
OLIMPIADA LA CHIMIE 

etapa raională/municipală, Clasa a XII-a, 11 februarie 2023 

Timpul de lucru: 240 minute Mult succes! 

Test (20 puncte) 

1. Pornind de la un must cu concentrația de 32% monozaharide și densitatea 1,18 g/cm
3
, fermentația se 

oprește spontan la 13% (masă) de alcool din cauza că drojdiile nu rezistă la concentrații mai mari a 

alcoolului. Care va fi concentrația (în %) a zaharurilor nefermentate în vinul produs? a) 9,4; b) 22,6; c) 

12,4; d) 13,0. 

3 p 

2. Praful de copt folosit în culinărie este un amestec format din bicarbonat de sodiu și o componentă acidă, de 

ex. acidul tartric (E334). Care este volumul (în dm
3
) maxim de gaz (c.n.) care se poate degaja dintr-un plic 

de 10 g ce conține bicarbonat de sodiu și E334 (acid 2,3-dihidroxibutandioic)? a) 0,81; b) 1,41; c) 1,25; d) 

1,70. 

3 p 

3. O sticlă de apă carbogazoasă (ρ = 1g/mL) are inscripționat pe etichetă un conținut de 3000 mg/L CO2. Care 

este concentrația molară a CO2 în apa gazoasă? a) 3,00 M; b) 0,068 M; c) 0,100 M; d) 0,136 M. 

1 p 

4. Trigliceridele prezintă mai multe tipuri de izomerie. Câți izomeri de poziție poate avea dipalmiatostearina? 

a) 3; b) 4; c) 2; d) 5. 

1 p 

5. Prin adăugarea unei soluţii de acid clorhidric peste un amestec ce conţine acid ftalic, anilină şi benzen: a) se 

va solubiliza anilina; b) se va dizolva acidul ftalic; c) se va solubiliza benzenul; d) va avea loc o reacţie 

chimică între acidul clorhidric şi benzen. 

1 p 

6. O probă de 2,5 g calcar (CaCO3 + impurități inerte chimic) de puritate p% s-a tratat cu 150 mL soluție de 

acid azotic, HNO3 0,2 mol/L. Excesul de acid s-a neutralizat cu 20 mL soluție de hidroxid de sodiu, NaOH 

0,5 mol/L. Determină puritatea p% a probei. a) 45%; b) 35%; c) 20%; d) 40%. 

3 p 

7. Volumul A de soluție HCl cu partea de masă 36% (ρ = 1,18 g/cm
3
) și volumul B de soluție HCl cu partea 

de masă 10% (ρ = 1,05 g/cm
3
) necesare pentru a obține 260 g soluție HCl cu? partea de masă 20%, au 

valorile: a) A = 0,160 L, B = 0,1 L; b) A = 100 mL, B = 160 mL; c) A = 0,152 L, B = 0,084 L;                  

d) A = 84,75 mL, B = 152,38 mL. 

3 p 

8. Sublimarea poate fi folosită ca metodă de separare în cazul următorului amestec: 

a) acid benzoic +  naftalină; b) fenol + alcool etilic; c) anilină + alcool etilic; d) acid benzoic + clorură de 

sodiu. 

1 p 

9. O pentapeptidă are minimum: a) 5 atomi de carbon; b) 5 atomi de hidrogen; c) 5 atomi de azot; d) 5 atomi 

de oxigen. 
1 p 

10. Amestecul de piatră vânătă CuSO4·5H2O și sodă cristalină Na2CO3·10H2O conține 38% de apă de 

cristalizare. Părțile de masă ale substanțelor în amestec sunt egale cu: 

a)  54,8% și 45,2%; b)  92,6% și 7,4%; c)  85,6% și 14,4%; d)  21,8% și 78,2%. 

3 p 

 
Problema 1 (25 puncte) 
Anual se produc peste 100 milioane tone de amoniac. Ecuația reacției de sinteză este reversibilă: N2 + 3H2 ⇄ 2NH3. La 
200 ºC și presiunea 1 atmosferă constanta echilibrului chimic, exprimată prin fracții molare, are valoarea K = 1,00, iar la 
temperatura 400 ºC și aceeași presiune – K = 0,01. Se cere: 

- să scrii expresia constantei de echilibru K; 
- să argumentezi dacă reacția de sinteză a amoniacului este endotermă sau exotermă; 
- să determini câți moli de amoniac se obțin la 200 ºC dacă au intrat? în reacție 1 mol de azot și 3 mol de hidrogen; 
- în amestecul reactant în anumite condiții se găsesc 0,65 mol N2, 0,25 mol H2 și 0,1 mol NH3. În ce direcție se 

deplasează echilibrul chimic la adăugarea în acest amestec a 0,25 mol N2? Argumentează răspunsul prin calcule. 
 

Problema 2 (15 puncte) 

Pentru hidroliza completă a unui amestec de doi esteri cu masa de 7,4 g, au fost necesare 70 g  soluție de hidroxid de 

potasiu cu partea de masă 8%. La  adăugarea unui exces de soluție  amoniacală de oxid de argint la aceeași cantitate de 

amestec, s-au izolat 6,48 g de precipitat. Se cere:  

- să determini compoziția  esterilor și conținutul lor (%) în amestecul inițial. 

 

Problema 3 (25 puncte) 

Argintul a fost dizolvat în acid azotic cu ω = 57%, iar partea de masă a acidului s-a micșorat până la 45%. Apoi, în 

soluția de acid obținută a fost dizolvat cuprul, iar partea de masă a acidului a scăzut la 39%. Se cere: 

- să calculezi părțile de masă ale substanțelor din soluția rezultată. 

 

Problema 4 (15 puncte) 

Un copolimer este format din butadienă, α-metilstiren, clorură de vinil și acrilonitril și conține 6,1400% clor și 2,4242% 

azot. Cunoscând că 14,4375 g de copolimer adiționează 8 g de brom, se cere: 

să calculezi raportul molar al celor 4 monomeri în copolimer. 


