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STUDIUL EFECTULUI ANTIBACTERIAN AL SISTEMULUI 

 xV2O5(100-x)[0.8P2O5 ∙ 0.2K2O] 

Ramona Stănescu, prof. dr., Colegiul Naţional de Informatică „Carmen 

Sylva” Petroşani 

 

În ultimele decenii, atenţia cercetătorilor din domeniul fizicii condensate s-

a îndreptat tot mai mult spre studiul stării solide necristaline. Sticlele oxidice fac 

parte din categoria materialelor solide necristaline, în care atomii sunt dispuşi în 

mod asemănător ca în cristale, dar aranjarea lor nu este regulată, prezentând 

doar ordine locală [1]. Interesul în investigarea materialelor oxidice cu structură 

vitroasă a fost stimulat de aplicaţiile tot mai largi ale acestora în domeniile de vârf 

ale ştiinţei şi tehnicii. Prin urmare, sticlele oxidice s-au impus tot mai mult ca un 

capitol distinct al ştiinţei materialelor cu structură dezordonată.  

Dintre materialele oxidice vitroase cu structură dezordonată, dar cu ordine 

locală specifică, sticlele fosfatice prezintă proprietăţi fizice de mare interes 

ştiinţific şi tehnologic. Sticlele fosfatice au temperatură joasă de topire, 

temperatură joasă de tranziţie, coeficient de expansiune termică ridicat şi prezintă 

un interes deosebit, având în vedere numeroasele lor aplicaţii în domenii cum ar 

fi: fizica semiconductorilor, a dispozitivelor optice, a laserilor, a materialelor 

magnetice, a materialelor ortopedice, precum şi a materialelor nucleare. 
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Datorită numărului mare de posibile aplicaţii, sticlele fosfatice au fost 

intens studiate în ultimii ani. Principalul neajuns în ceea ce priveşte utilizarea lor 

în aplicaţii tehnologice este faptul că aceste sticle sunt foarte higroscopice, ceea 

ce le face extrem de instabile. În cazul aplicaţiilor medicale, în schimb, tocmai 

această caracteristică este utilă, pentru că într-o serie de tratamente se impune 

ca anumiţi cationi să fie eliberaţi cu o anumită viteză. Acest proces se poate 

obţine prin controlul disoluţiei cationilor încorporaţi în sisteme vitroase sau 

vitroceramici fosfatice, disoluţie care este o funcţie de stabilitatea structurală a 

probelor. 

Reţeaua sticlei fosfatice conţine o structură polimeră determinată de 

compoziţia sticlei. Adiţia ionilor metalelor de tranziţie în compoziţia sticlelor 

fosfatice, în diferite concentraţii, duce la depolimerizarea reţelei fosfatice vitroase 

şi la formarea legăturilor P – O – Metal, aceste legături fiind responsabile de 

modificarea structurii reţelei şi care conduc la obţinerea unor interesante 

proprietăţi electrice, optice sau magnetice ale sticlelor. Vanadiul se numără 

printre ionii tranziţionali cei mai potriviţi pentru a fi încorporaţi în sticlele fosfatice, 

datorită faptului că aceşti ioni sunt caracterizaţi de un strat „d” parţial completat 

cu electroni, ei putând exista în cel puţin două stări de valenţă. Fiecare din aceste 

stări de valenţă au structuri electronice diferite şi coordinări geometrice diferite. 

Majoritatea lucrărilor de specialiate au demonstrat că, în sticlele fosfatice dopate 

cu vanadiu, starea redox principală este V4+, dar rezultatele spectroscopice arată 

apariţia ionilor de vanadil VO2+. 

În acest studiu [2], care reprezintă una dintre temele mele de cercetare în 

cadrul tezei de doctorat, am urmărit obţinerea de noi informaţii referitoare la 

posibila activitate antibacteriană a sticlelor fosfatice dopate cu ioni de vanadiu. În 

acest sens, sistemul de sticle fosfo – potasice cu vanadiu a fost testat împotriva 

bacteriilor Gram negative (E. coli) şi Gram pozitive (S. aureus), în scopul de a 

evalua posibila activitate antibacteriană a acestora. 
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Aşa cum se observă din figurile de mai jos (Fig. 1 şi 2), mediul de referinţă 

prezintă o slabă activitate antimicrobiană comparativ cu restul probelor, pentru 

ambele tulpini investigate. Se constată că efectul antimicrobian al ionilor de 

vanadiu încorporaţi în sistemul vitros studiat este dependent de concentraţia 

acestora. Densitatea optică (OD) a probelor a fost reprezentată în funcţie de 

concentraţia ionilor de vanadiu (x% mol) pentru testele efectuate în cazul ambelor 

culturi de bacterii (Fig. 1 şi 2).   
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Fig. 1. Efectul antibacterian al sticlelor V2O5-P2O5-K2O asupra bacteriei 

S.Aureusîn funcţie de conţinutul de V2O5 (barele de eroare au fost trasate în 

limita a 5%) 
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Fig. 2. Efectul antibacterian al sticlelor V2O5-P2O5-K2O asupra bacteriei E.coli în 

funcţie de conţinutul de V2O5 (barele de eroare au fost trasate în limita a 5% 

Din figurile 1 şi 2 se poate constata un efect inhibitor mai puternic asupra 

bacteriei Gram negative E.coli decât asupra celei Gram pozitive S.aureus. 

Efectele mai puternice apar la concentraţiile mici (x < 10% mol), precum şi la cele 

mari (x > 30% mol) de V2O5. Activitatea antibacteriană a sistemului de sticle 

investigat are aceeaşi tendinţă pentru ambele tulpini Gram pozitive şi negative. 

Efectul antibacterian mai eficient poate fi corelat cu o dispersie atomică 

(izolată) a ionilor de vanadiu (x < 5% mol) şi mai slab la concentraţiile când 

aceştia sunt implicaţi în procesul de clusterizare. Acest proces este dominant 

pentru concentraţii de V2O5 între 10 – 30% mol, atunci când efectul de 

depolimerizare produs asupra reţelei fosfo – potasice de către ionii de vanadiu 

este maxim şi, ca atare, la fel şi cel de asociere a lor. Dispersia atomică (izolată) 

a ionilor de vanadiu la concentraţii mari de V2O5 (x ≥ 30% mol) se explică prin 
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rolul de formator neconvenţional de reţea al acestuia, ionii de vanadiu fiind 

implicaţi în noile legături de tipul P – O – V şi V – O – V [3]. 

 

Concluzii: 

 Sistemul de sticle xV2O5(100-x)[0.8P2O5 ∙ 0.2K2O] a fost testat împotriva 

bacteriilor Escherichia coli (Gram negative) şi Staphylococcus Aureus (Gram 

pozitive) pentru a evalua posibila activitate antibacteriană a acestor sticle. S-

a constatat că efectul antimicrobian al ionilor de vanadiu încorporaţi în 

sistemul vitros studiat este dependent de concentraţia acestora. Efectul 

antibacterian cel mai puternic apare la concentraţiile mici (x < 10% mol V2O5), 

dar şi la cele mari (x > 30% mol V2O5) şi poate fi corelat cu dispersia atomică 

(izolată) a ionilor de vanadiu; cel mai slab efect apare atunci când ionii de 

vanadiu sunt implicaţi în procesul de clusterizare ( 10 < x < 30% mol). 

 Testele antibacteriene ale sticlelor studiate arată un efect inhibitor de 

creştere pentru ambele bacterii Gram pozitive (S. aureus) şi Gram negative 

(E. coli). Efectul antimicrobian mai eficient apare la concentraţiile mici (x < 

10% mol V2O5), dar şi la cele mari (x > 30% mol V2O5) şi poate fi corelat cu 

o dispersie izolată a ionilor de vanadiu. La concentraţiile la care ionii de 

vanadiu sunt implicaţi în procesul de clusterizare ( 10 < x < 30% mol), efectul 

antimicrobian este mai slab.  
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pp. 697 – 702 (2016) 
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EXPERIMENTUL DE LABORATOR- 

CONSIDERENTE PEDAGOGICE CU APLICAȚII ÎN CHIMIE 

Badea Mariana Lili, prof. dr. Colegiul Național ,,Iulia Haşdeu”, 

Bucureşti 

 

 Motto: ,,Nu vei face niciodată un lucru bun cu mâinile altuia.” 

Cerinţa predării şi învăţării chimiei pe baza experimentală este impusă de 

specificul acestei ştiinţe. Toate datele ştiinţifice, toate teoriile şi generalizările la 

chimie au la bază experimentul de laborator.  

A experimenta înseamnă a-i pune pe elevi în situaţia de a concepe şi a 

practica ei însăşi un anumit gen de operaţii cu scopul de a observa, a studia, a 

dovedi, a verifica, a măsura rezultatele și a concluziona. Experimentul reprezintă 

o provocare intenţionată a unui fenomen în condiţii determinate, în scopul 

observării comportamentului, al cercetării raporturilor de cauzalitate, al 

descoperirii legilor care-l guvernează, și al verificării unor ipoteze. 

Efectuarea unui experiment înseamnă parcurgea unei suite întregi de acţiuni 

ce alcătuiesc structura de principiu a acestei modalităţi de învăţare şi anume:  

1 - crearea unei justificări (motivaţii); 

2 - punerea (prezentare) unei probleme (care să servească drept sistem de 

gândire); 

3 - analiza şi enunţarea de ipoteze; 

4 - elaborarea unor strategii experimentale (pe baza aparaturii existente); 

5 - desfăşurarea propriu-zisă a experimentelor; 

6 - organizarea şi efectuarea observaţiei; 

7 - discutarea procedeelor utilizate; 

8 - prelucrarea datelor şi elaborarea concluziilor (a soluţiilor provizorii); 

9 - verificarea rezultatelor (constatărilor) prin aplicarea practică şi 

descoperirea validităţii şi a însemnătăţii concluziilor.  
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Experimentul este un complex logic de acţiuni, strâns legate între ele, 

constituie ceea ce se cheamă un proces autentic experimental. El reprezintă mai 

mult sau mai puţin, o etapizare sau o ierarhizare a momentelor esenţiale care 

urmează să fie parcurse în cadrul unei lecţii de acest tip. 

Desfăşurarea acestor acţiuni oferă elevilor o adevărată „strategie de 

investigaţie”, cuprinzătoare şi destul de suplă în acelaşi timp, întrucât lasă 

suficientă independenţă şi iniţiativă creatoare elevilor. Schema menţionată este 

ideală şi profesorii ştiu bine că una sau alta dintre aceste faze pot fi suprimate în 

funcţie de posibilităţi, experimentul devenind uneori o simplă inserţie în lecţia de 

descoperire ce diferă de la o temă la alta, şi ca atare, nu poate fi încorsetat într-

o schemă uniformă sau într-o reţea rigidă. 

Experimentele chimice utilizate în şcoală urmăresc să stabilească anumite 

proprietăţi ale substanţelor şi anumite posibilităţi de transformare a acestora; să 

confirme sau să infirme o ipoteză privind structura sau proprietăţile substanţelor, 

să pună în evidentă interacţiunea dintre cauzele şi efectele fenomenelor chimice; 

să formeze o serie de deprinderi practice ale elevilor, precum şi obişnuinţa de a 

folosi în practică cunoştinţele teoretice de chimie. 

 În funcţie de aceste scopuri se deosebesc mai multe tipuri de experimente 

chimice: 

 experimente cu caracter de cercetare; 

 experimente demonstrative; 

 experimente aplicative (utilizate pentru verificarea posibilităţilor elevilor de 

a aplica în practică noţiunile teoretice însuşite anterior); 

 experimente organizate în mod special pentru formarea anumitor 

deprinderi practice ale elevilor. 

Experimentul cu caracter de cercetare este experimentul prin a cărui 

efectuare se rezolvă o problemă prezentată de profesor sau elevi şi al cărui 

rezultat contribuie la stabilirea unor concluzii teoretice noi. 
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În practica şcolară, experimentele cu caracter de cercetare, de descoperire, 

reprezintă mijloace de însuşire activă a materiei, obligând elevii la o serie de 

operaţii mintale sau practice cum ar fi: crearea unei motivaţii, punerea de 

probleme, enunţarea unor ipoteze, elaborarea unor instalaţii, executarea propriu-

zisă a experimentului, organizarea observaţiei, prelucrarea datelor, formularea 

concluziilor şi verificarea rezultatelor. Pe de altă parte acest mod de 

experimentare pune elevii în contact cu metodele, cu tehnicile muncii-ştiinţifice, 

cu diferite tipuri de activităţi şi raţionamente pe care le practică oamenii de ştiinţa 

în munca lor, creându-le condiţii pentru a putea trece de la observarea unor 

fenomene la cercetarea lor şi de aici la descoperirea unor cunoştinţe noi. 

Experimentul demonstrativ este experimentul efectuat în scopul de a verifica 

(a ilustra) date expuse de profesor, sau concluzii teoretice deja stabilite. El este 

prezentat ca demonstraţie în fata clasei, fie de către un elev sau grup de elevi, 

fie de către profesor (dacă elevii nu au deprinderile de lucru necesare sau dacă 

experimentul prezintă un grad mai mare de periculozitate). În acest caz, 

caracterul cognitiv al experimentului demonstrativ poate fi mult amplificat prin 

implicarea lui în confirmarea unor ipoteze, în înţelegerea unor explicaţii şi în final, 

în însuşirea unor cunoştinţe teoretice noi.  

Metoda experimentală este un proces psihic complex care presupune 

gândirea critică și creativă. 

Experimentele chimice de laborator se organizează în: 

a. în timpul predării-învăţării de noi cunoştinţe; 

b. după terminarea unei teme sau a unui capitol; 

c. în cadrul cercurilor de chimie 

Experimentele chimice de laborator organizate în timpul predării-învăţării de 

noi cunoştinţe uşurează procesul de înţelegere şi de însuşire a noilor cunoştinţe, 

având un rol percepţional şi contribuie la formarea unor reprezentări mai corecte 

şi mai complete cu privire la substanţele şi reacţiile studiate. 
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Experimentele chimice şi lucrările de laborator care se organizează după 

organizarea unei teme sau a unui capitol urmăresc consolidarea cunoştinţelor 

sau evaluarea gradului de însuşire a acestora de către elevi. În funcţie de scopul 

urmărit, se pot folosi experimente demonstrative, de cercetare şi mai ales 

aplicative. 

Experimentele aplicative oferă profesorului posibilitatea de a cunoaşte, 

concomitent cu gradul de însuşire a cunoştinţelor, şi capacitatea elevilor de a 

aplica în practică principii, legi sau noţiuni învăţate în clasă; totodată, prezintă 

avantajul de a arăta elevilor importanţa noţiunilor teoretice în rezolvarea unor 

cerinţe practice, de ai face să înţeleagă locul muncii şi al laboratorului în cadrul 

profesiunii de chimist şi a chimiei ca ştiinţă. 

Experimentele integrate în lecţie vor fi în mod obligatoriu, efectuate de 

profesor înainte de a fi utilizate la clasă, pentru stabilirea condiţiilor optime de 

lucru şi pentru asigurarea unor condiţii de perfectă siguranţă. Cantităţile de 

substanţe luate în lucru vor fi mici, aceasta contribuind la educarea exactităţii în 

muncă, a spiritului de observaţie, a spiritului de economie al elevului şi la evitarea 

unor eventuale accidente. 

Clasificarea experimentelor de laborator este strict legată de varietatea de 

sarcini şi se poate face după mai multe criterii, şi anume: 

a) După criteriul locului în ierarhia învăţării experimentele de laborator pot 

fi:  

I.   Reproductive în care demonstraţia se reproduce după un program 

dinainte stabilit indicându-se şi ceea ce trebuie să se observe şi la ce concluzie 

se ajunge. Marea majoritate a experienţelor care se efectuează în scoală au o 

funcţie reproductivă şi pot fi integrate în orice moment în lecţie. 

II. Productiv-creative şi de cercetare (au loc în context problematizat în care 

se afirmă capacităţi operaţionale la nivel superior). În această categorie sunt 

incluse experimentele în urma cărora se poate deduce o regulă, o lege, cât şi 

experimentele cu caracter de cercetare. Experimentele productiv-creative 



 

 
 

Pag. 12 

prezintă o succesiune de etape şi anume: crearea unei motivaţii, formularea 

problemei, enunţarea ipotezei, elaborarea unor sisteme experimentale, 

desfăşurarea experimentului, organizarea observaţiilor, discutarea procedeelor 

utilizate, asimilarea unor noţiuni noi, prelucrarea datelor, formularea concluziilor 

şi aplicarea în practică. 

b) După criteriul participativ al elevilor experimentele de laborator pot fi: 

I.Experimentul demonstrativ care a mai fost amintit şi care cuprinde 

următoarele etape: motivaţia demonstraţiei, orientarea atenţiei spre ceea ce este 

esenţial, efectuarea demonstraţiei, enumerarea observaţiilor, interpretarea 

observaţiilor şi concluzionarea observaţiilor. 

II.Experimentul frontal realizat de toţi elevii, în acelaşi timp individuali sau pe 

grupe. Prin efectuarea acestora i se oferă elevului posibilitatea de a participa în 

mod direct la perceperea fenomenelor, la cunoaşterea proprietăţilor substanţelor 

putând astfel să sesizeze utilizările acestora în practică. 

c) După criteriul capacităţii umane experimentele pot fi: 

I.Experimente pentru deprinderi motorii. 

II.Experimente pentru deprinderi intelectuale. 

Această clasificare nu poate delimita strict sfera experienţelor ce se 

desfăşoară în laboratorul de chimie şi nu există experienţă care să fie destinată 

în exclusivitate însuşirii deprinderilor motorii în afara deprinderilor intelectuale, iar 

fiecare activitate experimentală este concepută sub forma unei anumite strategii 

de învăţare. 

În liceu, elevii claselor cu profil de chimie iau contact cu unele elemente de 

analiză cantitativă şi anume cu analiza gravimetrică şi analiza volumetrică în 

urma cărora capătă deprinderile motorii necesare. 

Experimentele pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor intelectuale se 

clasifică la rândul lor în: 

a. Experimente pentru învăţarea de noţiuni şi concepte; 

b. Experimente pentru stabilirea şi verificarea unor reguli; 
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c. Experimente pentru rezolvarea unor probleme. 

d) După criteriul locului în lecţia de chimie experimentele de laborator se 

pot clasifica în: 

I. Experimente pentru stimularea interesului faţă de noile informaţii (se 

efectuează în momentul de introducere în lecţie); 

II. Experimente pentru învăţarea noilor informaţii, aprofundarea sau 

extinderea lor (în lecţia propriu-zisă); 

III. Experimente pentru fixarea cunoştinţelor (se introduc pe parcursul lecţiei 

în momentele de feed-back sau în lecţiile de recapitulare); 

IV. Experimente pentru evaluare (locul lor este variabil putând fi utilizate la 

începutul învăţării, pe parcursul ei sau la sfârşitul procesului de învăţare). 

După executarea fiecărui experiment, elevii îşi notează în caiete cele 

observate şi ecuaţia reacţiei care a avut loc. Corectitudinea ecuaţiei chimice se 

asigură prin scrierea pe tablă a acesteia sau prin intermediul aparatului de 

proiecţie.  

Referatele au mare valoare formativă, deprinzând elevii cu o munca ordonată 

şi sistematică. Acestea trebuie să cuprindă descrierea experimentului, 

observaţiile elevilor, concluziile, ecuaţiile reacţiilor şi schemele instalaţiilor 

folosite. În funcţie de lucrarea executată, referatul mai poate să conţină 

răspunsurile la unele întrebări puse din partea introductivă a lucrării, precum şi 

domeniile de aplicare ale experimentelor. 

Un referat se poate prezenta în forma următoare: 

Tabelul nr.1 

Denumirea şi descrierea 

experimentului 
Observaţii 

Ecuaţiile reacţiilor 

chimice 
Concluzii 

1  2           3      4 
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Foarte bine se pot desfăşura și lucrările experimentale pe baza fişelor de 

laborator, întocmite de profesor pentru fiecare elev în parte. Fişele se întocmesc 

după modelul referatelor, sau în alte moduri, putând conţine şi principalele etape 

ale lucrării, (înscrise de exemplu în rubrica 1) a modelului prezentat anterior. 

Experimentele pot fi descrise uneori incomplet, astfel încât elevii să fie puşi în 

faţa unor probleme pe care trebuie să le rezolve. 

Obligându-i pe elevi să mânuiască substanţele sau aparatele, să emită 

ipoteze, să construiască instalaţii, să analizeze diversele momente ale 

experimentului efectuat, să găsească argumente în favoarea sau defavoarea 

ipotezelor propuse, experimentele chimice prezintă o valoare formativă şi 

pedagogică indiscutabilă, deoarece dezvoltă spiritul de observaţie şi gândirea 

elevilor, suscită imaginaţia şi curiozitatea ştiinţifică a elevilor; formează 

deprinderea elevilor de a organiza şi urmări un experiment chimic; formează 

deprinderea de muncă individuală sau un grup; ajută elevii să-şi însuşească 

metodele ştiinţifice de cercetare şi prin acestea se aproprie de cercetarea 

ştiinţifică; măresc interesul şi seriozitatea cu care elevii îşi desfăşoară activitatea; 

formează o serie de deprinderi practice la elevi, cum sunt: deprinderea de a 

mânui substanţe, ustensile şi aparatura de laborator, deprinderea de a identifica 

substanţele, după proprietăţile lor fizice şi chimice, deprinderea de a efectua o 

serie de operaţii curente de laborator şi de a imagina și confecționa instalații de 

laborator. 

Experimentul de laborator este o metodă specifică studiului chimiei în şcoală; 

el contribuie la educarea spiritului ştiinţific al elevilor. 

Experimentul poate fi individual şi în grup (folosit cel mai adesea în şcolile 

noastre). 

Experimentele folosite în mod curent pot fi experimente de redescoperire 

(caracter de cercetare), aplicative şi demonstrative. 
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Experimentul de redescoperire (learning by descovery and learning by 

research) constă într-o o serie de acţiuni care imită comportamentul 

cercetătorului; el se bazează pe modelul gândirii divergente, propus de Guilford: 

- conştientizarea problemei şi documentarea; 

- emiterea ipotezei/ipotezelor; 

- elaborarea strategiei de lucru; 

- efectuarea experimentului; 

- observarea, înregistrarea şi interpretarea observaţiilor; 

- formularea concluziilor şi stabilirea importanţei. 

Experimentul aplicativ se utilizează în scopul aprofundării cunoştinţelor; el 

stimulează participarea activă a elevilor pentru formarea deprinderilor practice, 

dezvoltă creativitatea şi dorinţa de a lucra independent sau în grup. 

Exemple de experimente reproductive 

Pentru a stabili acţiunea ionilor hidroniu asupra metalelor se pot efectua o 

serie de experienţe cu funcţie reproductivă. 

 Experienţa nr.1 – Reacţia zincului cu acidul clorhidric și identificarea 

ionilor de zinc  . 

- Se introduce o granulă de zinc într-o eprubetă ce conţine o soluţie de acid 

clorhidric. Se degajă hidrogen şi se formează ioni de zinc (Zn 2+), în soluţie, care 

pot fi identificaţi cu o soluţie de hidroxid de sodiu. 

Ecuaţiile reacţiilor sunt: 

  

 Experienţa nr.2 – Reacţia fierului cu acidul clorhidric și identificarea 

ionilor de fier. 

- Se introduce un cui de fier într-o eprubetă ce conţine o soluţie de acid 

clorhidric. Se degajă hidrogen şi se formează ioni de fier (Fe 2+) în soluţie care 

pot fi identificaţi cu o soluţie de hidroxid de sodiu. 

Ecuaţiile reacţiilor sunt: 
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După efectuarea aceptor experienţe se poate trage concluzia: 

- Se degajă hidrogen datorită acceptării de electroni de către ionii hidroniu 

din soluţie şi se formează ioni de metal(cationi), prin cedare de electroni de către 

metal, care pot fi identificaţi. 

Numeroasele experienţe cu ajutorul carora se identifică cationii şi anionii pot 

fi considerate ca experienţe cu funcţie reproductivă. 

 Experienţa nr. 3 Reacția de oxidare a etenei și a acetilenei cu KMnO4 

în mediu slab bazic 

- Într-o eprubetă se introduce o soluţie de permanganat de potasiu(KMnO4) 

care se alcanizează cu carbonat de sodiu(Na2CO3). În acest amestec se 

barbotează etenă (preparată în prealabil intr-o eprubeta cu tub lateral din etanol 

si acid sulfuric). Se observă decolorarea soluţiei şi apariţia unui precipitat brun de 

dioxid de mangan. 

În soluţia de permanganat se poate barbota acetilenă (preparată în prealabil). 

Se observă decolorarea soluţiei şi apariţia unui precipitat brun de dioxid de 

mangan. 

Prin efectuarea acestor experienţe se ilustrează faptul că atât alchenele cât 

şi alchinele pot suferi reacţii de oxidare, agentul oxidant fiind permanganatul.  

Marea majoritate a experienţelor care se efectuează în şcoală au o funcţie 

reproductivă şi pot fi integrate în orice moment în lecţie. 

Experimentul demonstrativ constă în explicarea şi/sau verificarea unor 

adevăruri în situaţia în care condiţiile nu permit efectuarea experimentului de 

cercetare sau aplicativ. 
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Rolul experimentului în predarea-însuşirea chimiei poate fi evidenţiat de 

următorul aforism american: „Dragostea este o treabă foarte bună, dar o brăţară 

de aur este un lucru care îţi rămâne toată viaţa” adică teoria este bună, dar 

experimentul bine făcut rămâne pentru totdeauna. 

Experimentul demonstrativ: 

- stimulează învăţarea activă îmbinând lectura cu acţiunea orientată și 

concretă; 

- poate crea studiul interdisciplinar al unor teme; 

- dezvoltă capacitatea de transfer şi creativitate; 

- formează şi dezvoltă răbdarea, spiritul de cooperare (lucrul în grup), 

dexteritatea manuală ş.a. Experimentul de laborator este o metodă specifică 

studiului chimiei în şcoală; el contribuie la educarea spiritului ştiinţific al elevilor. 

Exemplu de experiment de laborator: 

Proprietățile chimice comune ale acizilor carboxilici cu ale acizilor 

minerali 

Tabelul nr.2: Compararea proprietăţilor chimice ale CH3COOH cu cele ale 

HCl 

Reactivi și 

ustensile 

Mod de lucru Concluzii 

 

 

 soluţii 10% 

de HCl si 

CH3COOH 

 fenolftaleină 

 metiloranj 

 Mg , CaO,  

CaCO3 , 

În eprubetele 1, 2, 3, 4, 5  

sunt solutii de HCl, iar în 

eprubetele 6, 7, 8, 9, 10 sunt 

soluţii de CH3-COOH 

a. În eprubetele 1 si 6 

picurăm metiloranj. 

b. Introdu în eprubetele 2 si 7 

panglică de magneziu. 

c. Introdu în eprubetele 3 si 8 

oxid de calciu. 

În toate experimentele, acidul 

acetic se comportă 

asemănător acidului 

clorhidric. 

Acidul acetic este mai slab 

decât acidul clorhidric(se 

pune în evidență diferența de 

tărie dintre acizii minerali și 

cei organici), legătura  



 

 
 

Pag. 18 

soluţie  de 

NaOH 10% 

 eprubete 

d. Introdu în eprubetele 4 si 9 

câteva cristale de CuCO3(În 

loc de CuCO3 se poate utiliza 

NaHCO3 sau orice alt 

carbonat ) 

e. În eprubetele 5 si 10 

picură fenolftaleină și adaugă 

NaOH pană când observi o 

modificare a culorii 

indicatorului. 

-O–H se rupe astfel  mai greu 

decât legătura  H–Cl. 

Acidul acetic este mai tare 

decât acidul carbonic, deci 

reacţionează cu carbonaţii, 

punând in libertate dioxid de 

carbon. 

Acizii  produc schimbarea 

culorii indicatorilor acido-

bazici. 

 

Tabelul nr.2 Ecuațiile reacțiilor chimice în urma verificării proprietăţilor 

chimice ale CH3COOH (acid organic și ale HCl(acid mineral). 
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Experimentează! 

În concluzie, experimentul este o metodă fundamentală în predarea-

învățarea științelor naturii, este o metodă euristică de organizare și realizare a 

activităților practice pentru deducerea informațiilor teoretice, 

concretizarea,verificarea, aprofundarea și consolidarea cunoștințelor și 

deprinderilor psiho-motorii în perspectiva pregătirii elevilor pentru integrarea 

socio-profesională. 

Logica experimentului constă în a-i pune pe elevi în situația de a concepe și 

a practica ei înșiși un anumit gen de operații, cu scopul de a observa, a studia, a 

dovedi, a verifica și a măsura rezultatele așa cum am precizat și la începutul 

temei. 
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PREMIUL NOBEL PENTRU FIZICĂ PE 2019 

Prof. Jicmon Gabriela, dr., Colegiul Tehnic “Carol I”, București 

 

Fizica a fost primul domeniu menționat în testamentul suedezului Alfred 

Nobel, pentru care se acordă celebrul premiu ce poartă numele său. Prin acest 

testament el a decis să recompenseze din averea sa, anual, contribuțiile 

remarcabile la dezvoltarea cunoașterii în diverse domenii importante, ce aduc 

servicii mari umanității. Premiile sunt decernate de  Academia de Ştiinţe din 

Suedia (organizație independentă fondată ȋn 1739), în cadrul unor ceremonii ce 

au loc la Stockholm şi la Oslo, pe 10 decembrie (ziua decesului lui A. Nobel), 

constau în medalii și bani (9 milioane de coroane suedeze, respectiv cca. 

830.000 de euro). Numele celorlalți nominalizaţi, nepremiați şi alte informaţii 

despre procesul de selecţie nu pot fi făcute publice timp de 50 de ani. Medalia 

are gravată pe ea a un citat din poetul roman Virgiliu - „Inventas vitam juvat 

excoluisse per artes (Invenţiile îmbogăţesc viaţa, pe care arta o înfrumuseţează)”, 

dar și numele premianților respectivi.  

Primul premiu pentru fizică a fost acordat în 1901, lui Wilhelm Roentgen, 

pentru descoperirea razelor X, iar Marie Curie în 1903 a fost prima femeie 

recompensată cu această distincție. Cel mai vârstnic laureat  al premiului Nobel 

pentru Fizică este Raymond David Jr. (cȃnd a primit premiul, ȋn 2002, avea 88 

de ani), iar cel mai tȃnăr Lawrence Bragg (avea 25 de ani, în 1915, când a primit 

premiul, împreună cu tatăl său). Doar John Bardeen a primit această distincție de 

două ori (1956, 1972), iar de 50 de ori premiul a fost acordat unui singur laureat, 

de când a ȋnceput să fie decernată.  

În anul 2019 premiul a fost acordat pentru „contribuţii în înţelegerea 

evoluţiei Universului şi a locului Pământului în cosmos”, după cum și-a justificat 

https://www.descopera.ro/istorie/18194545-marie-curie-date-biografice-importante
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decizia Academia Suedeză de Ştiinţe. Această recunoaștere a revenit 

profesorului canadian James Peebles, respectiv astrofizicienilor elveţieni 

 Michel Mayor şi Didier Queloz. James Peebles a primit jumătate de premiu 

„pentru descoperiri teoretice în cosmologia fizică”, iar cealaltă jumătate a fost 

împărţită de către Michel Mayor şi Didier Queloz, „pentru descoperirea unei 

exoplanete ce orbitează o stea de tipul Soarelui”. 

 

James Peebles, Michel Mayor şi Didier Queloz 

(ilustrație de Niklas Elmehed - Nobel 2019 Media Illustration) 

 

Și în 2017 de premiul Nobel pentru Fizică a fost dat pentru contribuții în 

astrofizică, deci acest domeniu este privilegiat în epoca actuală. Nu doar că 

dispune de instrumente și tehnologii avansate, dar dă explicații pentru multe 

dintre întrebările ce frământă de mult omenirea. Cine suntem? De unde venim? 

Cum arăta Universul nostru la începuturile sale? Mai există alte forme de viață ȋn 

Univers? Pe măsură ce au dezvoltat noi tehnologii, au creat noi invenții, pe care 

le-au perfecționat apoi, oamenii au acumulat noi și noi cunoștințe despre Univers, 

despre lumea din care facem parte, din ce e alcătuită, etc. Practic, recent, 

omenirea, după o perioadă prolifică de achiziții științifice, a aflat că nu știe din ce 

e alcătuit Universul decât în proporție de 4 %, după cum arată și Richard Panek 

în cartea sa „ Universul celor 4 procente“.  
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”Teoria Big Bang descrie Universul încă din primele sale momente de 

existență, de acum 14 miliarde de ani, când era extrem de fierbinte și de dens. 

De atunci, Universul a început să se extindă și să se răcească. După abia 

aproximativ 400 000 de ani, de la Big Bang, Universul a devenit transparent 

pentru primele raze de lumină, care au putut călători prin spațiu. Chiar și astăzi, 

aceste radiații inițiale sunt în jurul nostru, păstrând, într-un mod codificat, multe 

dintre secretele Universului primordial. Prin cercetările sale James Peebles a 

reușit să interpreteze unele dintre aceste “mesaje codificate” și să descopere 

procese fizice, necunoscute până acum. “Cercetările sale dovedesc că doar 5% 

din conținutul Universului este cunoscut astăzi, restul de 95% reprezentând 

materie neagră și energie ȋntunecată.”, susține juriul. 

Această teorie e foarte populară azi. James Peebles s-a născut în 1935 în 

Winnipeg (Canada), iar din 1962 este profesor, azi chiar emerit, la Universitatea 

Princeton (S.U.A.), fiind considerat cel mai mare specialist în cosmologie 

teoretică din ultimele decenii. El a primit jumătate din premiu. În anii 60 interesul 

pentru cosmologie era redus, dar Peebles dezvoltă un cadru teoretic ce descrie 

originea Universului. Radiaţia străveche de la ȋnceputurile Universului este 

prezentă şi azi. James Peebles a fost capabil să o indentifice prin metode 

teoretice și să interpreteze rezultate experimentale legate de urmele de radiații 

emise la începutul existenței Universului. Apoi, în anii 70, el a enunțat conceptele 

principale ce au dus la definirea materiei ȋntunecate, iar în 1987 a propus un 

model pentru modul de dezvoltare timpurie a Universului. Practic, prin 

interpretările observațiilor astronomice făcute de Peebles, cosmologia fizică s-a 

îmbogățit substanțial, punându-se bazele trecerii de la speculație la știință.  

Pe de altă parte, în octombrie 1995, astofizicienii elvețieni Michel Mayor 

(născut în 1942) şi Didier Queloz (născut în 1966), descoperă, ȋn urma 

observațiilor de la Observatorul Haute-Provence, din sudul Franței, folosind 

instrumente personalizate, respectiv analiza Doppler (metodă de detecție 

utilizată mai ales pentru planete mari), prima planetă din afara sistemului nostru 
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solar, o exoplanetă care orbitează în jurul unei stele asemănătoare Soarelui 

nostru. Aceasta a primit numele 51 Pegasi b și e o „minge gazoasă” 

asemănătoare planetei Jupiter. Această descoperire a reprezentat un eveniment 

remarcabil în astronomie şi de atunci alte peste 4.000 de exoplanete au fost 

observate în Calea Lactee.  

Cei doi profesori s-au întânit la Universitatea din Geneva. Mayor i-a fost 

îndrumător de doctorat lui Queloz, care e azi profesor şi la Universitatea 

Cambridge. Ei vor împărți cealaltă jumătate a premiului. Ei s-au ocupat multă 

vreme de îmbunătățirea aparatelor de spectrometrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.natgeo.ro/wp-content/uploads/2019/10/Premiul-Nobel3.png
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Didier Queloz a dezvoltat spectrometrul CORAVEL, iar împreună cu Andre 

Baranne și Michel Mayor, au dezvoltat spectrometrul ELODIE. Deci au avut 

succes cu toate aceste cercetări, din moment ce au descoperit exoplaneta 51 

Pegasi b. Ca urmare a acestor observații, oamenii de știință au început să-și 

revizuiască teoriile privind procesele fizice care stau la baza formării planetelor. 

Cu numeroase proiecte planificate să înceapă pentru căutarea exoplanetelor, 

oamenirea se așteaptă să se apropie în cele din urmă de un răspuns la întrebarea 

dacă există viață în spațiul cosmic. Fluctuațiile de culoare ale stelelor centrale, 

evidențiate cu ajutorul spectrometrelor, permit studiul oscilațiilor induse de 

exoplanetele ce gravitează ȋn jurul lor. Acesta este principiul, pe baza căruia s-a 

lucrat. Cercetările acestor savanți au schimbat pentru totdeauna concepțiile 

umanității despre lume. 
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APROFUNDARE ÎN FIZICĂ: STABILIREA ECUAȚIEI DE 

MIȘCARE A PENDULULUI GRAVITAȚIONAL, FOLOS IND 

TEOREMELE GENERALE ALE MECANICII -FORMA 

DIFERENŢIALĂ  

Prof. Combei Dumitru, Colegiul Naţional ” Ion Minulescu”, 

Slatina 

Pendulul gravitațional reprezintă un punct material care se deplasează pe o 

traiectorie circulară situată într-un plan vertical. Ecuația de mișcare a pendulului 

gravitațional poate fi stabilită aplicând teoremele generale ale dinamicii. 

1. Aplicarea teoremei impulsului 

Teorema impulsului, pentru punctul material, este ∆ �⃗�= 𝐹𝑡⃗⃗⃗⃗ ∙ ∆𝑡, sau �̇⃗�= ∑ �⃗�. 

Proiectând pe axele sistemului ales cu originea în B, obținem 

𝑝�̇� =∑𝐹𝜏 

𝑝�̇� =∑𝐹𝑛 

dar �⃗� = 𝑚�⃗� și deci �̇⃗� = 𝑚�⃗�, atunci 

𝑚𝑎𝜏 = ∑𝐹𝜏         𝑚𝑙�̈� = −𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃     (1) 

 𝑚𝑎𝑛 = ∑𝐹𝑛        𝑚𝑙�̇�2 = 𝑁 −𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃       (2) 

Din ecuația (1) se obține ecuația de mișcare: 

�̈� +
𝑔

𝑙
𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0 

2. Aplicarea teoremei momentului cinetic 

Se aleg axele în felul următor: 

- Axa Ox poziția inițială de la care se măsoară unghiul 𝜃 crescător; 

- Axa Oy perpendiculară pe Ox și Oz 

(3) 
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- Axa Oz în același sens cu momentul cinetic inițial 𝐾𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗   

Teorema momentului cinetic față de punctul O este: 

                                           𝐾𝑂⃗⃗⃗⃗⃗̇⃗ = ∑𝑀𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

proiectată pe axa Oz rezultă: 

                                            𝐾𝑂𝑧̇ = ∑𝑀𝑂𝑧 

dar: 

                                            𝐾𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ × 𝑚�⃗� 

și 

                               𝐾𝑂𝑧 = 𝑙𝑚𝑣 = 𝑙𝑚�̇�𝑙 = 𝑚𝑙
2�̇� 

de unde: 

                                              𝐾𝑂𝑧̇ = 𝑚𝑙
2�̈� 

dar: 

                                             ∑𝑀𝑂𝑧 = −𝑚𝑔𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃 

deci, teorema momentului cinetic se scrie: 

𝑚𝑙2�̈� = −𝑚𝑔𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃 

Obținem astfel ecuația de mișcare 

�̈� +
𝑔

𝑙
𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0 

 

3. Aplicarea teoremei energiei cinetice 

Se aplică teorema energiei cinetice între punctele A și B. 

Astfel: 

                                        𝐸𝐵 − 𝐸𝐴 = 𝐿𝐴𝐵 

unde 

                                        𝐸𝐴 =
𝑚𝑣0

2

2
, 𝐸𝐵 =

𝑚𝑣2

2
 

𝐿𝐴𝐵 = −𝑚𝑔∆ℎ = −𝑚𝑔𝑙(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) 

(4) 

(5) 

(8) 

(6) 

(7) 

(9) 

(10) 

, iar 
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Ecuația (10) poate fi scrisă astfel: 

  
1

2
𝑚𝑙2�̇�2 −

1

2
𝑚𝑣0

2 = −𝑚𝑔𝑙(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) 

de unde:  

                                      �̇�2 =
𝑣0
2

𝑙2
−
2𝑔

𝑙
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) 

Diferențiind ecuația (12), obținem ecuația de mișcare: 

                                      �̈� +
𝑔

𝑙
𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 
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(11) 
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CAUCIUCURILE 

 

Păun Mariana-Ecaterina, prof. Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, București 

 

 Cauciucurile sunt compuși organici macromoleculari caracterizați prin 

capacitatea de a se alungi foarte mult sub acțiunea unei forțe de întindere și de 

a reveni la forma inițială după încetarea acțiunii forței. Substanțele cu astfel de 

proprietăți se numesc elastomeri. 

 Cauciucul natural.  

 Cauciucul natural este un compus macromolecular natural, care are 

formula moleculară (– C5H8 –)n.  

Gradul de polimerizare, n, variază în limite foarte largi, ajungând până la valori 

de ordinul 5000. Încălzit la aproximativ 300ºC, în absența aerului, cauciucul 

natural se transformă în izopren, fapt ce dovedește că este un polimer natural al 

izoprenului. Ca urmare a prezenței legăturii duble din molecula poliizoprenului, 

lanțul macromolecular poate avea configurație cis sau configurație trans. În 

cauciucul natural lanțul poliizoprenic are configurație cis.  

 

  Configurația trans a lanțului poliizoprenic apare într-un alt compus natural 

numit gutapercă lipsit de importanță practică deoarece nu prezintă proprietăți 

elastice.  

 Gutaperca se obține din latexul unor arbori din familia Sapotaceelor care 

cresc în Indonezia. Proprietățile acestui compus sunt mult diferite de cele ale 

cauciucului natural.    
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 Cauciucul natural se extrage din seva arborilor de cauciuc (Hevea 

braziliensis), originari din regiunea fluviului Amazon, sub formă de latex, o 

dispersie coloidală care conține particule mici de cauciuc cu diametrul de 0,5μ, 

în concentrație de aproximativ 30 – 40%, într-un ser apos care mai conține, pe 

lângă apă (60%), rășini și substanțe minerale.  

 Același latex se găsește și în rădăcinile de laptele cucului și de păpădie. 

 Denumirea de cauciuc derivă de la termenul „caucho” care provine din 

limba indienilor din bazinul Amazonului și care înseamnă „lacrimi de arbori” sau 

„lacrimi de lemn”. Acești indieni foloseau cauciucul aplicându-l ca pe un lac pe 

pânzeturile groase cu care se apărau de ploaie, pentru a le face impermeabile.  

 

Figura 1.  Arbore de cauciuc 

https://www.google.com/search?q=imagini+arbore+de+cauciuc  

 Recoltarea constă în crestarea scoarței arborilor de cauciuc și culegerea 

acestui latex. După recoltare, latexul este coagulat fie prin încălzire, fie prin 

tratare cu acid acetic sau acid formic diluat. Produsul obținut este presat și apoi 

afumat pentru a împiedica degradarea provocată de microorganisme. Rezultă 

astfel cauciucul brut sau crepul.  

https://www.google.com/search?q=imagini+arbore+de+cauciuc
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 Proprietățile cauciucului brut 

 Se prezintă sub forma unei mase de culoare galbenă până la brună, 

translucidă, elastică în intervalul de temperatură 0 – 30ºC. La temperaturi 

scăzute, sub 0ºC, se transformă într-un solid amorf, sticlos, casant, 

sfărâmicios, iar peste 30ºC devine moale și lipicios, plastic. 

 Elasticitatea reprezintă proprietatea cauciucului de a suferi alungiri mari, de 

700 – 800% sub acțiunea unei forțe de întindere și de a reveni la forma inițială 

după încetarea acțiunii forței. În stare normală, nealungită, macromoleculele 

de cauciuc adoptă o structură mult încolăcită, neregulată, stabilă. Prin 

alungire macromoleculele alunecă unele pe lângă altele, adoptând o structură 

aproape liniară. Elasticitatea depinde puternic de temperatură. 

 Cauciucul este solubil în benzen, toluen, benzină, derivați halogenați și este 

insolubil în alcool. Înainte de dizolvare se îmbibă cu mult sovent (se umflă). 

Soluțiile de cauciuc au vâscozitate mare. 

 Expus la aer, cauciucul se degradează prin autooxidare, transformându-se 

într-o masă lipicioasă, sfărâmicioasă, cu rezistență mecanică și elasticitate 

mult scăzute. Autooxidarea sau îmbătrânirea cauciucului este determinată de 

acțiunea oxigenului din aer asupra legăturilor duble din unitățile izoprenice.  

 Dintre proprietățile cauciucului natural, elasticitatea este cea care 

determină unicitatea acestui produs, făcându-l de neînlocuit în multe domenii. 

Dar, în același timp, celelalte proprietăți limitează aplicabilitatea lui. Pentru 

eliminarea inconvenientelor, cauciucul se vulcanizează. Procesul constă în 

încălzirea unui amestec de cauciuc și sulf (0,5 – 1%) la temperatură de 130 – 

140ºC un timp scurt. În timpul procesului o parte din dublele legături reacționează 

cu sulful, formându-se punți de sulf care leagă între ele, din loc în loc, 

macromoleculele de cauciuc, pe direcție transversală (perpendicular pe direcția 

de creștere). Astfel legate, lanțurile macromoleculare nu mai pot aluneca unele 

față de altele și își conservă poziția reciprocă.   



 

 
 

Pag. 31 

 

                                         cauciuc vulcanizat 

 În scopul îmbunătățirii proprietăților cauciucului, la vulcanizare se mai 

adaugă și alte substanțe precum: plastifianți, materiale de umplutură (oxid de 

zinc, negru de fum), coloranți, antioxidanți, acceleratori de vulcanizare etc. 

 Cauciucul vulcanizat prezintă proprietăți mult îmbunătățite comparativ cu 

cauciucul brut: 

 elasticitatea se menține pe un interval mult mai larg de temperatură: 70 – 

140ºC; 

 crește rezistența mecanică; 

 dispare plasticitatea (nu se înmoaie la cald); 

 devine insolubil în solvenții care dizolvă cauciucul nevulcanizat și se 

îmbibă puțin cu solvent; 

 crește stabilitatea chimică la acțiunea oxigenului (crescând rezistența la 

îmbătrânire) și a altor substanțe. 

Dacă la vulcanizare se folosește o cantitate mare de sulf (25 – 40%) toate 

dublele legături vor fi implicate în punți de sulf și se va obține un produs dur, rigid, 

cu rezistență mecanică bună, cu proprietăți electroizolante foarte bune numit 

ebonită. Acest material este folosit în electrotehnică. 

Deoarece procesul de obținere a cauciucului natural este costisitor, acesta 

este înlocuit tot mai mult cu cauciucuri sintetice care au proprietăți asemănătoare, 

dar se obțin mai ușor. 
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Cauciucul sintetic. 

Sub numele de cauciuc sintetic sunt grupați elastomerii cu proprietăți 

asemănătoare cauciucului natural dar care se obțin prin sinteză chimică. 

Obținerea cauciucului sintetic presupune două etape: 1. obținerea monomerilor 

și 2. polimerizarea sau copolimerizarea monomerilor. 

Polimerizarea este o reacție de adiție repetată, o reacție de unire între ele 

a unui număr mare de molecule care conțin legătură dublă (monomer) cu 

formarea unei macromolecule (polimer). 

Copolimerizarea este reacția de polimerizare în care se folosesc cel puțin 

doi monomeri diferiți. În urma reacției se obține un compus macromolecular numit 

copolimer.  

Monomerii utilizați pentru obținerea de cauciucuri sintetice se obțin din 

materii prime petrochimice (butan, izopentan, etenă, propenă, acetilenă, benzen, 

etc.) prin reacții de dehidrogenare, adiție, alchilare, etc. 

Se obțin cauciucuri sintetice prin polimerizarea butadienei sau a 

monomerilor cu structură asemănătoare acesteia cum sunt izoprenul, 

cloroprenul. Ecuația generală pentru o astfel de reacție de polimerizare este 

următoarea:  

 

Cauciucurile sintetice obținute prin copolimerizare conțin butadienă și un 

monomer vinilic (stiren, α-metilstiren, acrilonitril). Ecuația generală a reacției de 

copolimerizare este următoarea:  

 

În urma reacțiilor de polimerizare sau de copolimerizare se obține un latex 

sintetic, care se prelucrează la fel ca cel natural. Cauciucul sintetic brut are 

proprietăți asemănătoare celui natural și se folosește după ce a fost vulcanizat. 
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Cauciucurile sintetice se pot utiliza fie singure, fie în amestec cu cauciucul 

natural. 

În tabelul 1. sunt indicate cele mai importante și utilizate cauciucuri sintetice, 

precum și proprietățile lor specifice. 

Utilizări. 

Cauciucul natural și cauciucul sintetic au o gamă foarte variată de utilizări: 

tehnice, textile, sanitare, casnice, etc. Din cauciuc se pot fabrica: anvelope auto, 

curele și benzi de transmisie, garnituri de etanșare, tuburi, jucării, obiecte de uz 

casnic, echipamente electroizolante și de protecție, echipamente sanitare și de 

laborator, etc.   

 

 

Figura 2. Diverse utilizări ale cauciucului 
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PROBLEME REZOLVATE DE CHIMIE PENTRU  

GIMNAZIU 

1.Se dau următoarele ecuații chimice: 

Fe + O₂   → Fe₂O₃ 

Fe +HCl  → Fe Cl₂ + H₂ 

Fe + Cl₂    →      Fe Cl₂ 

H₂O + Cl₂  →  HClO + HCl 

Cu +  H₂SO₄(conc)  →   CuSO₄ + H₂ 

KMnO₄ + HCl  →   KCl +MnCl₂+H₂O + Cl₂ 

KClO₃              KCl + O₂ 

   Se cer: 

a) Care dintre reacțiile de mai sus sunt posibile, explicați de ce? 

Precizați tipul acestora și verificați legea conservării masei. 

b) Precizați care din ele este reacție redox , justificați și egalați redox  ultimele 

două ecuații chimice. 

c) Precizați natura legăturilor chimice ce se realizează în: HCl; FeCl₂; KCl; O₂; 

Cl₂. 

d) În flacăra unei lămpi de gaz se ard  28g pilitură de fier de puritate 40%. 

Determinați numărul de moli de produs de reacție obținuți, respectiv numărul 

ionilor de fier conținuți în produsul de reacție. Determinați volumul de aer cu 20% 

oxigen necesar arderii. 
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e) Propune o metodă de obținere a Fe(OH)₂ pornind de la Fe, o metodă de 

trecere a Fe(OH)₂ în Fe(OH)₃. 

Calculează procentul de Fe dintr-un amestec din cele două baze aflate: 

I. în raport molar 2:3 

II. în raport masic  2:3 

 

2. Se dau următoarele transformări: 

 

Se cer: 

a) Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice ce stau la baza transformărilor; 

b) Dacă se pornește inițial de la 2g Fe, în final se obțin 32g substanță de culoare 

roșie după ce precipitatul brun obținut a fost filtrat, uscat și calcinat. Stabiliți dacă 

proba inițială a fost fontă sau oțel. 

c) Se iau în lucru 60,8 g amestecde Fe(OH)₂ și Fe(OH)₃ aflate în raport molar 

1/2. 

Amestecul se încălzește în prezența aerului și a apei. 

Calculați masa de substanță unică obținută după filtrare, uscare și calcinare. 

Rezolvări: 

1 /a        

 I)    𝐹𝑒 + 𝑂2 → 𝐹𝑒2𝑂3   −   𝑁𝑈,𝑅𝐸𝑍𝑈𝐿𝑇Ă     𝐹𝑒3𝑂4 

 II) 𝐹𝑒 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝐻2 ↑

      𝐷𝐴 , 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝑇Ă 𝐶𝐴𝑅𝐴𝐶𝑇𝐸𝑅𝑈𝐿𝑈𝐼 𝑀𝐸𝑇𝐴𝐿𝐼𝐶 𝑀𝐴𝑅𝐸  

                                                                          𝐴𝐿  𝐹𝑒 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐴𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉 𝐶𝑈 𝐻2 

 III)   𝐹𝑒 + 𝐶𝑙2 → 𝐹𝑒𝐶𝑙2             𝑁𝑈 𝐶𝐼 𝐹𝑒𝐶𝑙3 , 𝐼𝑂𝑁𝑈𝐿 𝐹𝑒
37 𝑀𝐴𝐼 𝑆𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿 

 IV)     𝐻2𝑂 + 𝐶𝑙2 → 𝐻𝐶𝑙𝑂 + 𝐻𝐶𝑙  ∶    𝐷𝐴 ∶   𝐶𝑙2 = 𝑁𝐸𝑀𝐸𝑇𝐴𝐿 PUTERNIC 
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V)     𝐶𝑢 + 𝐻2𝑆𝑂4   
𝑐𝑜𝑟𝑖𝑐
→    𝐶𝑢𝑆𝑂4 +𝐻2 ↑  ∶   𝑁𝑈 =

𝐶𝑢 𝐴𝑅𝐸 𝐶𝐴𝑅𝐴𝐶𝑇𝐸𝑅 𝑀𝐸𝑇𝐴𝐿𝐼𝐶 𝑀𝐴𝐼 

                                       𝑆𝐿𝐴𝐵, 𝐼𝐴𝑅  𝐻2𝑆𝑂4  𝐶𝑂𝑁𝐶. 𝐴𝑅𝐸 𝐶𝐴𝑅𝐴𝐶𝑇𝐸𝑅 𝑂𝑋𝐼𝐷𝐴𝑁𝑇   

VI) 𝐾𝑀𝑛𝑂4 +𝐻𝐶𝑙 ⟶ 𝐾𝐶𝑙 + 𝑀𝑛𝐶𝑙2 +𝐻2𝑂 + 𝐶𝑙2 ↑      𝐷𝐴:𝑀𝑛𝑂4 𝐴𝑅𝐸 𝐶𝐴𝑅𝐴𝐶𝑇𝐸𝑅 

                                                                                              𝑂𝑋𝐼𝐷𝐴𝑁𝑇 

VII)  𝐾𝐶𝑙𝑂3
𝑡0𝐶
→ 𝐾𝐶𝑙 + 𝑂2     : DA: DATORITĂ CARACTERULUI OXIDANT 

 

1/b      

II) REACȚIE SUBSTITUȚIE 

                                           𝐹𝑒 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝐻2 ↑ 

IV) REACȚIE SUBSTITUȚIE 

                                          𝐻2𝑂 + 𝐶𝑙2 → 𝐻𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙𝑂 

VI) REACȚIE REDOX: cu schimbare de 𝑒− 

 VII) REACȚIE REDOX : cu schimbare de 𝑒− 

2𝐾+1𝑀𝑛+7𝑂−2𝐻 + 𝐻+𝐶𝑙− → 2𝐾+𝐶𝑙− + 2𝑀𝑛+2𝐶𝑙2
− + 5𝐻2

+𝑂−2 + 5𝐶𝑙0      

𝐾+1𝐶𝑙+5𝑂5
−2 → 𝐾+𝐶𝑙− + 3 2⁄ 𝑂2

0 

𝑀𝑛+7
+5𝑒−

→   𝑀𝑟+2  𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑒  x 2                                        𝐶𝑙+5
+6𝑒−

→   𝐶𝑙−  𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑒 

2𝐶𝑙−
−2𝑒−

→   𝐶𝑙2
0        𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒 x 5                                           𝑂−2

−2𝑒
→  𝑂0   𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒 /x3 

 

2𝑀𝑟+7 + 10𝐶𝑙− → 2𝑀𝑟+2 + 5𝐶𝑙2                                    𝐶𝑙
+5 + 3𝑂−2 → 𝐶𝑙− + 3𝑂0 

 

1/c  

           𝐻𝐶𝑙 ∶ 𝑙𝑒𝑔ă𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑣. 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟ă 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙ă 

            𝐹𝑒𝐶𝑙3 ∶ 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑜𝑛𝑖𝑐ă 

           𝐾𝐶𝑙 ∶ 𝑙𝑒𝑔ă𝑡𝑢𝑟ă 𝑖𝑜𝑛𝑖𝑐ă 

           𝑂2: 𝑙𝑒𝑔ă𝑡𝑢𝑟ă 𝑐𝑜𝑣. 𝑑𝑢𝑏𝑙ă 𝑛𝑒𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟ă 

          𝐶𝑙2 ∶ 𝑙𝑔. 𝑐𝑜𝑣. 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙ă, 𝑛𝑒𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟ă 
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1/d     

3 ∙ 56𝑔

      3𝐹𝑒      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

11,2𝑔

+

2 ∙ 22,4𝑔

      2𝑂2     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑦

→  
1 𝑚𝑜𝑙

      𝐹𝑒3𝑂4      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑥

 

40 =
𝑚𝐹𝑒 𝑝𝑢𝑟

28
∙ 100 

𝑚 𝐹𝑒 𝑝𝑢𝑟 =
28 ∙ 40

100
= 11,2𝑔 

𝑥 =
11,2𝑔 ∙ 1 𝑚𝑜𝑙

3 ∙ 56𝑔
= 0,66 𝑚𝑜𝑙𝑖 

1𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒3𝑂4……… .3𝑁𝐴 𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐹𝑒
+3 

0,66 𝑚𝑜𝑙𝑖 ……………𝑧

𝑧 = 0,66 ∙ 3𝑁𝐴 𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐹𝑒+3
 

𝑦 =
11,2𝑔 ∙ 2 ∙ 22,4𝑙

3 ∙ 56𝑔
= 0,1334𝑙𝑂2 𝑝𝑢𝑟 

100𝑙 𝑎𝑒𝑟 ……………20𝑙 𝑂2 

𝑡 …………………… . .0,1334 𝑙 𝑂2
𝑡 = 0,66𝑙 𝑎𝑒𝑟

 

1/e    2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 +
1

2
𝑂2 +𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 

𝐼 ) 𝑟𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑧𝑒 = 2: 3 

𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 = 2𝑎 ⇒ 𝑔𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑀 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 90𝑔 

𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 = 3𝑎 ⇒ 𝑔𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 = 3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑀 = 3 ∙ 𝑎 ∙ 107𝑔 

𝑔 𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐 𝑏𝑎𝑧𝑒 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 90 + 3 ∙ 𝑎 ∙ 107 = 𝑎(180 + 321) = 501𝑎 

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2……… .56𝑔𝐹𝑒 

2 𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑖 ……………… . . 𝑥

𝑥 = 56 ∙ 2 ∙ 𝑎 𝑔 𝐹𝑒
 

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3……… .56𝑔 𝐹𝑒 

3𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑖 ………………… . . 𝑦

𝑦 = 56 ∙ 3 ∙ 𝑎 𝑔𝐹𝑒
 

 

𝑔 𝐹𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 56 ∙ 2 ∙ 𝑎 + 56 ∙ 3 ∙ 𝑎 = 56 ∙ 5 ∙ 𝑎 = 280𝑎 𝑔 𝐹𝑒 
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501𝑎 𝑔 𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐 ……………… .280𝑎 𝑔 𝐹𝑒 

100 𝑔 𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐 ………………… . .𝑤

𝑤 =
280𝑎 ∙ 100
501 ∙ 𝑎 = 55,88%𝐹𝑒

 

 

𝐼𝐼) 𝑟𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑏𝑎𝑧𝑒 = 2: 3 

 

𝑔 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 = 2 ∙ 𝑎 𝑔

𝑔𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 = 3 ∙ 𝑎 𝑔
}  𝑔 𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐 = 5𝑎 

 

90 𝑔𝐹𝑒(𝑂𝐻)2………56𝑔 𝐹𝑒 

2𝑎 𝑔 …………………𝑥

𝑥 =
56 ∙ 2𝑎
90 =

56𝑎
45 𝑔

 

 

107𝑔𝐹𝑒(𝑂𝐻)3……56𝑔 𝐹𝑒 

3𝑎 𝑔 ……………… . 𝑦

𝑦 =
3𝑎 ∙ 56
107 𝑔

 

 

𝑔 𝐹𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
56𝑎

45
+
56𝑎 ∙ 3

107
= 56𝑎 (

1

45
+
3

107
) = 56𝑎 (

107 + 135

4815
) =

56𝑎 ∙ 242

4815

= 2,81𝑎 

5𝑎 𝑔 𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐 ……… .2,81 𝑎 𝑔 𝐹𝑒 

100𝑔 𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐 ……… . 𝑧

𝑧 = 56,20 %𝐹𝑒
 

2/a       𝐹𝑒 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝐻2 ↑ 

2𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝐶𝑙2 → 2𝐹𝑒𝐶𝑙3 

𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 ↓ +3𝑁𝑎𝑂𝐻 

𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 ↓ +2𝑁𝑎𝑂𝐻 

2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 +
1

2
𝑂2 +𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 ↓ 
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2/b 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3
𝑡℃
→  𝐹𝑒2𝑂3 + 3𝐻2𝑂 

                         roșu/arămiu 

𝑔𝐹𝑒 𝑖𝑛𝑖ț𝑖𝑎𝑙 = 24 𝑔 

𝑔 𝐹𝑒2𝑂3 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 32𝑔 

 

Șir transformări: 

 

2𝐴 = 2 ∙ 56
      2𝐹𝑒      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑥

→ 2𝐹𝑒𝐶𝑙2 → 2𝐹𝑒𝐶𝑙3 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 →

𝑀 = 160𝑔

      𝐹𝑒2𝑂3     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

32𝑔

 

 

𝑥 =
2 ∙ 56 ∙ 32

160
= 22,4𝑔 𝐹𝑒 𝑝𝑢𝑟 ⟹ 24 − 22,4 = 1,6 𝑔 𝐶 

 

24𝑔 𝐹𝑒……… . .1,6𝑔 𝐶 

100𝑔 𝐹𝑒………𝑦

𝑦 = 6,66% 𝐶 ⇒ 𝐹𝑂𝑁𝑇Ă
 

 

2/c    𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 = 1 ∙ 𝑎 ⟹ 𝑔 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 = 1 ∙ 𝑎 ∙ 𝑀 = 𝑎 ∙ 90𝑔 = 90𝑎 

𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 = 2 ∙ 𝑎 ⟹ 𝑔𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑀 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 107 = 214𝑎 

𝑔 𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐 = 304 𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 

 

Î𝑛 304 𝑎 𝑔 𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐 ………… . .90𝑎 𝑔𝐹𝑒(𝑂𝐻)2………24𝑎 𝑔 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3  

     60,8𝑔 𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐 ………………    𝑥   …………………… . . 𝑦 

 

𝑥 =
60,8 ∙ 90𝑎

304𝑎
= 18𝑔 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 
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𝑦 =
214𝑎 ∙ 60,8

304𝑎
= 42,8𝑔𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 

 

2 ∙ 𝑀 = 2 ∙ 107𝑔

      2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

42,8𝑔

  
𝑡℃
→ 

𝑀 = 160𝑔

      𝐹𝑒2𝑂3      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑥

+ 3𝐻2𝑂 

 

𝑥 = 32𝑔 𝐹𝑒2𝑂3 𝑜𝑏ț𝑖𝑛𝑢𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3  

 

2 ∙ 𝑀 = 2 ∙ 90𝑔

      2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

18𝑔

+
1

2
𝑂2 +𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3

𝑡℃
→  

𝑀 = 160𝑔

      𝐹𝑒2𝑂3      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑥 ,
+ 3𝐻2𝑂 

 

 

𝑥 , =
18 ∙ 160

2 ∙ 90
= 16 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3 𝑜𝑏ț𝑖𝑛𝑢𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑒2𝑂3 = 32 + 16 = 48 𝑔  . 

 

prof. Mirela Dobrea, Colegiul „Ion Kalinderu”, Buşteni, jud. Prahova 

 

 

 

 

 



 

 
 

Pag. 42 

PROBLEME DE FIZICĂ PROPUSE PENTRU GIMNAZIU 

1. Un vas gradat de 2 litri este umplu pe jumătate cu apă. În vas se introduce o 

bilă din fier și se constată că din vas curge o jumătate de litru de apă. Ce masă 

are bila de fier? Se cunoaște densitatea fierului  ρfier= 7800kg/m3. 

R: m=11,7kg 

2. O scândură cu lungimea l=50cm este folosită ca plan înclinat. Înălțimea 

planului înclinat format este h=3cm. Se ridică pe scândură, cu viteză constantă 

un corp cu masa de 1kg utilizând un dinamometru care indică 8N. Calculeaza 

valoarea forței de frecare și a corficientului de frecare. 

R: Ff=2N, μ=0,25. 

3. Într-o cutie nedeformabilă, cu masa neglijabilă, de formă paralelipipedică, se 

află așezate, unele peste altele 10 caiete. Masa 

unui caiet este de 200g iar dimensiunile acestuia 

sunt L=25cm, l=15cm, h=1cm. Calculează 

presiunea evercitată de cutie pentru toate 

pozițiile în care acesta poate fi așezată pe fi 

suprafață orizontală 

R:5,33Pa, 80Pa, 133,3Pa 

4. Asupra unei pârghii de gradul I acționează o forță activă mai mică cu 75N 

decât forța rezistentă. Pârghia are lungimea de 2,75m iar brațul forței active este 

cu 75cm mai mare decât cel al forței rezistente. Calculează brațele celor două 

forțe și valorile forțelor. 
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R: bF=1,75m, bR=1m, R=175N, F=100N 

5. La bornele unei surse se leagă un fir cu lungimea l=36,75m, rezistivitatea 

ρ=40∙10-8Ω∙m și rezistența R=29,4 Ω. Puterea care se degajă în fir este 

P=1,176W. Calculează: 

a)secțiunea firului ; b)intensitatea curentului care îl străbate; c)timpul în care 

se degajă o căldură de 3528J. 

R: a) 5∙10-7m2, b) 0,2A, c) 50 minute 

6. O rază de lumină se propagă într-un mediu cu viteza de 184049,08km/s. Ea 

trece într-un alt mediu cu indicele de refractie 2,42. Cunoscând unghiul de 

incidență i=30o și viteza de propagare a luminii în vid c=3∙108m/s, calculează 

unghiul de refracție. 

R: 20o 

7. Dacă un corp solid cântărește 40g în aer, 24g scufundat 

în apă și 27,2g scufundat într-un lichid oarecare. Determină 

densitatea corpului și cea a lichidului necunoscut. 

R: ρcorp=2500kg/m3,  ρlichid=800kg/m3 

8. O cantitate m=200g de gheață la temperatura t1=-20oC se încălzește până 

se transformă în vapori la t2=100OC, la presiune normală. Sa se calculeze căldura 

necesară desfășurării acestui proces. Se cunosc cg=2100J/(kg∙K), ca= 4185 

J/(kg∙K), λg= 334k J/kg∙,  λv= λg= 2,25∙106 J/kg 

R:608900J 

9. La ce înălțime trebuie instalat un rezervor cu dimensiunile 2m x 2m x 1m 

pentru ca prin curgerea apei timp de 2 minute să dezvolte o putere de 1,5W? 

R: 2,25m 

10. Andrei are energia cinetică egală cu jumătate din energia cinetică  a lui Vlad. 

Știind că greutatea lui Andrei este 90% din greutatea lui Vlad, ce relație există 

între vitezele celor 2? 

R: VVlad = 1,34∙VAndrei. 

Prof. Simona Turcu, Liceul Teoretic “Marin Preda”, București 
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PROBLEME DE CHIMIE PROPUSE PENTRU GIMNAZIU 

           

1. Într-un acid cu masa molară 82 g/mol cantitatea de S este de 16 ori mai mare 

decât cea de H iar masa de O este cu 16 mai mare decât cea de S. Determină 

formula chimică a acidului.                                                                                                                                         

R. H2SO3. 

2. La tratarea a 2,4 g Mg cu cantitatea stoechiometric necesară de soluţie de 

HCl se formează o soluţie de sare de concentraţie 20%. Ce concentraţie 

procentuală a avut soluţia iniţială de HCl?                                                                                                                                          

R. 16,11%. 

3. O cantitate de 14,8 g din hidroxidul unui metal divalent reacţionează total cu 

40 g soluţie H2SO4 de concentraţie 49%. Identifică metalul.                                                                                                                                   

R. Ca. 

4. Ce masă de clor reacţionează cu aceeaşi cantitate de fier care degajă 0,2 moli 

H2 în reacţia cu HCl ? 

R. 21,3 g. 

5. Câţi electroni gravitează pe ultimul strat al atomilor din 5,4 g de  Al ?                                                                                                                                   

R.3,6132×1023.  

6. Halogenura unui metal alcalin conţine  23,5% metal şi la tratarea cu o soluţie 

de AgNO3 formează un precipitat galben. Care este formula chimică a 

halogenurii şi ce cantitate a fost folosită în reacţie dacă se obţin 11,1625 g 



 

 
 

Pag. 45 

precipitat după ce se pierde 5% din el  în timpul separării?                                                                                                                                      

R. KI; 8,3 g. 

7. Câti atomi de oxigen se găsesc într-un amestec echimolecular de CO2 şi SO2 

cu masa de 5,4 g? 

R.1,2044×1023. 

8. Ce volum de soluţie de HCl de concentraţie 37% şi densitate 1,18 g / cm3 este 

necesar pentru a neutraliza complet o soluţie obţinută prin dizolvarea a 8 g sodă 

caustică în apă? Ce concentraţie a avut această soluţie dacă cea a sării finale 

este 29,45%? 

R.16,72 cm3;  40%. 

9. Se supun descompunerii termice 50 g piatră de var şi peste produsul solid care 

se obţine se adaugă 177,6 g apă. Care a fost puritatea pietrei de var, dacă soluţia 

bazică finală   are concentraţia procentuală 14,8 %? 

R. 80%. 

10. Peste o probă de Ag cu masa de 2,7 g se adaugă succesiv soluţii de HNO3 

şi respectiv HCl  obţinându-se 2,87 g precipitat. Ce procent de Ag din probă a 

rămas nereactionat? 

R. 20%.                                                       

                                                                                                                                                                                                               

Prof. Aurica Chiva, Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”,  

                                                                                 Bolintin Vale, Giurgiu  
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PROBLEME DE FIZICĂ PROPUSE PENTRU LICEU 

               

1. Un corp de masă 𝑚 = 1𝑘𝑔 cade liber de la înălțimea ℎ. Înainte de a atinge solul, timp 

de 𝜏 = 2𝑠, asupra corpului acționează o forță verticală în sus, 𝐹 = 15𝑁, încât copul 

ajunge pe sol cu viteză nulă. Calculați înălțimea ℎ. 

R: ℎ = 15𝑚 

2. O bilă este lansată de la suprafața pământului cu viteza  𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗, formând un unghi 𝛼 cu 

orizontala. Bila lovește normal în punctul 𝐴 un perete vertical și revine pe pământ în 

punctul 𝐵 unde are loc o altă ciocnire. Neglijând frecările și considerând același 

coeficient de restituire în ciocnire 𝑘, să se determine mărimea lui 𝑘, astfel încât bila, după 

ce ciocnește peretele și planul orizontal să revină în punctul inițial. 

R: 𝑘 = 0,5 

3. Un corp se mișcă rectiliniu, încât modulul accelerației este constant. În prima 

secundă de mișcare a parcurs aceeași distanță 𝑑 = 2𝑚 ca și în a doua secunda a 

mișcării. Determinați viteza inițială a corpului. 

R: 𝑣0 = 4𝑚 𝑠⁄  

4. Un corp este lansat pe verticală în sus, de la nivelul solului, cu viteza 𝑣0 = 10𝑚 𝑠⁄ . 

Când ajunge la înălțimea maximă, corpul explodează în două fragmente de mase 𝑚1 și 

𝑚2 astfel încât 𝑚2 = 2𝑚1. În urma exploziei fragmentul de masa 𝑚2 se deplasează pe 

verticală în jos și ajunge pe sol cu viteza 𝑣2 = 2𝑣0 = 20 𝑚 𝑠⁄ . La ce înălțime maximă 

ajunge fragmentul 1?  

𝑹: ℎ1𝑚𝑎𝑥 = 65𝑚 
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5. Transformarea ciclică din figură este 

desfășurată de 𝜐 = 2 𝑚𝑜𝑙𝑖 de oxigen (𝜇 =

32 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄ ). Vitezele termice ale moleculelor în 

stările 1 și 3 sunt 𝑣1 = 300 𝑚 𝑠⁄  și 𝑣2 =

600 𝑚 𝑠⁄ , iar 𝑇2 =𝑇4. Determinați lucrul mecanic 

într-un ciclu. 

R: 1920 J 

6. Un gaz ideal este supus unei 

transformări conform figurii alăturate 

(densitate-temperatură). La ce temperatură 

presiunea gazului în acest proces este cu 

25% mai mică decât valoarea maximă a 

presiunii în procesul dat? 

R: 𝑇1= 300K , 𝑇2= 900K. 

7. Un cilindru este izolat adiabatic. Sub piston se află heliu la temperatura 𝑇1 =

300𝐾. Pistonul are masa 𝑀 și pe el se găsește un corp de masa𝑀 2⁄ .Compartimentul 

de sus este vidat. Se înlătură corpul de masă 𝑀 2⁄ . Aflați temperatura corespunzătoare 

stării finale. 

R: 𝑇2 = 260𝐾. 

8. Fie circuitul din figură în care 𝑅 = 10𝛺. 

Prin 𝑅 și 2𝑅 circulă curenți electrici de aceeași 

intensitate 𝐼 = 1𝐴. 

Determinați: 

a) Valoarea rezistenței 𝑅𝑋 

b) Tensiunea de alimentare 𝑈 

R: a) 𝑅𝑋 = 12,5𝛺   b) 𝑈 = 36,7𝑉. 

Prof. Dumitru Combei, Colegiul Naţional ” Ion Minulescu”, Slatina 

9. Într-un mediu elastic caracterizat prin modulul Young de 6,75∙1010 N/m2  şi 

densitatea de 2700 Kg/m3 se propagă o undă de ecuaţie: 

𝑦 = 4 sin 2𝜋(300𝑡 − 5)(𝑚𝑚) 

Care va fi lungimea de undă a perturbaţiei? 
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 R: 1,66 m 

10. Două surse sonore coerente emit cu aceeaşi frecvenţă de 500 Hz ȋn aer, fiind 

aflate la 10cm una de alta. Ştiind că sunetele ajung defazate cu π/3 la urechea 

unui om, calculați de   propagare sunetelor.  

R: 360 m/s. 

11. Un corp oscilează liber fără frecare. Care va fi elongaţia sa în punctele ȋn care 

energia sa cinetică este o optime din cea potenţială?  

R: 2𝐴√2/3. 

12. În radioterapie se folosește izotopul radioactiv 𝐶𝑜27
60  care se dezintegrează 

𝛽+. Știind că timpul său de înjumătățire e de 5,3 ani, calculați după cât timp 

numărul nucleelor rămase nedezintegrate scade cu 10 %. 

R: 279,08 zile. 

Prof. Jicmon Gabriela, dr., Colegiul Tehnic „Carol I”, Bucureşti 

13. O reţea de difracţie are 200 trăsături pe 1 mm.  Reţeaua este luminată cu o 

radiaţie monocromatică cu λ = 500 nm sub o incidenţă de 300. Calculați ordinele 

maxime de difracţie, de o parte şi de altă a maximului de ordin zero.              

  R : 21. 

14. Un fascicul de lumină paralel cade sub unghi α pe planul fantelor unui 

dispozitiv Young cu l distanţa dintre fante şi D distanţa de la acestea la un ecran 

de proiecţie. Calculați distanţa cu care se deplasează maximul de ordin 0. 

R: D ·sin α. 

15. O lentilă are convergenţa –2-1m. La ce distanţă trebuie aşezat un obiect 

pentru ca imaginea să se formeze la 50 cm. de lentilă, să fie reală şi dreaptă? 

R : –25 cm.  

Prof. Măntoiu Liliana, Santiago de Chile 
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PROBLEME  DE CHIMIE PROPUSE  PENTRU  LICEU 

 

1. Un amestec de NH3 și O2 de concentrații egale inițiale 0,0150 M reacționează: 

             4 NH3(g)  +  3 O2 (g)    2 N2 (g)   +  6 H2O (g) 

     Care este concentrația acestora la echilibru, condiție în care cea a N2  este 

1,96 ∙ 10-3 M ? 

R: [NH3] = 0,0111 M ;  [O2 ] = 0,0121 M   

2. Calculați  Kc , la 500°C, pentru reacția: 

              N2 (g)   +  3 H2 (g)    2 NH3(g)   

dacă la echilibru concentrațiile componenților sunt H2  0,20 M, N2 0,019 M și NH3 

0,025M.  

 R: 0,041 

3. Care este concentrația SO2 la echilibrul stabilit, la 300°C,  în transformarea: 

             2 SO3(g)    2 SO2(g)  +   O2 (g)   

pentru care Kc =1,6 ∙ 10-10, iar concentrațiile componenților sunt  SO3  0,5 M și O2  

0,1 M ? 

R: 2 ∙10-5 M 
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4. 22,7 g de PH3BCl3(s) introdus într-un container de 3 L  atinge starea de 

echilibru: 

             PH3BCl3(s)    PH3(g)  + BCl3(g)   

Ce valoare are Kc , când concentrația  la echilibru a PH3 este 2,8∙ 10-3M ? 

 R: 7,8∙ 10-6 M 

5. Într-un reactor catalitic se realizează sinteza unui volum de 600 L amoniac 

dintr-un amestec stoechiometric de azot și hidrogen cu volumul de 800 L. Cu ce 

randament se lucrează? 

R: η =  50 % 

6. Prin încălzirea a 166,2 g cristalohidrat de sulfat de mangan se formează 90,6 

g de sare anhidră. Stabiliți formula cristalohidratului. 

 R: MnSO4∙ 7H2O 

7. Piatra vânătă conține 25,6 % Cu. Ce formulă are cristalohidratul de sulfat de 

cupru?  

R: CuSO4∙ 5H2O 

8. Ce cantități de soluție 25% și de soluție 98% de H2SO4 se consumă pentru a 

prepara 250 cm3  soluție 4M cu densitatea  ρ = 1,2 g/ cm3 ? 

R: 269,3 g soluție 25% ;  30,66 g soluție 98 %. 

9. O probă de  250 g Cu se tratează cu acid sulfuric și se obțin 40 L gaz la 27°C 

și 2 atm. Ce puritate are proba de cupru? 

R: p% =  83,2 %. 

10. Solubilitatea azotatului de sodiu este de 80,5 g la temperatura de 10°C. Ce 

cantitate de soluție se obține prin dizolvarea în 350 g apă, la temperatura de 10°C, 

a cantității corespunzătoare de sare? 

R: 631,75 g  soluție. 

  Prof. Nela Stănculescu, București    
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SUBIECTELE DE LA DISCIPLINA CHIMIE,  SIMULAREA 

EXAMENULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICINA 

UMF „CAROL DAVILA”, 16 MAI 2020. 

1. Fenolii izomeri cu formula moleculară C8H10O sunt în număr de: 

A. 3 

B. 6 

C. 8 

D. 9 

E. 12. 

2. Compusul aromatic cu formula moleculară C9H12, care nu se poate 

dehidrogena și care formează prin clorurare în prezență de AlCl3, un singur 

compus monoclorurat este: 

A. orto-metiletilbenzen 

B. 1,2,4-trimetilbenzen, 

C. cumen  

D. 1,3,5-trimetilbenzen 

E.propilbenzen. 

3. Un volum de 179,2 L metan (c.n.) reacționează cu clorul în prezența luminii și 

formează un amestecde clorură de metil și cloroform în raport molar 3:1. Acest 

amestec este tratat mai întâi cuo soluție apoasă de NaOH și apoi cu o soluție 

acidă de KMnO4 2M. Volumul soluției de KMnO4 necesar oxidării totale a 

produșilor de hidroliză este: 

A. 1,2 L 

B. 4 L 

C. 0,4 L 

D. 8 L 

E. 3,6 L.  

4. Afirmația falsă despre acidul acetilsalicilic: 

A. Este insolubil în apă 



 

 
 

Pag. 52 

B. La pH = 1,6 hidrolizează parțial 

C. Dă reacție de culoare cu FeCl3 

D. Are NE=6 

E. Reacționează cu NaOH în raport molar 1:3.  

5. Se consideră următoarele reacții de hidroliză în mediu acid: 

Izobutanoat de metil + H2O ↔ a + b 

Formiat de fenil + H2O ↔ c + d (a și c sunt acizi carboxilici). 

Ordinea creșterii acidității compușilor formați este: 

A. c, a, d, b; 

B. b, d, c, a 

C. b, d, a, c 

D. a, c, d, b 

E. d ,b, a, c. 

6. Punctele de fierbere ale compușilor următori : 1.etanol 2.etena 3.glicol 

4.etilamina 5.etan 

descresc în ordinea: 

A. 2, 5, 4, 1, 3 

B. 3, 4, 1, 2, 5 

C. 5, 2, 1, 4, 3 

D. 3, 1 ,4, 5, 2 

E. 2, 5, 1, 3, 4. 

7. Din 18 Kg amidon de puritate 90% se obține etanol cu randament 70%. 

Volumul soluției de etanol (ρ = 0,92 g/cm3) obținut este: 

(Mase atomice: C=12, H=1, O=16) 

A. 10 L 

B. 7 L 

C. 14 m3 

D. 20 L 

E. 1,4 L. 
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8. Numărul esterilor cu nucleu aromatic și formula moleculară C8H8O2 este: 

A. 10 

B. 3 

C. 8 

D. 6 

E. 5. 

9. Afirmația corectă: 

A. Aldohexoza din seria D care diferă de D-glucoză prin configurația atomului 

de carbon din poziția 2 este maltoza 

B. D-fructoza si L-fructoza sunt aldohexoze enantiomere 

C. Celobioza este hidrolizată de o α-glicozidază 

D. Glicerinaldehida prezintă o grupă alcool secundar 

E. În glicogen, resturile de α-glucoza sunt legate prin legături esterice 1,.4 si 

1,.6. 

10. CH3-NH3
+  este un acid mai tare decât : 

A. C6H5-NH3 
+   

B. C6H5-NH2 
+- C6H5  

C. CH3-NH2 
+- CH3 

D. Compusul din Figura 1 

E. NH4 
+ .  

11. Un amestec echimolecular cu masa 645 g de compuși dicarbonilici C4H6O2 

se tratează cu reactiv Fehling. Se formează un număr de moli de Cu2O egal cu: 

(Mase atomice: C=12, H=1, O=16) 

A. 6 

B. 5 

C. 4 

D. 12 

E .9. 

 



 

 
 

Pag. 54 

12. Un polimer obținut din doi monomeri în raport molar 1:1 formează prin 

oxidare cu 

KMnO4 în mediu acid numai acid 6-cetoheptanoic. Monomerii sunt: 

A. Izopren si etena 

B. Izopren si propena 

C. Butadiena si propena 

D. Izoprenul si butadiena 

E. 1-butena si butadiena. 

13. Sunt reacții de transpoziție: 

1.Încălzirea n-butanului la 50-1000C în prezență de AlCl3 și urme de apă 

2.Încălzirea acidului fenilsulfamic la 1000C 

3.Transformarea alcoolului vinilic în etanal 

4.Transformarea n-pentanului în izopentan în prezență de Pt/Al2O3. 

14. Sunt adevărate afirmațiile: 

1.Cloroformul se poate obține din acetonă 

2.Tetraclorura de carbon este o moleculă nepolară 

3.Freonul 12 conține 31,4% fluor 

4.DDT are NE=9 

(Mase atomice: C=12, H=1, O=16, Cl=35.5, F=19). 

15. Se consideră schema: 

9-octadecen-1-ol + oxid de etenă → A 

 

1.Compusul A este un detergent anionic 

2.Compusul C este un detergent neionic 

3.Compusul 9-octadecen-1-ol poate fi în compoziția grăsimilor nesaturate 

4.Compusul A formează legături de hidrogen 

16. Prezintă numai atomi de carbon primari în structură: 
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1.Acetamida 

2.N-etilformamida 

3.N,N-dietilacetamida 

4.N-propilacetamida 

17. Referitor la următoarea schemă (C3H6 decolorează soluția de Br2 în CCl4) 

sunt corecte afirmațiile:  

 

1. Reacția(I) este o reacție de substituție 

2. Reacția (II) poate avea loc și cu  

3. Compusul b este 1,3-dibrompropanul 

4. Compusul  b se poate obține și prin reacția de adiție a la 

18. Sunt poliesteri: 

1. Nailon 6 

2. Sticla plexi 

3. Teflon 

4. Polietilentereftalat. 

19. Sunt posibile reacțiile: 

  

20. Sunt corecte următoarele transformări prin reacții de hidroliză în mediu 

bazic: 

1. Din 1, 2-dibrometenă se obține glioxal 

2. Din 1, 3-distearil-2-palmitilglicerol se obțin glicerol, 2 moli acid stearic și acid 

palmitic 

3. Din 1-brom-1-(p-bromfenil)etenă se obține p-hidroxiacetofenona 
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4. Din clorura de benziliden se obține benzencarbaldehida. 

21. Reduc reactivul Tollens: 

1. Mentona 

2. Sorboza 

3. Trehaloza 

4. Zahăr invertit. 

22. Afirmații adevărate despre glicerol: 

1. Se poate obține industrial din clorura de alil 

2. Formează legături de hidrogen cu compuși cu grupări -SH 

3. Este insolubilă în CCl4 

4. Are vâscozitate mai mică decât etanolul. 

23. Se pot diazota: 

1. m-toluidina 

2. N-metilanilina 

3. α-naftilamina 

4. benzilamina. 

24. Afirmații corecte: 

1. Celuloza se dizolvă în hidroxid de tetraaminocupru (I) 

2. Acetilena în reacție cu clorura de diaminocupru (II) formează un precipitat 

roșu-brun 

3. Hidroxidul de diaminoargint (II) este redus de metanal la argint 

4. Etena decolorează soluția de Br2 în CCl4. 

25. Prezintă câte patru stereoizomeri: 

1. 4-metil-2-hexena 

2. 2, 4-hexandiol 

3. 1, 3-dicloro-1-butena 

4. 2, 3-butandiol. 

26. Afirmații adevărate despre peptidul Ala − Lys − Glu − Gly: 

1. La pH=1 are două sarcini pozitive 
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2. La pH=13 are o sarcină negativă 

3. Prin hidroliza parțială se obțin trei dipeptide 

4. Prezintă 16 stereoizomeri. 

27. Este un produs de condensare crotonică: 

 

 

1. Compusul din Figura 1 

2. CH3 − CH2 − CH = CH − CH2 − CH = O 

3. Compusul din Figura 2 

4. Compusul din Figura 3. 

28. Acidul benzoic reacționează cu: 

1. p-nitrobenzoat de sodiu 

2. p-nitrofenoxid de sodiu 

3. p-clorbenzoat de sodiu 

4. p-metilbenzoat de sodiu. 

29. Despre 1, 2 − dioleil − 3 − stearilglicerol sunt adevărate afirmațiile, cu 

excepția: 

1. Prezintă un atom de carbon asimetric 

2. Are NE=5 

3. Este o grăsime sicativă 

4. Prin hidrogenare formează un compus optic activ. 

30. Afirmații incorecte despre polizaharide: 

1. Macromoleculele de celuloză au structură filiforma 

2. Moleculele de apă nu pot pătrunde printre macromoleculele de amiloză 

3. Macromoleculele de amilopectină sunt rasucite în spirală 

4. Macromoleculele glicogenului sunt mai puțin ramificate decât amilopectina. 
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31. -naftolul nu reacționează cu : 

1. CH3-COONa 

2. C6H5-N+=N]Cl-    

3. C6H5—OSO3Na 

4. FeCl3. 

32. Sunt reacții posibile: 

1. Metanal + neopentanal- 

 2. Sedoheptuloza + reactiv Tollens  

3. Acid propionic + argint  

4. Ciclohexanona + 2, 4-dinitrofenilhidrazina. 

33. Sunt aminoacizi esențiali: 

1. Izoleucina 

2. Serina 

3. Lisina 

4. Acidul glutamic. 

34.La descompunerea cu explozie a unui mol de acid picric se formează: 

1. 6 moli H2O 

2. 6 moli CO2 

3. 6 moli N2 

4. 3/2 moli N2. 

35. Caracteristici comune pentru dopamină și adrenalină: 

1. Prezintă două grupe –OH fenolic 

2. Prezintă o grupă –OH alcoolic secundar 

3. Au NE=4 

4. Prezintă o grupă amino secundară. 

36. Au NE=3 urmatorii compuși: 

1. Propinal 

2. Acrilonitril 

3. N-bromsuccinimidă 
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4. Anhidrida maleică. 

37. Afirmații adevărate: 

1. Fibrele acrilice nu sunt hidroscopice 

2. Neoprenul vulcanizat este mai rezistent la oxidare decât cauciucul natural 

3. Cauciucul butadienacrilonitrilic este insolubil în alcani 

4. Poliacetatul de vinil este solubil în benzen 

38. Sunt adevărate despre vitamina C: 

1. Limitează oxidarea ionilor nitrit la ioni nitrat 

2. Protejează împotriva râncezirii grăsimilor 

3. Se poate sintetiza din D-sorbitol 

4.Poate fi oxidată de O2. 

39. Se obține acid izoftalic în transformările: 

1. m-metiletilbenzen + KMnO4 + H2SO4 (t0C) 

2. naftalina + O2 (V2O5, 3500C) 

3. m-xilen + K2Cr2O7 +H2SO4 

4. p-xilen + KMnO4 + H2SO4 (t0C) 

40. Prezintă mezoformă: 

1. 2,3-diclorbutan 

2. acidul malic 

3. acidul tartric 

4. aloza. 
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REZOLVAREA GRILEI: 

Item A B C D E 

1.     X  

2.     X  

3.   X    

4.    X   

5.    X   

6.     X  

7.   X    

8.    X   

9.    X   

10.   X    

11.      X 

12.  X     

13.      X 

14.  X     

15.     X  

16.  X     

17.   X    

18.    X   

19.     X  

20.     X  

21.     X  

22.  X     

23.   X    

24.     X  

25.  X     

26.   X    

27.   X    

28.    X   

29.     X  

30.    X   

31.   X    

32.     X  

33.   X    

34.    X   

35.   X    

36.  X     

37.      X 

38.      X 

39.   X    

40.   X    

 


