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OLIMPIADA DE CHIMIE 

etapa județeană/municipiului București 

4 februarie 2023 

Clasa a VIII-a 
• Pentru rezolvarea cerințelor vei utiliza Tabelul periodic care se găsește la sfârșitul variantei de subiecte. Vei 

folosi mase atomice rotunjite.  

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

Subiectul I                                  30 de puncte 
A. Se consideră schema de reacţii: 

(1) a + b + H2O → c (4) h + i → j + k↓ 

(2) d + H2O → e + f↑ (5) l → m + n↑ 

(3) g  + f → h  + H2O (6) f + n → H2O 
 

Se cunosc informațiile: „a” este o substanță care se găsește în calcar, cretă și marmură, „e” este varul stins, „i” se 
mai numește piatra iadului, „l” este un compus ternar cu raportul masic Ca : O : Cl = 20 : 8 : 35,5, „g” este un oxid 
mixt al unui metal tranzițional (magnetit), iar reacția (1) are loc la formarea stalactitelor și stalagmitelor. 

a. Identifică substanțele notate cu litere în schema de reacţii.  
b. Scrie ecuațiile reacțiilor chimice din schemă. 

 

B. Într-un pahar Berzelius sunt  90 g de soluție de apă oxigenată, de concentrație procentuală masică 3%. După 
câteva ore s-a constatat că masa vasului a scăzut cu 0,8 g.  

a. Scrie ecuația reacției care are loc. 
b. Calculează noua concentrație procentuală masică a soluției de apă oxigenată. 

 

Subiectul al II-lea                    20 de puncte 
A. O cantitate de pirită cu masa 64 kg, ce conține 25% impurități, este supusă „prăjirii”. Impuritățile nu reacționează. 
Ecuația reacției care are loc la prăjirea piritei, este: 

4FeS2 +11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 
Trioxidul de sulf format prin oxidarea dioxidului de  sulf rezultat la prăjirea piritei, este absorbit  într-o soluție de acid 
sulfuric cu concentrația procentuală masică 94%, obținându-se un oleum cu 20% SO3 (procente masice).  

a.   Scrie ecuațiile reacțiilor descrise în enunțul problemei. 
b.   Calculează masa de oleum cu 20% SO3 obținută.  

Indicație: Oleumul este un amestec de acid sulfuric cu trioxid de sulf. 
 

B. Un amestec echimolar ce conține 1,12 g de fier și un metal trivalent (M) situat înaintea hidrogenului în seria 
activității metalelor, reacționează stoechiometric cu o soluție ms de acid sulfuric, de concentraţie procentuală 
masică 9,8%. Știind că soluția finală are masa 51,56 g, calculează masa soluției de acid sulfuric ms și  identifică 
metalul (M), prin calcul. 
 

Subiectul al III-lea                  25 de puncte 
A. Cu ajutorul instalației din figura de mai jos s-a efectuat un experiment. 

 
 

Cifrele din figură indică: 

- (1) eprubetă; 
- (2) tub vidat prin care trece o tijă metalică, iar pe suprafața tubului se află o spirală metalică, ambele fiind conectate 
la o sursă de înaltă tensiune;  
- (3) tub de sticlă în formă de U;  Ne
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- (4) cristalizor cu apă pentru răcire. 
Etapele de lucru ale experimentului sunt descrise mai jos: 

• Se introduce în eprubeta (1) substanța solidă (A). 

• Se încălzește substanța (A) din eprubeta (1) folosind un bec de gaz Bunsen. Rezultă două substanțe 
simple, un gaz incolor și inodor (B) care întreţine viaţa şi combustia și substanța (C) lichidă, cu densitate mare, 
argintie, cu luciu metalic. 

• Gazul (B) trece în tubul (2), unde sub influența unei descărcări electrice se transformă parțial în gazul (D). 
Gazele (B) şi (D) sunt stări alotrope ale aceluiași element. 

• Amestecul de gaze (B) și (D) intră în tubul (3) în care sunt introduși vapori încălziți ai substanței (C). Partea 
inferioară a tubului (3) este răcită cu apă rece din cristalizorul (4). Ca rezultat al reacțiilor din tubul (3), se formează 
din nou substanța A. 

1. Identifică substanțele (A), (B), (C) și (D). 
2. Scrie ecuațiile descrise în experiment: 

a. descompunerea substanței (A) în eprubeta (1); 
b. conversia parțială a gazului (B) în (D), în tubul (2); 

      c. formarea substanței (A) în tubul (3). 
 

B. Un amestec cu masa de 59,6 g este format din trei săruri solubile în apă (A), (B), (C) ale aceluiași metal 
alcalin (D), care colorează flacăra unui bec de gaz în violet. Substanțele (A) și (B) sunt oxosăruri, iar substanța (C) 
este un compus binar în care cationul și anionul sunt izoelectronici cu atomul de argon și conține 52,349% metal 
(D), procente masice. Sărurile (A) și (B) sunt folosite în pirotehnică, iar amestecul de săruri (A) și (C) este folosit ca 
îngrășământ mineral.  

       Amestecul este încălzit până la descompunere (reacțiile 1 și 2), rezultând un nou amestec solid, format din 
substanțele (X) și (C) și o substanță gazoasă (Y). 

       Amestecul solid rezultat la descompunerea termică se dizolvă în apă și se obține o soluție care conține 
2,4088∙1023 de anioni monoatomici.  

       Substanța gazoasă (Y) se tratează cu cantitatea stoechiometrică de hidrogen, când se formează 14,4 g 
de apă (reacția 3). 

  1. Determină formulele chimice ale sărurilor (A), (B), (C). 
  2. Scrie ecuațiile reacțiilor 1, 2, 3. 
  3. Calculează raportul molar al sărurilor (A), (B), (C) în amestecul inițial. 

 

Subiectul al IV-lea                   25 de puncte 
 

Se calcinează 4,625 g de amestec solid format din MnSO4 (substanţa A), KNO3 (substanţa B) şi sodă de 
rufe Na2CO3∙10H2O, (sarea anhidră este substanța D). Cele trei substanţe sunt în raport molar 1 : 2 : 2. 
Randamentul de calcinare este η = 90% şi rezultă 2,429 g de solid verde. 

Ecuaţia reacţiei care are loc la calcinare este:          A + 2B + 2D → X + 2Y + Z + 2T         (ecuaţia 1) 
Sărurile X, Y şi Z formate la calcinare sunt ternare.  
Y are compoziţia procentuală masică: 45,88% K, 16,47% N și 37,68% O, iar X şi Z sunt săruri ale sodiului. 
Z are raportul masic Na : S : O = 23 : 16 : 32. 
Substanţa X, de culoare verde, este solubilă în H2O şi prin acidularea soluţiei cu substanţa T are loc reacţia:

               3X + 2T → 2V + W + 2D              (ecuaţia 2) 
Substanţa V este violet şi este, de asemenea, solubilă în H2O. 
Substanţa W este un precipitat brun, fiind un oxid metalic care are raportul masic metal : oxigen = 1,71875. 
Substanţa W reacţionează cu soluţia concentrată de HCl:       W + 4HCl → U + Cl2 +2H2O          (ecuaţia 3) 

 

a) Identifică substanţele: X, Y, Z, T, W, U şi V. 
Se cere să calculezi: 
b) compoziţia procentuală masică a substanţelor din amestecul solid rezultat în urma calcinării (reacţia 1);  
c) masa gazelor rezultate la calcinarea amestecului celor trei săruri A, B şi D; (reacția 1) 
d) masa de substanţă W de puritate 85% şi masa de soluţie de HCl de concentraţie 32% care reacţionează 

pentru a se forma 4,48 L (c.n.) de clor.  
 

- volumul molar (condiții normale): VM = 22,4 L· mol-1 
Subiecte elaborate de:  

prof. Daniela Bogdan – Colegiul Național „Sfântul Sava”, București 

prof. Anița Luncan – Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea  

prof. Silvia Petrescu – Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, Brăila 

prof. Claudia Anghel – Colegiul Național „Tudor Vianu”, București Ne
am
t 
- 
39
21

COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT

Ne
am
t 
- 
39
21

COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES MUNICIPIUL PIATRA-NEAMTOJ_Chimie



Ministerul Educației 
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

clasa a VIII-a  pag. 3 din 3 
 

 

ANEXA: TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 

    Ne
am
t 
- 
39
21

COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT

Ne
am
t 
- 
39
21

COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES MUNICIPIUL PIATRA-NEAMTOJ_Chimie



Ministerul Educației 
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

pag. 1 din 4 
Clasa a IX-a 

   

OLIMPIADA DE CHIMIE 

etapa județeană/municipiului București 

4 februarie 2023 

Clasa a IX-a 
• Pentru rezolvarea cerințelor vei utiliza Tabelul periodic, care se găsește la sfârșitul 

variantei de subiecte. Vei folosi mase atomice rotunjite.  

● Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

Subiectul I                            (25 de puncte) 

A. .................................................................................................................................... 10 puncte 
Elementul chimic X este un solid alb-argintiu, care își pierde rapid luciul metalic în aer. Se găsește 

în perioada a 6-a a Tabelului periodic al elementelor, are o stare de oxidare mai stabilă și are 
substratul 5d complet ocupat. Acest element chimic este un amestec natural de doi izotopi stabili, 
care au raportul dintre procentele masice de abundență 2,387. Atomul izotopului cu doi nucleoni mai 
puțin are abundența mai mică. 
a) Calculează numerele de masă ale celor doi izotopi și scrie simbolurile chimice ale izotopilor 
elementului X. Utilizează masa atomică nerotunjită din Tabelul periodic al elementelor din Anexa 1. 
b) Notează compoziția nucleară a fiecărui izotop. 
c) Explică stabilitatea stării de oxidare a elementului X, având în vedere configurația electronică a 

acestuia.  
B. ........................................................................................................................................... 10 puncte 

Rețelele cristaline ale oxidului de magneziu și clorurii de sodiu sunt de tipul AX, în care raportul 
razelor ionice se află în intervalul 0,41 – 0,73. Raza ionului de sodiu (Figura nr. 1) are valoarea de 
102 pm. Raportul razelor cationilor din cele două rețele cristaline este 1,4166, iar raportul razelor 
anionilor este 0,7735. Rețeaua cristalină a oxidului de magneziu este caracterizată de valoarea 
0,5143 a raportului dintre raza cationului și anionului. 

                                                                        
Figura nr. 1 

a) Determină numărul ionilor conținuți în celula elementară a oxidului de magneziu. 

b) Calculează densitatea oxidului de magneziu. 
C. ............................................................................................................................................  5 puncte 

Determină numerele de oxidare ale elementelor notate cu litere îngroșate:  

(a) NaAuCl4; (b) ICl; (c) Ba2XeO6; (d) OF2; (e) Ca(ClO2)2 . 
 

Subiectul al II-lea                 (25 de puncte) 
A. ..........................................................................................................................................  15 puncte 

Se consideră schema de reacții: 
1)  𝑎 + 𝑏 → 𝑐 
2)  𝑎 + 𝑑 → 𝑒 + 𝑓 ↑ 
3)  𝑒 + 𝑏 → 𝑐 

4)  𝑎 + 𝑖 
𝑡℃
→ 𝑗 + 𝑘 + 𝑙 

5)  𝑒 + 𝑖 → 𝑗 + 𝑐 + 𝑘 + 𝑙 
6)  𝑒 + 𝑚 → 𝑔 + ℎ 

7)  𝑔 +𝑚 → 𝑛 
8)  𝑛 + 𝑏 → 𝑝 + ℎ 

9)  𝑝 + 𝑒 → 𝑟 + ℎ 

10)  𝑎 + 𝑙 
500℃
→   𝑡 + 𝑓 ↑ 

11)  𝑡 + 𝑑 → 𝑐 + 𝑒 + 𝑙 
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Se cunosc următoarele: 

- substanțele c și e sunt compuși binari ai metalului a cu halogenul b; 

- b este un gaz galben-verzui cu miros iritant; 

- substanța c conține 65,538% halogen (procente masice), iar substanța e conține 55,905% 
halogen (procente masice); 

- m este o substanță ternară ce conține un metal alcalin, 21,538% N și 18,462% C (procente 
masice), în raport atomic Me : C : N = 1 : 1 : 1;  

- substanța i este un oxoacid al azotului cu raport de masă H : N : O = 1 : 14 : 48. 

a) Identifică prin calcul formulele chimice ale substanțelor c, e, m și i.  
b) Scrie ecuațiile reacțiilor din schema de reacții. 
 

B. ..........................................................................................................................................  10 puncte 
Un amestec X format din hidrură de sodiu și hidrură de potasiu ce conține 2,884% H (procente 

masice) reacționează cu apa, cu un randament de 50%. Gazul rezultat se trece peste un amestec Y, 
format din fier metalic, oxid de fier(II) și oxid de fier(III), încălzit în prealabil. În amestecul Y raportul 
molar metal : oxizi este 1:1. La final se găsesc 3,92 g fier, iar în urma reacțiilor se obțin 0,9 g apă.  

a) Scrie ecuațiile reacțiilor. 
b) Calculează masa amestecului de hidruri. 
c) Determină volumul soluției de acid clorhidric 0,1M necesar pentru „dizolvarea” completă a 

amestecului Y.  
 

Subiectul al III-lea                 (30 de puncte) 
 

A. ............................................................................................................................................13 puncte 

Un amestec (A) este format din două substanțe solide (X) și (Y) care au în compoziție numai 

nemetale. Substanța (X) este cristalizată, albă. Substanța (Y) este o substanță simplă, pulbere 

neagră. Substanța (Y) are o rețea covalentă atomică. Amestecul (A) este încălzit puternic folosind o 

instalație ca în Figura nr. 2.  

  
Figura nr. 2 Figura nr. 3 

Gazele ce rezultă din proces sunt trecute prin două vase spălătoare (B și D), unul cu soluție 

de hidroxid de potasiu de concentrație 4M și altul cu soluție de acid sulfuric de concentrație 

procentuală masică 49%.  

Gazul neabsorbit este componentul principal al aerului și este captat într-o seringă (E).  

Substanța (X) este un salpetru care poate fi utilizat în minerit ca explozibil în amestec cu 

substanțe combustibile. Dacă o probă de substanță (X) este tratată cu soluție dintr-unul dintre vasele 

spălătoare, se degajă un gaz cu miros înțepător ce înroșește o hârtie de filtru îmbibată cu soluție 

alcoolică de fenolftaleină (Figura nr. 3).  

a) Identifică substanțele (X) și (Y). Justifică. 

b) Indică soluția care se găsește în vasul B, respectiv în vasul D, înainte de absorbția gazelor. 

Argumentează. 

c) Precizează fenomenele care au loc în vasul B, respectiv D, la absorbția gazelor. Scrie 

ecuațiile reacțiilor, dacă este cazul. 

d) Scrie ecuația reacției care are loc la încălzirea amestecului (A).  
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B. ........................................................................................................................................... 17 puncte 

Substanța X cu formula chimică AB5DE3 și masa molară 79 g/mol este o sare albă, care se 
găsește în compoziția spumelor pentru stingerea incendiilor și este utilizată ca aditiv alimentar.  
Se cunosc următoarele informații: 

- prin descompunerea termică a 15,405 g de substanță X se obțin 3,315 g de substanță AB3, 
8,58 g de substanță DE2 și 3,51 g de substanță B2E; 

- prin tratarea a 20,54 g de substanță X cu substanța GJ2 rezultă 13,91 g de substanță AB4J și 
o substanță Y, care nu conține elementul J; 

- substanța GJ2 este un compus ionic în care ionul pozitiv divalent al elementului G și ionul 
negativ monovalent al elementului J sunt izoelectronici cu atomul gazului nobil din perioada a 
3-a a Tabelului periodic; 

- anionii elementelor A, D, E și cationul din compoziția sării X au același număr de electroni.  
a) Identifică, prin calcul, elementele chimice A, B, D, E, G, J.  
b) Scrie formulele chimice ale substanțelor AB5DE3, AB3, DE2, B2E; GJ2, AB4J și Y. 
c) Modelează formarea anionilor elementelor A, D, E și a legăturilor chimice din cationul sării. 
d) Scrie ecuațiile reacțiilor. 

 

Subiectul al IV-lea                 (20 de puncte) 
 

În două pahare Berzelius P1 și P2 se introduc două probe de var nestins, fiecare cu masa 182 g, 
la temperatura de 20ºC. În fiecare pahar se adaugă câte 95,4 g de apă.  

După terminarea reacției: 
- în paharul P1, amestecul rezultat se filtrează. Solidul (S1) obținut se usucă și se cântărește. Se 

constată că are 228,7155 g.  
- în paharul P2, se adaugă 650 g de soluție de acid clorhidric pentru neutralizarea întregului 

amestec de reacție. Soluția de acid clorhidric consumată conține 2103,2738·1023 electroni. După 
filtrare, solidul (S2) obținut se usucă și se cântărește. Se constată că are 36,4 g. 

Impuritățile nu sunt solubile în apă și nu reacționează cu acidul clorhidric din soluție.  

Coeficientul de solubilitate al clorurii de calciu la 20C este 75 g/100 g apă. 
a) Scrie ecuațiile reacțiilor care au loc. 
b) Calculează puritatea varului nestins. 

c) Determină coeficientul de solubilitate al hidroxidului de calciu, la 20C. 
d) Calculează masa de CaCl2·2H2O care trebuie adăugată la soluția finală pentru a obține o 

soluție saturată.  
 
 
- constanta universală a gazelor: R = 0,082 atm·dm3·mol-1·K-1 

- numărul lui Avogadro: N = 6,022∙1023 mol-1 

- volumul molar (condiții normale) V = 22,4 L·mol-1  

- 1 pm = 10-12 m 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subiecte elaborate, selectate și prelucrate de:  

prof. Mariana Dejanu – Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Pitești 

prof. Carmen-Luiza Gheorghe – Seminarul Teologic Ortodox ”Chesarie Episcopul”, Buzău 

prof. Carmen Istodor – Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” București 

prof. Lavinia Mureșan – Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu”, Cluj Napoca 

prof. Irina Popescu – Colegiul Național ”I. L. Caragiale”, Ploiești  

 

 Ne
am
t 
- 
39
21

COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT

Ne
am
t 
- 
39
21

COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES MUNICIPIUL PIATRA-NEAMTOJ_Chimie



Ministerul Educației 
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

pag. 4 din 4 
Clasa a IX-a 
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Clasa a X-a 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

Subiectul I                    30 de puncte 
A. Nesaturarea echivalentă (NE), care exprimă gradul de nesaturare al unei substanțe, este folosită în stabilirea 
structurii unui compus organic. (NE) reprezintă numărul de legături π (pi) și/sau numărul de cicluri din molecula unei 
substanțe organice. Termenul de nesaturare echivalentă provine din limba engleză – Double Bond Equivalents 
(DBE).  
În imaginea de mai jos este stilizat agentul Bond 007 DBE cu ajutorul formulei de structură a hidrocarburii (H). 

 
1. Scrieți formula moleculară a hidrocarburii (H). 
2. Determinați raportul atomic Ccuaternar : Cterțiar : Csecundar : Cprimar din hidrocarbura (H). 
3. Notați numărul atomilor de carbon alilic din molecula hidrocarburii (H). 
4. Se hidrogenează hidrocarbura (H). Determinați raportul molar hidrocarbură (H) : H2 în situațiile în care: 
a. se folosește catalizator Ni;  b. se folosește catalizator Pd/Pb2+. 

 

B. Scrieți formulele de structură și notați denumirile I.U.P.A.C. pentru: 
a. izoalcanul cu formula moleculară C17H36 care formează la clorurare fotochimică un singur compus 

monoclorurat;  
b. izoalcanul cu formula moleculară C9H20 care formează o alchenă ca produs unic al reacției de 

dehidrogenare;  
c. alchena cu formula moleculară C10H20 care prezintă izomerie geometrică și care nu reacționează cu  

N-bromosuccinimida (NBS);  
d. hidrocarbura care prin oxidare cu soluție slab bazică de KMnO4 formează 1-hidroximetil-ciclohexanol;  
e. hidrocarbura nesaturată care la oxidarea energică a 1 mol formează 3 mol de acid butandioic; 
f. alchina care prin hidratare în prezență de HgSO4 și H2SO4 formează izobutil-izopropil-cetona. 

 

C. O hidrocarbură (A) având raportul atomic C : H = 1 : 1 și masa molară M = 156 g/mol formează prin oxidare 
energică cu soluție de KMnO4 și H2SO4 un compus organic cu formula moleculară C6O6.  

1. Determinați formula moleculară și scrieți formula de structură a hidrocarburii (A).  
2. Calculați volumul soluției acide de KMnO4 de concentrație 2 M necesar oxidării a 0,1 mol de hidrocarbură (A). 
3. Compușii (B1) și (B2) sunt izomeri geometrici, au aceeași formulă moleculară cu hidrocarbura (A) și conțin în 
moleculă numai atomi de carbon terțiar. Izomerul (B1) reacționează cu hidrogenul în prezență de Ni în raport 
molar (B1) : H2 = 1 : 5. Știind că punctul de fierbere al izomerului (B1) este mai mare decât punctul de fierbere al 
izomerului (B2), notați formulele de structură ale acestora.  
4. Izomerul (B1) se poate obține din hidrocarbura (C) prin hidrogenare în prezență de Pd/Pb2+. Scrieți ecuația 

reacției.  
 

Subiectul al II-lea                   25 de puncte 
Indicație: Reacțiile Diels-Adler sau sintezele dien (reacţii de cicloadiţie [4+2]) sunt reacţiile dintre un sistem 

dienic conjugat, care reprezintă componenta dienică şi alchene sau alchine (de obicei substituite cu grupe 
atrăgătoare de electroni), numite filodiene. Produşii de reacţie poartă numele de aducţi. Schema generală a reacţiei 
unei sinteze dien este următoarea: 
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În termenul de cicloadiţie [4+2], cifra 4 se referă la cei patru electroni pi(π) cu care diena participă la reacţie, 

iar cifra 2 la electronii pi(π) ai filodienei. Reacțiile Diels-Adler pot avea loc și intramolecular. 
 

A. Scrieți ecuațiile reacțiilor prin care se obțin din acetilenă și substanțe anorganice următorii compuși: 
a. cauciuc polibutadienacrilonitrilic (maxim 4 etape); 
b. bromura de izobutil (maxim 5 etape); 
c. butanona (maxim 6 etape) 
d. 3-cloro-ciclohexena utilizând sinteza dien (cicloadiție 4+2) (maxim 5 etape) 

 

B. Hidrocarbura cu formula moleculară C8H6 prezintă mai mulți izomeri. Cinci dintre acești izomeri, notați (Z1), (Z2), 
(Z3), (Z4), (Z5), se regăsesc în schema de mai jos. Determinați formulele de structură ale izomerilor (Z1), (Z2), (Z3), 
(Z4), (Z5) și ale substanțelor (A), (B), (C), (D), (E), (F). 
 

 

 

 

  

  
 
C. Prin descompunerea termică a propanului rezultă un amestec (A) format din 5 substanțe gazoase, cu masa 
molară medie 33 g/mol. Amestecul (A) se trece peste catalizator de nichel și se obține un alt amestec gazos (B) cu 
masa molară medie 37,7 g/mol. Amestecul (B) nu conține hidrogen, dar decolorează soluția de brom în CCl4. 
Determinați compoziția procentuală volumetrică a amestecului gazos (A). 
 

Subiectul al III-lea                              25 de puncte 
A. Polivinilpirolidona (PVP) este un polimer solubil în apă, utilizat ca excipient în industria farmaceutică. PVP se 
obține prin polimerizarea vinilpirolidonei, un monomer vinilic cu formula de structură: 

 
1. Scrieți ecuația reacției de polimerizare a vinilpirolidonei. 
2. Determinați gradul mediu de polimerizare al polivinilpirolidonei, cunoscând masa molară medie a polimerului 
599400 g/mol. 
3. Vinilpirolidona se poate obține din metan, conform schemei de mai jos. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice din 
schemă. 

   

 

 

 

 

 

B. 
Indicație: Unul dintre cei mai folosiți agenți oxidanți pentru ruperea legăturii duble este ozonul. La 

temperatură joasă, ozonul se adiționează rapid la alchene și formează ozonide, care apoi sunt transformate în 

compuși carbonilici.  
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Determinați formulele de structură ale substanțelor notate cu (A), (B), (C), (D), (E), (F), știind că (C) și (E) sunt 

izomeri geometrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. Un copolimer (C) obținut prin copolimerizarea a doi monomeri vinilici (A) și (B) în raport molar 2 : 1 formează prin 

oxidare energică 2,5-hexandionă și 4-ciano-2,7-octandiona. Cunoscând structura copolimerului (C): [-A–A–B-]n, 

determinați formulele de structură ale monomerilor (A) și (B).  
 

Subiectul al IV-lea                              20 de puncte 
 

A. Hidrocarbura (A) cu formula moleculară C9H12 participă la următoarele transformări:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un izomer (A') al hidrocarburii (A), obținut prin trimerizarea propadienei, participă la o reacție Diels-

Alder cu substanța (F) și formează substanța (G). Substanța (F) reacționează cu ciclopentadiena tot 

printr-o reacție Diels-Alder și formează substanța (E).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrieți formulele de structură ale substanțelor (A), (A'), (B), (C), (D), (E). 

B. Floarea-soarelui, păpădia sau cicoarea fac parte din familia de flori Compozitae, plante care au în 
compoziție hidrocarburi alifatice polinesaturate naturale numite poliine.  
Hidrocarburile (A) și (B), poliine naturale izolate din floarea soarelui, au formulele de structură: 

(A) CH3 – CH = CH – (C ≡ C)2 – CH = CH – CH = CH – CH = CH2 
(B) CH3 – (C ≡ C)5 – CH = CH2 

1. Denumiţi hidrocarbura (B) conform I.U.P.A.C. 
2. Notați numărul de izomeri geometrici ai hidrocarburii (A). 
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3. Un izomer (I) al hidrocarburii (A), cu catenă liniară care reacționează cu reactivul Tollens, participă 
la următoarea schemă de reacții: 

I 
 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖ț𝑖𝑒 [4+2]    
→               J 

   +2𝐻2 (𝑃𝑑 / 𝑃𝑏
2+)     

→                 K 
  𝐾𝑀𝑛𝑂4 + 𝐻2𝑆𝑂4   
→              L (C6H8O3) + M (C4H4O5) + 3CO2 + 2H2O 

Se cunoaște că: 
- substanța (J) este un aduct Diels-Alder; 
- substanța (M) conține în moleculă 3 grupe funcționale.  

Identificați substanțele organice notate cu litere din schema de reacții și scrieți formulele de structură 

ale acestora. 

 

Mase atomice: H-1; C- 12; N- 14; O- 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiecte elaborate, selectate și prelucrate de:  

prof. Iuliana Costeniuc, Colegiul Național “Grigore Moisil”, București 

prof. Andra Ionescu, Colegiul Național “Costache Negri”, Galați 

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

prof. Margareta Radu, Colegiul Național “Vasile Lucaciu”, Baia Mare  
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OLIMPIADA DE CHIMIE 

etapa județeană/municipiului București 

4 februarie 2023 

Clasa a XI-a 
 

• Pentru rezolvarea cerințelor veți utiliza Tabelul periodic, care se găsește la sfârșitul 

variantei de subiecte. Veți folosi mase atomice rotunjite.  

● Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

Subiectul I              30 de puncte 
 

Subiectul A. ................................................................................................................................15 puncte 
Se consideră schemele de reacții I, II și III: 

I. 

 

II. 

 

 

III. 

 
 

Referitor la schema de reacții I: 

a. Denumiți substanța (X), conform IUPAC. 

b. Notați numărul atomilor de carbon asimetric din molecula substanței (X). 

c. Notați numărul de stereoizomeri ai compusului (A).  

Referitor la schema de reacții II: 

d. Denumiți substanța (Y), conform IUPAC. 

e. Scrieți formulele structurale ale compușilor izomeri (B) și (C). 

Referitor la schema de reacții III: 

f. Denumiți substanța (Z), conform IUPAC. 

g. Scrieți formulele structurale ale compușilor (D) și (W). 

h. Notați numărul de stereoizomeri ai compusului (D). 
 

Subiectul B. ..................................................................................................................................4 puncte 
Se consideră compușii organici cu formulele de structură de mai jos: 

 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

 
a. Denumiți substanța 6, conform IUPAC. 
b. Notați cifrele corespunzătoare compușilor care au configurația E.  
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Subiectul C. ..................................................................................................................................6 puncte 
Scrieți formulele structurale ale următorilor compuși: 

a. (E)-6-bromo-3,4-dimetil-5-hepten-1-ină; 

b. acid-5-bromo-2-metilciclohexancarboxilic; 

c. (2S,3R)-3-metil-2-pentanol. 
 

Subiectul D. ..................................................................................................................................5 puncte 
O substanță gazoasă are densitatea în condiții normale ρ0 = 2,0535 g/dm3. Prin arderea a 23 g din 
această substanță se obțin 44 g de dioxid de carbon și 27 g apă. Determinați formula moleculară și 
scrieți formula de structură a acesteia.        (IChO,1970).  
 

Subiectul al II-lea             20 de puncte 
 

Subiectul A. ................................................................................................................................12 puncte 
Scrieți ecuaţiile reacţiilor prin care se pot realiza următoarele transformări: 

1. Pornind de la benzen → 3-propilanilină (în 4 etape). 

2. Pornind de la 1-bromo-4-etilhexan → 8-etil-4-propil-4-decanol (în 5 etape; ca surse de carbon se vor 

folosi doar următorii compuși: etanol, cianură de potasiu și bromură de propil-magneziu). 

3. Pornind de la 

 

(în 5 etape). 

 

Subiectul B. ..................................................................................................................................8 puncte 
Despre compusul organic (X) cu masa molară egală cu 182 g/mol se dau informațiile: 

- conține în moleculă C, H, O;  

- este un derivat 1,2,3-trisubstituit al benzenului cu grupele funcționale –A, –B și –C; 

- dă reacție de culoare cu FeCl3(aq); 

- reacționează cu Na în raport molar 1 : 1; 

- 𝜇−𝐴 = (𝜇−𝐵 + 14) 𝑔/𝑚𝑜𝑙; 

- grupa –C are masa 59 g/mol, este substituent de ordinul II și ocupă poziția 2 pe nucleul benzenic; 

- participă la următoarele reacții cu formarea unei combinații complexe (Z): 

 
a. Determinați grupele funcționale –A, –B, –C.  

b. Determinați formula moleculară a compusului organic (X). 

c. Scrieți formulele structurale ale substanțelor (X), (W), (Y) și (Z). 
 

Subiectul al III-lea                                   20 de puncte 
 

Rinita alergică este cea mai întâlnită dintre alergiile respiratorii, fiind provocată de polenul plantelor. 

Substanța activă în medicamentele prescrise pentru această alergie poate fi compusul (X). În produsele 

farmaceutice, el se găsește de regulă sub forma sării (L), care se poate sintetiza după următoarea 

schemă de reacții: 

 

 
 

Se dau următoarele informații: 

- compusul (X) are masa molară 388,5 g/mol și conține 64,86% C, 6,44% H, 7,21% azot (procente de 

masă), restul fiind clor și oxigen; Ne
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- substanța (A) este un compus monoclorurat p-disubstituit al benzenului, iar diferența dintre y% 

(procentajul masic al clorului în compusul (B)) și z% (procentajul masic al clorului în compusul (A)) este 

egală cu 12,5; 

- compusul (C) conține 16,397% Cl (procentaj masic); 

- compusul ternar (H), cu NE = 1, are raportul masic C : H : N = 24 : 5 : 14 și toți atomii de carbon primar; 

- compusul (F) are masa molară 286,5 g/mol. 

a. Determinați formula moleculară a compusului (X). 

b. Determinați formula moleculară a compusului (A) și scrieți ecuațiile reacțiilor prin care compusul (A) 

se transformă în (B). 

c. Scrieți formulele structurale ale compușilor (C), (E), (H), (F), (G), (I), (L) și (X). 

d. Scrieți formula de structură a enantiomerului compusului (X) care are configurația R. 
 

Subiectul al IV-lea             30 de puncte 
 

Subiectul A. ..................................................................................................................................9 puncte 
Prima etapă în sinteza tetraaminei 5 este o reacție Diels Alder conform următoarei scheme de reacții: 

 
 

Știind că s-a notat cu Ac grupa acetil, iar compusul 3 are structura: 

 
scrieți formulele structurale ale substanțelor 1, 2, 4 și 5.  
 

Subiectul B. ................................................................................................................................21 puncte 
Informații: 

1. Reacția Sonogashira - cuplarea alchinelor cu triplă legătură terminală cu halogenuri de aril sau de vinil 

în prezența unui catalizator de paladiu, un cocatalizator de cupru (I) și o bază (amină): 

 
2. Reacția Cadiot-Chodkiewicz - cuplarea catalizată de cupru (I) în prezență de NH2OH∙HCl a unei 

alchine cu triplă legătură terminală și a unei halogenuri de alchinil, care oferă acces la prepararea bis-

acetilenelor nesimetrice: 

 
 

 3. Deprotejarea 4-aril-2-metil-3-butin-2-ol la alchine cu legătură triplă terminală: 

 
Informații preluate din:    1. Name reactions 3ed 2006 – Li;         2. https://www.organic-chemistry.org; 

3.https://www.beilstein-journals.org/bjoc/content/html/1860-5397-7-55.html 
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În ultimele decenii, progresul extraordinar în chimia sintetică și supramoleculară a deschis calea apariției 

de mașini moleculare artificiale, proiectate cu atenție pentru a stăpâni mișcările la nivel molecular. 

Un exemplu îl constituie realizarea unei molecule (Z), cu mai multe angrenaje, un macrociclu triunghiular 

cu șase roți dințate, ca cel din următoarea imagine (https://hal.science/hal-03636831):  

 

  

Z 
 

Compusul (Z) a fost sintetizat conform schemei de reacții: 

 
 

- unde (X) este 2-metil-3-butin-2-ol, iar compușii (B), (C) și (Y) au următoarele structuri: 

 
 

 

B C Y 

a. Scrieți formula de structură a compusului (X). 

b. Notați raportul numeric electroni π : electroni neparticipanți la legătură, din molecula compusului (Z). 

c. Scrieți ecuația reacției de obținere a compusului (A) din 9-dodeciloxiantracen.  

d. Notați denumirea compusului (A). 

e. Scrieți formulele structurale ale compușilor (D), (E), (F), (G) și (H).  

 

 

 

 

 

 

Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L·mol-1. 
  

 

 

 

 

 

 

Subiecte elaborate, selectate și prelucrate de:  

prof. Gheorghe Costel, Colegiul Național ”Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeș 

prof. Guceanu Constantin, Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Botoșani 

prof. Boteanu Carmen, Colegiul Național ”Sfântul Sava”, București 

prof. Trifan Iuliana, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Galați 

 

  

Ne
am
t 
- 
39
21

COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT

Ne
am
t 
- 
39
21

COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES MUNICIPIUL PIATRA-NEAMTOJ_Chimie

https://hal.science/hal-03636831


Ministerul Educației 
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

Clasa a XI-a           pag. 5 din 5 
 

ANEXA: TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 
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Clasa a XII-a 

 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 

Informații: 

1) Conform principiului I al termodinamicii, U Q L, = +  unde U  – variația energiei interne a 

sistemului, Q – căldura cedată sau primită de sistem, L p V= −   este lucrul mecanic de volum efectuat 

de sistem sau efectuat asupra sistemului. 

2) T (K) = t (ºC) + 273,15 

3) Q m=  , în care Q – căldura cedată sau absorbită la schimbarea stării de agregare,   - căldura latentă 

specifică. 

4) 1 atm = 760 Torr 

5) Pentru o reacție de ordinul 2 de forma 2A(g) → produși, ecuația cinetică integrală este: 

A 0

1 1
2k t,

P P
− =   în care AP este presiunea parțială a reactantului A la momentul t, 0P  este presiunea 

inițială a reactantului A și k este constanta de viteză.  

6) Constanta universală a gazelor: 3 1 1 1 1R 0,082 atm dm mol K 8,314 J mol K− − − −=    =    

7) Mase atomice: H – 1, C – 12, O – 16, Al – 27, Fe – 56, Cl – 35,5. 
 

Subiectul I                         20 de puncte 

 

A. (5 puncte) 

Se cunosc următoarele entalpii standard de reacţie: 

2 6 2 2 3 2B H (g)+3O (g) B O (s)+3H O(g)⎯⎯→  r 1H 1941 kJ = −  

2 2 34B(s)+3O (g) 2B O (g)⎯⎯→   r 2H 4736 kJ = −  

2 2 22H (g) + O (g) 2H O(g)⎯⎯→              r 3H 483,6 kJ = −  

Determinaţi entalpia molară de formare standard a diboranului, B2H6(g). 
 

B. (15 puncte) 

Bomba calorimetrică este un dispozitiv folosit pentru determinarea, la volum constant, a căldurii 

de combustie a diferitelor substanțe.  

La 25 C, o probă de D-riboză (C5H10O5), cu masa de 0,727 g a fost arsă într-o bombă 

calorimetrică, în exces de oxigen. Creşterea de temperatură înregistrată a fost de 0,91 K. Într-un 

experiment separat, în aceași bombă calorimetrică, la 25 C,  s-au ars 0,825 g de acid benzoic, pentru care 

energia internă standard de combustie este 3251 kJ mol− , creşterea de temperatură înregistrată fiind de 

1,94 K.  

a) Scrieți ecuația termochimică a reacției de ardere a D-ribozei care are loc în bomba calorimetrică. 

b) Calculaţi energia internă molară standard de combustie, entalpia molară standard de combustie şi 

entalpia molară de formare standard a D-ribozei. 

c) Determinați volumul de soluție de HCl 0,1 M care ar trebui neutralizat cu NaOH în exces pentru a 

obţine acelaşi efect termic ca la arderea celor 0,727 g de D-riboză. 

Se cunosc următoarele date termochimice: 
2

1
f CO (g)H 393,5 kJ mol − = −  , 

2

1
f H O( )H 285,5 kJ mol − = −   

şi entalpia de neutralizare standard n
2

kJ
H 57,3

mol H O formată

 = − . 
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Subiectul al II-lea                        30 de puncte 

 

Un amestec A1, format din 98 g de apă lichidă și 2 g de gheață, se află la 0 ºC. Pentru transformarea 

amestecului A1 în vapori, la 100 ºC, se utilizează integral căldura eliberată din reacția, în absența aerului, 

a substanțelor care alcătuiesc amestecul A2. Amestecul A2 conține oxid feroferic și aluminiu, în raport 

molar Fe3O4 : Al = 1 : 2.  

a) Calculați masa amestecului A2. 

b) Determinați raportul molar al produșilor de reacție în amestecul final rezultat în urma reacțiilor chimice 

dintre substanțele din amestecul A2. 

c) Dacă, peste amestecul A1, aflat la 0 ºC, se adaugă plumb topit, aflat la temperatura de topire de 327 ºC, 

temperatura finală ajunge la 90 ºC. Considerând că nu are loc schimb de căldură cu mediul exterior, 

determinați masa plumbului adăugat. 

Se cunosc următoarele date termochimice: 

2 3 (s)

1
f Al OH 1676 kJ mol − = −  , 

3 4 (s)

1
f Fe OH 1118 kJ mol − = −  , 

(s)

1
f FeOH 272 kJ mol − = −   

1
vH O ( )2

2260 kJ kg− =  , 1
tH O (s)2

335 kJ kg− =  , 1
t
Pb (s)

23,02 kJ kg− =   

1 1
Pbc 0,129 kJ kg K− −=   , 

2

1 1
H Oc 4,18 kJ kg K− −=    

v - căldura latentă specifică de vaporizare, t - căldura latentă specifică de topire,  

c – căldura specifică 

 

Subiectul al III-lea         ____ _    25 de puncte 

 

Peroxodisulfatul de potasiu este unul dintre cei mai puternici agenți oxidanți cunoscuți. Ionii 

peroxodisulfat sunt capabili să oxideze, relativ lent, ionii halogenură la halogeni, cu excepția ionilor 

fluorură. Ecuația reacției care are loc este: 2 2
2 8 4 2S O 2X 2SO X .− − −+ → +   

Viteza inițială de formare a iodului la oxidarea ionilor iodură cu ionii peroxodisulfat a fost 

determinată, la 25 oC, pentru diferite concetrații inițiale ale reactanților. 

 
2 4 1

2 8 o[S O ] 10  (mol L )− −   
2 1

o[I ] 10  (mol L )− −   
8 1 1

ov 10  (mol L s )− −    

1 1 1,1 

2 1 2,2 

2 0,5 1,1 

Ionul peroxodisulfat are structura: 

S

O

O

O

O

O

S

O

O O
 

a) Transcrieți structura pe foaia de concurs și notați deasupra fiecărui atom numărul de oxidare. 

b) Determinați ordinul total de reacție și notați legea vitezei pentru reacția de oxidare a ionilor iodură. 

c) Calculați constanta de viteză, la 25 oC. 

d) Energia de activare a reacției de oxidare a ionilor iodură este 42 kJ/mol. Determinați temperatura, în 

grade Celsius, la care, menținând constante concentrațiile reactanților, viteza de reacție este de 10 ori mai 

mare decât la 25 oC. 

e) Ionii tiosulfat reacționează rapid cu iodul. Scrieți ecuația reacției dintre ionii tiosulfat și iod. 

f) Scrieți legea vitezei reacției de oxidare a ionilor iodură cu ionii peroxodisulfat dacă în sistem s-a adăugat 

tiosulfat de sodiu, în exces atât față de ionii peroxodisulfat, cât și față de ionii iodură. 
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Subiectul al IV-lea                        25 de puncte 

 

Pentru studiul cinetic al descompunerii compusului X, într-o incintă vidată, nedeformabilă, s-au 

introdus 0,8 mol compus X(g). Valorile presiunii totale (P) din incinta termostatată la 127 OC, la diferite 

momente, au fost: 

t (min) 0 2 4 6 8 

P (Torr) 350 388,3 412,8 430 442,5 

Ecuația reacției de descompunere a substanței X(g) este: 22X(g) 2Y(g) Z (g)→ + . 

 Se consideră că amestecul de reacție se comportă ca un gaz perfect. 

a) Calculați volumul incintei folosite la studiul cinetic al descompunerii compusului X(g). 

b) Deduceți expresia presiunii parțiale a compusului X (PX) la un moment dat, în funcție de presiunea 

totală (P) din sistem și de presiunea inițială (P0). 

c) Demonstrați că rezultatele experimentale de mai sus dovedesc că descompunerea compusului X(g) 

respectă o cinetică de ordinul 2.  

d) Determinați timpul de înjumătățire al compusului X(g). 

e) Calculați presiunea din incintă după 5 minute de la declanșarea reacției și în momentul în care, practic, 

tot compusul X(g) s-a descompus. 

f) Pentru descompunerea compusului X(g) a fost propus mecanismul: 

X(g)   
k1

k-1

Y(g)    + Z(g)      KP    (preechilibru rapid)

 

X(g)  +  Y(g)  +  Z(g)  
lent

k2 2Y(g)   + Z2(g)
 

Știind că etapa determinantă de viteză este etapa lentă, stabiliți dacă mecanismul propus este în 

concordanță cu legea vitezei stabilită la studiul cinetic al reacției de descompunere a compusului X(g). 

 

 

Subiecte elaborate, selectate și prelucrate de: 

Vasile Sorohan, Colegiul Național ”Costache Negruzzi”, Iași 

Iuliana Shajaani, Colegiul Național ”Matei Basarab”, București 

Mihaela Dana Hristea, Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Botoșani 

Gabriela Micu, Colegiul Național Militar ”Alexandru Ioan Cuza”, Constanța 
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