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Atomul. Element chimic. Simbol chimic

1. Structura atomului
2. Structura nucleului
3. Înveliºul de electroni al atomului
4. Element chimic. Simbol chimic
5. Aplicaþii

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Calcule chimice

1. Reacþii
2. Aplicaþie: Amestec de soluþii
3. Aplicaþie: Stingerea varului
4. Aplicaþie: Reacþia carbonatului de calciu cu 

acidul clorhidric
5. Aplicaþie: Reacþia termitului

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Determinarea experimentalã a unor proprietãþi fizice

1. Determinarea densitãþii ºi solubilitãþii unor 
compuºi

2. Determinarea experimentalã a temperaturii de 
topire a gheþii

3. Determinarea temperaturii de topire a acidului 
stearic

4. Determinarea experimentalã a temperaturii de 
fierbere a apei

5. Determinarea temperaturii de fierbere a 
alcoolului etilic

6. Studiul proprietãþilor fizice ale diamantului

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Ecuaþii chimice

1. Noþiuni introductive
2. Reacþia sodiului cu apa
3. Obþinerea hidroxidului de aluminiu
4. Probã de fixarea cunoºtiinþelor

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Formule chimice

1. Noþiuni introductive
2. Formule chimice ale compuºilor ternari
3. Probã de fixare a cunoºtinþelor

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Instrumentarul laboratorului de chimie

1. Clasificarea instrumentarului de laborator
2. Manipularea surselor de încãlzire ºi a vaselor de 

sticlã
3. Instrumentarul folosit pentru distilare

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Înveliºul de electroni al atomului

1. Structura înveliºului de electroni
2. Configuraþia electronicã
3. Tabelul periodic al elementelor
4. Poziþia elementelor în tabelul periodic
5. Aplicaþii (1)
6. Aplicaþii (2)
7. Structura tabelului periodic al elementelor
8. Structura tabelului periodic al elementelor - 

Aplicaþie
9. Valenþa elementelor
10. Valenþa elementelor. Aplicaþie

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Ioni ºi molecule

1. Ioni pozitivi. Ioni negativi
2. Formarea moleculelor
3. Aplicaþie

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Soluþii

1. Noþiuni introductive
2. Studiul factorilor care influenþeazã solubilitatea
3. Clasificarea soluþiilor
4. Probã de fixare

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Tipuri de reacþii chimice (1)

1. Reacþia de schimb. Noþiuni introductive
2. Reacþia de schimb. Reacþii de identificare
3. Reacþia de schimb. Obþinerea de precipitate
4. Reacþia de schimb. Probã de lucru
5. Reacþia de combinare. Noþiuni introductive
6. Reacþia de combinare. Reacþii exoterme
7. Reacþia de combinare. Probã de fixare

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Ioni. Compuºi ionici

1. Definiþia ionilor ºi procesul de ionizare
2. Procesul de ionizare: Exerciþiu
3. Aplicaþie a electrolizei: Argintarea
4. Conductibilitatea electricã a compuºilor ionici

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Tipuri de reacþii chimice (2)

1. Reacþia de descompunere
2. Aprinderea focului în laborator fãrã chibrituri
3. Descompunerea carbonatului de calciu
4. Descompunerea cloratului de potasiu
5. Reacþia de substituþie (simpla înlocuire)
6. Probã de verificare

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Amestecuri ºi metode de separare

1. Realizarea unui amestec
2. Amestecuri omogene ºi neomogene
3. Amestecul gazos
4. Amestecuri omogene ºi neomogene. Test
5. Proprietãþile amestecurilor
6. Caracteristici generale ale unui amestec. Test
7. Amestecuri între componente cu aceeaºi stare 

de agregare
8. Amestecuri din componente având stãri de 

argegare diferite
9. Amestecurile în viaþa de zi cu zi
10. Posibilitãþi de separare a amestecurilor
11. Separarea substanþelor dintr-un amestec solid-

lichid prin filtrare
12. Separarea substanþelor dintr-un amestec prin 

cristalizare

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Metode fizice de purificare a substanþelor

1. Substanþe pure ºi substanþe impure
2. Purificarea substanþelor prin distilare
3. Purificarea substanþelor prin sublimare
4. Separarea substanþelor prin extracþie
5. Test de verificare

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Fenomene ºi proprietãþi fizice

1. Materia este în continuã miºcare, transformare 
ºi schimbare

2. Tipuri de fenomene fizice
3. Transformãrile substanþelor cu modificarea 

compoziþiei
4. Sublimarea iodului
5. Stãri de agregare ale substanþelor
6. Schimbarea formei unui corp
7. Diferenþierea proprietãþilor fizice mãsurabile de 

cele observabile
8. Determinarea densitãþii
9. Determinarea punctului de topire
10. Determinarea punctului de fierbere
11. Conductibilitatea electricã
12. Fixarea cunoºtinþelor

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Fenomene ºi proprietãþi chimice

1. Transformãrile substanþelor cu modificarea 
compoziþiei

2. Definirea fenomenului chimic
3. Coroziunea
4. Metode de prevenire a coroziunii
5. Test de verificare
6. Importanþa plantelor pentru viaþã
7. Ramuri ale chimiei
8. Test final

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Atomul. Structura atomului

1. Substanþele sunt alcãtuite din atomi
2. Atomul: Indivizibil prin metode fizice obiºnuite
3. Atomul: Particula extrem de micã
4. Alcãtuirea atomului
5. Identificarea atomului prin numãr de masã ºi 

numãr atomic
6. Reprezentarea atomului
7. Test de verificare (1)
8. Test de verificare (2)
9. Test de verificare (3)
10. Test final

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Soluþii

1. Substanþe care se dizolvã ºi care nu se dizolvã în 
apã

2. Definirea soluþiei ºi a componenþilor soluþiei
3. Clasificarea soluþiilor
4. Factori care favorizeazã dizolvarea unui solid în 

apã
5. Efecte termice ce însoþesc dizolvarea
6. Solubilitatea substanþelor
7. Test de verificare

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Concentraþia soluþiilor în procente de masã

1. Prepararea unei soluþii de concentraþie 
procentualã de masã

2. Prepararea unei soluþii de concentraþie 
procentualã cu masã cunoscutã

3. Prepararea unei soluþii de concentraþie 
procentualã cu md cunoscut

4. Prepararea serului fiziologic
5. Prepararea unei soluþii diluate din soluþie 

concentratã
6. Prepararea unei soluþii concentrate din soluþie 

diluatã
7. Test de verificare

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Element chimic. Simbol chimic

1. Element chimic
2. Simbol chimic
3. Masa atomicã, mol de atomi
4. Numãrul lui Avogadro
5. Test de evaluare 1
6. Test de evaluare 2
7. Test de evaluare 3

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Relaþia între structura unui element ºi poziþia sa în sistemul periodic

1. Numãrul maxim de electroni pe straturi
2. Configuraþii electronice ale elementelor din 

aceeaºi perioadã
3. Corelaþia straturi electronice-perioadã
4. Reguli de reprezentare a electronilor pe 

straturile electronice
5. Configuraþii electronice de dublet ºi octet
6. Corelaþia electron pe ultimul strat-grupã
7. Configuratia electronicã a gazelor rare
8. Relaþia dintre structura unui element ºi pozitia 

sa în sistemul periodic

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Ioni

1. Formarea ionului de litiu
2. Formarea ionului de magneziu. Diferenþa dintre 

atom ºi ion
3. Formarea ionului de clor. Diferenþa dintre atom 

ºi ion
4. Formarea ionului de oxigen. Diferenþa dintre 

atom ºi ion
5. Definirea ionilor. Clasificare
6. Electropozitivitatea ºi electronegativitatea
7. Test de evaluare (1)
8. Test de evaluare (2)

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Molecule

1. Pãstrarea proprietãþilor substanþelor prin 
acþiunea unor agenþi

2. Definirea moleculei
3. Tipuri de atomi care formeazã molecule
4. Forma ºi dimensiunile moleculelor
5. Formarea moleculelor prin întrepãtrundere de 

orbitali
6. Formarea moleculelor de hidrogen, clor ºi acid 

clorhidric
7. Formarea moleculelor de apã, amoniac, metan 

ºi dioxid de carbon
8. Test de verificare 1
9. Test de verificare 2
10. Test de evaluare de tip problemã

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reacþia de combinare

1. Reacþia sulfului cu oxigenul ºi a dioxidului de 
sulf format, cu apa

2. Reacþia carbonului cu oxigenul ºi a dioxidului de 
carbon format, cu apa

3. Reacþia magneziului cu oxigenul ºi a oxidului de 
magneziu cu apa

4. Reacþia acidului clorhidric cu amoniacul
5. Definirea reacþiei de combinare
6. Clasificarea reacþiei de combinare
7. Test de verificare 1
8. Test de verificare 2
9. Test de verificare 3
10. Test de verificare 4

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reacþia de descompunere

1. Descompunerea oxidului de mercur în douã 
substanþe simple

2. Legea conservãrii masei la descompunerea 
oxidului de mercur

3. Descompunerea cloratului de potasiu într-o 
substanþã simplã ºi una compusã

4. Calculul stoechiometric
5. Descompunerea carbonatului de cupru
6. Fiºã de observaþii pentru descompunerea 

carbonatului de cupru
7. Descompunerea carbonatului de amoniu
8. Observaþii experimetale la descompunerea 

carbonatului de amoniu
9. Definirea reacþiei de descompunere
10. Aplicaþii practice ale reacþiei de descompunere
11. Test de evaluare (1)
12. Test de evaluare (2)

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reacþia de schimb

1. Reacþia de schimb
2. Seria reactivitãþii metalelor
3. Reacþia sodiului cu apa
4. Reacþia magneziului cu apa
5. Comportarea cuprului fatã de apã
6. Reacþia metalelor cu acidul clorhidric
7. Reacþia metalelor cu sãruri
8. Reacþia cuprului cu acidul azotic
9. Test de evaluare (1)
10. Test de evaluare (2)
11. Test de evaluare (3)

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reacþia de dublu schimb sau de dublã înlocuire

1. Formarea clorurii de argint
2. Modelarea reacþiilor de dublu schimb
3. Formarea de precipitate
4. Identificarea schimbului dintre ioni la formarea 

hidroxidului de cupru
5. Ecuaþii ale reacþiilor de dublu schimb
6. Reacþii de dublu schimb cu degajare de gaz
7. Reacþii de dublu schimb între un acid ºi o bazã
8. Test de verificare (1)
9. Test de verificare (2)
10. Test de verificare (3)

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Înveliºul electronic

1. Alcãtuirea atomului
2. Identitatea electronilor ca dimensiune ºi sarcinã
3. Traiectorii descrise de electroni în jurul nucleului
4. Straturile înveliºului de electroni
5. Structura electronicã a atomului
6. Modul de reprezentare a structurii atomului
7. Structura electronicã de dublet ºi octet
8. Structura electronicã a unor elemente date

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Acidul clorhidric. Acidul sulfuric

1. Sinteza acidului clorhidric în laborator
2. Diluarea acidului sulfuric
3. Evidenþierea aviditãþii pentru apã a acidului 

sulfuric
4. Acþiunea acizilor asupra indicatorilor
5. Reacþia acizilor cu metalele
6. Reacþia acizilor cu oxizii metalelor
7. Reacþia acizilor cu bazele
8. Reacþia acizilor cu sãrurile
9. Probã de verificare

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Acidul acetic

1. Proprietãþile fizice ale acidului acetic
2. Obþinerea acidului acetic glacial
3. Tãria acidului acetic
4. Reacþia acidului acetic cu metalele ºi oxizii 

metalici
5. Obþinerea esterilor
6. Probã de evaluare (1)
7. Probã de evaluare (2)

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Aluminiul

1. Noþiuni introductive
2. Separarea aluminiului din amestecuri pe baza 

proprietãþilor fizice
3. Reacþia aluminiului cu oxigenul ºi cu apa
4. Reacþia aluminiului cu hidroxizii ºi cu clorul
5. Reacþia aluminiului cu acizii
6. Reacþia aluminiului cu oxizii metalici 

(Aluminotermia)
7. Fixarea cunoºtinþelor

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Baze

1. Proprietãþile fizice ale NaOH
2. Obþinerea NaOH pe cale electroliticã
3. Carbonatarea hidroxidului de sodiu ºi tulburarea 

apei de var
4. Acþiunea bazelor asupra indicatorilor. Reacþia 

bazelor solubile cu unele sãruri solubile
5. Reacþia de neutralizare
6. Proprietãþi chimice ale bazelor
7. Fixarea cunoºtinþelor
8. Experiment: Identificarea substanþelor

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Clorul

1. Obþinerea clorului în laborator ºi studiul 
proprietãþilor fizice

2. Utilizãrile clorului
3. Reacþia clorului cu hidrogenul
4. Reacþia clorului cu metalele
5. Reacþia apei de clor cu bromurile ºi iodurile
6. Probã de fixare a cunoºtinþelor

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Cuprul

1. Noþiuni introductive
2. Obþinerea cuprului
3. Reacþia cuprului cu acizii
4. Proprietãþi chimice ale cuprului
5. Compuºii cuprului
6. Joc

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Fierul

1. Noþiuni introductive
2. Separarea fierului din amestecuri pe baza 

proprietãþilor fizice
3. Arderea fierului în aer
4. Reacþia fierului cu acizii ºi sãrurile
5. Ruginirea fierului
6. Identificarea unor compuºi ai fierului

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Hidrogenul

1. Proprietãþi fizice ale hidrogenului
2. Reacþia metalelor cu acizii
3. Reacþia metalelor alcaline cu apa
4. Proprietãþile chimice ale hidrogenului
5. Fixarea cunoºtinþelor: Rebus
6. Fixarea cunoºtinþelor: Test

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Oxigenul

1. Proprietãþile fizice ale oxigenului
2. Identificarea ºi obþinerea oxigenului
3. Reacþia metalelor ºi a nemetalelor cu oxigenul
4. Circuitul oxigenului în naturã
5. Probe de verificare
6. Test pentru verificarea cunoºtinþelor dobândite

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Sãruri

1. Clasificarea ºi denumirea sãrurilor
2. Proprietãþile fizice ale sãrurilor
3. Reacþia sãrurilor cu baze tari
4. Reacþia sãrurilor cu acizi tari
5. Reacþia de schimb între douã sãruri
6. Grãdina chimicã
7. Probã de fixare a cunoºtinþelor

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Carbonul

1. Proprietãþile fizice ale grafitului
2. Proprietãþile fizice ale diamantului
3. Proprietãþile fizice ale fulerenelor
4. Reacþia carbonului cu oxigenul
5. Reacþia carbonului cu dioxidul de carbon
6. Reacþia carbonului cu oxizii metalici
7. Reacþia carbonului cu acizii
8. Circuitul carbonului în naturã
9. Studiul unor carbuni naturali
10. Obþinerea negrului de fum
11. Obþinerea carbunelui de lemn
12. Probã de lucru
13. Transformarea diamantului în grafit
14. Determinarea conþinutului de carbon al 

carbunilor
15. Test de fixarea cunoºtinþelor: Rebus

chimie

• Recomandat pentru cinci ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Oxizi

1. Obþinerea oxidului de cupru
2. Descompunerea termicã a oxizilor
3. Reacþia oxizilor bazici cu apa
4. Reacþia oxizilor acizi cu apa
5. Procedura de extragere a berii din butoi
6. Reacþia oxizilor bazici cu acizii
7. Reacþia oxizilor cu bazele solubile
8. Verificarea cunoºtinþelor

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Sulful

1. Proprietãþile fizice ale sulfului
2. Polimorfismul sulfului
3. Obþinerea sulfului rombic
4. Obþinerea sulfului monoclinic
5. Obþinerea sulfului din hidrogen sulfurat
6. Comportarea sulfului la încãlzire
7. Reacþia sulfului cu hidrogenul
8. Reacþia metalelor cu sulful (I)
9. Reacþia metalelor cu sulful (II)
10. Obþinerea dioxidului de sulf
11. Praful de puºcã
12. Test de fixarea cunoºtinþelor: Rebus

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Azotul

1. Proprietãþile fizice ale azotului
2. Obþinerea azotului în laborator
3. Obþinerea în laborator a azotului din aer
4. Identificarea azotului
5. Reactivitatea chimicã a azotului
6. Reacþia azotului cu hidrogenul. Procesul HABER
7. Circuitul azotului în naturã
8. Aerul lichid
9. Combinaþiile azotului: Amoniacul. "Fântâna 

artezianã"
10. Protoxidul de azot
11. Dioxidul de azot
12. Sãrurile de amoniu
13. Compuºii azotului: Azotatul de amoniu
14. Probã de fixare a cunoºtinþelor

chimie

• Recomandat pentru cinci ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Acizi. Caracteristici generale

1. Definirea acizilor
2. Denumirea ºi clasificarea acizilor
3. Metode de obþinere a acizilor. Obþinerea acidului 

clorhidric
4. Metode de obþinere a acizilor. Obþinerea acidului 

sulfhidric
5. Metode de obþinere a acizilor. Obþinerea acidului 

sulfuros
6. Proprietãþi fizice ale acizilor. Dizolvarea acizilor 

în apã
7. Conductibilitatea electricã a soluþiilor de baze
8. Test de evaluare (1)
9. Test de evaluare (2)

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Acizi. Proprietãþi chimice

1. Identificarea practicã a soluþiilor de acizi
2. Observaþii experimentale
3. Acþiunea acizilor asupra metalelor reactive
4. Acþiunea acizilor asupra metalelor nereactive
5. Acþiunea diferenþiatã a hidracizilor ºi a oxiacizilor
6. Reacþia acizilor cu oxizii metalici
7. Reacþia acizilor cu bazele
8. Reacþia acizilor cu sãruri metalice
9. Utilizãrile acizilor

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Baze. Caracteristici generale

1. Definirea bazelor
2. Definirea ºi denumirea bazelor
3. Proprietãþi fizice ale bazelor. Solubilitatea
4. Proprietãþi fizice ale bazelor. Higroscopicitate, 

stare de agregare
5. Conductibilitatea electricã a soluþiilor de baze
6. Reacþia metalelor alcaline cu apa
7. Reacþia metalelor reactive cu apa
8. Reacþia bazelor tari cu sãruri

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Baze. Proprietaþi chimice

1. Identificarea bazelor cu indicatori
2. Fiºã de observaþie pentru reacþia de identificare
3. Reacþia bazelor cu acizii
4. Fiºã de observaþie pentru reacþia de neutralizare
5. Reacþia amoniacului cu acidul clorhidric
6. Reacþia hidroxizilor cu sãruri
7. Fiºã de observaþie la obþinerea hidroxidului de 

cupru
8. Obþinerea hidroxidului de aluminiu
9. Utilizarea hidroxizilor

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Atomul. Orbitali

1. Constituþia atomului
2. Orbitalii s
3. Orbitalii p
4. Orbitalii d
5. Orbitalii f
6. Aplicaþie
7. Test

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Configuraþia electronicã

1. Nivelurile energetice ale atomului
2. Principiul de excluziune al lui Pauli
3. Regula lui Hund
4. Configuraþia electronicã a gazelor rare
5. Ordinea ocupãrii straturilor cu electroni (metale)
6. Test de evaluare

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Configuraþiile electronice ºi ionizãrile la Na ºi Cu

1. Diagrama nivelelor energetice ale atomului de 
Na

2. Diagrama nivelelor energetice pentru atomul de 
Cu

3. Configuraþia electronicã a atomului de Na
4. Configuraþia electronicã a atomului de Cu
5. Ionizarea atomului de Na
6. Ionizarea atomului de Cu
7. Temã pentru acasã

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Combinaþii complexe

1. Obþinerea unei combinaþii complexe
2. Mod de alcãtuire
3. Completarea ºi egalarea ecuaþiilor
4. Denumirea combinaþiei complexe
5. Rolul ionului metalic central
6. Rolul liganzilor din punct de vedere electronic
7. Reconstituirea formulei
8. Obþinerea unei noi combinaþii complexe: 

Experiment
9. Importanþa combinaþiilor complexe

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Coroziunea

1. Acþiunea corozivã a acizilor asupra metalelor
2. Pasivarea aluminiului
3. Comportarea cuprului ºi a zincului în procesul 

de coroziune
4. Coroziunea fierului (I)
5. Coroziunea fierului (II)
6. Protecþia împotriva coroziunii
7. Test de verificarea cunoºtinþelor

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Alcoolul etilic (etanolul)

1. Proprietãþile fizice ale alcoolului etilic
2. Fermentaþia alcoolicã
3. Obþinerea alcoolului etilic din fructe
4. Oþetirea vinului
5. Arderea alcoolului etilic
6. Reacþia etanolului cu sodiu
7. Reacþia de esterificare
8. Oxidarea etanolului
9. Oxidarea etanolului în prezenþa cuprului

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Hidrocarburi

1. Proprietãþile fizice ale metanului
2. Obþinerea metanului în laborator
3. Obþinerea negrului de fum
4. Arderea metanului
5. Identificarea produºilor de ardere a metanului
6. Amestec detonant
7. Petrolul. Proprietãþi fizice
8. Distilarea fracþionatã a petrolului
9. Gradul de rafinare al petrolului lampant
10. Determinarea aciditãþii petrolului lampant
11. Benzinele
12. Fixarea cunoºtinþelor. Rebus

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Zaharide

1. Glucoza: Proprietãþi fizice
2. Extragerea glucozei din fructe
3. Obþinerea oglinzii de argint
4. Zaharoza: Proprietãþi fizice
5. Carbonizarea zaharozei
6. Amidonul: Proprietãþi fizice
7. Extragerea amidonului din cartofi
8. Reacþia de identificare a amidonului
9. Dizolvarea celulozei

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Alcooli

1. Clasificarea alcoolilor
2. Proprietãþile fizice ale alcoolilor
3. Identificarea unor alcooli pe baza vâscozitãþii
4. Dizolvarea alcoolilor în apã
5. Reacþia alcoolilor cu sodiul
6. Deshidratarea alcoolului etilic (I)
7. Deshidratarea alcoolului etilic (II)
8. Deshidratarea 2-butanolului
9. Reacþia de eterificare a etanolului
10. Reacþia de esterificare a etanolului
11. Oxidarea blândã a alcoolilor
12. Oxidarea energicã a alcoolilor
13. Reacþia de ardere a alcoolilor
14. Reacþia de deshidratare a glicerinei
15. Oxidarea glicerinei

chimie

• Recomandat pentru cinci ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Grãsimi

1. Acizi graºi
2. Proprietãþile fizice ale grãsimilor
3. Obþinerea trigliceridelor
4. Sicativarea grãsimilor
5. Nesaturarea grãsimilor
6. Determinarea aciditãþii unor grãsimi
7. Probã de verificare
8. Compoziþia grãsimilor
9. Utilizarea grãsimilor

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Sãpunuri ºi detergenþi

1. Obþinerea sãpunului
2. Clasificarea sãpunurilor
3. Proprietãþile tensioactive ale sãpunului (I)
4. Proprietãþile tensioactive ale sãpunului (II)
5. Reacþia sãpunurilor de sodiu cu sãrurile de 

calciu ºi magneziu
6. Sãpunurile ºi duritatea apei
7. Detergenþi
8. Biodegradabilitatea agenþilor tensioactivi
9. Probã de verificare

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Coloranþi naturali ºi sintetici

1. Grupãri cromofore ºi auxocrome
2. Evidenþierea rolului grupãrilor cromofore ºi 

auxocrome
3. Sinteza unor coloranþi
4. Sinteza indigoului
5. Proprietãþile indigoului
6. Sinteza unui colorant azoic
7. Obþinerea fluoresceinei
8. Identificarea coloranþilor artificiali (culori de 

anilinã)
9. Vopsirea fibrelor de bumbac
10. Obþinerea coloranþilor din plante
11. Obþinerea unui indicator natural de pH
12. Extracþia clorofilei

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Proteine

1. Solubilitatea proteinelor (I)
2. Solubilitatea proteinelor (II)
3. Extracþia proteinelor din ouã
4. Extracþia proteinelor din carne
5. Denaturararea proteinelor (I)
6. Denaturararea proteinelor (II)
7. Reacþia proteinelor cu hidroxidul de sodiu
8. Identificarea lânii
9. Reacþia biuretului
10. Reacþia xantoproteicã
11. Reacþia proteinelor cu ninhidrina
12. Reacþia proteinelor cu acetatul de plumb
13. Precipitarea reversibilã a proteinelor
14. Utilizarea proteinelor
15. Probã de verificare

chimie

• Recomandat pentru cinci ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Alcadiene: Experienþe

1. Conþinutul lecþiei: Alcadiene

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Alcani. Experienþe

1. Conþinutul lecþiei: Alcani

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Alcani: Laborator virtual.

1. Cracarea alcanilor
2. Metode de obþinere a metanului
3. Metanul: Reacþii de oxidare
4. Halogenarea alcanilor

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Alchene. Experienþe

1. Structura alchenelor
2. Serie omoloagã. Radicali. Nomenclaturã
3. Izomerie
4. Metode de obþinere
5. Proprietãþi fizice
6. Proprietãþti chimice - Reacþii de adiþie
7. Proprietãþi chimice - Reacþii de oxidare
8. Propietãþi chimice - Reacþii de substituþie
9. Proprietãþi chimice - Reacþii de polimerizare
10. Experiment virtual - Obþinerea etenei
11. Experiment virtual - Adiþia bromului la uleiul de 

terebentinã
12. Experiment virtual - Izomerizarea cis-trans
13. Experiment virtual - Polimerizarea alchenelor
14. Experiment virtual - Identificarea compuºilor 

nesaturaþi din compoziþia grãsimilor
15. Experiment virtual - Arderea etenei
16. Test de evaluare

chimie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Alchene. Laborator virtual

1. Experiment virtual: Metode de obþinere a 
alchenelor

2. Experiment virtual: Reacþii de oxidare ale etenei
3. Experiment virtual: Bromurarea alchenelor
4. Experimant virtual: Polimerizarea alchenelor

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Alchine. Laborator Virtual

1. Experiment virtual: Metode de obþinere a 
alchinelor

2. Experiment virtual: Acetilena. Reacþii de oxidare
3. Experiment virtual: Adiþia apei la acetilenã
4. Experiment virtual: Obþinerea acetilurilor 

metalice
5. Experiment virtual: Halogenarea acetilenei

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Alcooli. Experienþe

1. Conþinutul lecþiei: Alcooli

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Arene. Experienþe

1. Conþinutul lecþiei: Arene

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Arene. Laborator virtual

1. Experiment virtual: Reacþia de alchilare
2. Experiment virtual: Halogenarea arenelor
3. Experiment virtual: Nitrarea arenelor
4. Experiment virtual: Oxidarea cu agenþi oxidanþi. 

Sulfonarea
5. Experiment virtual: Transformãri de fazã

chimie

• Recomandat pentru cinci ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Compuºi halogenaþi

1. Conþinutul lecþiei: Compuºi halogenaþi

chimie

• Recomandat pentru sase ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Acizi carboxilici. Structurã, nomenclaturã, clasificare

1. Structura acizilor carboxilici
2. Nomenclaturã
3. Clasificarea acizilor carboxilici

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Acizi carboxilici. Metode de obþinere

1. Metode de obþinere

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Acizi carboxilici. Proprietãþi fizice

1. Stare de agregare
2. Calculator chimic
3. Puncte de fierbere: Teorie
4. Puncte de fierbere: Aplicaþie
5. Puncte de topire: Teorie
6. Puncte de topire: Aplicaþie
7. Solubilitatea acizilor carboxilici în apã
8. Transformãri de fazã

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Acizi carboxilici. Proprietãþi chimice comune cu ale acizilor anorganici

1. Ionizarea în soluþie apoasã
2. Tãria acizilor carboxilici
3. Acþiunea asupra indicatorilor
4. Reacþia cu metalele active
5. Reacþia cu oxizii metalici
6. Reacþia cu hidroxizii
7. Reacþia cu bicarbonaþii
8. Test

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Acizi carboxilici. Proprietãþi chimice specifice acizilor organici

1. Reacþia de esterificare
2. Reacþia cu amoniacul
3. Reacþia cu aminele
4. Descompunerea amidelor
5. Reacþia cu pentaclorura de fosfor
6. Deshidratarea intra- ºi intermolecularã
7. Test

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Acizi carboxilici. Experimente

1. Acþiunea acizilor organici asupra indicatorilor (1)
2. Acþiunea acizilor organici asupra indicatorilor (2)
3. Reacþia Griess
4. Reacþia cu metalele active
5. Deshidratarea intermolecularã: Obþinerea 

anhidridei acetice

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Acizi carboxilici. Evaluare

1. Test grilã
2. Test experimental: Identificarea acidului benzoic
3. Test experimental: Identificarea acizilor 

carboxilici
4. Test experimental: Reacþia de neutralizare
5. Test experimental: Tãria acizilor organici

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Poluarea mediului

1. Poluarea aerului
2. Analiza fumului de þigarã
3. Obþinerea ploii acide în laborator
4. Poluarea apei
5. Determinarea aciditãþii apei
6. Identificarea unor poluanþi anorganici ai apei
7. Identificarea detergenþilor în apã
8. Poluarea solului: Determinarea pH-ului solului
9. Identificarea unor agenþi poluanþi ai solului

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reacþii cu transfer de electroni

1. Numãrul de oxidare (N.O.)
2. Oxidarea ºi reducerea
3. Stabilirea coeficienþilor în reacþiile redox
4. Reacþia cuprului cu acid azotic concentrat
5. Procese redox: Experimente (1)
6. Procese redox: Experimente (2)
7. Procese redox: Experimente (3)
8. Dozarea ionilor de Fe(2+) cu o soluþie de 

permanganat de potasiu
9. Foc farã chibrituri
10. Seria de activitate a metalelor
11. Pile electrice
12. Probã de evaluare

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reacþii cu transfer de protoni

1. Acizi ºi baze în soluþii apoase
2. Tãria acizilor
3. Tãria acizilor ºi bazelor
4. Determinarea pH-ului unor soluþii
5. Reacþia de neutralizare
6. Determinarea aciditãþii laptelui ºi a produselor 

lactate
7. Determinarea aciditãþii totale a berii
8. Hidroliza sãrurilor
9. Soluþii tampon

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Viteza de reacþie

1. Influenþa concentraþiei asupra vitezei de reacþie 
(I)

2. Influenþa concentraþiei asupra vitezei de reacþie 
(II)

3. Influenþa concentraþiei asupra vitezei de reacþie 
(III)

4. Influenþa temperaturii asupra vitezei de reacþie
5. Oxidarea ionilor iodurã cu ionul peroxodisulfat
6. Reducerea în mediu acid a ionilor permanganat 

cu acid oxalic
7. Reprezentarea graficã a vitezei de reacþie în 

funcþie de temperaturã
8. Influenþa suprafeþei de contact asupra vitezei de 

reacþie
9. Reacþia marmurei cu acidul clorhidric
10. Catalizatori ºi inhibitori
11. Analiza procesului de autocatalizã
12. Influenþa luminii asupra vitezei de reacþie
13. Studiul reacþiei de descompunere a apei 

oxigenate

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Derivaþi halogenaþi

1. Denumirea ºi clasificarea derivaþilor halogenaþi
2. Reactivitatea derivaþilor halogenaþi
3. Variaþia punctelor de fierbere
4. Analiza solubilitãþii ºi densitãþii derivaþilor 

halogenaþi
5. Proprietãþile de solvent ale tetraclorurii de 

carbon
6. Obþinerea unor derivaþi halogenaþi cu nuclee 

benzenice
7. Derivaþi halogenaþi cu efect lacrimogen
8. Reacþia de hidrolizã a compuºilor halogenaþi în 

prezenþa azotatului de argint
9. Proprietãþi chimice ale derivaþilor halogenaþi
10. Derivaþi organo-magnezieni
11. Probã de lucru
12. Utilizãrile derivaþilor halogenaþi

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Fenoli

1. Clasificarea fenolilor
2. Proprietãþile fizice ale fenolului
3. Reacþia fenolului cu NaOH
4. Reacþia de bromurare
5. Identificarea fenolilor
6. Arderea fenolului
7. Pirogalolul
8. Obþinerea acidului picric
9. Explozia acidului picric
10. Hidrochinona
11. Probã de verificare
12. Utilizãrile fenolilor

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Amine

1. Clasificarea aminelor
2. Proprietãþile fizice ale aminelor
3. Bazicitatea aminelor (I)
4. Bazicitatea aminelor (II)
5. Reacþia de acilare
6. Reacþia de alchilare
7. Diazotarea anilinei
8. Oxidarea anilinei
9. Obþinerea metiloranjului
10. Probã de verificare (I)
11. Probã de verificare (II)
12. Utilizãrile aminelor

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Compuºi carbonilici

1. Clasificarea compuºilor carbonilici
2. Proprietãþile fizice ale aldehidelor ºi cetonelor
3. Variaþia punctelor de fierbere ale compuºilor 

carbonilici
4. Proprietãþile chimice ale aldehidelor
5. Proprietãþile chimice ale cetonelor
6. Oxidarea aldehidelor cu reactiv Tollens
7. Oxidarea compuºilor carbonilici cu reactivul 

Fehling
8. Oxidarea compuºilor carbonilici cu soluþie 

acidulatã de permanganat de potasiu
9. Autooxidarea benzaldehidei
10. Reacþia compuºilor carbolinici cu 2,4-DNPH
11. Identificarea aldehidelor cu reactiv Schiff
12. Obþinerea novolacului
13. Obþinerea bachelitei
14. Probã de evaluare
15. Utilizãrile compuºilor carbonilici

chimie

• Recomandat pentru cinci ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Acizi carboxilici

1. Clasificarea acizilor carboxilici
2. Proprietãþile fizice ale acizilor carboxilici
3. Punctele de topire ale acizilor carboxilici
4. Punctele de fierbere ale acizilor carboxilici
5. Conductibilitatea electricã a soluþiilor acizilor 

carboxilici
6. Sublimarea acizilor carboxilici aromatici
7. Solidificarea acidului acetic
8. Obþinerea acidului acetic
9. Obþinerea acizilor carboxilici prin oxidarea 

energicã a alcoolilor
10. Obþinerea acidului oxalic
11. Acþiunea acizilor asupra indicatorilor
12. Reacþia acizilor carboxilici cu metalele
13. Reacþia acizilor carboxilici cu oxizii
14. Reacþia acizilor carboxilici cu carbonaþii ºi 

bicarbonaþii
15. Reacþia acizilor carboxilici cu bazele
16. Determinarea experimentalã a concentraþiei 

unui acid
17. Reacþia de esterificare
18. Descompunerea acidului formic
19. Proprietãþile reducãtoare ale acidului formic
20. Descompunerea acidului oxalic
21. Izomerizarea acidului maleic
22. Probã de lucru (I)
23. Probã de lucru (II)
24. Utilizãrile acizilor carboxilici

chimie

• Recomandat pentru zero ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Derivaþi funcþionali ai acizilor carboxilici

1. Clasificarea esterilor
2. Proprietãþile fizice ale esterilor
3. Punctele de fierbere ale esterilor
4. Obþinerea acetatului de butil
5. Hidroliza alcalinã a esterilor
6. Utilizãrile esterilor
7. Clasificarea amidelor
8. Proprietãþile fizice ale amidelor
9. Obþinerea benzamidei
10. Hidroliza acidã a acetamidei
11. Hidroliza bazicã a acetamidei
12. Identificarea ureei

chimie

• Recomandat pentru patru ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Aminoacizi

1. Clasificarea aminoacizilor
2. Proprietãþile fizice ale aminoacizilor
3. Conductibilitatea electrica a soluþiilor de 

aminoacizi
4. Soluþiile de aminoacizi. Soluþii tampon
5. Obþinerea unor combinaþii complexe
6. Identificarea aminoacizilor (I)
7. Identificarea aminoacizilor (II)
8. Identificarea aminoacizilor (III)
9. Obþinerea peptidelor

chimie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Izomeria alcanilor

1. Definirea izomerilor
2. Ramificare
3. Izomerii pentanului
4. Denumirea izomerilor
5. Aplicaþie
6. Construcþie izomeri

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Geometria moleculelor hidrocarburilor saturate

1. Hibridizarea atomului de carbon
2. Formarea moleculei de metan
3. Catene de atomi de carbon
4. Formarea moleculei de etan
5. Aplicaþie

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reacþia de halogenare (alcani)

1. Reacþia de halogenare
2. Compuºii halogenaþi ai metanului
3. Halogenarea propanului
4. Bromurarea n-heptanului. Ecuaþia generalã a 

halogenãrii

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reacþia de dehidrogenare (alcani)

1. Dehidrogenarea n-butanului
2. Condiþii de reacþie
3. Reformarea cataliticã
4. Aplicaþii industriale. Prelucrarea termicã a 

petrolului

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reacþia de cracare (alcani)

1. Cracarea n-butanului
2. Cracare ºi pirolizã
3. Cracarea petrochimicã
4. Aplicaþii
5. Aplicaþii. Problemã de calcul stoechiometric

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reacþia de oxidare (alcani)

1. Oxidarea parþialã a alcanilor superiori
2. Oxidarea parþialã a metanului
3. Oxidarea parþialã a metanului. Experiment
4. Problemã

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Chimizarea metanului

1. Schema chimizãrii
2. Chimizarea prin halogenare
3. Chimizarea prin oxidare
4. Chimizarea prin pirolizã
5. Clatraþii de metan - problemã

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Compuºi halogenaþi (1)

1. Definirea compuºilor halogenaþi
2. Denumirea compuºilor halogenaþi
3. Reguli de denumire
4. Modele de compuºi halogenaþi
5. Clasificarea compuºilor halogenaþi

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Compusi halogenati (2)

1. Reactivitatea derivaþilor halogenaþi alifatici 
saturaþi

2. Reactivitatea derivaþilor halogenaþi alifatici 
nesaturaþi ºi aromatici

3. Izomeria derivaþilor halogenaþi
4. Exerciþiu - izomeri

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Compuºi halogenaþi (3)

1. Prepararea clorurii de etil
1. Reactivitatea derivaþilor halogenaþi alifatici 

saturaþi
2. Reactivitatea derivaþilor halogenaþi alifatici 

nesaturaþi ºi aromatici
2. Hidroliza derivaþilor monohalogenaþi
3. Hidroliza derivaþilor polihalogenaþi
3. Izomeria derivaþilor halogenaþi
4. Exerciþiu - izomeri
4. Identificarea produsilor de reacþie

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Compuºi halogenaþi (4)

1. Formarea de nitrili
2. Alchilarea amoniacului
3. Alchilarea arenelor
4. Dehidrohalogenarea
5. Reacþia cu magneziul

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Hidrocarburi (1)

1. Caracteristici generale. Catene liniare ºi 
ramificate

2. Caracteristici generale. Catene ciclice
3. Caracteristici generale. Compuºi aromatici
4. Izomeria de catenã
5. Problemã

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Hidrocarburi (2)

1. Caracteristicile generale ale alcanilor
2. Denumirea izoalcanilor
3. Radicalii monovalenþi ai alcanilor
4. Utilizarile alcanilor

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Hidrocarburi (3)

1. Alchene. Caracteristici generale ºi izomerie
2. Prepararea etenei din etanol
3. Adiþia de halogen
4. Oxidarea blândã a alchenelor
5. Oxidarea energicã ºi arderea alchenelor

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Hidrocarburi (4)

1. Caracteristicile generale ale alcadienelor
2. Prepararea butadienei din etanol
3. Adiþia bromului la butadienã
4. Polimerizarea alcadienelor. Utilizãri

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Hidrocarburi (5)

1. Caracteristicile generale ale alchinelor
2. Prepararea acetilenei
3. Adiþia apei la acetilenã
4. Adiþia bromului la acetilenã
5. Reacþia alchinelor cu reactivul Fehling

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

Hidrocarburi (6)

1. Structura arenelor mononucleare
2. Izomeria arenelor mononucleare
3. Orientarea substituenþilor
4. Hidrocarburi aromatice polinucleare
5. Problemã

chimie

• Recomandat pentru o ora de predare.


