
Concursul de chimie Lazăr Edeleanu 
Etapa locală -2018 
Clasa a X-a- real 

Timp de lucru: 2 ore (120 minute) 
În grila de concurs răspundeţi prin marcarea literei răspunsului pe care îl consideraţi corect.   
Marcarea literei se face printr-un X. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. 10 puncte se acordă din oficiu 
 

La  întrebările  următoare, de la 1 la 20,  alegeţi un singur răspuns corect. 
1.Numărul  izomerilor (fără  steroizomeri) cu formula  moleculară   C8H18  care conţin un atom de carbon  
cuaternar este:    A.2;       B.3;       C.4;        D.6;           E.7  . 
 
 2. Denumirea  conform IUPAC  a  2,3- dietil-3-izopropil-pentan este: 
A. 3-etil-4-metil-3-izopropil-hexan;  B. 3,3-dietil-2,4-dimetil-hexan; C. 3-secbutil-3-etil-4-metil-pentan; 
 D. niciun răspuns;      E. neododecan . 
 
3. Să se determine alcanul care prin dehidrogenare la alchena corespunzătoare dă un amestec gazos cu 
densitatea 1,3547 g/l. Conversia alcanului este 45% . 
A. etan;     B. propan;      C. butan;  D.  pentan; E.  hexan. 
 
4. La alchene se adiţionează  cel mai ușor: 
A. HCl;      B. HF;           C. HI;             D. HBr;        E. la fel de ușor deoarece toți sunt acizi tari. 
 
5. Un amestec de etanol și 2-propanol cu  masa de 29 g, se tratează cu soluție concentrată de acid sulfuric la 
cald. Dacă amestecul gazos rezultat în urma reacției totale a alcoolilor decolorează 1000 g soluție de brom 
cu concentrația 9,6%, raportul molar al alcoolilor din amestecul dat este:  
A. 1:5;         B. 5:1;           C. 2:5 ;         D. 5:2;             E. 2,5:2 
 
6. Numărul de izomeri care rezultă la monoclorurarea  hidrocarburilor izomere cu formula moleculara C5H12 
este:      A.3;      B.5;        C. 6;        D. 7;        E.8    
 
7.  Despre legătura dublă din alchene este corecta afirmaţia: 
A. orbitalul molecular σ  se scindează mai uşor decât orbitalul molecular 𝜋; 
B. este formată prin suprapunerea parţială a doi orbitali p coaxiali  ; 
C. asigură alchenelor o structură în zig-zag asemănătoare alcanilor; 
D. este  rigidă şi nu permite  rotirea atomilor de carbon implicaţi în dubla legatură;    
E. este formată dintr-o legatură σ şi o legatura 𝜋 care se situează în acelaşi plan.      
 
8. Metanul se halogenează cu un amestec de clor și brom. Teoretic se poate obține un număr de derivați 
halogenați   de : A. 8;       B.10;        C. 11;         D.12;         E.14   
 
9. Pentru a efectua analiza unui amestec de metan și etan se ard 56 L amestec . Din ardere rezultă 67,2 L 
CO2. Volumele sunt măsurate în condiţii normale. Raportul molar CH4 : C2H6 din amestecul inițial este: 
A. 1:4;        B. 4:1;        C.2:1;        D.1:1;        E.3:0,5 
 
10. Care este formula moleculară a alchenei si cati izomeri prezintă ( inclusiv stereoizomeri) dacă 0,246 L 
alchenă gazoasă măsurată la 270C și 5 atm., dă prin adiție de brom 10,8 g produs de adiție: 
A. C6H12 și  5 izomeri;      B. C4H8  și  6 izomeri;   C. C5H12 și  6 izomeri; D. C3H6  și 2 izomeri;    
 E. C4H8 și 3 izomeri aciclici și 2 ciclici 
 
11. Nu se poate obține o alchenă prin deshidratarea alcoolului: 
A. 3,3-dimetil -1-butanol;   B. 2-metil-1-butanol;    C. 2-metil-2-butanol;     D. 3-metil-2-butanol;  



E. toți compușii anteriori formează prin eliminare de apă o alchenă 
 
12. Se obține policlorura de vinil din 2800 kg de etenă.  Considerînd că fiecare etapă a procesului are un 
randament de 80%, atunci cantitatea de PVC obținută este de : 
A. 6250 kg;      B. 5000 kg;      C.4000 kg;     D. 3200 kg;        E. 2800 kg 
 
13.  La cracarea  n-pentanului  nu se poate forma: 
A. propan;    B.etan;    C. butan; D.  1-butenă; E. propenă 

14.  Pentru compusul cu formula moleculară C5H4O  , afirmaţia corectă este: 
A. are nesaturarea echivalentă 5;  B. contine un număr maxim de atomi de carbon terţiari egal cu  4;  
C.  contine un număr maxim de atomi de carbon terţiar egal cu  3;   D. prezintă  numai catenă aciclică 
nesaturată;  E. nu decolorează apa de brom.   
        
15. În 1,12 g C4H8 se găseşte un număr de atomi de carbon egal cu:  
A.  12,044 · 1021  ;   B.  6,022 ·1023  ;    C. 48,176 ·1023  ;    D. 12,044 ·1023     ;   E.  4,817 · 1022   . 
 
16.Un amestec echimolecular de hexenă şi pentenă are compoziţia procentuală de masă : A)  45,45% şi 
54,54%;    B)  54,54% şi 45,45% ;   C)50% şi 50% ;   D) 30,5% şi 69,5% ; E) 69,5% şi 30,5% . 

17. La barbotarea unui alcan şi a unei alchene gazoase printr-o soluţie slab bazică de permanganat de 
potasiu, se observă: 
A. nici o schimbare;   B. se formează un precipitat brun;   C. soluţia nu se decolorează ;   D.  se formează un 
precipitat alb  ;  E)  se produce o explozie   

 
18.  La oxidarea unei alchene cu K2Cr2O7 în prezenţă de H2SO4, se obţine un acid carboxilic  şi se degajă 
dioxid de carbon . În acest caz atomii de carbon legaţi prin legătură dublă sunt : 
A. ambii terţiari;   B. unul secundar, unul cuaternar;  C. unul terţiar, unul secundar;  D. ambii secundari;     
E. unul terţiar, unul cuaternar. 

19. Un amestec de diene cu duble legături conjugate sau izolate formează prin hidrogenare, în prezenţa 
nichelului, 3-metilpentanul. Numărul maxim de diene izomere (inclusiv stereoizomeri) care se pot afla în 
amestec este: 
A.  0 ;      B. 1  ;    C. 2  ;    D.  3 ;      E.  4 
 
20.  Metanul se clorurează fotochimic conducând la un compus ce conține 89,12% clor (procente de masa). 
Derivatul halogenat obținut are masa molară: 
A. 48,5 g/mol;     B. 83 g/mol;     C.119,5 g/mol;  D. 154g/mol     E. Niciun răspuns corect. 

La următoarele întrebări, de la 21 la 30,  răspundeţi  cu: 
A. dacă numai  răspunsurile 1,2,3 sunt corecte; 
B. dacă numai  răspunsurile  1,3  sunt corecte 
C. dacă numai  răspunsurile  2,4  sunt corecte 
D. dacă numai  răspunsul  4  este  corect; 

            E. dacă toate  cele 4 raspunsuri  sunt corecte  sau  false  

21. În urma diclorurării etanului rezultă: 
1. clorură de etilen;     2. 1,1- dicloroetan;       3.  clorură de etiliden;          4. 1,2-dicloroetan .   
 
22. Sunt corecte afirmațiile: 
1. 1-butena și 2- butena sunt omologi;       2. Ciclobutanul și izobutena dau aceeași produși în reacția de 
combustie;      3. Alchenele nu se oxidează catalitic, cu O2 ;       4. Un amestec echimolar de propenă și 
izobutenă are masa moleculară medie 49.     
               



23.  Pentru hidrogenarea totală a 0,05 moli hidrocarbură se consumă 2,24 L(c.n) H2. Aceeaşi cantitate de 
hidrocarbură formează prin oxidare energică 4,4 g CO2 şi 5,2g acid dicarboxilic    ( CnH2n-2O4).  Afirmațiile 
corecte sunt: 
1. hidrocarbura nu prezintă izomerie geometrica; 
2. este o alcadiena conjugată; 
3. are formula moleculară C5H8 

4. este  monomerul cauciucului natural.   
     
24. Dintre formulele moleculare de mai jos , corespund unor compuşi reali : 
1.C3H10O;         2.C4H6Cl2;       3.C4H10ON;         4.C4H11N 

  
25.  O alchenă A formează prin oxidare cu o soluţie slab bazică de KMnO4 un compus hidroxilic cu formula 
procentuală:  47,36%C; 10,52% H;  42,10% O. Referitor la alchena (A) sunt corecte afirmaţiile: 
1.prin polimerizare formează polipropena; 
2.prin polimerizare formează polietena; 
3.prin oxidare cu soluţie acidă de  KMnO4  formează acid acetic, CO2 şi H2O       
4. nu se poate substitui in pozitie alilică. 
 
26.  1 mol de octadienă formează la oxidarea cu KMnO4/ H2SO4, 2 moli de CO2 şi consumă cantitatea 
maximă de agent oxidant. Diena poate fi :  
1. 2,5-dimetil-1,5.hexadiena;   2.  1,7-octadiena; 3. 2,3,4-trimetil-1,4-pentadiena;  4. 3-metil-1,6 -heptadiena;   

 
27. Masa atomilor de hidrogen din moleculele unor alcani izomeri, este de 5 ori mai mică decât masa 
atomilor de carbon . Afirmaţiile corecte referitoare la alchenele care formează prin hidrogenare acesti alcani 
sunt   :     1. au formula moleculară C5H10;     2. sunt 6 alchene izomere; 3. există o pereche de izomeri 
geometrici .   4. prin hidrogenarea alchenelor nu se pot obţine toţi  alcanii izomeri. 
 
28. Alcanii și cicloalcanii în raport unii cu alții pot fi: 
1. omologi; 2. izomeri; 3. cu aceeasi N.E; 4. compusi saturați 
 
29. Referitor la reacția de polimerizare, sunt false afirmațiile: 
1. este o reacție de poliadiție; 2. procentul de carbon din polimer este mai mare decât procentul de carbon 
din monomer; 3. gradul de polimerizare reprezintă raportul dintre masa moleculară a polimerului și masa 
moleculară a monomerului;   4. masele plastice conduc curentul electric 
 
30. Sunt corecte afirmaţiile referitoare la 1,3.butadienă :       
 1.  face parte din categoria alcadienelor cu duble legături conjugate                
 2.  cu bromul în exces formează 1,2,3,4-tetrabromobutan 
 3.  prin polimerizare formează polibutadiena                 
 4.  reacţiile sale caracteristice sunt reacţiile de substituţie  
 
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;   
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Profesorii care au propus subiectele: 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" 
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 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     


