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Aprobată la şedinţa Comisiei Naţionale de Examene, 

Proces verbal nr.1 din 04 noiembrie 2021, 

Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr.1499 din 04 noiembrie 2021 

 

Autori: 

- Velişco Nadejda, doctor, conferențiar universitar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 

- Mihailov Elena, grad didactic superior, Liceul Teoretic "Academicianul Constantin Sibirschi", 

mun. Chișinău; 

- Cherdivară Maia, grad didactic Superior, Instituția Publică Liceul Teoretic "Ion Vatamanu", 

Strășeni; 

- Litvinova Tatiana, grad didactic Superior, Liceul Teoretic "Titu Maiorescu", mun. Chișinău. 

 

 

 

Programa de examen la CHIMIE a fost discutată și avizată în cadrul catedrelor/departamentelor 

de profil ale instituțiilor de învățământ superior: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de 

Stat din Tiraspol, Universitatea Tehnică a Moldovei, a comisiilor metodice din cadrul organelor locale 

de specialitate în domeniul învățământului și de experți în domeniu. 

 

 

 

Structura programei  
 
 

Programa conține: 

1. Preliminarii. 

2. Competenţe specifice ale disciplinei, evaluate în cadrul examenului național de bacalaureat. 

3. Unități de competență, unități de conținut, rezultate ale învățării, evaluate în cadrul examenului 

național de bacalaureat. 

4. Exemple de itemi. 

5. Model de test și de barem de corectare. 

 

1. Preliminarii 

Programa pentru examenul național de bacalaureat la CHIMIE este elaborată în baza Cadrului 

de referință a Curriculumului Național, aprobat prin ordinul MECC nr. 432/2017, a Curriculumului 

Național la CHIMIE pentru clasele a X-a – XII-a și a Ghidului de implementare la CHIMIE aprobate 

prin ordinul MECC nr.906/2019, precum și în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire 

la examenul național de bacalaureat, aprobat prin ordinul nr.47/2018. Programa reprezintă un 

document reglator şi normativ având ca obiectiv major asigurarea desfăşurării corecte şi eficiente a 

examenului. 

Programa este destinată autorilor de teste, profesorilor, elevilor, conducătorilor instituțiilor de 

învățământ, părinţilor, etc. 

În cadrul examenului național de bacalaureat, Chimia are statut de disciplină la solicitare pentru 

profilurile real, umanistic, arte, sport.  

Pentru realizarea testului de examen se alocă 180 minute.  
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2. Competenţe specifice ale disciplinei,  

evaluate în cadrul examenului național de bacalaureat 

 

 

CS 1. Operarea cu limbajul chimic în diverse situații de comunicare, manifestând 

corectitudine și     deschidere. 

CS 2.   Caracterizarea substanțelor și proceselor chimice, manifestând curiozitate și 

creativitate. 

CS 3. Rezolvarea problemelor prin aplicarea metodelor specifice chimiei, demonstrând    

perseverență și responsabilitate în luarea deciziilor. 

CS 4. Investigarea experimentală a substanțelor și proceselor chimice, respectând normele de 

securitate personală şi socială. 

CS 5. Utilizarea inofensivă a substanțelor în activitatea cotidiană, cu responsabilitate față de 

sănătatea personală și grijă față de mediu. 
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PROFIL REAL  
 

3. Unități de competență, unități de conținut, rezultate ale învățării, evaluate în cadrul examenului național de bacalaureat 

  3.1. CHIMIA GENERALĂ ȘI ANORGANICĂ 

            

Unități de competenţe 
 

                   Unități de conținut 

Rezultate ale învățării evaluate 
 

Elevul/eleva la absolvirea liceului va fi capabil/capabilă: 
 

3.1.1. Chimia - știința despre substanțe (unități de învățare clasa a X-a) 

 Explicarea și operarea cu noţiunile 

și legile fundamentale ale chimiei.  
 

 Aplicarea algoritmilor de rezolvare 

a problemelor în baza corelațiilor 

dintre masa substanței, volumul, 

cantitatea de substanță, numărul de 

particule. 
 

 Explicarea  unor situații 

problematice legate de aplicarea 

legilor fundamentale ale chimiei;  

calculelor în baza formulelor 

chimice. 

Sistemul noțiunilor chimice generale utilizate 

pentru a caracteriza:  

a) atomul, elementul chimic: masa atomică relativă, 

valenţa, electronegativitatea, gradul de oxidare; 

b) substanța: molecula, formula chimică, masa 

molară; 

c) reacție chimică, ecuație chimică, raport 

stoechiometric.  

Clasificarea și nomenclatura substanțelor 

anorganice. 

Mărimile fizice utilizate pentru calcule în baza 

formulei chimice (corelarea între , m, V, Nparticule). 

Legile fundamentale ale Chimiei: 

a) Legea constanței compoziției; 

b) Legea conservării masei substanţelor; 

c) Legea lui Avogadro. 

• să definească, să explice, să opereze în diferite situații 

contextuale cu noțiunile chimice ce se referă la 

atom/element chimic, substanță, reacție chimică.   
 

• să alcătuiască  formulele chimice ale substanțelor 

conform anumitor parametri: compoziție, nomenclatură, 

caracterul substanței simple/compuse, clasa de compuși, 

mediul soluției etc. 
 

• să coreleze compoziția substanței, formula chimică, 

denumirea substanței (conform nomenclaturii), tipul 

substanței, clasa de compuși, proprietăți, utilizare etc. 
 

• să formuleze și să aplice legile fundamentale ale Chimiei 

pentru calculele în baza corelațiilor între , m, V, N  (cu 

analiza și interpretarea rezultatelor). 

3.1.2. Structura atomului și Legea Periodicității (unități de învățare clasa a X-a) 

 Explicarea și operarea cu noțiunile 

ce se referă la compoziția/ structura 

atomului, la periodicitate, seriile 

genetice ale metalelor și 

nemetalelor. 

  Aplicarea algoritmilor de 

caracterizare a elementului chimic 

și a compușilor lui conform 

poziției în Sistemul Periodic. 

Atomul.  

Compoziţia și structura atomului (electroni, protoni, 

neutroni). Izotopii. 

Structura învelișurilor electronice  

(scheme electronice, nivele energetice, subnivele, 

orbitali, elemente s, p, d). 

Configuraţiile electronice ale atomilor elementelor 

din perioadele I-IV.  

Valenţele şi gradele de oxidare posibile, configurațiile 

electronice ale ionilor (subgrupele principale). 

• să definească, să explice, să opereze în diferite situații 

contextuale cu noțiunile chimice ce se referă la 

compoziția/structura  atomului/ionului, proprietăţile 

elementelor chimice, periodicitate, seriile genetice ale 

metalelor și nemetalelor; 

• să caracterizeze și să compare  conform poziției în 

Sistemul Periodic: 

a) compoziția, structura, proprietățile atomilor elementelor 

chimice/a substanțelor simple și a compușilor lor; 

b) compoziția, structura, configurația electronică  ionilor;  
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 Modelarea pentru elementele 

chimice: a compoziției izotopilor; 

a configurațiilor electronice ale 

atomilor și ionilor; a seriilor 

genetice a metalelor și a 

nemetalelor. 

 Aplicarea Legii periodicității 

pentru argumentarea corelațiilor 

între structura învelișului 

electronic al elementului, tipul 

lui, caracterul oxidului și 

hidroxidului. 

Legea periodicităţii.  

Proprietăţile elementelor chimice  

(din subgrupele principale) în corelație cu poziția lor 

în Sistemul Periodic (electronegativitatea, proprietăţi 

metalice/nemetalice, de oxidant/ reducător). 

Schimbarea periodică a proprietăţilor acido-bazice 

ale oxizilor și hidroxizilor elementelor chimice din 

subgrupele principale.  

Seriile genetice ale metalelor și nemetalelor. 

• să modeleze și să compare configurațiile electronice ale 

atomilor/ionilor elementelor chimice (perioadele I – IV). 

• să  stabilească și să exemplifice corelațiile între: 

denumirea elementului chimic/simbolul chimic/poziția în 

SP - compoziția atomului - configurația electronică a 

atomului/ionului - valențele/gradele de oxidare posibile - 

formulele moleculare ale compușilor/caracterul lor (oxizi, 

hidroxizi, compuși hidrogenați); 

• să alcătuiască  formulele chimice ale substanțelor 

simple/compuse, seriile genetice ale metalelor/nemetalelor 

în baza unei caracteristici /informații-cheie indicate; 

• să exemplifice schimbarea proprietăților substanțelor 

simple și a compușilor lor în baza fenomenului 

periodicității. 

3.1.3. Compoziția și structura substanței (unități de învățare clasa a X-a) 

 Explicarea și operarea cu noţiunile 

ce se referă la compoziția și 

structura substanței.  

 Modelarea formulelor electronice 

şi de structură ale substanțelor cu 

diferite tipuri de legătură chimică. 

 Compararea:  

tipurilor de legături chimice după 

compoziția substanței; influenței 

tipului de legătură/tipului de rețea 

cristalină asupra proprietăților 

substanței; proprietăţilor fizice ale 

substanţelor cu diferite tipuri de 

reţele cristaline. 

 Prezentarea argumentată a 

substanțelor uzuale corelând 

proprietățile fizice/utilizarea cu 

compoziția și structura  

substanțelor. 

Legătura chimică. Tipurile de legături chimice. 

Formule moleculare, electronice, de structură. 

Legătura covalentă nepolară şi polară. 

Legătura simplă, dublă, triplă;  şi . Legătura 

covalentă formată prin mecanism donor-acceptor (pe 

exemplul ionului de amoniu).  

Proprietățile fizice ale substanțelor cu legături 

covalente. Rețele cristaline moleculare, atomice. 

Substanțele cu legătură covalentă din mediu. 

Legătura ionică. Proprietățile fizice ale substanțelor 

cu legături ionice. Rețele cristaline ionice. Compușii 

cu legătură ionică utilizați în activitatea cotidiană. 

Prezența elementelor chimice în formă de ioni în 

organism și mediu. 

Legătura metalică. Proprietățile fizice ale 

metalelor. Rețelele cristaline metalice. Metalele și 

tehnologiile moderne.  

Legătura de hidrogen și influența ei asupra 

proprietăților substanțelor (pe exemplul fluorurii de 

hidrogen, apei, amoniacului). 

• să definească, să explice, să opereze în diferite situații 

contextuale cu noțiunile chimice  ce se referă la 

compoziția și structura substanței. 

• să caracterizeze și să compare diferite tipuri de legătură 

chimică după: principiul de formare, tipul particulelor, 

tipul reţelei cristaline, proprietăţile fizice ale substanţelor. 

• să  stabilească  și să exemplifice corelațiile între: 

denumirea substanței - compoziția ei - tipul legăturii 

chimice - tipul rețele cristaline - proprietățile fizice - 

utilizarea substanțe; 

• să alcătuiască  formulele chimice ale substanțelor  în 

baza unei caracteristici /informații-cheie privind tipul 

legăturii chimice/tipul rețelei cristaline/proprietățile fizice 

relevante/domenii de utilizare. 
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3.1.4.  Reacțiile chimice (unități de învățare clasa a X-a, *clasa a XII-a) 

 Explicarea și operarea  cu noţiunile 

ce se referă la: reacțiile chimice, 

procesele de oxido-reducere; 

bilanțul electronic; procesul de 

coroziune a metalelor, metodele de 

combatere a coroziunii; legitățile 

decurgerii reacțiilor chimice, 

producerea chimică. 

 Caracterizarea comparativă a 

reacțiilor chimice de diferite tipuri; 

a proceselor tehnologice de 

producere/ prelucrare chimică, de 

utilizare a produșilor finali. 

 Modelarea:  

reacțiilor chimice de diferite tipuri 

prin ecuații chimice și identificarea 

caracteristicilor ce determină tipul 

lor; expresiilor matematice a legii 

acţiunii maselor (ecuaţiilor 

cinetice) şi a constantelor 

echilibrului chimic pe baza 

ecuaţiilor chimice. 

 Aplicarea algoritmului de egalare a 

ecuațiilor reacțiilor de oxido-

reducere prin metoda bilanțului 

electronic. 

 Argumentarea legăturilor cauză-

efect dintre acțiunea diferitor 

factori asupra vitezei reacției 

chimice şi a deplasării echilibrului 

chimic. 

Reacțiile chimice. Ecuația chimică. 

Clasificarea reacțiilor chimice după diferite criterii 

(compoziția și numărul reactanților/ produșilor de 

reacție; schimbarea gradului de oxidare; efectul 

termic; reversibilitate; starea de agregare şi numărul 

fazelor sistemului/omogene și eterogene; prezența 

catalizatorului). 

Reacțiile de oxido-reducere.  

Bilanţul electronic – metodă de egalare a reacțiilor 

de oxido-reducere (pe baza schemelor de reacții cu 

produșii indicați). 

Coroziunea metalelor – proces de oxido-reducere. 

Metodele de combatere a coroziunii. 

• să definească, să explice, să opereze în diferite situații 

contextuale cu noțiunile chimice  ce se referă la reacțiile 

chimice, viteza reacțiilor chimice, echilibrul chimic, 

producerea chimică, coroziunea metalelor; 

• să caracterizeze și să comparare reacțiile chimice după 

diferite criterii de clasificare (în baza ecuațiilor chimice); 

• să alcătuiască: a) ecuațiile reacțiilor chimice conform 

condițiilor indicate (utilizarea anumitor substanțe în 

calitate de reagenți/ produși de reacție, 

obținerea/caracterizarea proprietăților în corelare cu un 

anumit tip de reacție, elaborarea/realizarea șirurilor 

genetice, completarea schemelor lacunare de reacții 

chimice etc); b) expresia matematică a legii acţiunii 

maselor (ecuaţia cinetică), expresia constantei echilibrului 

chimic pe baza ecuațiilor chimice; 

• să egaleze ecuațiile Red-Ox prin metoda bilanţului 

electronic, cu indicarea oxidanților, reducătorilor și  

proceselor respective. 

• să stabilească în baza ecuațiilor chimice:  

a) influența diferitor factori asupra vitezei/randamentului 

reacției chimice; b) corelația dintre direcția de deplasare a 

echilibrului chimic și variația diferitori factori;                                                                                   

c) condițiile optime de realizare a reacțiilor chimice cu 

importanță vitală și industrială; 

 • să specifice: substanțele utilizate în calitate de materie 

primă, reacțiile chimice esențiale, domeniile de utilizare a 

produselor pentru producerile chimice studiate; metodele 

de combatere a coroziunii. 

*Viteza reacțiilor chimice. Factorii ce influențează 

viteza de reacție. Legea acțiunii maselor. Ecuația 

cinetică.  

Echilibrul chimic. Factorii ce influențează echilibrul 

chimic. Principiul Le Châtelier.  

Deplasarea echilibrului chimic. 

Noțiunea de randament al reacției chimice. 

Reacțiile chimice în producere.  

Noțiuni generale: materia primă, condițiile optime 

de realizare a reacțiilor.  

Caracteristica materiei prime.  

Partea de masă a substanței pure, partea de masă a 

impurităților. 

Producerea varului nestins, sticlei, fontei și oțelului 

(materia primă, reacțiile chimice esențiale, utilizarea 

produselor). 
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                                                                3.1.5.  Soluțiile. Interacțiunile substanțelor în soluții (unități de învățare clasa a X-a) 

 Explicarea și operarea  cu noțiunile ce 
caracterizează procesele de dizolvare, 
disociere; interacțiunile în soluții. 
 Modelarea și argumentarea prin 
ecuațiile chimice a disocierii electroliților; 
a reacțiilor de interacțiune dintre electroliți 
(în formă moleculară, ionică completă, 
redusă). 
 Aplicarea Teoriei disociației electrolitice 

pentru: caracterizarea și argumentarea 
proprietăților chimice ale acizilor, 
bazelor, sărurilor; deducerea metodelor 
de obţinere şi transformare a compuşilor 
anorganici. 

 Caracterizarea și exemplificarea:  
condițiilor decurgerii reacțiilor de 
schimb ionic; proprietăților chimice ale 
acizilor, bazelor, sărurilor. 

Dizolvarea. Solubilitatea substanțelor în apă. 

Soluțiile. 

Mărimile fizice ce caracterizează soluțiile: partea 

de masă a substanţei dizolvate, masă/ volumul/ 

densitatea soluției, concentrația molară.  

Teoria disociaţiei electrolitice. Electroliți și 

neelectroliți. Electroliți tari și slabi. Grad de 

disociere.  

Disocierea acizilor (ecuația sumară), bazelor, 

sărurilor. 

Interacţiunile în soluţiile de electroliţi. Reacții 

de schimb ionic. Condiţiile decurgerii reacţiilor 

de schimb ionic. 

Proprietăţile chimice ale acizilor, bazelor, 

sărurilor în lumina teoriei disociației electrolitice. 

• să definească, să explice, să opereze în diferite situații 

contextuale cu noțiunile chimice  ce se referă la  procesele 

de dizolvare, disociere; soluții, interacțiunile în soluții. 
 

• să modeleze prin ecuații chimice: 

a) disocierea acizilor, bazelor, sărurilor (neutre); 

b) interacțiunile dintre electroliți (în formă moleculară, 

ionică completă, ionică redusă); 
 

• să caracterizeze  prin ecuaţii moleculare, ionice complete, 

ionice reduse  obținerea  și proprietăţile chimice generale 

ale acizilor, bazelor, sărurilor  
 

• să realizeze  prin ecuaţii moleculare, ionice complete, 

ionice reduse transformările chimice ale substanțelor 

anorganice. 

3.1.6. Nemetalele și compușii lor (unități de învățare clasa a X-a) 

 Explicarea și operarea cu noţiunile ce 

se referă la: răspândirea nemetalelor în 

natură; metodele de obținere și 

domeniilor de utilizare a 

nemetalelor/compușilor nemetalelor. 

 

 Caracterizarea și compararea 

structurii, proprietăților, metodelor de 

obținere, utilizării, legăturilor genetice 

ale nemetalelor și compușilor lor. 

 

 Argumentarea legăturilor cauză-efect 

în baza seriei genetice a nemetalelor.   

Nemetalele. Caracteristica generală după locul 

în Sistemul Periodic. Structura substanțelor 

simple, tipurile rețelelor cristaline, proprietăţile 

fizice. 

Proprietățile chimice generale: reacțiile cu 

metalele și nemetalele (pe exemplul clorului, 

oxigenului, hidrogenului, sulfului, azotului, 

fosforului, carbonului). 

Proprietățile chimice specifice ale nemetalelor 

ce au importanță practică/ industrială: a clorului 

- interacţiunea cu apa, alcaliile, halogenurile 

metalelor; a oxigenului – reacţiile de ardere a 

substanțelor simple și compuse; a hidrogenului şi 

carbonului – reducerea metalelor din oxizi.  

Obținerea oxigenului și hidrogenului în 

industrie și în laborator.  

• să definească, să explice, să opereze în diferite situații 

contextuale cu noțiunile chimice ce se referă la nemetale și 

la compușii lor; 

• să caracterizeze și să compare  nemetalele după: 

a) compoziția și structura  atomilor/ionilor;  caracterul 

nemetalic, de oxidant/reducător (conform poziției în 

Sistemul Periodic); 

b) compoziția, structura, proprietățile substanțelor simple, 

utilizarea lor; 

c) compoziția, structura, proprietățile, caracterul 

compușilor nemetalelor (oxizilor, hidroxizilor, 

compușilor hidrogenați); utilizarea lor; 

• să  stabilească și să exemplifice corelațiile între:  

poziția nemetalului în SP - compoziția atomului - 

configurația electronică a atomului/ionului - 
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Compuşii hidrogenaţi ai nemetalelor (clor, 

sulf, azot, carbon): nomenclatura, structura, 

proprietăţile fizice şi chimice (interacţiunea cu 

oxigenul, apa, acizii, bazele); obţinerea.  

Oxizii nemetalelor: clasificarea, nomenclatura, 

proprietăţile fizice şi chimice, obţinerea. 

Acizii: nomenclatura, proprietăţile chimice 

generale (specifice pentru acidul sulfuric 

concentrat și acidul azotic în reacția cu metalele); 

obţinerea.  

Legătura genetică a nemetalelor şi a compuşilor 

lor. Nemetalele și compușii lor – utilizarea și 

influența asupra calității vieții și mediului. 

valențele/gradele de oxidare posibile - formulele 

moleculare ale substanței simple /compușilor - caracterul 

compușilor (oxizi, hidroxizi, compuși hidrogenați); 

• să caracterizeze prin ecuații chimice: 

a) obţinerea şi proprietăţile chimice ale  nemetalelor/ 

compușilor nemetalelor; 

b) transformările reciproce ale nemetalelor și ale 

compușilor lor; 

• să elaboreze și să realizeze prin ecuații chimice  legăturile  

genetice ale nemetalelor și compușilor lor. 

3.1.7. Metalele și compușii lor (unități de învățare clasa a X-a) 

 Explicarea și operarea cu noţiunile ce 

se referă la: răspândirea metalelor în 

natură; obținerea, domeniile de 

utilizare a metalelor/ compușilor lor; 

utilizarea aliajelor. 

 

 Caracterizarea și compararea 

structurii, proprietăților, metodelor de 

obținere, utilizării, legăturilor genetice 

a metalelor și compușilor lor. 

 

 Argumentarea legăturilor cauză-efect 

în baza seriei genetice a metalelor. 

  

Metalele. Forma de răspândire a metalelor în 

natură și în organism. 

Metodele generale de obținere.  

Domeniile principale de utilizare.  

Caracteristica generală a metalelor după locul 

în Sistemul Periodic. Specificul legăturii/ rețelei 

cristaline metalice și proprietățile fizice ale 

metalelor. Aliajele (fonta, oţelul, duraluminiul). 

Proprietăţile chimice generale ale metalelor 

(interacţiunea cu nemetalele, apa, acizii, 

sărurile). Șirul activității metalelor. 

Oxizii şi hidroxizii metalelor: proprietăţile, 

metodele generale de obţinere.  

Amfoteritatea aluminiului şi a compuşilor lui. 

Sărurile: proprietăţile chimice generale.  

Metode generale de obținere. Utilizarea. 

Legătura genetică a metalelor şi a compuşilor 

lor. 

Metalele și compușii lor – utilizarea și influența 

asupra calității vieții și mediului.  

• să definească, să explice, să opereze în diferite situații 
contextuale cu noțiunile chimice ce se referă la metale/aliaje 
și la compușii metalelor; 
• să caracterizeze și să compare metalele după: 
a) compoziția și structura atomilor/ionilor; caracterul 
metalic, de reducător (conform poziției în Sistemul Periodic 
și Seria activității metalelor); 
b) compoziția, structura, proprietățile substanțelor simple, 
utilizarea lor; 
c) compoziția, structura, proprietățile, caracterul compușilor 
metalelor (oxizilor, hidroxizilor, sărurilor); utilizarea lor; 
• să  stabilească și să exemplifice corelațiile între: poziția 
metalului în SP - compoziția atomului - configurația 
electronică a atomului/ionului - valențele/gradele de 
oxidare posibile - formulele moleculare ale substanței 
simple/compușilor -caracterul compușilor (oxizi, hidroxizi); 
• să caracterizeze prin ecuații chimice: a) obţinerea şi 
proprietăţile chimice generale ale metalelor/compușilor 
metalelor; amfoteritatea aluminiului şi a compuşilor lui; 
b) transformările reciproce ale metalelor și ale compușilor 

lor; 
• să elaboreze și să realizeze prin ecuații chimice  
legăturile  genetice ale metalelor și compușilor lor. 
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3.1.8. Probleme de calcul la chimia anorganică (unități de învățare clasa a X-a, *clasa a XII-a) 

 

 Aplicarea algoritmilor de rezolvare a 

problemelor de calcul la situații ce vizează: 

- calcule în baza  ecuației/ecuațiilor  

chimice;          

- transformări consecutive ale 

substanțelor; 

- soluțiile; preparare a soluțiilor; 

- interacțiunile în soluții, interacțiunile cu 

excesul unei substanțe reactante; 

- determinarea compoziției unui 

amestec/aliaj; 

- *partea de masă a substanței 

pure/impurităților; 

 

 Rezolvarea problemelor cu caracter 

formativ-aplicativ privind proprietățile 

chimice/obținerea/utilizarea substanțelor 

anorganice în activitatea cotidiană (cu 

analiza și interpretarea rezultatelor). 

 

 Formularea concluziilor personale 

referitoare la beneficiile/ efectele negative 

ale utilizării substanțelor anorganice. 

Sistemul mărimilor fizice ce caracterizează: 

a) substanțele: , m, V, *ω (subst. pură)/puritate,  

*ω (impurități);  

b) soluțiile : partea de masă a substanţei  dizolvate, 

masă/volumul/densitatea soluției, concentrația 

molară; 

c) ecuațiile chimice: raporturile     

stoechiometrice/cantitative. 

 

Calcule în baza ecuațiilor reacțiilor chimice ce 

caracterizează proprietățile chimice, obținerea și 

utilizarea substanțelor anorganice. 

 

• să opereze în diferite situații contextuale cu 

noțiunile chimice/mărimile fizice ce 

caracterizează substanțele, reacțiile chimice, 

soluțiile; 

 

• să rezolve probleme combinate cu analiza și 

interpretarea rezultatelor în baza ecuațiilor 

reacțiilor chimice ce vizează 

proprietățile/obținerea substanțelor anorganice: 

a) cu aplicarea corelaţiilor între mărimile fizice ce 

caracterizează substanțele (, m, V);   

b) cu aplicarea corelaţiilor între mărimile fizice ce 

caracterizează soluțiile (msol., ωs.diz., Vsol., ρsol., 

Csol.); 

c) cu determinarea/argumentarea excesului unei 

substanțe reactante;  

d) cu transformări consecutive pe baza legăturilor 

genetice ale metalelor și nemetalelor;  

e) cu determinarea compoziției unui amestec/aliaj 

(cu reacționarea unui component sau a ambilor, 

dar diferit); 

f) cu implicarea noțiunilor de: substanță tehnică, 

substanță pură, impurități; ωsubst.pură/puritate, 

ωimpurități. 
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3.2. CHIMIA ORGANICĂ 

Unități de competenţe Unități de conţinut Rezultate ale învățării 
evaluate 

Elevul/eleva la absolvirea 
liceului va fi 

capabil/capabilă: 

 Explicarea și operarea cu 

noţiunile fundamentale ale 

chimiei organice ce se referă 

la: hidrocarburile saturate, 

hidrocarburile nesaturate, 

arene, compuşii hidroxilici, 

compuşii carbonilici, acizii 

carboxilici, esteri, compușii 

organici cu importanță vitală 

(grăsimi, hidrați de carbon, 

aminoacizi, proteine), 

compușii organici 

macromoleculari. 

 

 Aplicarea principiilor 

teoriei structurii chimice: 
 

a) la explicarea fenomenului 

omologiei, izomeriei; 
 

b) la modelarea formulelor de 

structură semidesfășurate a 

compușilor organici. 

 

 

 

 

3.2.1. Bazele teoretice ale chimiei organice (unități de învățare clasa a XI-a) • să definească, să 

explice, să opereze în 

diferite situații 

contextuale cu noțiunile 

chimice ce se referă la 

substanțele organice, 

seriile omoloage/clasele 

de compuși organici, 

fenomenele de omologie 

și izomerie, nomenclatura 

compușilor organici, 

tipurile de reacții chimice, 

transformările compușilor 

organici; 

 

• să alcătuiască 

denumirile, formulele 

moleculare și de structură 

ale compușilor organici, 

ale omologilor/izomerilor 

posibili  în corespundere 

cu parametri indicați 

(compoziție, structură, 

tipuri de izomerie, relații 

de omologie/izomerie, 

proprietăți, utilizare etc,); 

Diversitatea compușilor organici: hidrocarburi, derivați ai hidrocarburilor, compuși 

organici cu importanță vitală și industrială. Compoziția chimică a substanțelor organice.   

Teoria structurii chimice a compușilor organici. Formule de structură desfășurate și 

semidesfășurate. Izomerie, izomeri. Serie omoloagă, omologi. 

Sistemul noțiunilor chimice fundamentale utilizate pentru a caracteriza:  

- o clasă de compuși organici: denumirea, formula generală, seria omoloagă, structura, 

tipurile de legături chimice, izomeria și nomenclatura sistematică (trivială pentru anumiți 

reprezentanți);  

- un compus organic: formula moleculară, formula de structură, denumirea, izomeri 

posibili, omologi. 

Tipuri de reacții chimice cu participarea compușilor organici: de substituție, de adiție, 

de polimerizare/trimerizare, policondensare, de hidroliză, de oxidare parțială și totală, 

esterificare. Reacții de clorurare, bromurare, nitrare, hidrogenare, dehidrogenare, 

hidrohalogenare, hidratare, deshidratare. 

3.2.2. Hidrocarburile (unități de învățare clasa a XI-a,*clasa a XII-a) 

Hidrocarburile: clasificarea/tipurile de hidrocarburi. Seriile omoloage.  

Legăturile genetice dintre hidrocarburile saturate, nesaturate, aromatice. 

Hidrocarburile și produșii lor – utilizarea și influența asupra calității vieții și mediului. 

a) Hidrocarburile saturate  

Alcanii (n(C) ≤ 10): formula generală, seria omoloagă, proprietăți fizice. Structura (metan, 

etan). Compoziţia și denumirea grupelor alchil/radicalilor. Izomeria de catenă. 

Nomenclatura sistematică. Proprietăţile chimice ale alcanilor: arderea, reacția de 

substituție (halogenare), dehidrogenare, piroliza metanului. Obținerea din 

monohalogenoderivați, extragerea din surse naturale.  

* Petrolul: principii de prelucrare. Produsele distilării fracționate a petrolului. 

Noțiuni despre benzină, motorină, gaz lampant. 

Ciclohexanul, metilciclohexanul - reprezentanți ai cicloalcanilor: formula moleculară, de 

structură, denumirea sistematică, proprietăți fizice, proprietăți chimice: dehidrogenarea, 

arderea. Obținerea prin ciclizarea alcanilor. 
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 Aplicarea algoritmilor: 

- de caracterizare a 

compușilor organici/a unei 

clase de compuși organici; 
 

- de aplicare a nomenclaturii 

sistematice; 

- de argumentare a relațiilor 

de omologie, izomerie. 

 

 Modelarea pentru compușii 

organici:  
 

a)  a denumirilor sistematice 

(triviale); 
 

b) a formulelor de structură a 

omologilor și izomerilor;  
 

c) a proprietăților chimice, 

metodelor de obținere;  

a legăturilor genetice (prin 

ecuații ale reacțiilor 

chimice,utilizând formule 

moleculare și de structură). 

 

 Argumentarea: 

 a) relațiilor cauză-efect   

dintre structură, proprietăţi, 

obținere, identificare, utilizare 

a compușilor organici;  
 

b) Hidrocarburile nesaturate  • să  stabilească și să 

exemplifice corelațiile 

între compoziția 

substanței organice, 

structura ei, tipurile de 

legături chimice, formula 

de structură/moleculară, 

denumirea substanței 

(conform nomenclaturii), 

seria omoloagă/clasa de 

compuși organici, formula 

generală/caracteristicile 

relevante, proprietăți, 

utilizare , identificare,etc. 

 

• să comparare compușii 

organici/clasele de 

compuși organici 

/reacțiile chimice cu 

participarea compușilor 

organici după diferite 

caracteristici/criterii; 

 

• să caracterizeze prin 

ecuații chimice                

(utilizând pentru 

compușii organici 

formulele de structură 

semidesfășurate):  

Alchenele, alcadienele, alchinele (n(C) ≤ 6): formulă generală, serie omoloagă, structură, 

tipurile legăturilor chimice. Izomeria de catenă și de poziţie. Nomenclatura sistematică 

(trivială pentru etilenă, propilenă, izopren, acetilenă). 

Proprietăţile chimice ale hidrocarburilor nesaturate:  

- alchene; alchine (etină, propină): reacții de adiție (hidrogenare, halogenare, 

hidrohalogenare, hidratare), oxidare totală, polimerizare/trimerizare a etinei; 

- alcadiene (butadiena, izoprenul) - hidrogenarea, polimerizarea.  

Regula lui Markovnikov.  

*Polimerii sintetici – produși ai reacției de polimerizare: polietilena, polipropilena, 

policlorura de vinil, teflonul. Proprietăți fizice. Obținere. Utilizare. Noțiuni de mase 

plastice. 

*Cauciucurile: natural, sintetic (butadienic, izoprenic), vulcanizat. Compoziție, proprietăți 

fizice, obținere, utilizare. 

Reacţiile de identificare a hidrocarburilor nesaturate: cu apa de brom; cu soluția de 

permanganat de potasiu (fără ecuație).  

Obţinerea hidrocarburilor nesaturate: a alchenelor din alcani, alcooli, 

monohalogenoderivați; a alcadienelor din alcani, alchene; a alchinelor din alcani, la piroliza 

metanului, la tratarea cu apă a carburii de calciu. Regula lui Zaițev. 

c) Hidrocarburile aromatice  

Arenele: formulă generală, specificul inelului  benzenic, nomenclatura sistematică , trivială 

(toluena).  

Benzenul și toluena – reprezentanți ai arenelor: compoziţia, structura, proprietățile fizice, 

utilizarea.  

Proprietăţile chimice ale benzenului: reacții de substituție (nitrare, halogenare); de adiţie 

(hidrogenare, clorurare); ardere.  

Toluenul ca omolog al benzenului. Influența reciprocă a grupelor de atomi în moleculă. 

Proprietăţile chimice: reacţia de nitrare, halogenare în nucleu, oxidare la radical; arderea. 

Obținerea arenelor: extragerea din surse naturale, din cicloalcani, din etină (benzen). 

Stirenul și polistirenul – derivați ai benzenului cu importanță practică: compoziție, 

utilizare. 
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b) legăturilor genetice dintre 

clasele de compuși organici;  
 

  c) importanței compușilor 

organici. 
 

 

 Caracterizarea 

comparativă: 

a)  a reprezentanților unei 

clase de compuși 

organici/unei serii omoloage; 
 

b) a reprezentanților din 

diferite clase de compuși 

organici. 

 

 Caracterizarea și 

exemplificarea   unor 

contexte problematice legate 

de compoziția, proprietățile, 

obținerea, utilizarea, 

identificarea compușilor 

organici. 

 

3.2.3.  Derivaţii oxigenați ai hidrocarburilor (unități de învățare clasa a XI-a) a) obţinerea şi 

proprietăţile chimice ale 

compușilor organici; 

b) legăturile genetice 

dintre clasele de 

compuși organici; 

c) identificarea 

compușilor organici; 

 

• să modeleze ecuațiile 

reacțiilor chimice  

conform condițiilor 

indicate: utilizarea 

anumitor substanțe în 

calitate de 

reagenți/produși de 

reacție, 

obținerea/caracterizarea 

proprietăților în corelare 

cu un anumit tip de 

reacție, completarea 

schemelor lacunare de 

reacții chimice etc; 

 

• să realizeze/completeze/ 

elaboreze schemele de 

transformări în baza 

legăturilor genetice dintre 

clasele de compuși 

organici; 

a) Compuşii hidroxilici 

Compuşii hidroxilici. Clasificarea. Răspândirea în natură. Acțiunea fiziologică. 

Alcoolii monohidroxilici saturaţi (n(C) ≤ 6): formula generală, grupa funcțională, seria 

omoloagă, structura, izomeria de catenă, de poziţie. Nomenclatura sistematică. 

Nomenclatura trivială (n(C) ≤ 3). Proprietățile fizice. Proprietăţile chimice: reacţia cu 

metalele alcaline, acizii halogenați, deshidratarea intramoleculară, arderea, reacţia de 

identificare cu oxid de cupru (II). Oxidarea etanolului până la acid acetic. 

Etilenglicolul și glicerolul –alcooli polihidroxilici. Nomenclatura sistematică și trivială. 

Proprietăţi fizice, chimice: reacţia cu metalele alcaline, cu acidul azotic, identificarea cu 

hidroxid de cupru (II) (fără ecuaţia reacţiei). 

Fenolul. Compoziţia, structura. Proprietăţi fizice, chimice: reacția cu metalele alcaline, cu 

alcaliile, nitrarea, bromurarea; identificarea cu clorură de fier (III) (fără ecuaţia reacţiei). 

Masele plastice pe bază de fenol.  

Obţinerea compuşilor hidroxilici din halogenoderivați; din alchene (monoalcooli); prin 

fermentarea glucozei (etanol). 

Legăturile genetice dintre hidrocarburi şi compuși hidroxilici. 

Compușii hidroxilici și produșii lor – utilizarea și influența asupra calității vieții și 

mediului. 

b) Compușii carbonilici 

Compuşii carbonilici. Răspândirea în natură. Clasificarea în aldehide şi cetone. Acțiunea 

fiziologică. Obţinerea compușilor carbonilici: din alcooli, alchine (etanal, acetonă). 

Aldehidele (n(C)≤ 6): formula generală, grupa funcțională, seria omoloagă, izomeria de 

catenă. Proprietăţile fizice. Nomenclatura sistematică, trivială (aldehida formică, acetică). 

Proprietăţile chimice: adiţia hidrogenului (reducerea); arderea; reacţii de identificare cu 

hidroxid de cupru (II), cu soluţie amoniacală de oxid de argint.  

Acetona – reprezentant al cetonelor. Proprietăţile fizice şi chimice: adiţia hidrogenului 

(reducerea), arderea.  

Legăturile genetice dintre hidrocarburi, alcooli şi compuşii carbonilici. 

Compușii carbonilici și produșii lor – utilizarea și influența asupra calității vieții și 

mediului. 
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c) Acizii carboxilici şi esterii  

  

 

 

Acizii carboxilici. Răspândirea în natură. Proprietăţile fizice, legătura de hidrogen.  

Acizii monocarboxilici saturaţi (n(C)≤ 6): formula generală, grupa funcţională, seria 

omoloagă, izomeria de catenă. Nomenclatura sistematică, trivială (acid formic, acetic). 

Proprietăţile chimice generale. Reacția de esterificare. Reacții specifice: oxidarea acidului 

formic cu soluție amoniacală de oxid de argint, halogenarea acidului acetic. 

Esterii – derivații funcționali a acizilor carboxilici (n(C)≤ 6). Nomenclatura sistematică, 

izomeria. Proprietățile chimice (hidroliza). 

Obținerea acizilor carboxilici: din săruri, alcooli, aldehide; a esterilor prin esterificare. 

Legăturile genetice dintre hidrocarburi, alcooli, aldehide, acizi carboxilici şi esteri. 

Acizii carboxilici, esterii - utilizarea și influența asupra calității vieții și mediului. 

3.2.4.   Compuși organici cu importanță vitală (unități de învățare clasa a XII-a) 

Grăsimile, hidrații de carbon, proteinele. Rolul biologic. Utilizarea. 

Grăsimile: compoziție, clasificare, obținere, proprietăți fizice, chimice (hidroliza). Noțiuni 

de săpunuri și detergenți sintetici.  

Hidrații de carbon – produși ai fotosintezei. Clasificare, răspândire în natură. Glucoza, 

fructoza, zaharoza, amidonul, celuloza: compoziție, formula de structură liniară pentru 

monozaharide, proprietăţi fizice, obținere.  

Proprietăţile chimice: glucoza - oxidare totală, reducere, fermentare alcoolică, identificare 

cu soluție amoniacală de oxid de argint, cu hidroxid de cupru (II); zaharoza, amidonul, 

celuloza - hidroliza. Identificarea amidonului cu iod; arderea, deshidratarea și esterificarea 

celulozei cu acid azotic/acetic (fără ecuațiile reacțiilor). 

Aminoacizii (n(C) ≤ 6): seria omoloagă, nomenclatura sistematică, trivială (glicină, 

alanină), izomerie de catenă, de poziție; structura grupei amine. Proprietățile fizice și 

chimice (n(C)≤ 3): amfoteritatea, policondensarea (formarea di-, tripeptidelor). Obținerea 

acidului aminoacetic din acid cloroacetic.  

Proteinele – produși ai reacției de policondensare a α-aminoacizilor. Compoziția și 

structura. Proprietățile fizice, chimice: hidroliza,  identificarea cu hidroxid de cupru (II) și 

cu acid azotic (reacțiile de culoare). Denaturarea. Factorii de denaturare. 

Fibrele – produși ai reacției de policondensare. Fibrele naturale (bumbac, in, lână, mătase), 

sintetice (capron), artificiale (viscoză). Compoziție, proprietăți (mecanice, igienice, 

estetice), obținere, utilizare. 

Compușii organici cu importanță vitală – surse energetice și materii prime industriale. 
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3.2.5. Probleme de calcul la chimia organică (unități de învățare clasa a XI-a,*clasa a XII-a)        

 Aplicarea algoritmilor de rezolvare a 

problemelor la situații ce vizează: 

- calcule în baza ecuației/ecuațiilor  

chimice;    

- transformări consecutive ale 

substanțelor; 

- soluțiile, interacțiunile în soluții, 

interacțiuni cu excesul unei substanțe 

reactante; 

- determinarea compoziției unui amestec; 

- *partea de masă a substanței 

pure/impurităților; 

- determinarea formulelor compușilor 

organici după diferiți parametri. 

 

 Rezolvarea problemelor cu caracter 

formativ-aplicativ privind proprietățile 

chimice/obținerea/utilizarea/identificarea 

substanțelor organice în activitatea 

cotidiană (cu analiza și interpretarea 

rezultatelor). 

 Formularea concluziilor personale 

referitoare la beneficiile/efectele negative 

ale utilizării substanțelor organice. 

Sistemul mărimilor fizice ce caracterizează: 

a) substanțele organice: , m, V, *ω (subst. 

pură)/puritate,  *ω(impurități), părțile de 

masă ale elementelor, densitatea gazelor; 

b) soluțiile: partea de masă a substanţei  

dizolvate, masă/volumul/densitatea soluției, 

concentrația molară; 

c) ecuațiile chimice: raporturile 

stoechiometrice/cantitative. 

 

Metode de determinare a formulelor 

moleculare în baza corelațiilor dintre părțile 

de masă ale elementelor, densitatea 

compusului organic, masa/volumul 

produșilor de ardere, formula generală a 

clasei de compuși organici, masa molară, 

ecuația chimică. 

 

Calcule în baza ecuațiilor reacțiilor 

chimice ce caracterizează proprietățile 

chimice, obținerea și utilizarea substanțelor 

organice. 

• să opereze în diferite situații contextuale cu noțiunile 

chimice/mărimile fizice ce caracterizează substanța, reacția 

chimică, soluțiile; 

• să rezolve probleme de determinare a formulelor 

moleculare a compușilor organici după diferiți parametri (cu 

analiza și interpretarea rezultatelor):  

- după densitatea relativă şi părţile de masă ale elementelor; 

- după masa/volumul produşilor de ardere;  

- după ecuația chimică și formula generală a clasei de 

compușilor organici; 

• să rezolve probleme combinate cu analiza și interpretarea 

rezultatelor în baza ecuațiilor reacțiilor chimice ce vizează 

proprietățile, obținerea, utilizarea compușilor organici: 

a) cu aplicarea corelaţiilor între mărimile fizice ce 

caracterizează substanțele (, m, V);   

b) cu aplicarea corelaţiilor între mărimile fizice ce 

caracterizează soluțiile (msol., ωs.diz., Vsol., ρsol., Csol.); 

c) pe baza unei ecuații chimice/transformărilor consecutive; 

d) cu determinarea/argumentarea excesului unei substanțe 

reactante;  

e) cu determinarea compoziției unui amestec (cu reacționarea 

unui component sau a ambilor, dar diferit); 

f) cu implicarea noțiunilor de: substanță tehnică, substanță 

pură, impurități; ωsubst.pură/puritate, ωimpurități 
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3.3. CHIMIA ANALITICĂ 

Unități de competențe Unități de conținut Rezultate ale învățării evaluate 
Elevul/eleva la absolvirea liceului va fi capabil/capabilă: 

3.3.1 Noțiuni generale de analiză chimică  (unități de învățare clasa a XII-a) 

 Explicarea și operarea cu 
noţiunile generale ce se referă la 
analiza chimică în situaţii de 
comunicare scrisă. 
 Aplicarea algoritmilor de analiză/ 
identificare a unui amestec de 
cationi și anioni. 
 Modelarea prin ecuații chimice a 
reacțiilor de identificare a cationilor 
și anionilor cu indicarea semnalului 
analitic (în formă moleculară și 
ionică). 
 Caracterizarea și exemplificarea 
unor contexte problematice, legate 
de necesitatea preparării soluțiilor; 
realizării unei analize chimice. 

Disociația electrolitică în soluții. Electroliți tari și slabi. 
Concentrația molară a ionilor. Disocierea apei. Produsul 
ionic al apei. Indicele de hidrogen și mediul soluțiilor. 
Indicatori acido-bazici. Scala pH. Valoarea pH-ului în 
soluții de acizi și baze tari.  
Noțiuni de analiză cantitativă. Volumetria. Titrarea 
acido-bazică. Importanţa analizei volumetrice. 
Noțiuni de analiză calitativă. Reacție analitică, reactiv 
analitic, de grupă/specific, semnal analitic. 
Reacțiile de schimb ionic în analiza calitativă. 
Interacțiuni în soluții de electroliți. Ecuații ionice. 
Clasificarea acido - bazică a cationilor. Reacții de 
identificare a cationilor:Ag+, Pb2+, Ca2+, Ba2+, Fe3+, NH4

+.  
Identificarea anionilor. Reacții de identificare a 
anionilor Cl-, SO4

2-, CO3
2-. 

Analiza chimică în producere şi în activitatea cotidiană.  

• să opereze în diferite situații contextuale cu noțiunile 
chimice/mărimile fizice ce caracterizează soluțiile, 
disociația electrolitică,  analiză calitativă și cantitativă; 
• să modeleze ecuațiilor moleculare şi ionice pentru: 
-  interacțiunile dintre electroliți;  
- reacțiile de identificare a cationilor și anionilor cu indicarea  
semnalului analitic. 
• să coreleze compoziția substanței cu ionii prezenți în 
soluție, reactivul de identificare a cationului/anionului, 
semnalul analitic corespunzător; 
• să alcătuiască variante posibile a analizei calitative a unei 
substanțe/unui șir de substanțe propuse în corespundere cu 
anume cerințe (analiza cationului/anionului, utilizarea unui 
anumit reactiv de identificare, semnale analitice 
corespunzătoare/diferite etc); 
• să elaboreze scheme de identificare a amestecurilor de 
cationi sau anioni. 

3.3.2. Probleme de calcul chimia analitică (unități de învățare clasa a XII-a) 
 Aplicarea algoritmilor:  
a) de calculare a concentrațiilor 
molare a ionilor după ecuațiile de 
disociere; b) de calculare a valorii 
pH/ pOH-ului în baza diferitor 
parametri;  
 Rezolvarea problemelor: 
a) de preparare a soluțiilor cu o 
anumită concentrație molară/ parte 
de masă; b) pe baza produsului ionic 
al apei; de determinare a pH/pOH-
ului în soluții de acizi/baze tari. 
 Formularea concluziilor personale 
referitoare la aplicarea metodelor de 
analiză chimică în situații 
contextuale activității umane. 

  Sistemul mărimilor fizice ce caracterizează: 

- soluțiile (partea de masă a substanţei dizolvate, 

masă/volumul/densitatea soluției, concentrația molară ); 

- ecuațiile de disociere a acizilor/bazelor: raporturile 

stoechiometrice/cantitative; 

- mediul soluției (concentrația ionilor de hidrogen/ 

hidroxil, pH/pOH). 

 Prepararea soluțiilor. Soluții standard. 

Calcule în baza corelațiilor intre masa substanței, masa 

soluției, volumul soluției, densitatea soluției, partea de 

masă a substanței dizolvate, concentrația molară, 

valoarea pH/pOH.  

• să opereze în diferite situații contextuale cu noțiunile 
chimice/mărimile fizice ce caracterizează substanța, reacția 
chimică, soluțiile, prepararea soluțiilor, produsul ionic al 
apei, pH-ul/pOH-ul; 
• să rezolve probleme cu caracter formativ-aplicativ ce 
vizează: a) prepararea soluțiilor cu o anumită concentrație 
molară (din substanță şi apă; din soluții mai concentrate/ 
diluate, prin amestecarea soluțiilor);  
b) aplicarea corelațiilor: - concentrația molară, volumul, 
densitatea, masa soluției, masa substanței dizolvate, 
masa/volumul apei;  
- mediul soluției, pH/рОН, concentrația H+/OH-, 
concentrația  molară a acidului/bazei, masa acidului/bazei, 
volumul soluției de acid/bază; 
- determinarea volumului/concentrației molare a unei soluții  
   participante în procesul de titrare acido-bazică. 
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4. EXEMPLE DE ITEMI, PROFIL REAL  

Exemplele de itemi sunt destinate pentru familiarizarea candidaților la examenul național de 

bacalaureat, profesorilor, autorilor de teste cu structura și tipologia itemilor. Aceste exemple nu acoperă 

întreaga varietate de formulări posibile de itemi/sarcini, ce pot fi utilizate la elaborarea testelor ce vor 

fi propuse candidaților. 
 

4.1. CHIMIA GENERALĂ ȘI ANORGANICĂ  

(itemii propuși pot avea caracter integrat, cu includerea conținuturilor din mai multe unități de învățare) 

Nr. Exemple itemi Scor 

Chimia - știința despre substanțe.  Structura atomului și Legea Periodicității 

1 Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă afirmaţia este falsă. 

1)  A  F   Atomul elementului chimic situat în sistemul periodic în perioada a V-a, grupa   

                a IV-a, subgrupa secundară conține în nucleu 40 de protoni. 

2)  A   F   Nucleele izotopilor 16O și 18O conțin același număr de neutroni. 

3)  A  F   Elementul chimic cu configurația electronică 1s22s22p63s23p63d104s2 4p3 formează 

oxid superior cu compoziția R2O5. 

4)  A  F   Cel mai activ nemetal din perioada a IV-a este un oxidant mai puternic decât clorul. 

5)  A  F   Ionul de potasiu conține același număr de electroni ca și ionul de calciu. 

6)  A  F   Masa oxigenului cu volumul de 11,2 l (c.n.) este mai mare decât masa a           

                3,01 · 1023 molecule de sulfură de hidrogen.     

*6 p 

2 Completează spaţiile libere din enunţurile propuse: 

1) Atomul elementului chimic situat în sistemul periodic în perioada a IV-a, grupa a III-a,   

subgrupa secundară conţine în nucleu ........... protoni. 

2) Elementul chimic cu masa atomică relativă egală cu 80 formează un oxid superior cu formula 

chimică ............ şi un compus volatil cu hidrogenul cu formula chimică ............ 

3) Hidroxidul elementului chimic cu sarcina nucleului +19 posedă proprietăţi bazice mai 

pronunţate decât hidroxidul elementului cu numărul atomic ....................... . 

4) Oxigenul cu masa de 64 g conţine acelaşi număr de molecule ca şi hidrogenul cu volumul de 

………….. l (c.n.). 

*5 p 

          *Pentru fiecare alegere corectă/completare corectă se acordă 1 punct  
 

Compoziția și structura substanței 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeoliții sunt minerale naturale considerate adevărate „site moleculare” pentru captarea și 

îndepărtarea toxinelor și metalelor grele din aer, apă și organismul uman.  

Efectul absorbant este determinat de compoziția și structura specifică a unui complex de substanțe 

formate din atomii următoarelor elemente chimice:  

Ca, F, O, Al, Si, H, Fe. 

Utilizând doar elementele din acest şir, alcătuieşte pentru fiecare caracteristică propusă formula 

chimică a unei substanţe corespunzătoare şi noteaz-o în spaţiul rezervat. 
 

 Caracteristica  substanţei Formula chimică 

1 Moleculele substanţei sunt formate prin legături covalente polare  

2 Între atomi substanței se formează o legătură dublă  

3 Substanţa conține particule cu configuraţia electronică 1s22s22p6  

4 Legătura chimică între particulele substanței se realizează printr-un     
nor comun de electroni 

 

5 Substanţa este un oxid al elementului de tip „d”  

6 Între moleculele substanței se formează legături de hidrogen   

7 Substanță compusă ce posedă proprietăți amfotere  

8 Substanța se utilizează la producerea sticlei  
 

*8 p 
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2 Tehnologiile moderne de conservare și ambalare asigură păstrarea intactă a produsului 

alimentar prin selectarea strictă a conservantului, tipului de ambalaj și compoziţia atmosferei 

protectoare.  

Pentru fiecare substanţă utilizată în procesul de conservare și ambalare, prezentată  în coloana 

A,  indică în spaţiul rezervat literele caracteristicilor ei corespunzătoare din coloana  B. 
              

            A                                                     B 

 

….… Al  
   a) conţine atomi cu configuraţia electronică 1s22s22p63s23p6   
    

   b) legătura chimică se formează la interpătrunderea norilor electronici  

       de tip p şi p  

......... NaCl 

 
 

    

   c) între particulele substanţei se formează legătura ionică 
  

   d) legătura chimică este realizată printr-un nor comun de electroni 

......... Ar  
     
   e) are reţea cristalină metalică  

 

.......... O2  

     

   f) este o substanţă solidă, cristalină, solubilă în apă 
   

 

*6 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaţiile frigorifice ce asigură regimul termic al patinoarelor moderne reprezintă sisteme 

complexe ce funcţionează în baza proceselor fizico-chimice cu participarea următoarelor 

substanţe:  azot, amoniac, clorura de magneziu. 

Completează spaţiile libere din tabel în corespundere cu caracteristicile acestor substanţe: 

Formula 

chimică a 

substanţei 

Tipul legăturii chimice O proprietate fizică a 

substanţei 

Configuraţia electronică  

a unei particule ce intră 

în compoziţia substanţei 

                     1s1 

   solidă, greu fuzibilă  

 
legătură covalentă 

nepolară 

  

 

*9 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pentru fiecare corelare/formulă corect alcătuită/completare corectă conform cerințelor se acordă 1 punct 

 
Reacțiile chimice 

1 Terapia cu monoxid de azot inhalat (NO - terapia), recomandată în cazul afecțiunilor pulmonare 

severe, stimulează fluxul sanguin către plămâni, mărind rapid procentul de oxigenare a sângelui. 

În laborator acest compus poate fi identificat conform următoarei scheme:   
 

           KMnO4    +   NO  +    H2SO4    →   MnSO4    +   NO2       +     K2SO4   +     H2O 

Stabileşte pentru acest proces: gradele de oxidare ale tuturor elementelor, oxidantul şi 

reducătorul, procesele de oxidare şi de reducere; determină coeficienţii prin metoda                                                       

bilanţului electronic şi egalează ecuaţia reacţiei. 
 

........................................................................................................................................ 

       ........................................................................................................................................ 

 *7 p 

*Pentru calcularea corectă a tuturor gradelor de oxidare  1 p  

  Pentru alcătuirea corectă a ecuaţiilor electronice  1p x 2 = 2 p 

  Pentru stabilirea corectă a bilanţului electronic 1 p;  

  Pentru indicarea corectă a oxidantului şi reducătorului  1 p 

  Pentru indicarea corectă a proceselor de oxidare şi reducere   1 p  

  Pentru egalarea corectă a ecuaţiei 1 p                                                                                                                                                                                               
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2 Convertoarele catalitice modifică compoziţia chimică a gazelor de eşapament prin transformarea 

substanţelor nocive mediului în substanţe neutre. Una din aceste transformări chimice decurge 

conform schemei:    
                                             

NO2(g)  +  NO(g)  +  2NH3 (g)    ⇄  2N2(g)   +  3 Н2O(g)  +  Q 

Pentru acest sistem reactant indică tipul afirmaţiilor propuse: încercuieşte litera A, dacă 

afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă este falsă. 
 

 

a)  A   F   La mărirea concentrației azotului echilibrul chimic se deplasează spre stânga. 

b)  A  F  Variaţia presiunii nu influenţează echilibrul chimic. 

c)  A  F  La micşorarea temperaturii creşte randamentul reacţiei directe. 

d)  A  F  La eliminarea amoniacului din mediul de reacţie echilibrul chimic se deplasează    

              spre produşii finali. 

 

*4 p 

3 Clorura de hidrogen, emisă în procesul de lansare a navelor cosmice, interacționează cu 

componenții atmosferei formând compuși ce influențează negativ stratul de ozon. Una din 

interacțiunile posibile decurge conform ecuației chimice: 
 

N2(g) + 6HCl(g) ⇄ 2NH3(g) + 3Cl2(g)  - Q 

Completează spațiile libere din tabel pentru acest sistem reactant, corelând pentru patru factori 

diferiți acțiunea necesară și direcția în care se va deplasa echilibrul chimic.  
 
 

 Factorul Acțiunea Direcția deplasării echilibrului chimic 

1 Concentrația N2 de mărit 
 

............................................................ 

2 ............................ 
 

de micșorat 

 

............................................................ 

3 
 

Temperatura 
 

.................................. spre substanțele inițiale  

4 
 

............................ 
      
................................. spre produșii finali 

 

*6 p 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4 Oxidul de azot (II) eliminat în urma proceselor tehnogene este un poluant nociv al atmosferei, 

însă cel sintetizat în organismul uman este considerat „moleculă a vieții” deoarece stimulează 

procesele de conservare, protecție şi restabilire a celulelor. 

Pentru fiecare caracteristică din coloana B selectează din coloana A sistemul reactant 

corespunzător şi indică cifra respectivă în spaţiul rezervat.     
 

       A B 

 

1) 4NO(g) + CH4(g)⇄2N2(g) + CO2(g) + 2H2O(g)+ Q 

  

2) O2(g) + 2NO(g) ⇄  2NO2 (g) + Q 

 

3) N2(g) + 2S(s) + 2H2O(g) ⇄ 2NO(g) + 2H2S(g) − Q 

…. a) prezintă un sistem eterogen  

…. b) mărirea presiunii deplasează    

        echilibrul chimic la dreapta  

…. c) micşorarea temperaturii deplasează    

        echilibrul chimic la stânga  

…. d) micşorarea concentraţiei  

          azotului deplasează echilibrul   

          chimic spre produşii finali  
 

 

*4p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      [Pt] 

 

  [ Pt] 

  [Fe] 
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5 Se propun reagenţii:  

carbon, aluminiu, oxid de bariu, acid fosforic, sulfat de cupru(II). 

Scrie câte o ecuaţie a reacţiei de obţinere a substanţelor indicate mai jos, cu condiţia ca în fiecare 

caz unul din reagenţi să fie din şirul propus. 
 

1) un nemetal  .......…………………………….………..……………………….....……….  

2) un oxid acid……………………….…………….………………………….....………….  

3) o bază      ........................................................................................................................... 

4) un acid      .......................................................................................................................... 

*8 p 
 

6 Sunt date substanțele:  

hidroxid de potasiu, oxid de magneziu, oxid de fosfor (V), nitrat de cupru (II), apă.                                        

Scrie ecuațiile reacțiilor chimice conform tipurilor indicate, utilizând în fiecare caz una din 

substanțe din șirul propus: pentru  I - în calitate de substanță inițială; 

                                           pentru  II - în calitate de produs de reacție. 

I.  Ca substanță inițială 

a)  reacție de combinare:  …………….....…………………………………………… 

b)  reacție de schimb:       …………….…………………………………………….... 

II.  Ca produs de reacție  

a)  reacție de descompunere:   ..…………….………………………………………....             

b)  reacție de substituție:         ………………………………………………....……....                                                                                                      

*8 p 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Sunt date două seturi de reactivi: A:  bariu, oxid de bariu, clorură de bariu;                                                                                   

                                                      B: hidroxid de litiu, oxid de sulf (VI), apă, acid sulfuric.  

I. Scrie câte o ecuaţie chimică pentru fiecare tip de reacţie propus, utilizând un reagent din  

    setul de reactivi A, iar altul – din setul B. 
 

1) Reacţie de combinare  .............................................................................................................. 

2) Reacţie de  substituţie  ............................................................................................................. 

3) Reacţie de schimb  .................................................................................................................... 

 II. Pentru o substanţă din setul B scrie o ecuaţie a reacţiei de obținere. 

.............................................................................................................................................. 

*8 p 
 

8 Sunt date substanțele:  

H2O, Cl2, MgO, Na2S, O2, KOH. 
Selectează din acest șir câte un reagent comun pentru fiecare pereche de substanțe propuse și 

scrie ecuațiile reacțiilor corespunzătoare.  

I.  Nitrat de zinc și acid sulfuric 
 

a) ………………………………………………………………………………………… 

b)  …………………………………………………………………………………………. 

II.  Bariu și oxid de sulf (IV)   
 

a) ………………………………………………………………………………………… 

 b)   ………………………………………………………………………………………… 

*8 p 

           *Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice conform cerinţelor 2p x 4 = 8 p 

             Pentru ecuaţiile chimice: toate formule corecte – 1 p, stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor – 1 p.  
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Probleme de calcul la chimia anorganică 

1 Perlele de zahăr sunt decorațiuni culinare ce conferă torturilor accente rafinate. Conform 

cerințelor tehnologice în calitate de pigment alimentar inofensiv, ce asigură culoarea aurie a 

perlelor, poate fi utilizat un amestec fin de aluminiu și cupru cu un conținut de aluminiu de  

4-6%. 

Rezolvă problema. 

Pentru analiza chimică a unei mostre de pigment metalic cu masa de 54 g, format din aluminiu 

și cupru, s-au consumat 300 ml soluție de acid sulfuric cu concentrația molară a acidului de      

0,5 mol/l. 

a) Calculează partea de masă a cuprului în acest pigment metalic. 

b) Argumentează prin calcule dacă compoziția acestui pigment corespunde cerințelor 

tehnologice de producere a perlelor de zahăr aurii. 
 

*11 p 

*Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei  

Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reacției chimice ce decurge  

Pentru specificarea reacției ce nu decurge (schematic sau textual)  

Pentru calcularea corectă: ν(H2SO4) → ν(Al) → m(Al) → ω(Al) → ɷ(Cu)  

Pentru argumentarea corespunderii cerințelor tehnologice   

Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură  

1 p 
2 p 

1 p 

1p x 5 = 5 p 

1 p 

1 p 

2 Sablarea criogenică este o metodă de curățare a rezidiurilor rezistente de rugină, silicon, a 

rămășițelor de gume de mestecat, a picturilor Graffiti cu ajutorul unui jet de gheață uscată format 

la eliminarea rapidă a minim 4 l de oxid de carbon (IV) pe secundă. 

Rezolvă problema. 

O mostră de carbonat de calciu tehnic, ce conține 4% de impurități, a recționat cu 664 ml soluție 

de acid clorhidric cu partea de masă a HCl de 20% și densitatea soluției de 1,1 g/ml. Calculează: 

a) masa mostrei de carbonat de calciu tehnic; 

b) volumul oxidului de carbon (IV) obținut în urma acestei reacții; 

c) cât timp instalația de sablare criogenică poate lucra cu oxidul de carbon obținut.     

*13 p  

*Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei   

 Pentru scrierea corectă a ecuaţiei chimice  

 Pentru calcularea corectă: 

    m(sol HCl) → m(HCl) → ν(HCl) → ν(CaCO3)pur → m(CaCO3)pur → m(CaCO3)teh  

    ν(CO2) → V (CO2)  

 Pentru argumentarea concluziei  

 Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură  

1 p 

2 p 

 

1 p x 6 = 6 p 

1 p x 2 = 2 p 

1 p 

1 p 

3 Oxidul de fier (III) este un pigment mineral utilizat pentru colorarea glazurii de ciocolată a 

produselor de patiserie și a înghețatei, într-o doză maximal admisibilă de 0,1 g/kg.  

Rezolvă problema. 

Hidroxidul de fier, obținut la interacțiunea a 400 ml soluție de hidroxid de sodiu cu concentrația 

NaOH de 0,15 mol/l cu o soluție ce conține 9,68 g de nitrat de fier (III), a fost supus reacției de 

descompunere. 

a) Calculează masa oxidului de fier (III) obținut în urma acestor reacții. 

b) Argumentează prin calcule dacă glazura de ciocolată cu masa de 16 kg, colorată cu această   

    cantitate de oxid de fier (III), va corespunde standardelor de calitate. 

*13p 

*Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei   

Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor chimice   

Pentru calcularea corectă:   ν (NaOH) → ν (Fe(NO3)3)  

Pentru determinarea excesului  

Pentru calcularea corectă: ν(Fe2O3) → m(Fe2O3)    

Pentru determinarea conținutului de Fe2O3 în glazura de ciocolată și argumentarea 

corespunderii standardelor de calitate  

Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură  

1 p  

2p x 2 = 4 p 

1p x 2 = 2 p 

1p 

1p x 2 = 2 p 

1p x 2 = 2 p  

 

1p 
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4.2. CHIMIA ORGANICĂ 

 (itemii propuși pot avea caracter integrat, cu includerea conținuturilor din mai multe unități de învățare) 

 Nr. Exemple itemi Scor 

Noțiuni generale ale chimiei organice. Compușii organici 

1 Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă afirmaţia este falsă. 

1)  A   F   Aldehidele aparţin seriei omoloage cu formula generală CnH2nO. 

2)  A   F   În molecula de etenă între atomii de carbon se formează două legături π. 

3)  A   F   Hexan-1-olul este un izomer al 3-etilpentan-2-olului. 

4)  A   F   Proteinele sunt produşi ai reacţiilor de esterificare. 

5)  A   F   Glucoza poate fi identificată cu soluţia amoniacală de oxid de argint. 

*5 p 

2 Pentru fiecare caracteristică prezentată în coloana В selectează din coloana A compusul 

corespunzător indicând litera lui în spaţiul rezervat. 

            А                                   В 
 

а) buta-1,3-dienă 
…… 1) Este un compus hidroxilic 

 

b) glicerol 
…… 2) Conține două legături π 

 

c) benzen 
…… 3) Posedă proprietăți amfotere 

 

d) acid aminoacetic  
…… 4) Poate fi identificat cu soluție amoniacală de oxid de argint 

 

e) glucoză 
…… 5) Se obține la trimerizarea acetilenei 

 …… 6) Se utilizează la producerea etanolului 
 

*6 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Completează enunțurile notând în spațiul rezervat formula de structură semidesfăşurată a unei 

substanţe organice ce corespunde caracteristicii propuse.  
 

1) Corespunde formulei generale CnH2n-6   ……..……….………………….……………… 
 

2) Corespunde formulei moleculare C4H10O     ….………………………………………… 
 

3) Este un omolog al 2-metilpropanului ……………………………….…………………...                         

4) Se obține la hidroliza unui ester  
    cu compoziția C4H8O2                               ………………………………………………………                                                         
5) Poate fi identificată cu soluție 
    amoniacală de oxid de argint        ………….…………………….………………………. 

*5p 

         * Pentru fiecare corelare/alegere/completare corectă/formulă de structură alcătuită corect se acordă 1 punct 
 

Izomeria și nomenclatura compușilor organici 

1 Acidul aminocapronic (acidul 6-aminohexanoic) este un component eficient al preparatelor 

pentru tratarea şi prevenirea gripei deoarece inhibă pătrunderea şi reproducerea viruşilor în 

organism. 

I. Notează în spaţiile libere ale enunţurilor propuse litera A dacă le consideri adevărate şi  

litera F, dacă nu. 

Acidul 6-aminohexanoic are formula moleculară C6H13NO2 (......), posedă proprietăţi amfotere 

(......), în rezultatul reacţiei de policondensare formează o polizaharidă (......). 
 

II. Completează spaţiile libere din tabel  pentru izomerii acidului 6-aminohexanoic.  

Tipul  
de izomerie 

Formula de structură 
 semidesfăşurată a unui izomer 

Denumirea izomerului conform 
nomenclaturii sistematice 

de catenă 
  

de poziţie   

 

*7 p 
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2 I. Completează spațiile libere din tabel: 
 

 Formula de structură 

semidesfăşurată a substanței 

 

Denumirea substanței 

conform nomenclaturii 

sistematice 

Denumirea clasei 

de compuși 

organici  

1 

 

 

  

2  

    2,3- dimetilbuta-1,3-dienă  

 II. Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă afirmaţia este falsă. 

a)  A  F   Substanța numărul (1) este un omolog al hexanalului.  

b)  A  F   Substanța numărul (2) este un izomer al hex-1-inei. 

c)  A  F   Substanța numărul (1) este un izomer de catenă  al acidului 2,3-dimetilbutanoic. 

d)  A  F  Substanța numărul (2) conține același număr de atomi de hidrogen ca și glucoza. 

*8 p 

3 Etilacetatul (etiletanoatul) este utilizat pentru curățarea chimică a blănurilor deoarece dizolvă 

eficient grăsimile și nu deteriorează textura blănii. 

I.  Pentru acest compus organic notează: 

     a) formula de structură semidesfășurată                    b) formula moleculară 

       ………………………………………………             ………………………………….. 

II. Completează spațiile libere din tabel pentru două substanțe organice ce corespund 

caracteristicilor indicate. 
 

 Caracteristicile compusului organic Formula de structură semidesfășurată 

1 este un omolog al propanului și 

conține același număr de atomi de 

carbon ca și etilacetatul 

 

2 corespunde formulei generale CnH2n și 

conține același număr de atomi de 

hidrogen ca și etilacetatul 

 

 

III. Completează spațiile libere de mai jos pentru unul din compușii notați în tabel:        

     a) formula de structură semidesfășurată               b) denumirea izomerului conform 

               a unui izomer                                                 nomenclaturii sistematice      

        ………………………………...………              ………………………………………… 

*6 p 

         *Pentru fiecare alegere/formulă de structură corect alcătuită/denumire corectă se acordă 1 punct 
 

Proprietățile chimice, obținerea compușilor organici 

1 Pentru fiecare substanţă prezentată în coloana A selectează câte un compus din coloana B ce 

poate fi utilizat pentru obţinerea substanţei respective şi indică litera lui corespunzătoare în 

spaţiul rezervat. 

                                      А                                      B 

                          ..... 1) etenă                            а) etanal  

                          ..... 2) butan                            b) etan 

                          ..... 3) etanol                           c) cloroetan 

                                                                         d) etilacetat 

II. Scrie ecuaţiile reacţiilor corespunzătoare, utilizând pentru compuşii organici formulele de 

structură semidesfăşurate: 

1)  .……………............………………………....…………………......………. 

2)  ……….............……………………...........……..…………………………… 

3)  ..............….…..............……………………………….......……......………… 

*9 p 
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2 Sunt date substanţele: acid etanoic, metanal, etenă , fenol, 2-metilbuta-1,3-dienă.   

Scrie câte o ecuaţie chimică conform tipului indicat, utilizând în fiecare caz în calitate de 

reagent una din substanţele din şirul propus. Pentru substanţele organice utilizează formulele 

de structură semidesfăşurate. 

1) reacţie de hidrogenare ………………….........………………..………………………… 

2) reacţie de substituţie ……………………………….……....…………………………… 

3) reacţie de polimerizare ......................................................................................................  

4) reacţie de oxidare .............................................................................................................. 

*8 p 

3 Sunt date substanțele: clorometan, etanal, propenă, etilmetanoat, benzen. 

Selectează din acest șir câte două substanțe pentru fiecare reagent propus și scrie ecuațiile 

reacțiilor corespunzătoare, utilizând pentru substanțele organice formulele de structură 

semidesfășurate.  
I. H2  
a) …………………………………………………………………………………………. 

b)  …………………………………………………………………………………………. 

II. H2O 
a)  …………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………….........………… 

*8 p 

           *Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice conform cerinţelor 2 p x 4 = 8 p 

             Pentru ecuaţiile chimice: toate formule corecte - 1p, stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor – 1 p                                                                                                                                                                                                                                      

 

Probleme de calcul la chimia organică 

1 

 

Aditivul E-236 este un component activ al cremelor pentru solar care, iritând ușor pielea, 

asigură formarea unui bronz uniform și rapid. Pentru a evita cazurile de arsuri, conținutul 

acestui compus în creme nu trebuie să depășească 5%. 

Rezolvă problema.  

Aditivul E-236 este un compus organic ce conține 26,09% carbon, 4,35% hidrogen şi 69,56% 

oxigen, cu densitatea vaporilor acestei substanțe după hidrogen egală cu 23. 

a) Determină formula moleculară a acestui compus organic. 

b) Argumentează prin calcule dacă crema cu masa de 100 g ce conține 0,1 moli de acest 

aditiv poate fi recomandată pentru aplicare în solarii.  

*12 p 

*Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei  

 Pentru calcularea M(aditivului) după densitatea relativă  

 Pentru calcularea corectă a  (C) →  ν (H) → ν (O)   

 Pentru alcătuirea raportului  (C) : ν (H) : ν (O) şi rezolvarea lui  

 Pentru determinarea formulei brute  

 Pentru determinarea formulei moleculare după M(substanţei) şi formula brută   

 Pentru calcularea conținutului aditivului în cremă, argumentarea utilizării cremei  

 Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură  

1 p  
1 p 

1p x 3 = 3 p 

1 p x 2 = 2 p 

1 p 

1 p 

1 x 2 = 2 p 

1 p 

 

2 „Cetona de zmeură” este un component esenţial al mirosului distinctiv al zmeurii,  utilizat la 

producerea diferitor preparate cosmetice. Loţiunile tonifiante conţin până la 0,01% de acest 

compus, remediile contra alopeciei ‒ 0,02%, cremele anticelulită ‒ 0,1-1%. 

Rezolvă problema.  

La arderea unei probe de „cetonă de zmeură” cu masa de 3,28 g s-au obţinut 4,48 l (c.n.) de 

oxid de carbon (IV) şi 2,16 g de apă. Densitatea vaporilor acestui compus organic după 

hidrogen este 82.  

a) Determină formula moleculară a acestui compus organic. 

b) Argumentează prin calcule ce produs cosmetic poate fi preparat din 3,28 g de „cetonă   

    de zmeură”, dacă masa acestui produs este de 656 g. 

*13 p 
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*Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei  

Pentru calcularea M(cetonei de zmeură) după densitatea relativă  

Pentru calcularea corectă a m (C) →  m (H) → m (O)  

Pentru alcătuirea raportului  (C) : ν (H) : ν (O) şi rezolvarea lui  

Pentru determinarea formulei brute → M(FB)   

Pentru determinarea formulei moleculare după M(cetonei de zmeură) şi M(FB)   

Pentru calcularea conținutului de aditiv în produsul cosmetic și argumentarea 

răspunsului                                                                                                                      

Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură  

1 p 

1 p 

1 p x 3 = 3 p 

1 p x 2 = 2 p 

1 p x 2 = 2 p 

1 p 

1 p x 2 = 2 p  

 

1 p 

 

3 Acidul caprilic este un acid monocarboxilic saturat cu proprietăți antibacteriene, antivirale, 

benefic pentru activitatea creierului, inimii și sistemului imunitar. Pentru o cură lunară de 

tratament profilactic este suficientă o cantitate de 0,12 moli de acid caprilic. 

Rezolvă problema. La interacțiunea unei probe de acid caprilic cu masa de 28,8 g cu exces de 

carbonat de sodiu s-au eliminat 2,24 l (c.n.) de oxid de carbon (IV). 

a) Determină formula moleculară a acidului caprilic. 

b) Argumentează dacă această probă de acid caprilic va fi suficientă pentru o cură lunară    

    de tratament profilactic. 

*12p 

*Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei  

Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reacţiei în formă generală                                                   

Pentru calcularea corectă a (CO2) → (acid) → M(acid) după  şi m;  

Pentru calcularea M(acid) după formula generală  

Pentru calcularea corectă a n → FM (acid)  

Pentru calcularea corectă a m(acid)o lună /(acid)probă  şi argumentarea răspunsului  

Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură  

1 p 

2 p 

1 p x 3 = 3 p 

1 p 

1p x 2 = 2 p 

1p x 2 = 2 p 

1 p 

 

4 

 

Gelurile cu un conținut de izopropanol (propan-2-ol) de minim 70% sunt considerate produse 

antimicrobiene. Sunt practice în utilizare și pot asigură igienizarea rapidă a mâinilor în 

situațiile în care nu există acces la apă și săpun.  
Rezolvă problema. Propena, obținută la dehidrogenarea propanului cu masa de 176 g, a fost 

supusă reacției de hidratare.  

a) Calculează masa izopropanolului ce poate fi obținut în urma acestor reacții. 

b) Argumentează prin calcule dacă gelul cu masa de 320 g, ce conține această cantitate de 

alcool,  poate fi considerat antimicrobian.  

*12 p 

*Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei  

Pentru scrierea corectă a ecuațiilor chimice  

Pentru calcularea corectă a ν(C3H8) → ν (C3H6) → ν(alcool) →  m(alcool)   

Pentru calcularea corectă a ɷ (alcool)320 g gel și argumentarea răspunsului   

Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură  

1 p 

2 p x 2 = 4 p 

1 p x 4 = 4 p 

1p  x 2 = 2 p 

1 p 

 

5 

 

Pentru prepararea 1 kg de bomboane gumate cu gust și miros de pepene galben se utilizează 

0,5 g de aditiv alimentar ce conține în calitate de aromatizator etilbutanoat (partea de masă a 

esterului în aditiv este de 1%).  

Rezolvă problema. Alcoolul etilic cu masa de 9,2 g a fost tratat cu soluție de acid butanoic cu 

masa de 176 g cu partea de masă a acidului de 20%.  

Calculează: a)  masa esterului obținut în urma acestei reacții;  
                    b) masa aditivului ce poate fi preparată din această cantitate de ester. 

Аrgumentează prin calcule, dacă aditivul obținut va fi suficient pentru a fabrica o tonă  

de bomboane gumate. 

*13 p 

* Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei  

 Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reacţiei  

 Pentru calcularea corectă a (alcool)  

 Pentru calcularea corectă a m(acidului) → (acidului)  

 Pentru argumentarea excesului  

 Pentru calcularea corectă a  (esterului) → m (esterului) → m (aditivului)   

 Pentru calcularea corectă a m (bomboanelor) și argumentarea răspunsului  

 Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură  

1 p 

2 p 

1 p 

1 p x 2 = 2 p 

1 p 

1 p x 3 = 3 p 

1 p x 2 = 2 p  

1 p 
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4.3. CHIMIA ANALITICĂ  

 Nr. Exemple itemi Scor 

Noțiuni generale de analiză chimică 

1 În trei eprubete etichetate se propun pentru analiză soluţiile următoarelor substanţe: 
1- carbonat de litiu; 2- sulfat de amoniu;  3 - nitrat de plumb (II) 

I.  Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă afirmaţia este falsă. 
a) A   F   Reactivul de identificare a anionului în soluția „1ˮ este acidul azotic.  
b) A   F   Reactivul de identificare a cationului în soluția „2ˮ este hidroxidul de sodiu. 
c) A   F   La tratarea soluției „3ˮ cu iodură de sodiu se formează un precipitat alb-cazeinic. 
d) A   F   Cu clorura de bariu poate fi identificată doar o soluție din cele trei propuse.                            
II. Pentru una din soluțiile propuse pentru analiză scrie ecuația unei reacții de identificare  
în formă moleculară, ionică completă şi redusă și indică semnalul analitic corespunzător. 
   ................................................................................................................................ (EM)                  
  ................................................................................................................................. (EIC) 
  ...............................................................................................................................  (EIR)  
Semnalul analitic …………………………………………………………………..   

*10 p 

2 Sunt propuse pentru analiză soluţiile următoarelor substanţe: 
nitrat de amoniu, carbonat de sodiu, clorură de bariu, sulfat de fier (III). 

I. Alcătuieşte o variantă posibilă a rezultatelor analizei calitative a tuturor soluţiilor 
propuse, completând spaţiile libere din tabel: 

Ionul 
analizat 

Formula substanței 
cercetate 

Formula reactivului  
de identificare 

Semnalul analitic 

 

1) cation 

Fe2(SO4)3   

  Eliminarea unui gaz                           
cu miros înțepător 

 

2) anion 

 HCl  

  Formarea unui precipitat             
alb-brânzos, solubil în NH4OH 

II. Scrie, în corespundere cu datele din tabel, ecuația unei reacții de identificare în formă 
moleculară, ionică completă și redusă. 
  ..................................................................................................................................... (EM) 
  ..................................................................................................................................... (EIC) 
  ..................................................................................................................................... (EIR)       

*13 p 

3 Țigaretele de calitate inferioară sunt produse din partea fibroasă a frunzei de tutun. Pentru a 
le asigura arderea în calitate de aditiv se utilizează una din substanţele din şirul dat:  

NH4NO3, Na2CO3, FeCl3, Ba(NO3)2. 
Pentru cercetarea substanţelor au fost utilizate soluţiile de KOH şi Pb(NO3)2. În rezultatul 
cercetărilor s-a constatat că substanţa utilizată ca aditiv pentru țigarete a interacţionat doar 
cu hidroxidul de potasiu.  
I. Completează tabelul rezultatelor analizei chimice.  

Formula substanţei  Identificarea Semnalul analitic 
 

........................... 
nici cu KOH 
nici cu Pb(NO3)2 

− 

............................ doar cu Pb(NO3)2 ............................................................... 

............................ doar cu KOH ............................................................... 

............................ 
şi cu KOH 
şi cu Pb(NO3)2 

................................................................ 

................................................................ 
II. Pentru substanţa utilizată ca aditiv pentru țigarete scrie ecuaţia reacţiei de identificare  în 
formă moleculară, ionică completă şi ionică redusă. 

................................................................................................................................ (EM) 

................................................................................................................................ (EIC) 
     ................................................................................................................................ (EIR)     

*13 p 

         *Pentru fiecare alegere/corelare/completare corectă se acordă 1 p 
          Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reaсţiei de identificare, conform condiţiilor indicate:                                                       
          pentru EM  – 2 p; pentru EIC – 2 p; pentru toate formulele şi coeficienţii corecţi în EIR – 1 p 
          Pentru indicarea corectă a semnalului analitic 1 p 
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Probleme de calcul la chimia analitică 

1 

 

Pentru a curăța monedele vechi de argint restauratorii le plasează în soluții de acid formic cu 
partea de masă a acidului de 5% și le fierb timp de câteva minute. Obiectele din argint gravat 
sunt tratate cu soluții mai diluate fără fierbere. 
Rezolvă problema. Pentru a prepara o soluție de curățare cu masa de 400 g, a fost diluată cu 
apă o soluție de acid formic cu volumul de 20 ml cu densitatea de 1,1 g/ml și cu partea de 
masă a HCOOH de 80%.  
a) Calculează partea de masă a acidului în soluția preparată. 
b) Argumentează dacă această soluție poate fi utilizată pentru restaurarea obiectelor din argint 
gravat.  

*6 p 

Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei  
Pentru calcularea corectă m sol. → m acid  → ɷ acid in sol. preparată   
Pentru argumentarea utilizării   
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură   

1 p 
1 p x 3 = 3 p  
1 p 
1 p 

2 

 

Soluțiile de hidroxid de potasiu cu pH-ul egal cu 9 sunt utilizate în cosmetologie ca reglatori 

de pH la prepararea balsamurilor de păr recomandate după șampoane acide. 

Rezolvă problema. O întreprindere cosmetologică utilizează zilnic câte 400 l soluție de KOH 

cu pH-ul soluției egal cu 9. Calculează dacă soluția de hidroxid de potasiu cu volumul de 2 

ml, densitatea soluției de 1,1 g/ml și partea de masă a KOH de 14% va fi suficientă pentru a 

prepara soluția necesară de hidroxid de potasiu.  

*11 p 

Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei  
Pentru calcularea corectă: pOH → [OH- ]   
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei de disociere a KOH   
Pentru calcularea corectă: C (KOH) necesar → ν (KOH)necesar → m (KOH)necesar    
m (sol. KOH)necesar → V (sol. KOH)necesare    
Pentru argumentarea răspunsului dacă V (sol. KOH)propus este suficient sau nu   
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură                     

1 p                                                                   
1 p x 2 = 2 p 
1 p 
1 p x 3 = 3 p 
1 p x 2 = 2 p 
1 p  
1 p 

3 

 

 

Perlele naturale sub acţiunea parfumurilor şi produselor cosmetice îşi pierd strălucirea şi 

devin mate. Pentru restaurare, bijutierii le plasează pentru o zi în soluţii cu pH=4. Nu se 

recomandă soluţii cu o aciditate mai mare deoarece acestea pot diminua valoarea perlelor. 

Rezolvă problema. La o soluţie de acid clorhidric cu volumul de 50 ml cu concentraţia 

molară a acidului de 0,1 mol/l s-au adăugat 450 ml de apă. Calculează pH-ul soluţiei obţinute 

şi argumentează dacă valoarea unei perle poate fi diminuată la plasarea ei timp de o zi în 

această soluţie. 

*9 p 

*Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei  
 Pentru calcularea corectă a 1(HCl) (în soluţia iniţială)  
 Pentru calcularea corectă a V2 (a soluţiei obţinute) → C2 (HCl) (în soluţia obţinută)   
 Pentru scrierea corectă a ecuaţiei de disociere  
 Pentru calcularea corectă a concentrației ionilor de hidrogen → pH  
 Pentru argumentarea răspunsului  
 Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură   

1 p 
1 p                 
1 p x 2 = 2 p 
1 p  
1 p x 2 = 2 p 
1 p 
1 p 

4 Pentru a obține marmeladă naturală cu o consistență fermă e necesar ca pH-ul pireului de 

pomușoare să fie egal cu 3. Reglarea pH-ului se realizează utilizând adaosuri de citrat de 

sodiu pentru a micșora aciditatea pireului sau de acid citric pentru a o mări.  

Rezolvă problema. Dintr-o soluție de acid azotic cu volumul de 10 ml , densitatea soluției 

1,4 g/ml și partea de masă a HNO3 de 63% a fost preparată o soluție de acid cu volumul de 

14 l.  

a) Calculează valoarea pH-ului în soluția preparată.  

b) Argumentează ce aditiv vei recomanda pentru obținerea unei marmelade calitative din 

pireului de fructe cu același pH. 

*10 p 

*Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei  
 Pentru calcularea corectă  m(sol. HNO3) → m(HNO3)→ ν (HNO3) → C(HNO3)  
 Pentru scrierea corectă a ecuaţiei de disociere a HNO3  
 Pentru calcularea corectă a [H⁺] → a pH-ului  
Pentru indicarea corectă a aditivului  
 Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură    

1 p  
1 p x 4 = 4 p 
1 p  
1 p x 2 = 2 p 
1 p  
1 p                  
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5. MODEL DE TEST ȘI DE BAREM DE CORECTARE 

Acest exemplu de test  permite oricărui candidat la examenul național de bacalaureat și publicului 

larg să-și formeze o idee despre structura testului de bacalaureat, numărul de sarcini/itemi, formatul și 

nivelul de complexitate ale acestora. Baremul de corectare, care corespunde exemplului de test, oferă 

o idee despre cerințele referitoare la completitudinea și corectitudinea prezentării unui răspuns detaliat 

și asigură unificarea la nivel național a corectării și notării lucrărilor candidaților. 
 

5.1. MODEL DE TEST, PROFIL REAL 

 Itemii  Scor Scor 

1 Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă afirmaţia este falsă. 

1) A  F   Nucleele atomilor 39K și 39Ar conțin același număr de neutroni. 
 

2) A  F   Numărul de electroni pe ultimul nivel energetic al elementului chimic situat în  

               perioada a IV-a, grupa a VII-a, subgrupa secundară este egal cu șapte.  
 

3) A  F   Elementul chimic cu masa atomică relativă egală cu 31 manifestă în compuși 

gradul de oxidare superior +5.         

4) A  F   Oxidul elementului chimic ce conține 38 protoni în nucleul atomului posedă  

               proprietăți bazice mai pronunțate decât oxidul elementului cu Z = 20. 
 

5) A  F   Masa a 3,01·1023 molecule de azot este mai mică decât masa a 0,5 moli de metan. 
 

6) A  F   Hidroxidul de litiu poate fi neutralizat cu soluția hidroxidului elementului chimic 

cu sarcina nucleului +16. 
 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

2 Tehnologiile contemporane de producere a vaselor de bucătărie sunt axate pe elaborarea 
straturilor antiadearente ecologice și rezistente, utilizând în acest scop substanțe  în 
compoziţia cărora intră atomii următoarelor elemente chimice:  

Al, C, O, H, Ti, Si, F. 
Utilizând doar elementele din acest şir, alcătuieşte pentru fiecare caracteristică propusă 
formula chimică a unei substanţe corespunzătoare şi noteaz-o în spaţiul rezervat. 

 Caracteristica  substanţei Formula 
chimică 

1 Substanța simplă este formată din atomi cu configuraţia electronică 
1s22s22p63s23p63d24s2 

 

2 Se formează prin legături covalente nepolare la interpătrunderea norilor 
electronici de tip s-s 

 

3 Între atomii substanței se formează legături „π”  

4 Substanţa conține cationi cu configuraţia electronică a atomului de neon   

5 Este o substanță cu rețea cristalină atomică   

6 Între moleculele substanței se formează legături de hidrogen  

7 Un mol de substanță ocupă în condiții normale un volum de 22,4 l   

8 Se utilizează la producerea cimentului  
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Denumirea mineralului sphalerit, din care se extrage sulfura de zinc pură, se traduce din 
greacă ca „înșelător” fiind datorată sclipirilor adamantine ce generează confundări frecvente 
cu alte minerale prețioase. Compoziția acestui mineral poate fi determinată în baza 
următoarei reacții:  

                              ZnS    +    HNO3   →    Zn(NO3)2    +   H2SO4   +   NO2   +   H2O 

 Stabileşte pentru acest proces: gradele de oxidare ale tuturor elementelor, oxidantul şi 

reducătorul, procesele de oxidare şi de reducere; determină coeficienţii prin metoda                                                       

bilanţului electronic şi egalează ecuaţia reacţiei. 
 

.............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
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4 Tetracloroetilena este un solvent universal utilizat în curățătoria chimică, în producerea 

plăcilor de circuite electronice, a acelor pentru seringile de unică folosință. Acest compus 

poate fi obținut conform ecuației chimice: 
 

C2H4(g) + 4HCl(g) + 2O2(g)  ⇄ C2Cl4(g) + 4H2O(g) + Q 
 

Completează spațiile libere din enunțurile propuse pentru acest sistem reactant. 

1) Pentru a deplasa echilibrul chimic spre produșii finali trebuie de mărit concentrația 

................................................ și de micșorat concentrația ..................................................  

2)  La mărirea temperaturii echilibrul chimic se va deplasa spre .........................................  

3) Pentru a mări randamentul reacției directe este necesar de ............................... presiunea. 
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Bijuteriile „Argintul tibetan” veritabile au aspect și design specific antichizat și sunt 

confecționate manual din aliaje speciale ce conțin 92,5% de argint. Imitațiile sunt 

confecționate industrial, din aliaje cu un conținut mai mic de argint și sunt considerate 

accesorii metalice simple.  

Rezolvă problema.  

Un aliaj de argint și zinc cu masa de 260 g a fost tratat cu exces de acid clorhidric. În rezultat 

s-a eliminat un gaz cu volumul de 6,72 l (c.n.). 

   a) Calculează partea de masă a zincului în acest aliaj. 

   b) Argumentează prin calcule dacă aliajul cu această compoziție corespunde standardelor  

       de calitate pentru confecționarea bijuteriilor „Argintul tibetan”. 
 

        Se dă:                                                                 Rezolvare:  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Răspuns: a) ................................................... ; b) ....................................................................     
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Sunt date substanțele: Zn(NO3)2, K2S, SO3, Fe2O3, Mg, Cl2. 

Selectează din acest șir câte un reagent comun pentru fiecare pereche de substanțe propuse și 

scrie ecuațiile reacțiilor corespunzătoare.  
 

I.  Aluminiul și hidrogenul  
 

a) …………………………………………………………………………………………. 

b)  …………………………………………………………………………………………. 

II.  Acidul fosforic și sulfatul de cupru (II)  
 

a) …………………………………………………………………………………………. 

 b)  …………………………………………………………………………..……………… 
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7 

 

 

 

 

 

 

Completează enunţurile notând în spaţiul rezervat formula de structură semidesfăşurată a unei 

substanţe organice ce corespunde caracteristicii propuse.  
 

1) Corespunde formulei generale CnH2nO2  

    şi schimbă culoarea turnesolului în roșu  

           

 
 

............................................................ 

 

2) Corespunde formulei moleculare C6H12O6 

 

............................................................ 

 
3) Este un izomer de poziție al butan-1-olului                       

 
 

 

............................................................ 
 

4) Este utilizată la producerea polimerilor 
 

............................................................ 

 

5) Poate fi identificată cu apa de brom 

 

 

............................................................ 
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I. Completează spațiile libere din tabel: 
 

 Formula de structură 

semidesfăşurată a substanței 

 

Denumirea substanței 

conform nomenclaturii 

sistematice 

Denumirea clasei 

de compuși 

organici  

 

1 

 

  
 

 

 

 

2 

 

 

 
acid 4-aminobutanoic 

 

 

 
 

3 

  

 

 

alcooli 

polihidroxilici 
 

  

II. Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă afirmaţia este falsă. 

a)  A   F   Substanța numărul (1) este izomer cu 3-metilbut-1-ina.  

b)  A   F   Substanța numărul (2) este omolog al  acidului 3-amino-2-metilpropanoic. 

c)  A   F   Substanța numărul (3) se obține la hidroliza polizaharidelor. 
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Sunt date substanțele: 

                  ciclohexan, 1-clorobutan, etină, propanal, etanoat de metil, butan. 

Pentru fiecare compus indicat mai jos scrie câte o ecuaţie a reacţiei de obţinere, utilizând în 

fiecare caz în calitate de reagent una din substanţele din șirul propus.  

Pentru compuşii organici utilizează formulele de structură semidesfăşurate. 

 
1) o alchenă:    ....................................................................................................................... 

2) un alcool:    ........................................................................................................................ 

3) o arenă:      ........................................................................................................................ 

4) un acid carboxilic: ............................................................................................................. 
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10 

 

 

 

Săpunurile fenolice sunt  produse antiseptice, eficiente și accesibile. Conținutul fenolului în 

săpunurile medicinale pentru dezinfectare este de 1%, iar în săpunurile tehnice pentru 

îndepărtarea eficientă a petelor de ulei lubrifian - de 3%.   

Rezolvă problema. Clorobenzenul obținut la clorurarea catalitică a benzenului cu masa de 

390 g a fost tratat cu hidroxid de potasiu. Fenolul obținut a fost utilizat pentru producerea 

săpunului cu masa de 47 kg. 

a) Calculează masa fenolului ce poate fi obținut în urma acestor reacții. 

b) Argumentează prin calcule către care instituții ar trebui orientată oferta comercială pentru 

furnizarea săpunului produs: spre cele medicale sau cele de deservire tehnică.     

         Se dă:                                                      Rezolvare: 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

Răspuns: a) ................................................... ; b) ...................................................................  
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Procesul tehnologic de conservare a piersicilor prevede înlăturarea delicată a pieliței fructelor 

prin tratarea prealabilă cu soluții alcaline cu pH-ul 11. Soluțiile mai diluate nu sunt eficiente, 

iar sub acțiunea celor mai concentrate - fructele devin moi și se înnegresc. 

Rezolvă problema. Dintr-o soluție de hidroxid de sodiu cu volumul de 250 ml, densitatea 

soluției 1,2 g/ml și partea de masă a NaOH de 20 % a fost preparată o soluție de hidroxid de 

sodiu cu volumul de 150 l. 

a) Calculează valoarea pH-ului în soluția preparată.  

b) Indică ce efect va avea utilizarea acestei soluții în procesul de producere asupra aspectului 

exterior al piersicilor conservate. 

         Se dă:                                                      Rezolvare: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

 

Răspuns: a) .......................................... ; b) ............................................................................  
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Elasticitatea mingilor pentru copii este determinată de presiunea gazelor ce se formează în 

interiorul capsulei de cauciuc în procesul de vulcanizare. Ca agent de dilatare se utilizează 

una din substanţele din şirul dat:   BaCl2 , (NH4)2CO3 , NaNO3,  Fe2(SO4)3. 

Pentru cercetarea substanţelor au fost utilizate soluţiile de KOH şi H2SO4. În rezultatul 

cercetărilor s-a constatat că substanţa utilizată ca agent de dilatare  a interacţionat cu ambii 

reactivi.  

I. Completează tabelul rezultatelor analizei chimice:  

Formula substanţei  Identificarea Semnalul analitic 

 
........................... 

nici cu KOH 
nici cu H2SO4 

− 

 

............................ doar cu H2SO4 
 

............................................................... 
 

............................ doar cu KOH 
 

............................................................... 

............................ 
şi cu KOH 
şi cu H2SO4 

................................................................ 

................................................................ 

II. Pentru substanţa utilizată ca agent de dilatare scrie ecuaţia reacţiei de identificare  

     cu unul din reactivii utilizaţi în formă moleculară, ionică completă şi ionică redusă. 
 

................................................................................................................................ (EM) 

................................................................................................................................ (EIC) 

................................................................................................................................ (EIR)       
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5.2. MODEL DE BAREM DE CORECTARE, PROFIL REAL 

 

 
Item 
 

 
Etape de realizare şi norme de evaluare 

Specificarea 

punctajului 

acordat 

Total 

punctaj 
item 

1 Pentru fiecare alegere corectă   1p x 6 = 6 p 6 p 

2* Pentru fiecare formulă chimică corectă care corespunde caracteristicii propuse  1p x 8 = 8 p 8 p 

3 
 

Pentru calcularea corectă a tuturor gradelor de oxidare   
Pentru alcătuirea corectă a ecuaţiilor electronice  
Pentru stabilirea corectă a bilanţului electronic  
Pentru indicarea corectă a oxidantului şi reducătorului   
Pentru indicarea corectă a proceselor de oxidare şi reducere 
Pentru egalarea corectă a ecuaţiei                                                                                                                                                                                               

1p 
1p x 2 = 2 p 
1p 
1p 
1p 
1p 

7 p 

4* Pentru fiecare completare corectă  1p x 4 = 4 p 4 p 

5* Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei   
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reacției chimice ce decurge** 
Pentru specificarea reacției ce nu decurge (schematic sau textual)  
Pentru calcularea corectă: 
ν (H2) → ν (Zn) → m (Zn) → ω(Zn)  
Pentru ɷ(Ag) și argumentarea corespunderii standardelor de calitate 
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură 

1p 
2p  
1p  

 
1p x 5 = 5 p  
1p 
1p 

10 p 

6* Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice cu un reagent comun **  2p x 4 = 8 p 8 p 

7* Pentru fiecare formulă de structură semidesfăşurată care corespunde caracteristicii 

propuse  

1p x 5 = 5 p 5 p 

8 I. Pentru fiecare completare corectă conform cerinţelor 
II. Pentru fiecare alegere corectă 

1p x 6 = 6 p 
1p x 3 = 3 p  

9 p  

9* Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice conform cerinţelor** 
 

2p x 4 = 8 p 8 p 

10* Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei 
Pentru scrierea corectă a ecuațiilor chimice** 
Pentru calcularea corectă a ν(C6H6) → ν(C6H5Cl) → ν(C6H5OH) → m(C6H5OH) 
Pentru calcularea corectă a ɷ (C6H5OH)47 kg săpun și argumentarea răspunsului   
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură  

1p 
2p x 2 = 4 p 
1p x 4 = 4 p  
1p  
1p 

11 p 

11* Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei  
Pentru calcularea corectă  m(sol. NaOH) → m(NaOH)→ ν(NaOH) → C(NaOH) 

Pentru scrierea corectă a ecuaţiei de disociere a NaOH 
Pentru calcularea corectă a [OH-] → [H⁺] → a pH-ului 
Pentru indicarea corectă a efectului utilizării soluției preparate 

Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură                       

1p 
1p x 4 = 4 p 

1p 
1p x 3 = 3 p 
1p 
1p 

11 p 

12* Pentru fiecare completare corectă  
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reaсţiei de identificare, conform condiţiilor indicate:                          

pentru EM **- 2p; pentru EIC**- 2p;  
pentru toate formulele şi coeficienţii corecţi în EIR - 1p 

1p x 8 = 8 p 
5 p 

13 p 

Total: 100 p 
* Itemii, marcaţi cu asterisc (*) conţin sarcini cu caracter divergent şi presupun mai multe variante de răspuns /  

 metode de rezolvare.  

* Itemii nr. 5, 10, 11 (rezolvări de probleme): 

       - la calcularea „”, „m”, sau „V”/C substanţei după ecuaţia reacţiei/ecuația de disociere se cere  

          argumentarea calculelor prin corelaţiile respective, notate direct în ecuaţie sau separat;  

            - pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice altă metodă se va acorda punctajul maximal. 

** Pentru ecuaţiile chimice: toate formule corecte - 1p, stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor - 1p
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PROFIL UMANISTIC, ARTE, SPORT 

3. Unități de competență, unități de conținut, rezultate ale învățării, evaluate în cadrul examenului național de bacalaureat 

                                                                               3.1. CHIMIA GENERALĂ ȘI ANORGANICĂ 

              Unități de competență Unități de conținut 

 

Rezultate ale învățării evaluate 

 

Elevul/eleva la absolvirea liceului va fi 

capabil/capabilă: 

3.1.1. Chimia - știința despre substanțe (unități de învățare clasa a X-a) 

 Explicarea și operarea în situații de 

comunicare scrisă cu noțiunile ce se referă la: 

atom; element chimic; substanță; reacție 

chimică. 

 

 Distingerea tipurilor reacțiilor chimice după 

ecuațiile reacțiilor și corelarea lor cu 

procesele ce au loc în natură, viața cotidiană. 

 

 Rezolvarea problemelor de calcul în baza 

formulei chimice și ecuației chimice cu 

aplicarea legilor fundamentale ale chimiei. 

 

 Formularea concluziilor personale privind 

importanța studierii chimiei, substanțelor și 

reacțiilor chimice. 

  

Sistemul noțiunilor chimice și legile 

fundamentale utilizate pentru a caracteriza:  

a) atomul, elementul chimic (masă atomică 

relativă, valența);   

b) substanța (molecula, formula chimică în baza 

legii constanței compoziției, masa moleculară 

relativă, masa molară, clasificarea și nomenclatura 

substanțelor anorganice); 

c) reacția chimică (ecuația chimică ca reflecție a 

legii conservării masei substanțelor; reacții de 

combinare, de descompunere, de substituție, de 

schimb; exoterme, endoterme; reversibile și 

ireversibile; catalitice și necatalitice). 

Mărimile fizice utilizate pentru calcule în baza 

formulei chimice și ecuației chimice (cantitatea de 

substanță, masa molară, volumul molar, masa, 

volumul).  

• să explice și să opereze cu noțiunile chimice 

referitoare la atom/element chimic/substanță 

anorganică/reacție chimică/ legile fundamentale 

ale chimiei; 

• să distingă şi să compare tipurile de reacţii 

chimice corelate cu procesele ce au loc în natură şi 

din viaţa cotidiană; 

• să rezolve probleme de calcul în baza formulei 

chimice, în baza ecuației chimice cu aplicarea 

legilor fundamentale ale chimiei; 

• să formuleze concluzii privind importanţa 

chimiei, a substanţelor şi a reacţiilor chimice. 
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3.1.2. Compoziția și structura substanței (unități de învățare clasa a X-a) 

 Explicarea și operarea în situații de 

comunicare scrisă cu noțiunile ce se referă 

la: structura atomului; structura substanței. 

 

 Aplicarea algoritmilor de caracterizare a 

elementelor chimice din perioadele I-IV, 

subgrupele principale, a compușilor lor 

reieșind din poziția în Sistemul Periodic. 

 

 Caracterizarea schimbării periodice a 

proprietăților elementelor subgrupelor 

principale și a compușilor lor.  

 

 Relaționarea compoziției substanței cu tipul 

legăturii chimice și proprietățile fizice.  

 
 

Atomul. Structura atomului. Nucleu, proton, 

neutron, electron, nivel energetic. 
 

Structura învelișurilor electronice pentru atomii 

elementelor perioadelor I-IV, valențele sau gradele 

de oxidare posibile pentru elementele subgrupelor 

principale, electronegativitatea, oxidant, reducător. 
 

Caracteristica elementelor chimice din 

subgrupele principale ale perioadelor I-IV în 

funcție de poziția lor în Sistemul Periodic. 
 

Legea periodicității. Schimbarea periodică a 

proprietăților metalice și nemetalice ale 

elementelor din perioadele I – III; a compoziției și 

proprietăților oxizilor și hidroxizilor superiori. 
 

Legătură chimică. Tipuri de legătură chimică: 

covalentă (nepolară și polară), ionică, metalică, de 

hidrogen. Proprietățile substanțelor cu diferite 

tipuri de legătură chimică. 

 • să explice și să opereze cu noțiunile chimice ce 

se referă la: structura atomului; structura 

substanței; 
 

• • să aplice algoritmi de caracterizare a elementelor 

chimice din periodele I-IV, subgrupele principale, 

a compuşilor lor reieşind din poziţia în Sitemul 

Periodic; 
•  

• • să caracterizeze schimbărie periodice a 

proprietăţilor elementelor subgrupelor principale 

şi a compuşilor lor; 
•  

•   •  să  stabilească  și să exemplifice corelațiile 

între:  

a) denumirea elementului chimic/simbolul 

chimic/poziția în SP - compoziția atomului - 

repartizarea electronilor pe niveluri energetice - 

valențele/gradele de oxidare posibile - formulele 

chimice ale compușilor/caracterul lor (oxizi, 

hidroxizi, compuși hidrogenați); 

b) denumirea substanței - compoziția ei - tipul 

legăturii chimice - proprietățile fizice - utilizarea 

substanței; 

3.1.3. Soluții. Interacțiunile substanțelor în soluții (unități de învățare clasa a X-a) 

 Definirea și operarea în situații de 

comunicare  scrisă cu noțiunile ce 

caracterizează soluțiile; mediul/pH-ul 

soluțiilor; disociația electrolitică. 
 

 Rezolvarea problemelor cu conținut aplicativ 

cu utilizarea noțiunii de parte de masă a 

substanței dizolvate în soluție. 

Importanța soluțiilor în activitatea umană. 

Soluție, substanță dizolvată, solvent, solubilitatea 

substanțelor în apă (în baza Tabelului solubilității). 

Partea de masă a substanței dizolvate în soluție. 
 

Disociația electrolitică. Electroliți tari și slabi.  

Disocierea electroliților tari: acizilor, bazelor 

alcaline, sărurilor neutre.  

• să definească și să opereze cu noțiunile chimice 

ce caracterizează soluțiile; mediul/pH-ul soluțiilor; 

disociația electrolitică; 
 

• să rezolve probleme cu conținut aplicativ cu 

utilizarea noțiunii de parte de masă a substanței 

dizolvate în soluție; 
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 Modelarea prin ecuații chimice a disociației 

electrolitice; a reacțiilor de interacțiune ale 

electroliților în soluții (în formă moleculară, 

ionică completă, redusă). 
 

 Exemplificarea proprietăților chimice ale 

electroliților; a mediului soluțiilor utilizate în 

activitatea cotidiană.  
 

 Formularea concluziilor personale referitoare 

la importanța soluțiilor. 

Valorile (scala) pH și indicatorii pentru 

caracterizarea mediului neutru, acid, bazic în 

soluțiile cu importanță practică.  
 

Reacții de schimb ionic. Condițiile decurgerii 

reacțiilor de schimb ionic. 
 

Proprietățile chimice ale acizilor, bazelor, 

sărurilor în lumina teoriei disociației 

electrolitice (ecuații moleculare, ionice complete și 

ionice reduse).  

• să modeleze prin ecuaţii chimice disociaţia 

electrolitică, a reacţiilor de interacţiune ale 

electroliţilor în soluții (în formă moleculară, ionică 

completă, redusă); 
 

• să exemplifice proprietățile chimice ale  acizilor, 

bazelor, sărurilor, a mediului (valorilor pH) 

soluţiilor utilizate în viaţa cotidiană; 
 

• să formulize concluzii referitoare la importanţa 

soluţiilor. 

3.1.4. Nemetalele şi compuşii lor (unități de învățare clasa a X-a) 

 Caracterizarea și compararea conform 

algoritmului a elementelor chimice nemetalice, 

a substanțelor simple nemetale, a compușilor 

lor cu importanță practică. 
 

 Modelarea prin ecuațiile reacțiilor a metodelor 

de obținere, proprietăților chimice, a 

legăturilor genetice a nemetalelor și 

compușilor lor. 
 

 Rezolvarea problemelor cu conținut aplicativ 

în baza proprietăților, obținerii nemetalelor și a 

compușilor lor. 
 

 Formularea concluziilor personale referitoare 

la beneficiile/ efectele negative ale utilizării 

nemetalelor și compușilor lor. 

 

Nemetalele cu importanță vitală (hidrogen, 

carbon, azot, oxigen, fosfor, sulf, clor) - 

caracteristica generală a elementelor după poziția 

în SP. 
 

Substanțele simple nemetale: structura, 

proprietățile fizice și chimice (interacțiunea  

cu metalele, oxigenul, hidrogenul), utilizarea. 
  

Obținerea nemetalelor: a oxigenului (din aer, 

apă, peroxid de hidrogen); a hidrogenului (din 

metan, apă, acizi).  

Compușii hidrogenați ai nemetalelor (clorura de 

hidrogen, amoniacul): utilizarea, proprietățile 

fizice, obținerea. Proprietățile chimice ale 

amoniacului (interacțiunea cu apa și acizi) și ale 

acidului clorhidric. 
 

Oxizii nemetalelor (de sulf (IV și VI), de fosfor 

(V), de carbon (IV)) și acizii (sulfuric, azotic, 

fosforic): nomenclatura, proprietățile fizice și 

chimice generale, utilizarea. Obținerea acidului 

sulfuric și fosforic. 
 

Seria genetică a nemetalelor. 

• să caracterizeze și să compare conform 

algoritmului elementele chimice nemetalice, 

substanțele simple nemetale, compușii lor cu 

importanță practică; 

 

• să modeleze prin ecuațiile reacțiilor chimice 

metodele de obținere, proprietățile chimice,  

legăturile genetice ale nemetalelor și a compușilor 

lor; 

 

• să rezolve probleme cu conținut aplicativ în baza 

proprietăților, obținerii nemetalelor și a 

compușilor lor; 

 

• să formuleze concluzii referitoare la beneficiile/ 

efectele negative ale utilizării nemetalelor și 

compușilor lor. 
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3.1.5. Metalele şi compuşii lor (unități de învățare clasa a X-a) 

 Caracterizarea și compararea conform 

algoritmului a: elementelor chimice metalice, 

substanțelor simple metale, compușilor lor cu 

importanță practică. 

 

 Modelarea prin ecuațiile reacțiilor a 

proprietăților chimice, a metodelor de 

obținere, a legăturilor genetice ale metalelor și 

compușilor lor. 

 

 Rezolvarea problemelor cu conținut aplicativ 

în baza proprietăților și obținerii metalelor și 

compușilor lor. 

 

 Exemplificarea proprietăților fizice și 

chimice, a metodelor de obținere ale metalelor 

şi compuşilor lor.  

 

 Formularea concluziilor personale 

referitoare la beneficiile/ efectele negative ale 

utilizării aliajelor, metalelor și compușilor lor. 

Metalele cu importanță vitală și industrială - 

caracteristica generală a elementelor după poziția 

în Sistemul Periodic.  

Substanțele simple metale: proprietățile fizice și 

chimice generale (interacțiunea cu nemetale, apa, 

acizi, săruri). Seria activității metalelor. Obținerea 

(pe exemplul fierului, cuprului), utilizarea 

metalelor.  

Aliajele (fonta, oțelul). 

Oxizii și hidroxizii metalelor: compoziția, 

proprietățile fizice și chimice generale, domeniile 

de utilizare.  

Sărurile de sodiu, potasiu, calciu cu importanță 

vitală și industrială: compoziția și utilizarea.  

Seria genetică a metalelor. 

 

• să caracterizeze și să compare conform 

algoritmului elementele chimice metalice, 

substanțele simple metale, compușii  lor cu 

importanță practică; 

• să modeleze prin ecuațiile reacțiilor chimice 

metodele de obținere, proprietățile chimice,  

legăturile genetice ale metalelor și a compușilor 

lor; 

• să rezolve probleme cu conținut aplicativ în baza 

proprietăților, obținerii metalelor și a compușilor 

lor; 

• să exemplifice  proprietățile fizice,   proprietățile 

chimice și metodele de obținere  ale metalelor şi a 

compuşilor lor; 

• să formuleze concluzii referitoare la beneficiile/ 

efectele negative ale utilizării aliajelor, metalelor 

și compușilor lor. 

3.1.6. Substanțele anorganice în viața societății (unități de învățare clasa a X-a) 

 Modelarea prin ecuațiile reacțiilor chimice a 

legăturilor genetice între clasele de compuși 

anorganici. 

 

 Formularea concluziilor și soluțiilor 

personale referitoare la utilizarea inofensivă a 

substanțelor chimice. 

Rolul chimiei în societate și în viață. Corelația 

dintre obținerea-proprietățile-utilizarea-impactul 

asupra mediului și sănătății a substanțelor 

anorganice. 

 

• să modeleze prin ecuațiile reacțiilor chimice 

legăturilor genetice între clasele de compuși 

anorganici; 

 

• să formuleze concluzii și soluții personale 

referitoare la utilizarea inofensivă a substanțelor 

chimice. 
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PROFIL UMANISTIC, ARTE, SPORT 

3.2.  CHIMIA ORGANICĂ 

 

Unități de competență 

 

Unități de conținut 

Rezultate ale învățării 

evaluate 

Elevul/eleva la absolvirea 

liceului va fi capabil/capabilă: 

3.2.1. Hidrocarburi (unități de învățare clasa a XI-a, * a XII-a) 

♦ Explicarea și operarea cu noțiunile 

ce se referă la hidrocarburi și sursele 

naturale de hidrocarburi. 

 ♦ Modelarea pentru alcani, alchene, 

alcadiene, alchine  a  formulelor 

moleculare și de structură ale 

omologilor, a formulelor de structură 

a izomerilor posibili, a denumirilor  

lor conform nomenclaturii 

sistematice. 

♦ Caracterizarea hidrocarburilor 

după algoritmul: compoziția, formula 

generală, structura, izomeria, 

proprietățile fizice, utilizarea, 

obținerea, proprietățile chimice,  

legăturile genetice (prin ecuațiile 

reacțiilor), identificarea (pentru 

hidrocarburile nesaturate). 

Substanțele organice: specificul compoziției, importanța.  Izomerie. Izomeri. 

Clasificarea hidrocarburilor în: alcani, alchene, alcadiene, alchine, arene 

(benzen). 
 

Alcanii: definiția, compoziția, formula generală, seria omoloagă, omologi, 

formule moleculare și de structură, denumirea (n(C)≤6). Grupele alchil: metil, 

etil. 
   

Principiile nomenclaturii sistematice. Izomeria alcanilor (izomeria de catenă). 
 

Proprietățile fizice și chimice ale alcanilor (n(C)≤4): reacția de substituție 

(clorurare), de eliminare a hidrogenului, ardere/oxidare totală. 
 

Obținerea alcanilor (extragerea) din gaz natural, petrol. Benzina, motorina, 

păcura ca produse ale prelucrării petrolului.   
 

Utilizarea alcanilor (combustibil, materie primă chimică).  
 

Hidrocarburile nesaturate: clasificarea, definiția, formula generală, seria 

omoloagă (n(C)≤5). Izomeria de catenă și de poziție. Nomenclatura sistematică. 
 

Etena și propena - proprietățile fizice și chimice: adiția hidrogenului, 

halogenilor, polimerizarea, arderea. Adiția hidrohalogenurilor și apei la etenă 

(hidratarea).Utilizarea etenei și propenei, obținerea lor din alcani și alcooli.  
 

Butadiena: proprietățile fizice și chimice (polimerizarea); obținerea din butan, 

utilizarea.  

• să explice și să opereze în 

diferite situații contextuale cu 

noțiunile chimice ce se referă la 

substanțele organice: formula 

generală, moleculară, de 

structură, omolog, serie 

omoloagă,  izomer, izomerie de 

catenă și de poziție, grupă  

funcțională, nomenclatura 

sistematică și trivială; 

 

 

•  să clasifice compușii organici 

în hidrocarburi de diferite tipuri 

și derivații lor oxigenați;  
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♦ Rezolvarea problemelor cu conținut 

aplicativ în baza ecuațiilor chimice cu 

participarea hidrocarburilor. 

 

 

Cauciucul natural: obținerea (extragerea), proprietățile fizice, utilizarea. 

Cauciucul sintetic – polimer obținut din butadienă. Proprietățile fizice și 

utilizarea. Vulcanizarea cauciucului. 
 

*Reacții de polimerizare (pe exemplul etilenei, propilenei și butadienei), 

monomer, polimer, fragment structural, grad de polimerizare. Noțiune de mase 

plastice. 
 

Acetilena: proprietățile fizice; proprietățile chimice: adiția hidrogenului, 

halogenilor, clorurii de hidrogen, apei, arderea, trimerizarea.Utilizarea etinei, 

obținerea prin piroliza metanului și din carbura de calciu. 
 

Identificarea hidrocarburilor nesaturate cu soluție de permanganat de potasiu 

(fără ecuația reacției), cu apă de brom.  
 

Benzenul ca reprezentant al hidrocarburilor aromatice (arene): răspândirea 

în natură (petrol), compoziția, structura moleculei după Kekule; proprietățile 

fizice și chimice (reacțiile de substituție – clorurare, arderea); obținerea din 

acetilenă; utilizarea.  
 

Legătura genetică dintre alcani, alchene, alchine și benzen. 

 

•  să alcătuiască pentru 

substanțele organice formulele 

moleculare ale omologilor, 

formulele de structură 

semidesfășurate ale izomerilor 

posibili  (tipul izomeriei), 

denumirile conform 

nomenclaturii sistematice în 

corelație cu utilizarea lor; 

 

• să caracterizeze compușii 

organici conform algoritmului: 

compoziție,.....structură, 

omologie,...izomerie, 

proprietăți, obținere, utilizare; 

 

 

 

• să modeleze (prin ecuațiile 

reacțiilor)  proprietățile 

chimice,  metodele de obținere 

ale substanțelor organice în 

corelație cu utilizarea lor, 

transformările chimice în baza 

legăturilor genetice ale 

substanțelor organice; 

                                               3.2.2. Derivații oxigenați ai hidrocarburilor (unități de învățare clasa a XI-a – XII-a) 

♦ Explicarea și operarea cu noțiunile 

ce se referă la compușii hidroxilici, 

аldehide, acizii carboxilici, esteri. 
 

♦ Modelarea pentru derivații 

oxigenați ai hidrocarburilor a 

formulelor moleculare și de structură 

ale omologilor, a denumirilor  lor 

conform nomenclaturii sistematice, a 

formulelor de structură a izomerilor 

posibili și a denumirilor lor pentru   

alcooli, aldehide, acizi carboxilici. 

Alcoolii monohidoxilici saturați: definiție, grupa funcțională, formula generală, 

seria omoloagă (n(C)≤4), izomeria de catenă și de poziție, nomenclatura 

sistematică. 
 

Metanolul și etanolul – proprietățile fizice, proprietățile chimice: reacția cu 

metalele active, de oxidare (identificare) cu oxid de cupru (II), ardere, de eliminare 

a apei din etanol (deshidratare). 
 

Obținerea etanolului din etenă și la fermentarea glucozei.  

Utilizarea etanolului și a metanolului, acțiunea lor fiziologică. 
 

Alcoolii polihidroxilici – etilenglicolul, glicerolul: compoziția, proprietățile 

fizice, utilizarea, identificarea (fără ecuația reacției) cu hidroxid de cupru (II).  
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♦ Caracterizarea  derivaților 

oxigenați ai hidrocarburilor după 

algoritmul: compoziția, structura, 

grupa funcțională, formula generală,  

seria omologă (n(C)≤4), 

nomenclatura sistematică, izomeria, 

acțiunea fiziologică, utilizarea, 

proprietățile fizice, obținerea, 

proprietățile chimice, legăturile 

genetice (prin ecuațiile reacțiilor), 

identificarea (penfru compușii 

hidroxilici și aldehide). 
 

 ♦ Rezolvarea problemelor сu 

caracter aplicativ în baza 

proprietăților, obținerii, acțiunii 

fiziologice a derivaților oxigenați ai 

hidrocarburilor. 

Fenolul: structura; proprietățile fizice și chimice (reacțiile cu metalele alcaline, 

cu alcaliile); identificarea cu clorura de fier (III) (fără ecuația reacției); obținerea 

din clorobenzen; utilizarea. 
 

Aldehidele, acizii carboxilici: compoziția, structura, grupa funcțională, formula 

generală, omologi (n(C)≤4), nomenclatura sistematică, izomeria de catenă. 
 

Metanalul și etanalul – denumirile triviale, proprietățile fizice și chimice: adiția 

hidrogenului, arderea, oxidarea/identificarea cu hidroxilul de cupru (II), cu 

soluție amoniacală de oxid de argint, utilizarea. Obținerea etanalului: din 

acetilenă, prin oxidarea etanolului cu oxid de cupru (II).  

Acidul formic și acetic - proprietățile fizice și chimice: interacțiunea cu 

metalele, oxizii metalelor, bazele, sărurile acizilor slabi, utilizarea. Obținerea 

acidului acetic prin oxidarea etanolului și a etanalului. 

Esterii acizilor formic, acetic și a alcoolilor metilic, etilic: structura, 
nomenclatura, obținerea, răspândirea în natură, proprietățile fizice, hidroliza, 
utilizarea.   
 

Legătura genetică dintre hidrocarburi, compuși hidroxilici, aldehide, acizi 

carboxilici, esteri. 

• să rezolve  probleme cu 

conținut aplicativ în baza 

ecuațiilor reacțiilor chimice сu 

participarea substanțelor 

organice (calcularea masei, 

volumului, cantității de 

substanță).  

 

 

 

 

3.2.3. Compuși organici cu importanță vitală (unități de învățare clasa a XII-a) 

♦ Explicarea și operarea cu noțiunile 

ce se referă la grăsimi, hidrații de 

carbon, aminoacizi și proteine. 

 

♦ Caracterizarea grăsimilor, 

hidraților de carbon, aminoacizilor și 

proteinelor conform algoritmului: 

compoziția,  răspândirea în natură, 

proprietățile fizice, rolul biologic, 

utilizarea. 

Grăsimile: răspândirea în natură, compoziția, proprietățile fizice, clasificarea, 

utilizarea. Funcțiile biologice ale grăsimilor (energetică și de protecție), 

procesele de hidroliză și de oxidare completă a grăsimilor în organism 

(schematic, produșii obținuți, condiții de reacție). Noțiune de săpunuri. 
 

Hidrații de carbon ca produși ai fotosintezei: glucoza, fructoza, zaharoza, 

amidonul, celuloza. 
 

Glucoza și fructoza: formula moleculară, de structură (liniară pentru glucoză), 

răspândirea în natură, proprietățile fizice. Proprietățile chimice ale glucozei: 

oxidarea totală, fermentarea alcoolică, reacțiile de identificare ca aldehidă și ca 

alcool polihidroxilic (fără ecuațiile reacțiilor); domeniile de utilizare; rolul în 

organism. 

• să explice și să opereze în 

diferite situații contextuale cu 

noțiunile ce se referă la grăsimi, 

hidrații de carbon, aminoacizi și 

proteine; 

• să caracterizeze grăsimile, 

hidrații de carbon, aminoacizii 

și proteinele conform 

algoritmului: compoziția,  

răspândirea în natură, 
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♦ Modelarea prin ecuațiile reacțiilor 

a proprietăților chimice ale hidraților 

de carbon în corelație cu utilizarea 

lor. 

 

♦ Rezolvarea problemelor cu conținut 

aplicativ în baza ecuațiilor reacțiilor 

chimice сu participarea hidraților de 

carbon. 

 
♦ Сaracterizarea și exemplificarea  

reacțiilor de identificare a glucozei, a 

amidonului, a proteinelor în diferite 

produse alimentare. 

Zaharoza: formula moleculară, răspândirea în natură, obținerea (extragerea),  

proprietățile fizice și chimice (hidroliza), utilizarea în industria alimentară.  

Amidonul și celuloza: rolul biologic, răspândirea în natură, compoziția, formula 

moleculară, proprietățile fizice, obținerea (extragerea),  utilizarea. Proprietățile 

chimice ale amidonului: hidroliza și identificarea cu iod. Proprietățile chimice ale 

celulozei: hidroliza, arderea. 

 

Aminoacizii (glicină, alanină): compoziția, grupele funcționale. α-Aminoacizii 

ca parte componentă a proteinelor. Importantă vitală a α-aminoacizilor.  

Proteinele – polimeri naturali, compoziția și funcțiile lor în organism. 

Proprietățile proteinelor: transformarea în organism (hidroliza), identificarea 

cu hidroxid de cupru (II), denaturarea (sub acțiunea temperaturii, acizilor, bazelor 

alcaline, alcoolului, sărurilor). 

proprietățile fizice, rolul 

biologic, utilizarea, 

identificarea (pentru glucoza, 

amidon, proteine); 

• să modeleze (prin ecuațiile 

reacțiilor)  proprietățile chimice 

ale hidraților de carbon în 

corelație cu utilizarea lor; 

• să rezolve  probleme cu 

conținut aplicativ în baza 

ecuațiilor reacțiilor chimice сu 

participarea hidraților de 

carbon. 
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4. EXEMPLE DE ITEMI (profilul umanist, arte, sport) 

Exemplele de itemi sunt destinate pentru familiarizarea candidaților la examenul național de 

bacalaureat, profesorilor, autorilor de teste cu structura și tipologia itemilor. Aceste exemple nu acoperă 

întreaga varietate de formulări posibile de itemi/sarcini, ce pot fi utilizate la elaborarea testelor ce vor 

fi propuse candidaților. 

                                  4.1. CHIMIA GENERALĂ ŞI ANORGANICĂ  

 (itemii propuși pot avea caracter integrat, cu includerea conținuturilor din mai multe unități de învățare) 

Nr. Itemii Scor 

Noţiuni fundamentale ale chimiei generale şi anorganice 

1  Selectează şi scrie, în spaţiul rezervat, varianta dintre paranteze, care completează corect 

fiecare dintre afirmaţiile: 
 

1)  În şirul Na – Mg – Al   proprietăţile metalice ………….………… 
                                                                                                                              (cresc / descresc)   

2) La disocierea ........................... în soluţii se formează cationi de ...........................  şi anioni 

     de rest acid.        (bazelor /acizilor)                                                                                         (metal / hidrogen) 

                       

3) H2S se numeşte acid ............................ şi sărurile lui se numesc ........................ . 
                                                            (sulfhidric / sulfuros)                                                                         (sulfiţi / sulfuri) 

4) La interacţiunea dintre oxidul de calciu cu apa se formează ..........................., pH-ul 
                                                                                                                                                               (acid / bază) 

       soluţiei obţinute va fi ............................................................ . 

                                                  (mai mare decât 7 / mai mic decât 7) 

5) Soluţia cu masa de 500 g şi cu partea de masă de 20 % conţine .................. de substanţă 
       dizolvată.                                                                                                                                   (10g / 100g) 
                                                                       

 6) Clorul se utilizează pentru dezinfectarea apei deoarece este un ............................. puternic. 
                                                                                                                                                                      (oxidant / reducător)  

*9 p 

2 Încercuiește litera A, dacă afirmația este adevărată și litera F, dacă afirmația este falsă. 
 

1) A  F Atomul este cea mai mică particulă chimic indivizibilă a substanței. 

2)  A  F În soluția cu masa de 300 g și partea de masă a substanței dizolvate de10 % se conțin 

 3 g de substanță. 

3)  A  F  La interacțiunea oxizilor acizi cu oxizi bazici se formează sare. 

4)  A  F  pH-ul soluției de acid clorhidric este mai mare decât 7. 

5)  A  F  Sulfura de hidrogen este un gaz mai ușor decât aerul. 

6)  A  F  Oxidul de carbon (IV) se utilizează la stingerea incendiilor. 

7)  А  F  Reacţiile ce se petrec cu absorbţie de căldură se numesc reacţii exotermice.   
 

*7 p 

3 

  

Completează propozițiile: 

 

1) Cea mai mică particulă a substanței, care păstrează proprietățile ei chimice este 

______________________________. 

2) Electroliții care în soluții disociază parțial în ioni se numesc________________. 

3) Metiloranjul în mediu acid se colorează în ________________________. 

4)  Fonta şi oţelul sînt aliaje ale ___________________. 

5) Un mol de oxigen în condiții normale ocupă un volum egal cu _______________. 

6) Oxidul de carbon (IV) se obține în laborator la interacțiunea carbonatului de calciu cu 

acidul ___________________________________. 

7) Clorura de sodiu se utilizează în calitate de _____________________________. 

*7 p 

*Pentru fiecare alegere corectă sau completare corectă se acordă 1 punct 
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Structura atomului şi legea periodicităţii 

1 

  

  

Utilizând Sistemul Periodic, completează spațiile libere din propozițiile: 

1) Atomul elementului chimic cu masa atomică relativă 39 conține în nucleu____ protoni și 

_____ neutroni.  

2) Învelișul electronic al atomului de sulf constă din _______electroni, repartizați pe ______ 

niveluri energetice. 

3) Oxidul superior al siliciului are formula________și manifestă proprietăți 

________________. 

4) Elementul cu sarcina nucleului + 17 formează compus volatil cu hidrogenul ce are 

formula__________. 

5) Elementul cu numărul de ordine 11 manifestă proprietăți metalice mai pronunțate decât 

elementul cu numărul de ordine ____________. 

*8 p 

2 

   

Mineralul feldspat este folosit la fabricarea porțelanului. El conține următoarele elemente 

chimice: Al, H, O, K, Si, Ca.  

Alege pentru fiecare caracteristică un element dintre cele propuse și scrie simbolul lui chimic 

în spațiul rezervat. 

 

Nr. Caracteristica elementului Simb. chimic 

1 Nucleul atomului conține 13 protoni și 14 neutroni   

2 Are repartizarea electronilor pe niveluri energetice 2ē 8ē 8ē 1ē      

3 Are pe ultimul nivel energetic 6 electroni   

4 Manifestă în compuși valența constantă II   

5 Formează  oxid cu compoziția  EO2   

6 Este cel mai activ metal din perioada a 4-a   

7 Substanța simplă este un gaz mai ușor decît aerul    
 

 

*7 p 

3 

  

Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă afirmaţia este falsă. 

 

1)  A  F  Elementul potasiu are repartizarea electronilor pe niveluri energetice  2ē 8ē 8ē 1ē.     

2)  A  F  Nucleul atomului de fosfor conţine 15 neutroni. 

3)  A  F   Elementul siliciu formează un compus volatil cu hidrogenul cu formula SiH4.            

4)  A  F   În şirul elementelor  N – O – F  proprietăţile nemetalice descresc. 

5)  A  F   Elementul sulf formează un oxid superior cu formula SO3. 

6)  A  F   Hidroxidul superior al elementului azot are proprietăţi acide.                                                     

7)  A  F   Sarcina ionului de aluminiu  în soluții de săruri este egală cu 3+. 

8)  A  F    Elementul chimic cu numărul de ordine 29  este situat în sistemul  periodic în   

                 perioada a IV-a, gupa I-a, subgrupa principală. 

 *8 p 

9 Sulful şi compuşii săi se utilizează pe larg în viaţa cotidiană. 

Folosind Sistemul Periodic al elementelor chimice, completează spaţiile libere din enunţurile 

de mai jos, pentru elementul sulf: 

 

1) Atomul de sulf conţine în nucleu ______ protoni şi ______ neutroni. 

2) Învelişul electronic al atomului de sulf este format  din________ electroni repartizaţi 

pe________niveluri energetice.  

3) Sulful manifestă în compuşi valenţele maximă ______ si minimă ______.  

4) Oxidul superior al sulfului are formula ________.  

 5) Hidroxidul superior al sulfului are formula ________. 

6) Compusul volatil al sulfului cu hidrogenul are formula  _______. 

* 9 p 

*Pentru fiecare  completare corectă sau  alegere corectă se acordă 1 punct 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Por%C8%9Belan
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 Legătura chimică şi  structura substanţei 

1 

  

Cel mai mare şi mai activ vulcan din lume se află pe insulele Hawai. În componenţa 

produselor vulcanice eliminate intră multe substanţe chimice printre care: 

 SO2 , CO, SiO2 , KCl , Cl2 .      

Selectează din şirul propus câte o substanţă pentru fiecare caracteristică şi notează formula ei 

în spaţiul rezervat. 

1) Substanţa este formată prin legături covalente polare _________. 

2) Substanţa este formată prin legături covalente nepolare __________. 

3) Substanţa este formată prin legături ionice _________. 

4) Substanţa  este un gaz de culoare galbenă-verzuie _________. 

5) Substanţa la dizolvare în apă formează acid _________. 

6) Substanţă este solidă cu temperatură înaltă de topire ________. 

7) Substanţa se aplică în calitate de înălbitor ___________. 

 *7 p 

2 

  

Datorită efectului benefic asupra sistemului nervos, bananele sunt numite "fructele fericirii". 

Ele conţin următoarele elemente chimice: K, O, Mg, H, Fe, P. 

1. Completează spaţiile libere ale tabelului pentru substanţele formate din atomii     

elementelor propuse: 

Formula chimică a 

substanţei 

Tipul legăturii chimice Denumirea substanţei 

H2O   

 covalentă nepolară  

  oxid de potasiu 

2. Pentru una dintre substanţe ______
)( formula

 indică în spaţiul rezervat:   

a) o proprietate fizică ________________________________________________________ 

b) un domeniu concret de  utilizare______________________________________________ 

 

*8 p 

3 

  

1. În spațiul liber din stânga formulelor substanțelor din coloana I scrie literele din coloana II 

ce indică tipul legăturii chimice: 

         I – substanța                        II – tipul legăturii chimice  

         ...........  1. N2                                A. Covalentă polară 

         ...........  2. H2S                               B. Metalică 

         ...........  3. Fe                                 C. Ionică  

         ...........  4. KI                                 D. Covalentă nepolară 

2. Selectează și scrie formula unei substanțe din coloana I pentru fiecare caracteristică:                            

         a) este componenta principală a aerului....................; 

         b) este solidă, bine solubilă în apă .................... ; 

         c) este atrasă de către magnet ....................;  

         d) este gazoasă și are miros neplăcut ....................;  

         e) se utilizează în electrotehnică.................... . 

*9 p 

*Pentru fiecare  completare corectă sau  alegere corectă se acordă 1 punct 

 

  Substanţe anorganice şi reacţiile chimice cu participarea lor 

1 Hidroxidul de sodiu se utilizează la producerea combustibilului biodiesel care se obţine din 

uleiuri vegetale. Scrie în spaţiul rezervat: 

1) Ecuaţia reacţiei de obţinere a hidroxidului de sodiu, după schema:  

     oxid bazic  +  apă:  _____________________________________________ 

2) Ecuaţiile reacţiilor ce caracterizează proprietăţile chimice ale hidroxidului de sodiu, alegând 

substanţele corespunzătoare din şirul: HNO3 ,  ZnCl2 ,  НCl ,  СO2 ,  MgSO4 .      

   a)  NaOH  +  acid:___________________________________________________ 

   b) NaOH  +  sare:___________________________________________________  

*6 p 

* Pentru scrierea corectă a fiecărei ecuaţii de reacţie chimică se acordă  2 puncte: 

toate formulele corecte - 1p, stabilirea corectă a tuturor coeficienților - 1p. 
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2 

   

Soluţia de acid clorhidric mai este numită şi „apă tare” și este folosită la decaparea metalelor. 

A. Completează spațiile libere ale tabelului pentru substanțele ce interacționează cu acidul 

clorhidric: 

Clasa de compuși Formula chimică Denumirea substanței 

oxid bazic   

 AgNO3  

  hidroxid de potasiu 

B. Utilizând substanțele din tabel  completează ecuațiile reacțiilor cu formule chimice şi 

coeficienți:  

1)   HCl      +   _______   =   _____________ +     H2 O    

2)   HCl      +  AgNO3       =   _____________   +   ____________ 

3)   HCl      +   _______     =   ______________  +     H2 O        

*12 p 

3 Soluţiile de acid fosforic sunt utilizate în industria prelucrării lemnului pentru îmbibarea lui, 

oferindu-i rezistenţă la foc. Acidul fosforic se obţine prin următoarele ecuaţii de reacţii: 

                    1)   Р2O5    +   3H2O  =   2Н3РO4   +  Q    

          2)  Сa3(РO4)2  +   3H2SO4 (conc.)  =  3СaSO4   +  2H3РO4  + Q 

A. Caracterizează fiecare reacţie după două criterii (indică tipul lor): 

Reacţia 1 este reacţie: a)_______________________ ,     b)__________________________ . 

Reacţia 2 este reacţie: a)_______________________ ,     b)__________________________ . 

B. Completează schemele reacţiilor ce ilustrează proprietăţile chimice ale acidului fosforic cu 

formulele şi coeficienţii corespunzători: 

 

a)     Н3РO4   +   Аl   →   ______________________________________                                                        

         b)     Н3РO4   +   СаO   →  _____________________________________ 

*8 p 

4 Hidrogenul este obținut în industrie prin conversia metanului cu  vapori de apă conform 

reacției: 

                                      CН4   +  Н2О  ⇄   СО  +  3Н2  -  Q 

I. Caracterizează reacția dată conform următoarelor criterii: 

Nr. Criteriul Tipul reacției 

1 Efectul termic  

2 Direcția decurgerii reacției   

 

II. Notează, în spațiile libere ale enunțurilor propuse, litera A, dacă afirmația este adevărată, și 

litera F, dacă afirmația este falsă. 

Hidrogenul: 

  a)  este un gaz cu miros specific (…..);        

  b)  este un gaz mai greu decât aerul (…..);    

  c)  se utilizează în calitate de combustibil ecologic (…..); 

  d)  în laborator se obține la interacțiunea acidului clorhidric cu zinc (…..). 

III. Completează schemele reacțiilor chimice ce caracterizează proprietățile chimice ale 

hidrogenului cu formulele substanțelor și coeficienți: 

1)    H2    +   Сl2   →   _______________ 

2)    H2    +   Fe2O3   →   _____________   +   ______________ 

*10 p 

*Pentru fiecare  completare corectă sau  alegere corectă se acordă 1 punct.  

Pentru scrierea corectă a ecuațiilor reacțiilor chimice  se acordă 2 puncte: 

toate formulele corecte - 1p, stabilirea corectă a tuturor coeficienților - 1p. 

tо 
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Disociaţia electrolitică şi reacţiile în soluţii 

1 

  

Clorura de bariu BaCl2 se utilizează pentru identificarea unor anioni în apa naturală. 

 

I. Completează spaţiile libere din tabelul de mai jos cu formulele şi denumirile sărurilor care 

intră în compoziţia apei naturale: 

Nr. Cation Anion Formula 

 chimică a sării  

Denumirea sării 

1 K+ CO3
2-   

2 Na+ SO4
2-                          

 

II. Utilizând tabelul solubilităţii, scrie ecuaţia reacţiei dintre clorura de bariu şi una dintre 

sărurile alcătuite în formă moleculară (EM), ionică completă (EIC) şi ionică redusă (EIR).  

__________________________________________________________________(EM) 

__________________________________________________________________(EIC) 

 __________________________________________________________________(EIR) 

*9 p 

2 Carbonatul de sodiu Na2СO3 este utilizat pentru dedurizarea apei. 

I. Completează spațiile libere din tabelul de mai jos cu denumirile sărurilor ce cauzează 

duritatea apei și ecuațiile lor de disociere: 

Nr. Formula sării Denumirea sării Ecuația de disociere 

1 СaCl2 
  

2 MgSO4 
  

II. Utilizând tabelul solubilității, scrie ecuația reacției dintre carbonatul de sodiu și una dintre 

sărurile propuse în formă moleculară (EM), ionică completă (EIC) și ionică redusă (EIR). 

  ___________________________________________________________________(EM) 

  ___________________________________________________________________(EIC) 

  ___________________________________________________________________(EIR) 

* 9 p 

3 

  

Sulfura de plumb (II) are proprietăţi de semiconductor şi se utilizează în celulele 

fotoelectrice. În laboratorul şcolar ea poate fi obţinută conform schemei: 

             sare(sol.)  +  sare(sol.)  →  sare(precipitat)  +  sare(sol.) 

1) Utilizând tabelul solubilităţii, scrie în spaţiul rezervat formula chimică:  

  a) a unei sări solubile de plumb __________,  b) a unei sulfuri solubile de metal_________ 

2)  Scrie ecuaţia reacţiei de obţinere a  sulfurii de plumb (II)  conform schemei propuse, din 

substanţele alese în formă moleculară (EM), ionică completă (EIC) şi ionică redusă (EIR). 

 ____________________________________________________________________(EM) 

____________________________________________________________________(EIC) 

 ____________________________________________________________________(EIR) 

*7 p 

4 Hidroxidul de aluminiu este utilizat în calitate de adsorbant în procesul de purificare a  apei. 

1) Încercuieşte litera ce corespunde perechii de electroliţi la interacţiunea cărora se formează 

hidroxidul de aluminiu: 

A. Al2O3  +  H2SO4       B. Al2(SO4)3  +  AgNO3           C. AlCl3  +  NaOH 

2) Scrie ecuaţia reacţiei de obţinere a hidroxidului de aluminiu din electroliţii aleşi  în formă 

moleculară (EM), ionică completă (EIC) şi ionică redusă (EIR), utilizând tabelul solubilităţii: 

 ____________________________________________________________________(EM) 

____________________________________________________________________(EIC) 

 ____________________________________________________________________(EIR) 

*6 p 

*Pentru fiecare  completare corectă se acordă 1 punct. 

Pentru scrierea corectă a ecuației reacției (EM, EIC, EIR) -  5 puncte:                                                                            

EM: pentru toate formulele corecte -1p,  pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienților -1p 

EIC: pentru toate formulele corecte -1p, pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienților -1p 

EIR: pentru toate formulele și coeficienții - 1p 
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Calcule în baza ecuaţiilor chimice cu participarea substanţelor anorganice 

1 

  

În cazul mușcăturilor de insecte pe zonele afectate se aplică comprese îmbibate cu soluţie 

apoasă de amoniac.  

Rezolvă problema. Calculează volumul amoniacului (c.n.) obţinut la interacţiunea clorurii de 

amoniu cu masa 10,7 g cu hidroxid de calciu, dacă reacţia chimică are loc conform schemei:             

      NН4Cl   +   Са(OH)2   →   СaCl2   +   NН3↑   +   H2O  (stabileşte şi înscrie coeficienţii!) 

 

*7 p 

* Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei 

Pentru indicarea corectă a coeficienţilor în ecuaţia reacţiei chimice 

Pentru determinarea corectă a M(NH4Cl) 

Pentru determinarea corectă a (NH4Cl) = m/M 

Pentru determinarea corectă a (NH3) după proporţie (scrisă în ecuaţie / notată aparte)  

Pentru determinarea corectă a V(NH3) = ∙Vm 

Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură 

**Pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice altă metodă se va acorda punctajul 

maximal                                 

1p   

1p 

1p 

1p 

1p 

1p 

1p 

 

2 

 

Hidroxidul de magneziu se utilizează ca aditiv pentru absorbția fumului și mărirea rezistenței 

la foc în producerea maselor plastice.  

Rezolvă problema. Calculează masa hidroxidului de magneziu ce se obține la interacțiunea 

hidroxidului de sodiu cu masa de 160 g cu clorura de magneziu, dacă reacția chimică are loc 

conform schemei: 

            MgCl2    +    NaOH    →    Mg(OH)2    +    NaCl   (stabilește și înscrie coeficienții!) 

 

* 8 p 

*Pentru analiza și notarea corectă a condițiilor problemei   

Pentru notarea corectă a coeficienților în ecuația chimică 

Pentru calcularea corectă a M(NaOH)  

Pentru calcularea corectă a (NaOH)  = m/M  

Pentru calcularea corectă a (Mg(OH)2) după proporție (scrisă în ecuație sau notată 

aparte)  

Pentru calcularea  corectă a M(Mg(OH)2) 

Pentru calcularea corectă a m(Mg(OH)2)  = M  

Pentru notarea corectă și utilizarea corectă a unităților de măsură  

**Pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice altă metodă se va acorda punctajul 

maximal. 

1 p   

1 p 

1 p 

1 p 

 

1 p 

1 p 

1 p 

1 p 

 

 

3 Suspensia de sulfat de bariu este utilizată în medicină la analiza roentghenografcă a 

stomacului.  

Rezolvă problema: Calculează masa soluţiei de acid sulfuric cu partea de masă a lui 

H2SO4  10%, necesara pentru obţinerea sulfatului de bariu cu masa 23,3 g, daca reacţia 

chimică are loc conform schemei: 

                               H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + HCl     (stabileşte şi înscrie coeficienţii!)    

 

* 9 p 

*Pentru analiza și notarea corectă a condițiilor problemei   

Pentru notarea corectă a coeficienților în ecuația chimică 

Pentru calcularea corectă a M( BaSO4)  

Pentru calcularea corectă a ( BaSO4)  = m/M  

Pentru calcularea corectă a ( H2SO4) după proporție (scrisă în ecuație / notată aparte)  

Pentru calcularea  corectă a M( H2SO4) 

Pentru calcularea corectă a m( H2SO4)  = M  

Pentru calcularea corectă a msol.( H2SO4)  = ms.d.  100% / ω  

Pentru notarea corectă și utilizarea corectă a unităților de măsură  

**Pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice altă metodă se va acorda punctajul 

maximal. 

 

1 p   

1 p 

1 p 

1 p 

1 p 

1 p 

1 p 

1 p 

1 p 
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4.2  Chimia organică 

 

Nr. Itemii Scor 

  Noțiuni generale ale chimiei organice 

1 

  

Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă afirmaţia este falsă. 

1)  A  F  Buta-1,3-diena poate fi obţinută prin dehidrogenarea butanului. 

2)  A  F  Etilenglicolul se identifică cu oxid de cupru (II). 

3)  A  F  Fenolul are un miros specific. 

4)  A  F  Proteinele sunt alcătuite din resturi de α-aminoacizi. 

5)  A  F  Glucoza intră în compoziţia unor preparate medicinale. 

6)  A  F  Grăsimile fac parte din clasa esterilor. 

7)  A  F  În componenţa gazului natural intră hidrocarburi saturate superioare. 

*7 p 

2 

  

Selectează și scrie, în spațiul rezervat, varianta din paranteze, care completează corect fiecare 

dintre afirmațiile: 

1) Alchinelor le sunt caracteristice reacțiile de ....................................................................... 

                                                                                             (adiție / substituție) 

2) Fenolul conține grupa funcțională  ....................................................................................................... 

                                                                                   (-COOH / -OH) 

3) Pentanul și 2-metilbutanul sunt .......................................................................................... 

                                                                                 (omologi / izomeri) 

4) Glucoza face parte din clasa aldehidelor și ....................................................................... 

                                                                            (polialcoolilor / acizilor carboxilici) 

5) Aminoacizii intră în compoziția ........................................................................................................... 
                                                                                                                              (grăsimilor / proteinelor) 

6) Aldehidele se identifică cu ajutorul oxidului de …………............................................................. 
                                                                                                                                  (cupru (II) / argint)   

7) În componența petrolului intră .............................................................................................................. 
                                                                                                                (hidrocarburi / esterii)   

 *7 p 

*Pentru fiecare alegere corectă sau completare corectă se acordă 1 punct 

Compușii organici: clasificarea, compoziţia, nomenclatura, izomeriea 

1 

  

A. Completează spaţiile libere din tabel: 

Denumirea 

clasei de 

compuşi 

organici  

Denumirea 

grupei 

funcţionale 

Formula de structură 

semidesfăşurată a unei 

substanţe 

Denumirea substanţei 

   
       
      

  

 

 

   2-metilpropan-2-ol 

B.    1. Pentru substanţa: 

         
 

 scrie formula de structură 

semidesfăşurată şi denumirea 

 unui izomer: 

      _________________
)( formula

          _________________
)(denumirea

   

         2.  Pentru substanţa 2-metilpropan-2-ol scrie formula de structură semidesfăşurată şi    

              denumirea unui omolog: 

 
        _________________

)( formula

         _________________
)(denumirea

   

*10 p 
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2 

  

Alchenele ce conțin patru atomi de carbon în catena de bază se utilizează în calitate de 

materie primă la producerea cauciucurilor. Se dă substanța:        CH2=C–CH2–СH3  

                                                                                                                 │ 

                                                                                                                CH3 

1) Denumește substanța conform nomenclaturii sistematice: __________________________ 

2) Scrie formula generală a seriei omoloage la care se referă: _________________________ 

3) Completează spațiile libere din tabel pentru substanța propusă: 

 Formula de structură 

semidesfășurată 

Denumirea 

Izomer de catenă 
 

  

Izomer de poziție a 

legăturii duble 

  

Omolog 
 

  

 

*8 p 

*Pentru fiecare completare corectă se acordă 1 punct 

  Compuşi organici: obţinerea, proprietăţile, legăturile genetice, utilizarea 

1 

  

Completează schemele de reacţii cu formulele substanţelor şi coeficienţii corespunzători:   

    1)    C3H8    +    _________   ⎯→⎯     СО2    +    _________ 
 

   2)    C6H5–OH    +    _________    ⎯→⎯     C6H5–OK    +    ________ 
 

   3)    CH≡CH    +    ___________ ⎯→⎯     CHCl2–CHCl2                                                                                         

                                                                                                                                                             

 4)           

 

 

+  __________    ⎯→⎯   

 

   +    _______ 
 

*8 p 

2 

  

Scrie ecuațiile reacțiilor conform schemelor: 

  1)  CH3–CH3 → CH3–CH2–Cl  ______________________________________________ 

      

2)  
→ CH3–OH  ________________________________________________    

  3)  C6H5–OH → C6H5–OK  _________________________________________________ 

4) CH≡CH   →    
     

_____________________________________________ 

 

*8 p 

* Pentru scrierea corectă a fiecărei ecuaţii de reacţie chimică se acordă  2 puncte: 

toate formulele corecte - 1p, stabilirea corectă a tuturor coeficienților - 1p. 

3 

  

A. Completează spaţiile libere din tabel, selectând denumirile substanţelor din  şirul 1 şi 

domeniile lor de utilizare din şirul 2.    

1) Denumirea substanţelor: etanol, acetilenă, etenă,  acid acetic. 

    2) Utilizarea substanţelor: condiment în industria alimentară, la obţinerea benzenului, la 

obţinerea polietilenei, antiseptic în medicină. 

Nr. Formula substanţei Denumirea substanţei Utilizarea substanţei 

1. CH≡CH   

2. CH3–COOH   

3. CH3–CH2–OH   

4.  CH2=CH2   

B. Pentru una dintre substanţele indicate _____________________ scrie în spaţiul rezervat:                                                               

                                                                           (formula)                                                                                

a) o proprietate fizică ______________________________________________; 
 

b) o ecuaţie a reacţiei de obţinere:_______________________________________________     

*11 p 
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 4 I. Din șirul: HCOOCH3, CH3–CH2–OH, CH2=CH–CH3 selectează substanțele 

corespunzătoare afirmațiilor de mai jos, înscrie formulele și denumirile lor în spațiul rezervat 

din tabel.                                                                                            

Nr. Caracteristica 

substanței  

Formula substanței  Denumirea substanței 

1. Se utilizează pentru producerea 

polipropilenei 

 

 

 

2. Se utilizează în calitate de 

aromatizator 

 

 

 

3. Se utilizează în medicină în 

calitate de antiseptic  

 

 

 

 

II.  Pentru una dintre substanțele din șirul de mai sus______________ scrie în spațiul rezervat:                                                                                            

(formula)                                                                                            

1) o ecuație a reacției de obținere: 

___________________________________________________________________; 

2) o ecuație de reacție ce caracterizează o proprietate chimică 

___________________________________________________________________. 

*10 р 

*Pentru fiecare completare corectă se acordă 1 punct  

* Pentru scrierea corectă a fiecărei ecuaţii de reacţie chimică se acordă  2 puncte: 

toate formulele corecte - 1p, stabilirea corectă a tuturor coeficienților - 1p. 

Calcule în baza ecuaţiilor chimice cu participarea substanţelor organice 

1 Benzenul serveşte ca materie primă pentru obţinerea unui număr mare de produse 

intermediare necesare industriei chimice. 

Rezolvă problema.  Clorul cu masa 142 g a fost interacţionat cu benzen. Calculează masa 

benzenului interacţionat, dacă reacţia are loc conform ecuaţiei:     

                           C6H6   +   Cl2   →   C6H5–Cl   +   HCl      

*7 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei  

Pentru determinarea corectă a M(Cl2)   

Pentru determinarea corectă a (Cl2) = m/M   

Pentru determinarea corectă a (C6H6) după proporţie (scrisă în ecuaţie sau notată 

aparte) 

Pentru determinarea corectă a M(C6H6) 

Pentru determinarea corectă a m(C6H6) = M  

Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură  

** Pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice altă metodă se va acorda 

punctajul maximal  

1 p 

1 p 

1p 

 

1 p 

1 р 

1 p 

1p 

2 Acidul formic intră în compoziția soluțiilor utilizate pentru înlăturarea depunerilor de calcar de 

pe diferite suprafețe. 

 Rezolvă problema. Calculează masa acidului formic necesar pentru îndepărtarea depunerilor 

de calcar, dacă în urma reacției se degajă oxidul de carbon (IV) cu volumul 4,48 l (c.n.). Reacția 

are loc conform schemei:  

   НСООН   +   СаСО3 → (НСОО)2Са   +  СО2↑   +  Н2О  (stabilește și înscrie coeficienții!)                                                                                       

*7 p 

*Pentru analiza și notarea corectă a condițiilor  problemei   

Pentru notarea corectă a coeficienților în ecuația chimică  

Pentru calcularea corectă a  (CO2) = V/Vm   

Pentru calcularea corectă a (HCOOH) după proporție (scrisă în ecuație sau notată 

aparte):   

Pentru calcularea corectă a M(HCOOH)  

Pentru calcularea corectă a m(HCOOH) = ∙M   

Pentru notarea corectă și utilizarea corectă a unităților de măsură   

**Pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice altă metodă se va acorda punctajul 

maximal  

1 p 

1 p 

1p 

 

1 p 

1 р 

1 p 

1p 
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5. MODEL DE TEST ȘI DE BAREM DE CORECTARE 

Acest exemplu de test  permite oricărui candidat la examenul național de bacalaureat și publicului 
larg să-și formeze o idee despre structura testului de bacalaureat, numărul de sarcini/itemi, formatul și 
nivelul de complexitate ale acestora. Baremul de corectare, care corespunde exemplului de test, oferă 
o idee despre cerințele referitoare la completitudinea și corectitudinea prezentării unui răspuns detaliat 
și asigură unificarea la nivel național a corectării și notării lucrărilor candidaților. 

5.1. MODEL DE TEST (profilul umanistic, arte, sport) 

Nr. Itemii  

  

Scor 

1 2 

1 Utilizarea îngrășămintelor minerale ce conțin elementele chimice: azot, calciu, fosfor, 

potasiu duce la o recoltă mai bogată și la produse agricole de mai bună calitate.  

Completează spațiile libere din enunțurile de mai jos: 

a) Pentru fosfor: 

Se găsește în perioada a III-a, grupă a V-a, subgrupa .................................., conține în 

nucleu .....................protoni și ..................... neutroni.  

b) Pentru calciu: 

Are pe ultimul nivel energetic ........................electroni, manifestă în compuși valența 

.................., formează hidroxid superior cu formula .......................................... 

c) Pentru azot: 

Are repartizarea electronilor pe niveluri energetice .................................., formează 

compus volatil cu hidrogenul cu formula ................. 

d) Pentru potasiu: 

Formează oxid superior cu formula ..........................,  ce are caracter ....................... 
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2 În componența magmei și a gazelor vulcanice pot fi întâlnite multe substanțe chimice 

simple și compuse printre care:  S,  H2S,  KCl,  Fe. 

 

I. Indică pentru fiecare substanță tipul legăturii chimice în spațiul rezervat: 

a) S .............................................................................................. 

b) H2S .......................................................................................... 

c) KCl ....................................................................................... 

d) Fe ............................................................................................. 

II. Pentru substanța Fe scrie două proprietăți fizice: 
 

a) .......................................................   b)....................................................... 

III. Pentru substanța KCl scrie ecuația unei reacții de obținere: 
 

 ............................................................................................................................... 
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3 Sulfatul de bariu este utilizat în scop diagnostic, pentru evaluarea radiologică a 

tractului gastro-intestinal superior.  

Scrie ecuațiile a trei reacții chimice de obținere a sulfatului de bariu în conformitate 

cu schemele propuse utilizând numai substanțele din șirul:   

                  BaO ,    H2SO4 ,    SO3 ,    Ba(OH)2 ,   Na2SO4 . 

1) Bază + acid 

_____________________________________________________ 

2) Oxid bazic + oxid acid 

_____________________________________________________ 

3) Bază + sare 

_____________________________________________________ 
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4 Carbonatul de amoniu (E-503) se utilizează în industria alimentară ca praf de copt. 

La coacerea aluatului are loc următoarea reacție chimică: 

 

                                         (NH4)2CO3 = 2NH3 + CO2  + H2O – Q 

 

  I. Caracterizează reacția dată (indică tipul ei) după  trei criterii: 

  a) ........................................................................................ 

  b) ........................................................................................ 

  c) ......................................................................................... 

II. Completează schemele reacțiilor chimice ce caracterizează proprietățile chimice 

ale produșilor reacției de mai sus cu formulele substanțelor și coeficienți: 

 

1) NH3   +   H2SO4  →  ______________ 

2) H2O +   Na  →  _________________+  ______________ 

3) CO2 +   KOH  →  ______________  +  ________________ 
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   5 Acidul clorhidric poate fi folosit la curățirea suprafeței metalelor de rugină înainte de 

vopsire. Rezolvă problema. Calculează masa acidului clorhidric necesară pentru a 

înlătura rugina ce conține hidroxid de fier (III) cu masa de 10,7 g, dacă reacția chimică 

are loc conform schemei: 

              

          Fe(OH)3   +   HCl   →   FeCl3   +   H2O      (stabilește și înscrie coeficienții!)           

 

    Se dă:                                                          Rezolvare: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Răspuns: __________________________________________________________ 
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6 Selectează și scrie, în spațiul rezervat, varianta din paranteze, care completează corect 

fiecare dintre afirmațiile: 
1) Numărul atomic al elementului coincide numeric cu numărul de ........................... 
                                                                                           (niveluri energetice /electroni / neutroni) 

2) Cantitatea de substanță a oxidului de carbon (IV) cu volumul de 44,8 l (c.n.)  este 
egală cu    ………………..... .   
                 (0,2 mol / 2 mol / 20 mol) 

3) Soluțiile bazelor alcaline schimbă culoarea metiloranjului în ................................ 
                                                                                                         (roșu /galben / albastru) 

4) În șirul Na -Mg -Al proprietățile metalice ........................................................ . 
                                                                                 (cresc / descresc / nu se schimbă) 

5) În 400 g de soluție cu partea de masă de  20 % se conțin ................................. de  
                                                                                                      (80g /40g / 20g)

    

  substanță dizolvată și ................................ de apă. 
                                       (360g / 320g / 380g) 

6) In laborator oxigenul poate fi obținut din ............................................................. 
                                                                      (aer lichefiat / peroxid de hidrogen / hidroxid de potasiu) 

7) Amoniacul se utilizează la producerea .................................................................. 
                                                                   (îngrășămintelor minerale / varului stins / chibriturilor) 
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7 Iodura de plumb (II) este utilizată pentru  reglarea proceselor hidrometeorologice. 

I. Completează spațiile libere din tabelul de mai jos cu formulele și denumirile 

sărurilor la interacțiunea cărora se va forma iodura de plumb (II). 

 

Ionii Formula unei sări solubile Denumirea sării 

Pb2+ 
 

 

I- 
 

 

  

II. Utilizând tabelul solubilității și formulele sărurilor alcătuite, scrie ecuația reacției 

de obținere a iodurii de plumb (II) în formă moleculară (EM), ionică completă (EIC) 

și ionică redusă (EIR).  

  ___________________________________________________________(EM) 

  ___________________________________________________________(EIC) 

  ___________________________________________________________(EIR) 
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8 Încercuiește litera A, dacă afirmația este adevărată și litera F, dacă afirmația este falsă. 

 

1) A F  Alcadienele au formula generală CnH2n-2.                                                       
 

2) A F  Glicerina se utilizează la producerea substanțelor explozive. 

3) A F  Grupa hidroxil este grupă funcțională pentru aldehide. 

4) A F  La hidroliza grăsimilor se formează acizi carboxilici superiori și alcool etilic. 

5) A F  Fenolul se obține la interacțiunea benzenului cu hidroxid de sodiu. 

6) A F  Proteinele pot fi identificate cu ajutorul acidului azotic.                                                               
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9 Se propune substanța:  

                                         CH ≡ C–CH2–CH2–CH3                                  

 I. Notează, în spațiile libere ale enunțurilor propuse pentru substanța dată, litera A,    

     dacă afirmația este adevărată, și litera F, dacă afirmația este falsă: 

 

           a)  corespunde formulei generale CnH2n (…..); 

           b)  face parte din seria omoloagă a alchinelor (…..); 

           c)  se numește pent-1-ină (…..); 

           d)  este o hidrocarbură saturată (…..); 

           e) decolorează apa de brom (........). 

   II. Completează spațiile libere din tabel pentru substanța propusă: 

 Formula de structură 

semidesfășurată 

Denumirea 

Izomer de catenă 

 

 

 

 

 

Izomer de poziție  

 

 

 

 

 

Omolog 
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10 Etanolul este utilizat ca aditiv în benzină pentru a reduce emisiile de substanțe nocive 

în atmosferă.  

Rezolvă problema. Calculează volumul oxigenului (c.n.)  necesar pentru arderea 

etanolului cu masa 92 g, dacă reacția are loc conform schemei:                 

                 

          C2H5OH   +   O2   →   CO2   +   H2O   (stabilește și înscrie coeficienții!) 

  

  Se dă:                                             Rezolvare: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Răspuns: __________________________________________________________  
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11 Completează schemele de reacții cu formulele substanțelor și coeficienții 

corespunzători:   

 

   1)      CH2=CH2    +    _________        СH3-CН2-OH    

 

   2)      С6Н6    +    _________        С6Н5-Cl    +    ________ 

 

   3)      CH3COOH     +    _________        CH3COONa    +     _________   

          

   

4) 

            

    

+    ________      

 

    _______    +    Ag↓ 
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12 I. Din șirul:  CH≡CH ,  CH4 ,  (C6H10O5)n ,  CH3COOC2H5  selectează și scrie în 

spațiul rezervat formula și denumirea unei substanțe  pentru fiecare caracteristică:   

 

                                                                        Formula                       Denumirea 

  

1. Se utilizează în calitate de combustibil   ............................      .............................. 

2. Se utilizează în calitate de aromatizator ............................       ...............................  

3. Se utilizează la obținerea benzenului    ...............................      .............................. 

4. Se utilizează la producerea hârtiei        ................................      ..............................                         

II.  Pentru substanța (C6H10O5)n scrie în spațiul rezervat o proprietate fizică: 

 ..................................................................................................................................;   

III. Pentru substanța  CH3COOC2H5 scrie ecuația reacției de obținere conform 

schemei:     acid carboxilic   +   alcool   

 

...................................................................................................................................... 
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⎯→⎯

⎯→⎯
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CH3 C
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5.2. MODEL DE BAREM DE CORECTARE (profilul umanistic, arte, sport) 
 

Item                       Etape, răspunsuri și norme de evaluare Specificarea 

punctajului  

Total 

punctaj 

1 Pentru fiecare completare corectă a enunțurilor propuse.................................. 1 x 10 = 10 p 10 p 

2* Pentru indicarea corectă a tipului legăturii chimice.......................................... 

Pentru indicarea corectă a proprietăților chimice.............................................. 

Pentru scrierea corectă a ecuației reacției chimice **....................................... 

1 x 4 = 4 p 

1 x 2 = 2 p 

2 p 

8 p 

3 Pentru scrierea corectă a ecuațiilor reacțiilor chimice **.................................. 2 x 3 = 6 p 6 p 

4 Pentru indicarea corectă a tipului reacției chimice............................................ 

Pentru scrierea corectă a ecuațiilor reacțiilor chimice** ................................... 

1 x 3 = 3 p 

2 x 3 = 6 p 

9 p 

5* Pentru analiza și notarea corectă a condițiilor problemei  ................................. 

Pentru notarea corectă a coeficienților în ecuația chimică................................. 
Pentru calcularea corectă a M(Fe(OH)3) = 107 g/mol................................................. 
Pentru calcularea corectă a (Fe(OH)3)   = m/M = 10,7 g/ 107 g/mol = 0,1 mol........ 
Pentru calcularea corectă a (HCl) după proporție (scrisă în ecuație sau notată 

aparte): (HCl) = 0,3 mol……………………………………………….................... 
Pentru calcularea  corectă a M(HCl) = 36,5 g/mol……………………..................... 
Pentru calcularea corectă a m(HCl)  = M = 10,95 g................................................ 
Pentru notarea corectă și utilizarea corectă a unităților de măsură ………….... 

Pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice altă metodă se va acorda 

punctajul maximal. 

1 p 

1 p 

1 p 

1 p 

 

1 p 

1 p 

1 p 

1 p 

 

  8 p 

6 Pentru fiecare alegere corectă ........................................................................... 1 x 7 = 7 p   7 p 

7 Pentru scrierea corectă a  formulelor sărurilor.............................................................. 
Pentru scrierea corectă a denumirilor sărurilor................................................. 
Pentru scrierea corectă a ecuației reacției (EM, EIC, EIR) ……………….................. 
- pentru toate formulele corecte în EM..................................................................1p 
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienților în EM ....................................1p 
- pentru toate formulele corecte în  EIC................................................................1p 
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienților în EIC...................................1p 
- pentru toate formulele și coeficienții în  EIR.....................................................1p 

1 x 2 = 2 p 
1 x 2 = 2 p 
            5 p  

 

 

   9 p 

8 Pentru fiecare încercuire corectă................................................................................... 1 x 6 = 6 p   6 p 
9* Pentru fiecare răspuns corect........................................................................................ 

Pentru completarea corectă a spațiilor libere din tabel ................................................ 
1 x 5 = 5 p 
1 x 6 = 6 p 

 11 p 

10* Pentru analiza și notarea corectă a condițiilor  problemei  ........................................... 
Pentru notarea corectă a coeficienților în ecuația chimică............................................ 
Pentru calcularea corectă M(C2H5OH) = 46 g/mol...................................................... 

Pentru calcularea corectă a  (C2H5OH) = m/M = 92 g / 46 g/mol = 2 mol............ 

Pentru calcularea corectă a (O2) după proporție (scrisă în ecuație sau notată 

aparte):  (O2)  = 6 mol …………………………............................ 

Pentru calcularea corectă a V(O2)  = ∙Vm = 22,4 l/mol ∙ 6 mol  = 134,4 l ........ 
Pentru notarea corectă și utilizarea corectă a unităților de măsură ……......…….….... 
Pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice altă metodă se va acorda 

punctajul maximal. 

1 p 
1 p 
1 p 
1 p 
 

1 р 

1 p 

1 p 

 

  7 p 

11 Pentru scrierea corectă a fiecărei ecuații de reacție chimică **................................ 2 x 4 = 8 p   8 p 

12* Pentru completarea corectă a spațiilor libere ............………………………......... 
Pentru scrierea corectă a unei proprietăți fizice.............................................. 
Pentru scrierea corectă a ecuației reacției chimice** ................................................ 

1 x 8 = 8 p  
1p 
2 p  

11 p 

Total  100 p 

* Itemii, marcați cu asterisc (*) conțin sarcini cu caracter divergent și presupun mai multe variante de   răspuns 

/ metode de rezolvare.  

** Pentru ecuațiile chimice: toate formulele corecte - 1p, stabilirea corectă a tuturor coeficienților - 1p. 

 Itemii nr. 5 și 10 (rezolvări de probleme): 

  - la calcularea „” sau „m”  substanței după ecuația reacției, se cere argumentarea calculelor prin  corelațiile 

respective, notate direct în ecuație sau aparte;  

- dacă la o anumită etapă a rezolvării este comisă o eroare de calcul ce duce după sine modificări în  calculele 

următoare, eroarea comisă se depunctează o singură dată. 


