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13 iulie 2022 
 

Probă scrisă 
CHIMIE 

Varianta 3 
•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
•  Timpul de lucru efectiv este de patru ore. 
•  La sfârșitul variantei de subiecte se află Tabelul periodic al elementelor. Pentru rezolvarea 
itemilor veți utiliza mase atomice rotunjite. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

1. O soluție de sulfat de fier(II) cu masa de 200 g și concentrația procentuală masică 19%, se amestecă cu 228 g 
de soluție de hidroxid de bariu. În soluția obținută după amestecare, concentrația procentuală masică a sulfatului 
de fier(II) este 2,09%. Determinați concentrația procentuală masică a soluției de hidroxid de bariu. 7 puncte 
 

2.  Se consideră schema de transformări:  
 

(1) a + HCl ⟶ b + c + d↑ (5) a t C°→ k + d↑ 
(2) Na2O2 + d ⟶ e + f↑ (6) h ⟶ c + f↑ 
(3) Na2O2 + c ⟶ g + h (7) Al(OH)3 + g ⟶ m  
(4) b + AgNO3 ⟶ i↓ + j (8) Zn(OH)2 + g ⟶ n  

 

Scrieți ecuațiile reacțiilor din schemă, știind că substanța a se utilizează la obținerea industrială a varului nestins.
            8 puncte 
3. Într-un vas sunt 530 g de soluţie saturată de iodură de potasiu, la 45˚C. Soluţia se răceşte brusc, până la 9˚C. 
Știind că valoarea coeficientului de solubilitate a iodurii de potasiu în apă, la 45˚C, este 165 g/100 g H2O, iar la 9˚C, 
135 g/100 g H2O: 
a. Determinați concentraţia procentuală masică a soluţiei saturate, la 45˚C. 
b. Calculați masa de sare depusă la răcirea soluției de la 45˚C la 9˚C, exprimată în grame.  5 puncte 
 

 

4. a. Determinați expresia vitezei de reacție pentru reacția 2NO(g) + Cl2(g) → 2NOCl(g), știind că: 
- dublând cantitatea de monoxid de azot, cantitatea de clor rămânând constantă, viteza reacției se dublează; 
- triplând cantitatea de clor, cantitatea de monoxid de azot rămânând constantă, viteza reacției crește de 3 ori. 
b. Calculați viteza inițială de reacție, cunoscând valoarea constantei de viteză 2∙10-3 L∙mol-1 ∙s-1 și că, în vasul de 
reacție cu volumul de doi litri, s-au introdus 12 g monoxid de azot și 14,2 g de clor.   6 puncte  
 

5. Adăugând 20 mL de soluție de hidroxid de potasiu peste 80 mL de soluție de acid clorhidric 0,1 M se obține o 
soluție cu pH = 3. Determinați concentrația molară a soluţiei de hidroxid de potasiu.   4 puncte 
 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. O probă (P) conține un amestec echimolar de 2-penten-1-ol, 3-penten-2-onă și 3-pentanonă. Proba se tratează 
cu 24,6 L de hidrogen, măsurați la 2 atm și 27°C, în prezența catalizatorului Ni.  
a. Determinați cantitatea totală de compuși organici din proba (P), exprimată în moli. 
b. Scrieți ecuațiile reacțiilor care au loc la tratarea probei (P) cu borohidrură de sodiu.  5 puncte 
 

2. Despre un compus organic (A) cu formula moleculară C12H14O2 se cunosc informațiile: 
- la tratare cu soluție acidă de dicromat de potasiu formează compusul organic cu nucleu benzenic (B), 
paradisubstituit, cu formula moleculară C8H6O4 și compusul organic (C) cu formula moleculară C4H6O2;  
- nu dă reacție pozitivă la tratarea cu soluție de clorură de fier(III); 
- reacționează cu soluție de clor în tetraclorură de carbon;   
- reacționează cu reactivul Tollens și formează compusul cu formula moleculară C12H14O3.  
Compusul (B) reacționează cu bicarbonatul de sodiu în raport molar 1: 2.  
Compusul (C) reacționează cu 2,4-dinitrofenilhidrazina în raport molar 1: 2, dar nu reacționează cu reactivul 
Tollens. 
a. Scrieți formulele de structură ale compușilor organici (A), (B) și (C). 
b. Scrieți ecuațiile reacțiilor compușilor (A), (B) și (C) din enunț.     8 puncte 
 

3. Scrieți formulele de structură ale produșilor de reacție organici pentru următoarele reacții (în cazul în care este 
posibilă formarea mai multor produși de reacție, scrieți formula de structură a produsului de reacție majoritar): 
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            4 puncte 
 

4. a. Compușii halogenați participă la reacții de substituție prin mecanism nucleofil. Aranjați în ordinea crescătoare 
a reactivității în reacția cu hidroxidul de sodiu, prin mecanism SN2: bromura de n-butil, clorura de n-butil, iodura de 
n-butil. Justificați ordinea aleasă.  
b. Scrieți formulele de structură ale speciilor ionice: (I) CH3O-, (II) CH3COO-, (III) C6H5O- în ordinea crescătoare a 
bazicității acestora.          6 puncte 
 

5.  Prin condensarea crotonică a două molecule dintr-un compus monocarbonilic (A) cu formula moleculară 
CnH2nO se formează un compus organic (B), care tratat cu reactiv Fehling conduce la compusul organic (C). Știind 
că pentru neutralizarea a 250,8 mg de compus (C) sunt necesari 11 mL de soluție de hidroxid de sodiu, de 
concentrație 0,2 M, determinați formula moleculară a compusului monocarbonilic (A) și scrieți formula de structură 
a acestuia.           4 puncte 
 

6. O probă de 4,5 g de acid (+) lactic se amestecă cu x mol de acid (-) lactic, obținându-se amestecul (A1). 
Amestecul (A1) se oxidează blând și apoi se reduce, obținându-se amestecul (A2). Știind că în amestecul (A2) sunt 
9 g de acid (+) lactic, determinați cantitatea x din amestecul (A1).     3 puncte 
 

Constanta universală a gazului ideal: R = 0,082 atm‧L‧ mol-1‧K-1. 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

1. În secvenţa de mai jos, care face parte din programa şcolară pentru clasa a IX-a, sunt prezentate competenţe 
specifice şi conţinuturi asociate. 
 

Competenţe specifice 
Conținuturi 

Trunchi comun 
Curriculum 
diferențiat 

1.1. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un 
context dat 

- [...] acumulatorul cu plumb. 
[...] 

 
1.3. Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării 
unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 
4.1 Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor, proceselor, 
sistemelor 

               (PROGRAMĂ ŞCOLARĂ CLASA a IX-a, CICLUL INFERIOR AL LICEULUI, CHIMIE, OMECI 5099/09.09.2009) 
 

Profesorul utilizează conţinuturile ca mijloace pentru formarea/dezvoltarea competenţelor specifice. Prezentaţi 
conţinuturile ştiinţifice din secvența dată, utilizate de către profesor pentru formarea/dezvoltarea competenţelor 
specifice din tabel, având în vedere: 

- materialele și substanțele necesare construcției unui acumulator cu plumb; 
- ecuațiile proceselor care au loc la electrozi la descărcare; 
- ecuațiile proceselor care au loc la electrozi la încărcare; 
- ecuația reacției globale care are loc în timpul descărcării acumulatorului cu plumb; 
- numărul de elemente necesare obținerii bateriei de acumulatoare cu plumb pentru construcția unui 
automobil. 

 

2. Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de chimie pentru clasa a X-a: 
 

 Competenţe specifice 
Conținuturi 

Trunchi comun 
Curriculum 
diferențiat 

2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor 
caracteristici, proprietăţi, relaţii 

- Reacţiile acidului acetic cu 
metale reactive, oxizi metalici, 
[...], carbonaţi, [...]; 

[...] 
 

                                  (PROGRAMĂ ŞCOLARĂ CLASA a X-a, CICLUL INFERIOR AL LICEULUI, CHIMIE, OMECI 5099/09.09.2009) 
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Elaborați o fișă de activitate experimentală cu tema „Reacții ale acidului acetic” în care să prezentați detaliat, 
pentru reacțiile acidului acetic cu magneziul, oxidul de cupru(II) și cu hidrogenocarbonatul de sodiu și punerea în 
evidență, prin reacții chimice, a gazelor rezultate:   
- ustensilele și reactivii;  
- modul de lucru;  
- observaţiile experimentale; 
- ecuațiile reacțiilor care au loc. 
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Tabelul Periodic al elementelor: 
 

 


