
 
 

Concursul de chimie „Lazăr Edeleanu” 
Etapa municipală  
Clasa a X-a, real   

 
În grila de concurs răspundeţi prin marcarea literei răspunsului pe care îl consideraţi corect.  Marcarea literei se 
face printr-un X. Completarea grilei se face cu pix sau cerneală albastră. Nu se admit ştersături sau modificări 
în grilă. Ştersăturile sau modificările duc la anularea răspunsului la întrebarea respectivă. Pentru fiecare 
rãspuns corect se acordã 3 puncte. 
La următoarele intrebări, de la 1 la 10,  răspundeţi  cu: 

A. dacă numai  raspunsurile 1,2,3 sunt corecte; 
B. dacă numai  raspunsurile  1,3  sunt corecte 
C. dacă numai  raspunsurile  2,4  sunt corecte 
D. dacă numai  raspunsul  4  este  corect; 
E. dacă toate  cele 4 raspunsuri  sunt corecte  sau  false. 

1.Afirmaţiile corecte sunt: 
    1. neopentanul are punctul de fierbere mai mare decât n-pentanul; 
    2. acetilena este insolubilă în apă; 
    3. în condiţii standard neopentanul este lichid; 
    4.alchinele au temperaturile de fierbere mai mari decât alchenele şi alcanii cu acelaşi număr de atomi de carbon 
2. Sunt reacții de adiție: 
      1. alchene cu O2 în prezența Ag/3000 C           2. halogenarea  ciclohexanului 
      3. polimerizarea etenei                                     4.reacția propenei cu Cl2 la 5000 C 
3. Sunt corecte afirmatiile: 
 1.prin oxidarea 2-metil propenei în soluție acidă de K2Cr2O7 se formează acetona, dioxid de carbon și apă 
 2. chelen este denumirea neuzuală a triclormetanului 
 3. N-bromsuccinimida este sursa de brom pentru halogenarea alchenelor în poziție alilică 
 4. la oxidarea alchenelor cu o soluție acidă de KMnO4 se rupe numai legatura sigma din legătura dublă 
4.  Sunt corecte afirmaţiile următoare, cu excepţia: 

1. denumirea corectă pentru substanţa cu formula:  
 
 

este cis-dimetiletena; 
2. denumirea corectă pentru substanţa cu formula: 

 
 
 
 

este 1-etil-1,1-dipropil-2-butena; 
3. alchenele adiționează  acidul azotic; 
4. denumirea corectă a substanţei cu formula: 

 
 
 
 

este trans-cis-2,4-hexadiena. 
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5. Sunt corecte afirmaţiile despre acetiluri: 

1. acetilura de calciu este compus ionic; 
2. acetilurile metalelor tranziţionale sunt incolore; 
3. acetilura cuproasă se descompune termic; 

         4. se obţin prin reacţii de adiţie. 
6. Se consideră următoarea schemă de reacţie: 

 
Alchina a cu formula moleculară C6H10 este: 

1. 1-hexina;       2. 2-hexina;              3. 3-hexina;                     4.    3,3-dimetil-1-butina. 
7.  Densitatea relativă a unei alchine în raport cu alcanul cu același număr de atomi de carbon este 
0,931. Următoarele afirmaţii sunt adevărate: 

1. alchina are 2 izomeri de poziţie care există în starea de agregare gazoasa   (în condiții standard)     
2. alcanul conduce prin cracare la un amestec format din patru compuși 
3. alchina prezintă un singur izomer cu catena ramificată 
4. p.f. al alcanului este mai mic decât al alchinei. 

8. În schema: 
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1. A are d=1,45 în raport cu aerul; 
2. B conține doi atomi de carbon primari; 
3. dacă s-au utilizat 11,2 m3 C3H8, iar randamentul fiecărei etape este de 60%, se obţin 22,14 kg de B; 

            4.    masa moleculara medie a unui amestec echimolecular de C3H8 și A este 43. 
9. Formula bruta C5H8 corespunde la : 
   1.gutapercă     2.izopren       3.cauciuc natural      4.metilciclopentena 
10. Prin adiția 1-4 a clorului la o dienă conjugată rezultă un compus care conține 51% clor. Diena poate 
fi: 
   1.1,3-hexadiena    2.izopren.   3.2,4-hexadiena.    4.1,3-pentadiena 
 
La întrebările 11 – 30 alegeti  un singur răspuns corect.  
11.   Fie reacţia 
A (n-alcan)    AlCl3 umed    B (izoalcan)                      cu constanta de echilibru Kc = 5. 
                      
Compoziţia în % moli a amestecului la echilibru este: 
 

A. 16,67% A, 83,33 % B;                B.  83,33 % A, 16,67% B ;                    C.  50% A, 50 % B 
D. 20% A, 80  % B ;                         E. 80% A, 20 % B 

12. Într-un amestec gazos format dintr-o alchenă A și o alchină B, cu același număr de atomi de carbon , raportul 
molar A:B = 0,67. Dacă amestecul are densitatea relativă în raport cu hidrogenul egală cu 20,4, cele două  
hidrocarburi sunt: 
      A. pentena și pentina  ;    B. butena și butina;          C. propena și propina ; D. hexena și hexina ;  

      E. etena și acetilena       
 
 
 
 
 
 



13.Se fabrică acetilena prin procedeul arcului electric. Gazele ce părăsesc cuptorul conțin: 13% 
acetilenă, 27% metan și restul hidrogen, în procente volumetrice. Ce cantitate de negru de fum se obține 
din 4000 m3 metan , măsurați în condiții normale? 

A.354,33 Kg ;       B.  850 kg ;        C.  354,33g ;       D. 2400Kg ;        E. 1700kg 
14.Patru moli amestec de alchina și hidrogen reacționează catalitic , rezultând doi moli de amestec gazos 
ce nu decolorează apa de brom . Compoziția în procente de volum a amestecului inițial, este: 

A. 50% alchină și 50% hidrogen;       B.  40% alchină și 60% hidrogen;     C. 20% alchină și 80% hidrogen; 
D. 25% alchină și 75% hidrogen;       E. 33,33% alchină și 66,66% hidrogen 

15. Un amestec de doi alcani omologi gazoşi , în raport molar 1:3 are densitatea 1,808g/L(c.n). Volumul de aer 
necesar arderii a 3 moli alcan superior este: 

A.112L;               B. 392 L;              C.1008L;            D.448 L;               E.1680L 
16.  Un alcan (A) are raportul dintre masa atomilor de carbon şi masa atomilor de hidrogen egal cu 5. Prin 
cracare se formează :    AC3H6 +a.    Substanţa (a) poate forma un număr de derivaţi dihalogenaţi egal cu: 

       A.2;          B.3;                C.0;              D.1.           E.4 
17. Prin arderea a 0,005 moli de hidrocarbură rezultă 224 mL CO2 (c.n).Aceeaşi cantitate de hidrocarbură   
cu un exces de brom decolorează   50 mL soluţie de brom 0,2M . 
  A. Hidrocarbura are formula  brută CH2;      B. Are NE=1;       C. Hidrocarbura are formula  moleculară :C2H2   
  D. este un monomer vinilic;             E.în condiţii standard este lichidă; 
18.    Dintre compuşii aciclici cu formula moleculară C5H10 nu există sub formă de izomeri geometrici un 
număr de :  
   A.2;           B.3;                 C.4;           D.8;                           E niciun răspuns corect; 
19.  Numărul de poziţii alilice diferite pentru 2,3 dimetil -2 –pentenă este: 

          A.1;             B.2;          C.3;            D.4;               E. Niciuna. 
20.  Un copolimer format din butadienă, acrilonitril ,clorură de vinil, şi  stiren conţine 11,89% Cl şi 4,,69% N. 
Știind că 1,4925 g de copolimer adiţionează 0,4g brom, care dintre monomeri participă cu același număr de 
moli în copolimerul rezultat: 
A. butadiena și acrilonitrilul;                B. butadiena și clorura clorura de vinil;      C. butadiena și  stirenul;  
D.acrilonitrilul și clorura de vinil;        E. butadiena și clorura de vinil . 
21. Un amestec format din 3 moli acetilură disodica , 2 moli acetilură cuproasă și 3 moli acetilură de argint 
formează prin hidroliză : 
A. 3 moli acetilenă;        B. 4 moli acetilenă;       C. 5 moli acetilenă;       D. 8 moli acetilenă;  
E. Reacția nu are loc 
22. Cu câte procente se reduce volumul unui amestec echimolecular de propan, propenă și hidrogen dacă el 
este trecut peste un catalizator de nichel la 2000C și 200 atm la un randament de 100%. 
A. 33,33%;          B. 20%;              C. 25%;     D. 50,85%;            E. 66,66% 
23. Dintre afirmațiile de mai jos, corectă este: 
A. densitatea propanului în raport cu azotul este 3,12;   
 B. în prezenta de AlCl3 umedă,la cald, butanul se izomerizează în izobutan ;      
C. Atomul de carbon din metan este primar;  
D.Izoprenul are 2 atomi de carbon cuaternari; 
 E. Mirosul urât al metanului permite identificarea acestuia   
24. Afirmatia corectă referitoare la clorura de vinil este: 
A. conține doi atomi de carbon primari; 
B. se obține prin reacția clorului cu acetilena;  
C. se obține prin dehidrohalogenarea parțială a 1,2- dicloro- etanului   ; 
D. prin polimerizare formează PNA; 
E. se obține prin adiția HCl la etenă.      
   
 



25. Într-un pahar Berzelius se află o soluție de KMnO4 0,1M, alcalinizată. Dacă până la decolorarea soluției 
din pahar și apariția unui precipitat se barbotează 201,6 cm3 de propenă ( c.n), volumul soluției decolorate și 
cantitatea de precipitat formată sunt; 
A. 30 ml soluție ; 0,261g precipitat;      B. 50 ml soluție ; 0,087g precipitat;      C. 60 ml soluție ; 0,522g precipitat;  
D. 100 ml soluție ; 0,174g precipitat;     E. 120 ml soluție ; 1,044g precipitat;  
26. 300 L (c.n) amestec de metan, etenă și acetilenă sunt arși consumându-se 750 L O2 . Dioxidul de carbon 
rezultat este absorbit de către 10 kg soluție KOH ( se formează bicarbonat de potasiu) de concentrație 12,5%. 
Compoziția amestecului în procente molare este : 
A. 10% CH4 ; 75% C2H4 ;  15% C2H2 ;      B. 25% CH4 ; 75% C2H4 ;50% C2H2 ;    C.33% CH4 ; 17% C2H4 ; 50% C2H2 
D. 33,33% CH4 ; 33,33% C2H4 ;  33,33% C2H2;          E. 66,66% CH4 ; 13,4% C2H4 ;  20% C2H2 

27. 1,2 moli  amestec echimolecular care conține alchine C5H8  și C6H10  reacționează cu Na. Numărul de moli 
de reactiv Tollens cu care reacționează amestecul este de : 
A. 1,2;             B. 0.72;            C. 0,48;             D.0,24;                     E.0,12 
28. Care este compoziția procentuală molară a unui amestec de CH4, C2H2 și H2 care conține 75%C și 25% H 
( % masice) și are masa moleculară medie egală cu 9,6?  
A. 20% CH4 ; 20% C2H4 ; 60% H2 ;             B. 33% CH4 ; 33% C2H4 ; 34% H2 ;      C. 50% CH4 ; 25% C2H4 ; 25% H2 
D. 80% CH4 ; 10% C2H4 ; 10% H2;              E. Niciun răspuns corect 
29. Volumul de acetilenă la 270C și 2 atm, ce poate fi obținut din 1 kg de acetilură de calciu de puritate 64% și 
cu    ƞ= 60% este egal cu :  
A. 1000L;               B. 268,8L;                C. 134,4L;              D. 134,4m3;           E. 73,8 L 
30. Un volum de 11,2 L(c.n) de amestec de etenă şi etină decolorează 4000mL soluţie Br2 /CCl4 de concentraţie 
0,2M. Raportul molar etenă: etină este: 
 A.1:1;                   B.1:2;                 C.2:1;                     D.2:3;                             E.3:2 
 
 
 
Mase atomice: Mase atomice: H-1;  C-12;  O-16;  Cl-35,5; Br-80; N-14 ;S-32; K-39;  Mn-55;  Ag=108; 
Ca-40;Na-23 
R=0,082 atm∙L/mol∙K;    1cal  4,184J  NA= 6,022x1023 molecule/mol;   
 
 
NOTA: Timp de lucru 2 ore. Se acorda 10 puncte din oficiu  şi câte  3 puncte pentru fiecare item. 
 
 
Profesori propunători de subiecte: Doicin Irinel Luminita - Colegiul Național "Ghe. Lazăr";  Stoica Aurelia – Liceul 
Teoretic "Benjamin Franklin"; Georgescu Cristina – Anamaria -Liceul Teoretic "Marin Preda"; Constantinescu 
Adriana – Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu"; Dumitrescu Iuliana - Colegiul National "Matei Basarab" 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Concursul de chimie „Lazăr Edeleanu” 
Etapa municipală – 4 martie  2018 

 
Clasa a X-a, real  - Barem de corectare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Număr 
item 

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   
11 X     
12   X   
13 X     
14    X  
15     X 
16 X     
17   X   
18   X   
19   X   
20    X  
21 X     
22 X     
23  X    
24   X   
25   X   
26    X  
27  X    
28 X     
29     X 
30    X  


