mol 4 p 

B.  12 puncte 

1. a) 3 ecuații  3x2p=6 p 

b) expresia matematică Ka1 1 p 

2. a) ordinea corectă 1 p 

b) 2 ecuații posibile 2x2p=4 p 
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Subiectul III                                                                                                             25puncte 

 

A. 15 puncte 
1. nNO= 2, nO2 = 1, scrierea expresiei legii vitezei 6 p 
2. a) k = 25 L

2
/mol

2
·s 4 p 

b) molecularitatea = 3 1 p 
3. v2 = 4·v1 4 p 
B. 10 puncte 
1. V2O5 – catalizator 2 p 
2. Da. Justificarea răspunsului 3 p 
3.  VO2=16,4 L 5 p 

 

Subiectul IV                                                                                                            30 puncte 

 

A.  15 puncte 

a) νNaOH =0,05 moli 2 p 

CmNaOH=0,1 mol/L, pH=13 2 p 

b) ecuația reacției chimice 2 p 

CHCl=0,01 mol/L, νHCl=0,0001 moli, ν bază exces = 0,0009 moli 3 p 

Culoarea fenolftaleinei – roșu carmin 1 p 

c) pH = 12,65 2 p 

d) νNaCl = 0,0001 moli 1 p 

CNaCl= 0,005 moli/L 2 p 

B.  15 puncte 

a) 3 ecuații chimice 6 p 

b)  Identificarea iodului se face cu amidon- colorație albastră 2 p 

c) md= 80 g 1 p 

48,96 g I2 obținut practic 2 p 

d) 0,192 moli H2 obținut practic 2 p 

4,93 L H2 obținut practic 2 p 

 

 

Orice variantă de rezolvare va fi luată în considerare. 

 

 

 

 

 


