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Definirea statutului curriculumului
Varianta modernizată a Curriculumului la Chimie se axează pe competenţele-cheie,
stabilite pentru sistemul de învăţămînt din Republica Moldova, conform cadrului de
referinţă european în domeniu. Competenţele sînt necesare pentru formare şi dezvoltare
personală, cetăţenie activă, muncă şi incluziune socială, în scopul îmbunătăţirii calităţii
vieţii. Curriculumul la disciplina Chimie pentru clasele a X-a–a XII-a este parte componentă a Curriculumului Naţional modernizat, elaborat în baza standardelor educaţionale de competenţă, şi reprezintă un document normativ şi un instrument didactic pentru organizarea eficientă a procesului educaţional la chimie în liceu, la profilurile real,
umanist, arte, sport. Structura curriculumului include: preliminarii, concepţia didactică
a disciplinei, competenţe-cheie/transversale, competenţe transdisciplinare, competenţe
specifice, repartizarea temelor pe clase şi pe unităţi de timp, subcompetenţe corelate cu
conţinuturi şi activităţi de învăţare–evaluare recomandate, strategii didactice, strategii
de evaluare, lista bibliografică.
Funcţiile curriculumului liceal pentru disciplina Chimie
Funcţia normativă determină implementarea obligatorie şi integrală a curriculumului în liceu şi constituie baza elaborării manualelor, ghidurilor metodologice şi a materialelor didactice la chimie.
Funcţia axiologică urmăreşte formarea la elevi a valorilor ca elemente ale competenţelor.
Funcţia ştiinţifică constă în prezentarea structurată, logică a noţiunilor, legilor şi a
teoriilor de bază ale chimiei, concretizarea volumului şi nivelului conţinuturilor, toate
acestea fiind corelate cu curriculumul gimnazial.
Funcţia procesuală se rezumă la crearea condiţiilor de formare la elevi a experienţelor
de rezolvare autonomă a problemelor specifice chimiei şi protecţiei mediului, inclusiv
aplicarea strategiilor interactive şi creative pentru procesarea, transformarea şi prezentarea informaţiei.
Funcţia evaluativă constă în asigurarea suportului pentru evaluarea competenţelor
specifice chimiei şi elaborarea instrumentelor, criteriilor de evaluare.
Funcţia metodologică presupune corelarea conţinuturilor cu strategiile didactice şi
subcompetenţele, proiectarea activităţilor de învăţare–evaluare de către cadrele didactice
şi dobîndirea achiziţiilor cognitive (cunoştinţe, capacităţi, abilităţi) şi valorice (atitudini,
experienţă) din domeniul chimiei.
Modalităţi de aplicare
Cadrele didactice vor utiliza acest document pentru proiectarea didactică, elaborarea şi aplicarea tehnologiilor educaţionale moderne, formarea şi evaluarea competenţelor elevilor. Autorii manualelor, ghidurilor şi ai altor materiale didactice vor respecta
integral acest document, evitînd suprasolicitarea informaţională. Părinţii şi factorii de
decizie vor utiliza curriculumul pentru monitorizarea calităţii procesului educaţional
la chimie.
Beneficiarii
Curriculumul la Chimie este destinat cadrelor didactice, elevilor din clasele a X-a –a
XII-a de la profilurile real, umanist, arte, sport, părinţilor, autorilor de manuale şi de alte
materiale didactice, factorilor de decizie, tuturor factorilor educaţionali.
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Administrarea disciplinei
Statutul
disciplinei

Aria
curriculară

Clasa, profilul

Obligatorie Matematică
şi Ştiinţe

Nr. de unităţi
de conţinuturi pe
clase
8
9
12
6

a X-a (real)
a XI-a (real)
a XII-a (real)
a X-a (umanist, arte,
sport)
a XI-a (umanist, arte,
6
sport)
a XII-a (umanist, arte,
6
sport)
Notă: Unităţile de conţinuturi reprezintă temele majore ale disciplinei.

Nr.
de ore pe an
102
68
102
34
34
34

I. Concepţia didactică a disciplinei
Definirea disciplinei Chimie
Chimia este o ştiinţă fundamentală a naturii, avînd ca obiect de studiu elementele
chimice, substanţele simple şi compuse, transformările lor şi legile care le dirijează.
Statutul disciplinei în planul de învăţămînt
Conform planului de învăţămînt, Chimia reprezintă o disciplină din aria curriculară
„Matematică şi Ştiinţe”, obligatorie pentru învăţămîntul liceal la profilurile real, umanist,
arte, sport.
Valoarea formativă a disciplinei
Competenţa şcolară este un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice
de realizare, adaptate vîrstei şi nivelului cognitiv al elevilor, în vederea rezolvării unor
probleme cu care aceştia se pot confrunta în viaţa reală.
Procesul educaţional la chimie este orientat spre formarea la elevi a următoarelor
competenţe specifice:
• competenţa de a dobîndi cunoştinţe fundamentale, abilităţi şi valori din domeniul
chimiei;
• competenţa de a comunica în limbajul specific chimiei;
• competenţa de a rezolva probleme/situaţii-problemă;
• competenţa de a investiga experimental substanţele şi procesele chimice;
• competenţa de a utiliza inofensiv substanţele chimice.
Competenţele specifice disciplinei s-au dedus în temeiul competenţelor-cheie, al
competenţelor transdisciplinare, al potenţialului formativ al disciplinei, al particularităţilor ariei curriculare şi al celor de vîrstă ale elevilor. Învăţarea chimiei deschide posibilităţi pentru dobîndirea achiziţiilor fundamentale din acest domeniu şi aprecierea
valorilor ştiinţifice naţionale/universale.
4

Utilizarea formulelor, ecuaţiilor chimice, a modelelor şi schemelor pentru reprezentarea şi explicarea compoziţiei, a structurii şi proprietăţilor substanţelor dezvoltă
gîndirea abstractă şi gîndirea critică ale elevilor. Rezolvarea şi crearea exerciţiilor, problemelor şi situaţiilor-problemă prin aplicarea şi transferul algoritmilor chimici studiaţi
favorizează înţelegerea avantajelor pe care le oferă chimia în soluţionarea problemelor
contemporaneităţii.
Investigarea experimentală a proprietăţilor şi a obţinerii substanţelor chimice, studierea acţiunii unor produse şi procese chimice asupra omului şi a mediului atestă necesitatea de a asigura securitatea personală şi socială şi de a promova modul sănătos de
viaţă. Efectuarea experienţelor de laborator şi a lucrărilor practice conform instrucţiunilor propuse şi respectarea regulilor de securitate asigură suportul pentru utilizarea
inofensivă a substanţelor în diverse situaţii cotidiene.
Elaborarea unor proiecte, comunicări, lucrări creative, efectuarea investigaţiilor experimentale la chimie oferă elevilor oportunităţi pentru manifestarea creativităţii şi independenţei în gîndire şi acţiune, a interesului cognitiv şi a încrederii în forţele proprii, a perseverenţei în rezolvarea problemelor şi a responsabilităţii în luarea deciziilor.
Principiile specifice ale predării–învăţării disciplinei Chimie
• Principiul cunoaşterii ştiinţifice a substanţelor şi fenomenelor. Cunoaşterea ştiinţifică a
substanţelor şi fenomenelor se bazează pe observaţie şi investigare experimentală.
• Principiul funcţionalităţii cunoştinţelor chimice. Principiul constă în aplicarea practică a cunoştinţelor despre utilizarea substanţelor şi reacţiilor chimice în scopul rezolvării problemelor şi situaţiilor cotidiene, pentru protecţia mediului şi a sănătăţii personale
şi sociale.
• Principiul sistematizării şi continuităţii în proiectarea şi rezolvarea situaţiilor-problemă. Aplicarea principiului presupune efortul profesorului de a crea la lecţii un sistem de
situaţii-problemă, de a susţine şi a stimula elevii în rezolvarea lor.
• Principiul individualizării şi diferenţierii activităţii de învăţare la chimie. Pornind
de la convingerea că toţi elevii pot avea succes, aplicarea acestui principiu asigură egalizarea şanselor de reuşită şi permite dezvoltarea potenţialului creativ individual în ritm
propriu, a capacităţii de a rezolva probleme în mod independent. Diferenţierea implică
crearea multitudinii de condiţii pentru satisfacerea intereselor, aptitudinilor şi capacităţilor elevilor şi presupune posibilitatea rezolvării de către liceeni a problemelor de complexitate diferită.
• Principiul cooperării în activitatea de învăţare a chimiei. Cooperarea în activitatea de învăţare a chimiei reprezintă lucrul în comun pentru realizarea unor obiective comune. Lucrînd
împreună, urmează ca fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească performanţele proprii
şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi membri ai grupului.
• Principiul stimulării motivaţiei de învăţare a chimiei şi a creativităţii. Formarea motivaţiei de învăţare a chimiei necesită o muncă perseverentă şi un efort îndelungat, de aceea cadrele
didactice au misiunea de a încuraja învăţarea şi acţiunile inovatoare ale elevilor, de a crea un
mediu în care să predomine relaţiile de deschidere, valorizarea ideilor noi, originale.
• Principiul autoevaluării şi al evaluării ghidate a rezultatelor învăţării chimiei. Autoevaluarea este o cale spre autocunoaştere şi le poate oferi elevilor încredere în sine şi
motivaţie pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare la chimie, în raport cu obiectivele propuse.
5

Orientări generale de predare–învăţare a disciplinei Chimie
Pentru formarea competenţelor este necesar ca elevii să dobîndească cunoştinţe fundamentale la disciplină; să-şi dezvolte deprinderi de a utiliza cunoştinţele în situaţii simple
pentru a le înţelege; să rezolve variate tipuri de probleme, asimilînd algoritmi noi şi conştientizînd astfel funcţionalitatea cunoştinţelor; să rezolve situaţii-probleme din viaţa cotidiană.
Conţinuturile şi activităţile de învăţare–evaluare recomandate de curriculum vor asigura suportul pentru formarea competenţelor specifice proiectate, stimulînd elevii să
comunice într-un limbaj ştiinţific argumentat, să propună idei şi soluţii de rezolvare a
problemelor, să investigheze experimental comportarea substanţelor chimice şi să acţioneze autonom şi creativ în diferite situaţii de viaţă. Accentul se va pune pe explicarea
utilizării substanţelor în funcţie de compoziţia – structura – tipul legăturii chimice –
proprietăţile fizice şi chimice – obţinerea şi influenţa lor asupra omului şi a mediului.
Cadrele didactice vor efectua instructajul elevilor cu referire la respectarea regulilor de
securitate a muncii, vor acorda atenţie realizării cu precizie a instrucţiunilor de lucru, a
operaţiilor experimentale şi efectuării măsurărilor, utilizării eficiente şi inofensive a substanţelor. Investigarea experimentală în vederea cunoaşterii proprietăţilor şi identificării
unor substanţe va fi urmată de elaborarea rapoartelor de activitate experimentală, care
vor include: obiective, modul de lucru, observări efectuate, interpretarea rezultatelor,
formularea concluziilor.
La rezolvarea problemelor de chimie se va pune accentul pe analiză, deducerea algoritmilor, evaluarea metodelor de rezolvare, formularea concluziilor. În procesul educaţional la chimie elevii îşi vor forma competenţe de învăţare, inclusiv prin: activităţi de
elaborare a obiectivelor personale de învăţare, planificarea învăţării în mod individual
sau în grup, realizarea lucrărilor de laborator, experimentale şi creative.
În acest scop se vor utiliza metode de cunoaştere ştiinţifică (problematizarea, modelarea, algoritmizarea, schematizarea, observarea, experimentul chimic, abstractizarea, analiza, sinteza, generalizarea) şi diverse resurse didactice, inclusiv calculatorul şi resursele
digitale necesare pentru selectarea, prelucrarea şi prezentarea informaţiilor chimice noi.
Elevii profilului real vor studia chimia în clasele X–XI–XII, corespunzător 3-2-3 ore
pe săptămînă: chimia generală şi anorganică (în clasa a X-a), chimia organică (în clasa a XI-a), chimia organică şi generală (clasa a XII-a). Elevii profilurilor umanist, arte,
sport vor studia chimia în clasele a X-a–a XII-a, corespunzător 1-1-1 ore pe săptămînă: chimia generală şi anorganică (clasa a X-a), chimia organică (clasele a XI-a–
a XII-a). Cadrele didactice au libertatea de a completa strategiile didactice recomandate cu
metode, procedee şi tehnici noi necesare pentru formarea competenţelor elevilor.
Orientarea la formarea de valori şi atitudini – constituente ale competenţelor
Fundamentul valoric al formării competenţelor elevilor în procesul educaţional la
chimie îl constituie creativitatea, independenţa, obiectivitatea, toleranţa faţă de opiniile
altora, interesul, perseverenţa, iniţiativa şi capacitatea de a colabora în activităţi de predare–învăţare–evaluare. Chimia dezvoltă interesul cognitiv şi curiozitatea elevilor, oferă
posibilităţi de a explora natura şi de a cerceta substanţele şi transformările lor, provocînd
satisfacţia descoperirii, uimirea şi bucuria. Chimia oferă elevilor modalităţi ştiinţifice de
lucru necesare pentru explicarea lumii înconjurătoare şi a acţiunii substanţelor asupra
organismului uman, înţelegerea utilizării substanţelor în funcţie de compoziţia, structura, proprietăţile şi obţinerea lor. Cadrele didactice vor crea la lecţii un climat favorabil,
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deschis pentru relaţii de cooperare, bazate pe valori general-umane, respect reciproc,
dialog, toleranţă, tact, consens şi empatie.
II. Competenţe-cheie/transversale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi;
Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat;
Competenţe de comunicare într-o limbă străină;
Competenţe acţional-strategice;
Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare;
Competenţe interpersonale, civice, morale;
Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
Competenţe digitale în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC);
9. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori);
10. Competenţe antreprenoriale.
III. Competenţe transdisciplinare pentru treapta liceală de
învăţămînt
Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi
• Competenţe de a stăpîni metodologia de integrare a cunoştinţelor de bază despre
natură, om şi societate în scopul satisfacerii nevoilor şi acţionării pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale.
Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat
• Competenţe de a comunica argumentat în limba maternă/limba de stat în situaţii
reale ale vieţii.
• Competenţe de a comunica într-un limbaj ştiinţific argumentat.
Competenţe de comunicare într-o limbă străină
• Competenţe de a comunica argumentat într-o limbă străină în situaţii reale ale
vieţii.
Competenţe de bază în Matematică, Ştiinţe şi Tehnologie
• Competenţe de a organiza activitatea personală în condiţiile tehnologiilor aflate în
permanentă schimbare.
• Competenţe de a dobîndi şi a stăpîni cunoştinţe fundamentale din domeniile Matematică, Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii în raport cu nevoile sale.
• Competenţe de a propune idei noi în domeniul ştiinţific.
Competenţe acţional-strategice
• Competenţe de a-şi proiecta activitatea, de a vedea rezultatul final, de a propune
soluţii de rezolvare a situaţiilor-problemă din diverse domenii.
• Competenţe de a acţiona autonom şi creativ în diferite situaţii de viaţă pentru protecţia mediului.
Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC)
• Competenţe de a utiliza în situaţii reale instrumentele cu acţiune digitală.
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• Competenţe de a crea documente în domeniul comunicativ şi informaţional şi a
utiliza serviciile electronice, inclusiv reţeaua Internet, în situaţii reale.
Competenţe interpersonale, civice, morale
• Competenţe de a colabora în grup/echipă, a preveni situaţiile de conflict şi a respecta opiniile colegilor.
• Competenţe de a manifesta o poziţie activă civică, solidaritate şi coeziune socială
pentru o societate nondiscriminatorie.
• Competenţe de a acţiona în diferite situaţii de viaţă în baza normelor şi valorilor
moral-spirituale.
Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare
• Competenţe de gîndire critică asupra activităţii sale în scopul autodezvoltării continue şi autorealizării personale.
• Competenţe de a-şi asuma responsabilităţi pentru un mod sănătos de viaţă.
• Competenţe de a se adapta la condiţii şi situaţii noi.
Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori)
• Competenţe de a se orienta în valorile culturii naţionale şi ale culturilor altor etnii
în scopul aplicării lor creative şi autorealizării personale.
• Competenţe de toleranţă faţă de valorile interculturale.
Competenţe antreprenoriale
• Competenţe de a stăpîni cunoştinţe şi abilităţi de antreprenoriat în condiţiile economiei de piaţă în scopul autorealizării în domeniul antreprenorial.
• Competenţe de a-şi alege conştient viitoarea arie de activitate profesională.

a XI-a

a XII-a

IV. Competenţele specifice ale disciplinei Chimie

a X-a

1. Competenţa de a dobîndi cunoştinţe fundamentale, abilităţi şi valori din domeniul
chimiei;
2. Competenţa de a comunica în limbajul specific chimiei;
3. Competenţa de a rezolva probleme/situaţii-problemă;
4. Competenţa de a investiga experimental substanţele şi procesele chimice;
5. Competenţa de a utiliza inofensiv substanţele chimice.

a XI-a

V.	Repartizarea temelor pe clase şi pe unităţi de timp
Clasa
a X-a

Temele
PROFIL REAL
Chimia generală şi anorganică
1. Noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei. Reacţiile chimice
2. Structura atomului şi legea periodicităţii
3. Legătura chimică şi structura substanţei
4. Soluţiile. Disociaţia electrolitică
5. Procesele de oxidoreducere
6. Nemetalele
8

Nr. ore
102
15
11
11
21
8
19

a XII-a

7. Metalele
8. Importanţa şi rolul substanţelor anorganice pentru viaţa şi sănătatea
omului
Chimia organică
1. Bazele teoretice ale chimiei organice
2. Hidrocarburile (Alcanii. Cicloalcanii. Halogenoderivaţii alcanilor. Alchenele. Alchinele. Alcadienele. Arenele. Sursele naturale de hidrocarburi
şi prelucrarea lor)
3. Derivaţii funcţionali ai hidrocarburilor (Alcoolii. Fenolii. Aminele.
Compuşii carbonilici: aldehidele şi cetonele. Acizii carboxilici şi esterii)
Recapitulare
Chimia organică, analitică şi generală
1. Compuşii organici cu importanţă vitală şi industrială
1.1. Compuşii organici cu importanţă vitală (Grăsimile. Hidraţii de
carbon. Aminoacizii. Proteinele. Vitaminele. Fermenţii)
1.2. Compuşii macromoleculari sintetici
1.3. Generalizarea cursului de chimie organică
2. Reacţiile în producere şi în analiza chimică
2.1. Legităţile decurgerii reacţiilor chimice
2.2. Noţiune de tehnologie chimică
2.3. Noţiune de analiză chimică
3. Diversitatea şi unitatea chimică a lumii substanţelor
4. Chimia în viaţa societăţii
PROFILURILE UMANIST, ARTE, SPORT
Chimia generală, analitică şi anorganică
1. Noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei. Reacţii chimice
2. Structura atomului şi legea periodicităţii. Legătura chimică
3. Soluţiile. Disociaţia electrolitică
4. Nemetalele
5. Metalele
Recapitulare
Chimia organică
1. Bazele teoretice ale chimiei organice.
Hidrocarburile (Alcanii. Alchenele. Alchinele. Alcadienele. Arenele)
2. Alcoolii. Fenolii. Aminele
Recapitulare
Chimia organică
1. Aldehidele, acizii carboxilici, esterii
2. Compuşii organici cu importanţă vitală
(Grăsimile. Hidraţii de carbon. Aminoacizii. Proteinele)
3. Compuşii macromoleculari sintetici
4. Legătura genetică dintre compuşii organici şi anorganici
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12
5
68
6
33
25
4
102
29

50

15
8
34
6
9
6
6
5
2
34
21
11
2
34
12
13
5
4

10
11

Tema

5

15
11
11
21
8
19
12
5

• Influenţa chimiei asu- (şi invers).
• Să explice noţiunile:
– atom, element chimic, simbol chimic, masă atomică pra vieţii omului şi a • Determinarea masei unui gaz cunoscînd volumul
lui (în condiţii normale) şi invers.
relativă, valenţă, electronegativitate, grad de oxidare; mediului.
– moleculă, formulă chimică (moleculară), masă • Importanţa studierii • Alcătuirea ecuaţiilor chimice pentru diferite tipuri
de reacţii chimice: de combinare, de descompunere,
moleculară relativă, substanţă simplă şi compusă; chimiei.
– cantitate de substanţă, masă, masă molară, volum • Noţiunile fundamen- de substituţie, de schimb.
tale ale chimiei.
• Comentarea aspectului calitativ şi cantitativ al ecuamolar, numărul lui Avogadro;
ţiilor chimice.
– reacţie chimică, ecuaţie chimică (moleculară), • Legea constanţei
Rezolvarea problemelor:
reacţii de combinare, de descompunere, de substi- compoziţiei.
tuţie, de schimb;
• Legea conservării
• Calcule în baza corelaţiei între cantitatea de substanţă, masa, volumul, numărul de particule a sub– reacţie exotermă, reacţie endotermă, efectul ter- masei substanţelor.
mic al reacţiei chimice, ecuaţii termochimice, reac- • Legea lui Avogadro şi stanţei, numărul lui Avogadro (ν, m, V, N, NA).
• Calcule în baza ecuaţiilor chimice (ν, m, V a subconsecinţele ei.
ţii reversibile şi ireversibile, rapide şi lente.
• Să opereze corect cu noţiunile fundamentale ale • Reacţii chimice. Cla- stanţei).
chimiei, cu denumirile substanţelor în situaţii de sificarea lor după dife- • Calcule în baza ecuaţiilor termochimice: corelaţia
dintre masa/volumul substanţei, cantitatea de călrite criterii.
comunicare orală şi scrisă.
• Să rezolve probleme: de determinare a efectului • Noţiuni de reacţii re- dură, efectul termic; determinarea masei/volumului
termic al reacţiei; de calcul în baza ecuaţiilor chi- versibile şi ireversibile, substanţei după cantitatea de căldură; alcătuirea ecuaţiei termochimice după masa/volumul substanţei şi
rapide şi lente.
mice şi termochimice.
• Să exemplifice importanţa efectului termic în pro- • Efecte termice ale re- cantitatea de căldură.
• Rezolvarea unor probleme/situaţii-problemă cu
acţiilor chimice.
ducere, energetică, procese vitale.
• Să aplice legile fundamentale ale chimiei la rezol- Reacţii endo- şi exo- conţinut aplicativ.
Activitate creativă (în grup):
varea exerciţiilor şi problemelor.
terme.
• Calcule termochimi- • Elaborarea şi prezentarea unei lucrări creative pri• Să aprecieze valoarea legilor fundamentale ale
vind corelaţia noţiunilor de bază ale chimiei; arguce şi importanţa lor.
chimiei pentru dezvoltarea ştiinţei.
mentarea importanţei studierii chimiei.
• Să elaboreze şi să prezinte o lucrare creativă privind corelaţia noţiunilor de bază ale chimiei.
2. Structura atomului şi legea periodicităţii
• Să explice noţiunile: izotop, nucleu, proton, elec- • Compoziţia atomu- Exerciţii:
• Prezentarea configuraţiilor electronice ale atomilor
tron, neutron; nivel şi subnivel energetic, orbital, lui.
valenţă posibilă, electronegativitate, oxidant, redu- • Structura atomului/ elementelor din perioadele I–IV ale SP, determinarea
modelul nuclear al
valenţelor şi gradelor de oxidare posibile.
cător.

Subcompetenţe
Activităţi de învăţare–
Conţinuturi
Eleva/elevul va fi capabilă/capabil:
evaluare (recomandate)
1. Noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei. Reacţiile chimice
• Să descrie obiectul de studiu al chimiei.
• Obiectul de studiu al Instructaj: Respectarea tehnicii securităţii în labora• Să argumenteze legătura chimiei cu alte ştiinţe
chimiei.
torul şcolar de chimie.
(matematica, fizica, biologia, geografia etc.).
• Corelaţia chimiei cu Exerciţii:
• Să estimeze influenţa chimiei asupra vieţii omului alte ştiinţe.
• Alcătuirea formulelor chimice după valenţă, grad de
şi a mediului; importanţa studierii.
oxidare, sarcinile ionilor şi denumirile substanţelor

Noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei. Reacţiile chimice
Structura atomului şi legea periodicităţii
Legătura chimică şi structura substanţei
Soluţiile. Disociaţia electrolitică
Procesele de oxidoreducere
Nemetalele
Metalele
Importanţa şi rolul substanţelor anorganice pentru viaţa şi să8.
nătatea omului

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nr.
temei

Din ele
35
6
6
Rezolvarea proEvaluare
Predare–
Lucrări
blemelor, exersumaînvăţare
practice
sarea
tivă
8
6
1
7
3
1
5
5
1
12
6
2
1
5
3
11
4
3
1
7
3
1
1

3 ore pe săptămînă
Repartizarea orelor (recomandată)
Total ore
102
55

PROFILUL REAL. Clasa a X-a. Chimia generală şi anorganică

VI. Subcompetenţe, conţinuturi, activităţi de învăţare–evaluare pe clase
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atomului. Izotopi.
• Compararea structurii atomilor din aceeaşi grupă şi
• Structura învelişuri- subgrupă; aceeaşi perioadă; din subgrupa principală şi
lor electronice ale ato- secundară a unei grupe; compararea particulelor elemilor elementelor peri- mentare, a compoziţiei izotopilor a unui element.
oadelor I–IV ale SP pe • Caracterizarea elementelor chimice din perioadele
nivele energetice, sub- I–IV conform algoritmului: 1) simbolul; 2) numărul
nivele, orbitali.
de ordine; 3) perioada; 4) grupa, subgrupa; 5) masa
• Configuraţiile elec- atomică relativă; 6) structura atomului (sarcina nucletronice ale atomilor
ului, numărul de protoni, neutroni şi electroni, reparelementelor perioade- tizarea electronilor pe nivele energetice şi subnivele,
lor I–IV ale SP, valenţe- configuraţia electronică); 7) electronii de valenţă, vale şi gradele de oxidare lenţele, gradele de oxidare posibile; 8) element s-, pposibile.
sau d; 9) metal/nemetal; 10) formula, denumirea sub• Legea periodicităţii. stanţei simple; 11) formulele, denumirile şi caracterul
• Cauza periodicităţii. oxidului, hidroxidului superior (pentru elementele s-,
Sensul fizic al legii pe- p-); 12) formula, denumirea şi caracterul compusului
riodicităţii.
hidrogenat (la nemetale).
• Schimbarea periodi- • Aranjarea elementelor/substanţelor în ordinea creşcă a proprietăţilor ele- terii/descreşterii proprietăţilor periodice.
mentelor din subgru- Rezolvarea problemelor:
pele principale şi a
• Deducerea proprietăţilor substanţei după poziţia
compuşilor lor.
elementului în SP.
• Caracteristica ele• Compararea proprietăţilor elementelor şi compuşimentului chimic în
lor în baza legităţilor Sistemului periodic.
funcţie de poziţia lui în • Rezolvarea unor probleme/situaţii-problemă cu
Sistemul periodic.
conţinut aplicativ.
• Importanţa Legii pe- Activitate experimentală:
riodicităţii.
Experiment demonstrativ:
• Schimbarea periodică a proprietăţilor substanţelor
simple şi compuse.
Activitate creativă (individuală/în grup):
• Elaborarea şi prezentarea unei lucrări creative, de exemplu, la tema: „Elemente chimice cu importanţă vitală”.

3. Legătura chimică şi structura substanţei
Exerciţii:
• Să explice noţiunile: legătură chimică, legătură • Tipuri de legătură
covalentă, legătură covalentă nepolară, legătură co- chimică: covalentă (ne- • Compararea diferitor tipuri de legătură chimică
valentă polară, legătură unitară, dublă, triplă, legă- polară şi polară), ioni- după diverse criterii: principiul de formare, tipul atomilor, reţeaua cristalină, proprietăţile fizice ale subtură σ şi π, legătură donor-acceptoare (pe exem- că, metalică,
stanţelor.
plu NH4+); ioni, legătură ionică, legătură metalică, de hidrogen.
legătură de hidrogen; reţea cristalină moleculară, • Mecanismul donoro- • Modelarea şi compararea reţelelor cristaline.
atomică, ionică, metalică.
acceptor de formare a • Modelarea schemelor de formare: a legăturii cova• Să modeleze formarea legăturilor chimice:
lente prin formule electronice, formule de structulegăturii covalente.
covalente prin formule electronice şi formule de
• Reţele cristaline mo- ră (H2, Hal2, O2, N2, Cn; HHal, H2O, H2S, NH3, CH4,
structură; ionice prin formule electronice.
leculare, atomice, ioni- CO2, SiO2); a legăturii ionice (metale: grupele I–II/ne• Să compare: proprietăţile atomilor şi ionilor în baza ce, metalice.
metale grupele VI–VII) prin formule electronice.
configuraţiei/structurii electronice; proprietăţile fizice • Structura şi propri- • Alcătuirea configuraţiei electronice a ionilor (pe
ale substanţelor cu diferite tipuri de reţele cristaline. etăţile substanţelor cu exemple de Na+, Ca2+, Cl-, S2-).
• Să descrie formarea legăturii donor-acceptoare în diferite tipuri de legă- • Compararea structurii şi proprietăţilor atomilor şi
ionul de amoniu NH4+ şi influenţa ei asupra pro- tură chimică.
ionilor (pe exemple de Na0, Na+; Ca0, Ca2+; Cl0, Cl-;
prietăţilor amoniacului.
S0, S2-).
• Să argumenteze: proprietăţile fizice specifice ale
Rezolvarea problemelor:
substanţelor HF, H2O, NH3 (lichid) datorită legătu• Alcătuirea formulelor substanţelor cu o anumită lerii de hidrogen; postulatele Teoriei atomo-molecugătură chimică/reţea cristalină.
lare în baza compoziţiei substanţei, tipului legăturii
• Prognozarea proprietăţilor fizice ale substanţelor în
şi a structurii chimice.
baza tipului de legătură chimică şi a reţelei cristaline.
• Să coreleze proprietăţile fizice ale metalelor cu
• Rezolvarea unor probleme/situaţii-problemă cu
specificul legăturii şi reţelei cristaline metalice şi
conţinut aplicativ.
particularităţile structurii atomilor metalelor.
Activitate experimentală:
• Să exemplifice corelaţia: compoziţia substanţei
Experienţa de laborator nr. 1:
– tipul legăturii chimice – tipul reţelei cristaline –
Studierea şi compararea proprietăţilor fizice ale subproprietăţile fizice – utilizarea.
stanţelor cu diferite tipuri de legătură chimică.
• Să cerceteze experimental proprietăţile fizice ale
Activitate creativă (individuală/în grup):
substanţelor cu diferite tipuri de legătură chimică.
• Deducerea/exemplificarea/argumentarea corelaţiei:
• Să aprecieze importanţa Teoriei atomo-moleculacompoziţia substanţei – tipul legăturii chimice – tipul
re pentru înţelegerea fenomenelor lumii înconjureţelei cristaline – proprietăţile fizice – utilizarea.
rătoare.

• Să coreleze numărul nivelului energetic cu tipul
subnivelelor, orbitalilor şi forma lor (s, p, d).
• Să reprezinte compoziţia atomului (protoni, neutroni, electroni), structura învelişurilor electronice ale atomilor elementelor cu numărul de ordine
Z =1-36 din Sistemul periodic (SP) prin formula şi
configuraţia electronică şi grafică.
• Să deducă din configuraţia electronică valenţele
şi gradele de oxidare posibile ale elementelor din
subgrupele principale.
• Să diferenţieze elementele din subgrupele principale şi secundare pe baza configuraţiei electronice.
• Să argumenteze cauza periodicităţii prin schimbarea periodică a structurii atomilor.
• Să compare proprietăţile periodice ale elemente
lor chimice din subgrupe principale: a) electronegativitatea, proprietăţile metalice şi nemetalice,
proprietăţile de oxidant şi reducător (în substanţe
simple); b) proprietăţile acidobazice ale compuşilor lor (oxizi, hidroxizi).
• Să exemplifice corelaţia dintre poziţia elementului
în Sistemul periodic, structura atomului şi proprietăţile lui.
• Să analizeze schimbarea periodică a proprietăţilor metalice ale substanţelor simple şi acidobazice
ale substanţelor compuse.
• Să caracterizeze elementele chimice din perioadele I–IV (subgrupele principale) în funcţie de poziţia lor în SP conform algoritmului.
• Să aprecieze importanţa Legii periodicităţii şi a
Teoriei structurii atomului pentru explicarea şi
prognozarea proprietăţilor substanţelor.
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• Să cerceteze experimental reacţia mediului dife• Rezolvarea unor probleme/situaţii-problemă cu
ritor soluţii (inclusiv de săruri (hidroliza)).
conţinut aplicativ.
• Să caracterizeze proprietăţile chimice ale acizilor,
Activitate experimentală:
bazelor, sărurilor prin ecuaţiile moleculare (EM),
Lucrarea practică nr. 1: Prepararea soluţiilor cu o
ionice complete (EIC) şi ionice reduse (EIR).
anumită parte de masă necesare pentru laboratorul
• Să aplice ecuaţiile ionice la deducerea metodede chimie.
lor de obţinere şi transformare a compuşilor anExperienţa de laborator nr. 2: Determinarea
organici.
pH-ului diferitor soluţii apoase cu ajutorul indicato• Să exemplifice importanţa reacţiilor de schimb
rului universal.
ionic.
Experienţa de laborator nr. 3: Hidroliza sărurilor.
• Să extrapoleze algoritmul rezolvării problemelor
Lucrarea practică nr. 2: Problemele experimentale la
pe baza ecuaţiilor chimice la interacţiuni în soluţii
tema „Disociaţia electrolitică”.
(cu aplicarea noţiunilor de parte de masă a subActivitate creativă (individuală/în grup):
stanţei dizolvate şi concentraţie molară a soluţiei).
• Eficienţa medicamentului în formă de pastilă, emul• Să rezolve probleme de calcul pe baza ecuaţiilor
sie, suspensie, soluţie (injecţii, picurătoare).
reacţiilor, dacă una din substanţele reactante este
• Eseu: „Soluţii în activitatea cotidiană”.
în exces.
• Examinarea experimentală a caracterului acidoba• Să elaboreze algoritmi de rezolvare a problemezic al unor substanţe utilizate în viaţa cotidiană (oţet,
lor experimentale, să realizeze activităţile experisodă, lapte, apă carbogazoasă etc.).
mentale planificate, respectînd tehnica securităţii.
5. Procesele de oxidoreducere
• Să exemplifice noţiunile: grad de oxidare, oxidant, • Reacţii de oxidoredu- Exerciţii:
reducător, reducere, oxidare, reacţii de oxidoredu- cere. Utilizarea practică • Stabilirea: gradelor de oxidare în compuşi, a agencere (ROR), ecuaţii electronice, bilanţ electronic. a ROR şi importanţa lor. ţilor oxidanţi şi reducători, a proceselor de oxidare şi
• Metoda bilanţului
• Să aplice metoda bilanţului electronic pentru
de reducere.
stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor de electronic.
• Aplicarea metodei bilanţului electronic.
oxidoreducere a compuşilor anorganici.
• Seria tensiunii meta- • Aplicarea seriei tensiunii metalelor pentru dedu• Să aprecieze domeniile de aplicare practică a pro- lelor.
cerea posibilităţii reacţiilor dintre metale şi soluţiile
ceselor de oxidoreducere (ROR) şi importanţa lor. • Coroziunea metalelor. apoase de acizi şi săruri.
• Să determine, utilizînd Seria tensiunii metalelor, Metodele de combatere Rezolvarea problemelor:
posibilitatea reacţiilor dintre metale şi apă, acizi, a coroziunii.
• Probleme/situaţii-problemă cu conţinut aplicativ pe
săruri.
baza reacţiilor de oxidoreducere.

4. Soluţiile. Disociaţia electrolitică
• Să definească noţiunile: soluţie, substanţă dizol- • Dizolvarea. Soluţiile. Exerciţii:
vată, solvent, dizolvare, soluţii saturate, nesatura- Solubilitatea substanţe- • Alcătuirea ecuaţiilor reacţiilor de disociere a acizilor, bazelor, a sărurilor neutre şi acide; a electroliţilor
te, partea de masă a substanţei dizolvate, densitatea lor în apă.
• Metode cantitative de tari şi slabi.
soluţiei, concentraţia molară, pH.
• Să explice: principiile de bază ale teoriei disoci- exprimare a compozi- • Caracterizarea proprietăţilor chimice generale ale
aţiei electrolitice (TDE); noţiunile de solubilitate, ţiei soluţiilor. Partea de acizilor, bazelor, sărurilor prin ecuaţiile moleculare
electrolit, neelectrolit, electrolit tare, electrolit de masă a substanţei di- (EM), ionice complete (EIC) şi ionice reduse (EIR).
tărie medie, electrolit slab, grad de disociere, acid, zolvate în soluţie. Con- • Compararea procesului de dizolvare cu cel de disociere.
bază, sare, bazicitatea acidului, sare acidă, pH, re- centraţia molară.
acţia de neutralizare, hidroliza sărurilor (în lumina • Calcule pe baza ecua- • Compararea ecuaţiilor de disociere a acizilor, bazeţiilor chimice cu parti- lor şi a sărurilor.
TDE).
• Realizarea transformărilor chimice (în baza reacţii• Să deducă algoritmii de rezolvare a problemelor ciparea soluţiilor.
lor de schimb ionic).
cu aplicarea noţiunilor: partea de masă a substan- • Teoria disociaţiei
electrolitice.
• Deducerea metodelor de obţinere şi transformare a
ţei dizolvate şi concentraţia molară.
• Disocierea apei. Me- compuşilor anorganici în baza reacţiilor ionice.
• Să aplice algoritmul de rezolvare a problemei
diul de reacţie, pH.
• Prognozarea mediului soluţiei apoase în funcţie de
pentru pregătirea soluţiei în practică.
• Să argumenteze: importanţa soluţiilor în medicină, • Interacţiuni în solu- compoziţia sării dizolvate.
în agricultură, în procesele vitale etc.; condiţiile de- ţiile de electroliţi: pro- Rezolvarea problemelor:
curgerii reacţiilor de schimb ionic; dependenţa me- prietăţile chimice ale • Calcule în baza corelaţiilor între partea de masă a
diului soluţiei de compoziţia sării dizolvate, impor- acizilor, bazelor, săru- substanţei dizolvate, masă/volumul soluţiei, densitatea soluţiei, concentraţia molară.
tanţa hidrolizei; caracterul reversibil al reacţiilor de rilor.
neutralizare în funcţie de tăria acidului şi a bazei. • Reacţia de neutraliza- • Determinarea părţii de masă a substanţei dizolvate
• Să compare procesul de dizolvare în apă a substan- re. Hidroliza sărurilor. în soluţie în urma adăugării substanţei/apei la o soluţelor cu diferite tipuri de legături chimice: cu disper- Importanţa hidrolizei. ţie cu o anumită parte de masă a substanţei dizolvate.
• Probleme de calcul pe • Calcule pe baza ecuaţiilor chimice, cunoscînd masa/
sarea pînă la molecule; pînă la ioni (disocierea).
• Să modeleze prin ecuaţii disocierea acizilor, bazelor, baza ecuaţiilor reacţi- volumul soluţiei, partea de masă sau concentraţia
a sărurilor neutre şi acide; a electroliţilor tari şi slabi. ilor, dacă una din sub- molară a substanţei dizolvate.
• Să interpreteze: disocierea acizilor, bazelor, a să- stanţele reactante este • Determinarea prin calcule în baza ecuaţiilor chimice a părţii de masă/concentraţiei molare a substanţei
rurilor neutre şi acide în funcţie de ionii obţinuţi în exces.
în soluţie.
în soluţie şi tăria electrolitului; disocierea apei şi
• Probleme de calcul pe baza ecuaţiilor reacţiilor,
formarea mediului neutru, acid, bazic în soluţii
dacă una din substanţele reactante este în exces.
apoase.
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Exerciţii:
• Compararea nemetalelor şi compuşilor lor hidrogenaţi după rolul biologic, utilizarea, obţinerea, proprietăţile fizice şi chimice.
• Caracterizarea obţinerii şi a proprietăţilor chimice
generale ale acizilor, sărurilor prin ecuaţiile moleculare (EM), ionice complete (EIC) şi ionice reduse
(EIR).
• Deducerea legăturii genetice dintre clasele de compuşi anorganici ai nemetalelor, utilizînd proprietăţile
lor chimice şi metodele de obţinere.
• Elaborarea schemelor de reper pentru exemplificarea reacţiilor acizilor azotic şi sulfuric cu metalele şi
nemetalele.
• Aplicarea metodei bilanţului electronic pentru
modelarea proprietăţilor chimice specifice ale acidului sulfuric concentrat şi ale acidului azotic concentrat şi diluat.
Activitate experimentală:
Experiment demonstrativ:
• Obţinerea amoniacului şi a clorurii de hidrogen,
identificarea şi argumentarea proprietăţilor lor.
• Reacţiile de identificare a anionilor: SO42-, PO43-,
CO32-/ HCO3-, NO3-, Cl- şi catonului NH4+.

Activitate experimentală:
Experiment demonstrativ:
• Examinarea pieselor şi/sau a mostrelor din metale şi
aliaje în corelaţie cu procesul de coroziune.
Activitate creativă (individuală/în grup):
• Investigarea influenţei aerului, apei, sărurilor şi a
apei sărate asupra coroziunii fierului.

lui, oxidului de carbon (IV), conform instrucţiu- • Acizii oxigenaţi (acidul Experienţa de laborator nr. 4: Reacţiile de identificanii lucrării practice.
azotic, acidul sulfuric, re a anionilor: SO42-, PO43-, CO32-/ HCO3-, Cl- şi catio• Să argumenteze: proprietăţile generale ale acizi- acidul fosforic).
nului NH4+.
lor oxigenaţi în baza TDE; proprietăţile chimice Obţinerea şi utilizarea Lucrarea practică nr. 3: Obţinerea şi proprietăţile negenerale, obţinerea sărurilor neutre pe baza legă- lor. Caracteristica pro- metalelor (a oxigenului şi a hidrogenului).
turilor genetice, prin ecuaţii moleculare, ionice; prietăţilor chimice ge- Lucrarea practică nr. 4: Obţinerea şi proprietăţile
importanţa sărurilor în viaţa omului.
nerale (HNO3, H2SO4, oxidului de carbon (IV).
• Să exemplifice: proprietăţile specifice ale acidu- H3PO4) şi specifice (acid Lucrarea practică nr. 5: Nemetalele.
lui sulfuric concentrat, ale acidului azotic concen- azotic, acid sulfuric).
Rezolvarea problemelor:
trat şi diluat (interacţiunea cu Mg, Zn, Cu, Ag,
• Sărurile acizilor oxi- • Determinarea masei/volumului substanţelor în baza
C) în baza ecuaţiilor reacţiilor de oxidoreducere; genaţi şi neoxigenaţi
ecuaţiilor reacţiilor care reflectă proprietăţile chimice
proprietăţile chimice specifice ale sărurilor acide, (cloruri, sulfuri, sulfaţi, şi obţinerea nemetalelor şi a compuşilor lor.
obţinerea, importanţa lor.
azotaţi, fosfaţi, carbo- • Calcule în baza transformărilor consecutive în baza
• Să caracterizeze obţinerea şi utilizarea acizilor naţi, hidrogenocarbonaţi legăturilor genetice ale nemetalelor.
oxigenaţi.
(NaHCO3, Ca(HCO3)2): Activitate creativă (individuală/în grup):
• Să stabilească corelaţia: oxizi acizi, acizi – agenţi proprietăţile chimice,
• Situaţii-probleme cu conţinut aplicativ la tema: „Nepoluanţi – ploi acide – protecţia mediului – im- obţinerea, utilizarea.
metalele”.
pact general/personal.
• Reacţiile de identifi- • Evidenţierea proprietăţilor caracteristice ale compu• Să rezolve probleme experimentale şi de calcul care a anionilor acizi- şilor nemetalelor utilizaţi în viaţa cotidiană.
la tema „Nemetalele”.
lor (SO42-, PO43-, CO32-/ • Elaborarea „paşaportului” unei substanţe/clase de
• Să propună reacţiile de identificare ale anionilor HCO3-, NO3-, Cl-) şi cati- compuşi anorganici.
în baza proprietăţilor chimice ale acizilor şi ale onului NH4+.
• Studiul de caz: transformările reciproce ale carbosărurilor studiate.
• Legătura genetică a ne- naţilor şi hidrocarbonaţilor în natură şi în viaţa coti• Să modeleze situaţii de utilizare a nemetalelor şi metalelor şi a compuşi- diană.
a compuşilor lor în activitatea cotidiană.
lor lor.
• Examinarea problemelor de poluare a mediului în
baza schemei: oxizi acizi – agenţi de poluare – protecţia mediului.
7. Metalele
• Să aprecieze rolul biologic al elementelor metalice. • Caracteristica generală Exerciţii:
• Să exemplifice legătura cauză–efect: utilizarea a metalelor. Metodele ge- • Exemplificarea corelaţiei compoziţia – proprietăţile –
metalelor şi structura atomului, tipul legătunerale de obţinere. Pro- utilizarea metalelor şi a compuşilor lor.
rii chimice, tipul reţelei cristaline, proprietăţi- prietăţile fizice şi chimice • Demonstrarea legăturii genetice dintre clasele de
generale (interacţiunea compuşi ai metalelor prin ecuaţii chimice.
le fizice.

6. Nemetalele
• Să deducă legătura cauză–efect dintre: locul ne- • Caracteristica generală
metalului în SP, structura atomului, tipul legăturii a nemetalelor.
chimice în substanţă simplă, tipul reţelei crista- • Structura şi proprieline, proprietăţile fizice, caracterul chimic, utili- tăţile nemetalelor (clor,
oxigen, hidrogen, sulf,
zarea.
azot, carbon).
• Să aprecieze rolul biologic al nemetalelor.
• Să compare: nemetalele – metodele de obţinere, Elementele chimice din
proprietăţile chimice generale (reacţiile cu metale sistemele biologice.
şi nemetale), utilizarea substanţelor simple; com- Obţinerea şi proprietăpuşii hidrogenaţi ai nemetalelor – nomenclatura, ţile chimice ale nemestructura, proprietăţile fizice şi chimice, obţine- talelor.
• Compuşii hidrogenaţi
rea, utilizarea, rolul biologic.
• Să diferenţieze oxizii nemetalelor după tip (acid, ai nemetalelor: nomennesalin), proprietăţi fizice, utilizare, acţiune nocivă. clatura, structura, pro• Să coreleze răspîndirea în natură a nemetalului prietăţile fizice şi chicu metodele de obţinere în industrie şi în labo- mice (interacţiunea cu
rator; tipul şi utilizarea oxidului nemetalului cu oxigen, apă, acizi, baze);
obţinerea, utilizarea, roproprietăţile lui chimice.
• Să deducă utilizarea nemetalelor în funcţie de lul biologic (HCl, H2S,
proprietăţile lor specifice (a clorului – interacţi- NH3, CH4).
unea cu apa, alcaliile, halogenurile metalelor; a • Oxizii nemetalelor:
oxigenului – reacţii de ardere; a hidrogenului şi clasificarea, nomenclatura, proprietăţile fizice
carbonului – reducerea metalelor din oxizi).
• Să cerceteze experimental obţinerea, proprietăţi- şi chimice, obţinerea,
utilizarea.
le fizice şi chimice ale oxigenului, hidrogenu-

• Să explice coroziunea şi metodele de protecţie a • Electroliza. Utilizarea
metalelor împotriva coroziunii în baza procese- electrolizei.
lor de oxidoreducere; electroliza ca proces de oxidoreducere (prin ecuaţiile sumare de electroliză a
topiturilor şi soluţiilor de NaCl, KCl); importanţa
electrolizei.
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Activitate experimentală:
• Evidenţierea unor caracteristici, a unor proprietăţi
ale substanţelor anorganice în baza experimentului
chimic.
Activitate creativă:
• Elaborarea unui proiect ecologic.

2 ore pe săptămînă
Repartizarea orelor (recomandată)
Total ore
Din ele
Nr.
68
33
27
3
5
Tema
temei
Predare– Rezolvarea proble- Lucrări Evaluare
învăţare melor, exersarea practice sumativă
1.
Bazele teoretice ale chimiei organice
6
3
3
2.
Hidrocarburile
33
17
11
2
3
2.1. Hidrocarburile saturate (alcanii, cicloalcanii). Halogeno12
6
4
1
1
derivaţii alcanilor
2.2. Hidrocarburile nesaturate (alchenele, alchinele, alcadie12
6
4
1
1
nele)
2.3. Hidrocarburile aromatice (arenele)
5
3
2
2.4. Sursele naturale de hidrocarburi şi prelucrarea lor
4
2
1
1
3.
Derivaţii funcţionali ai hidrocarburilor
25
13
9
1
2
3.1. Alcoolii, fenolii, aminele
11
6
4
1
3.2. Compuşii carbonilici: aldehidele şi cetonele
5
3
2
3.3. Acizii carboxilici şi esterii
9
4
3
1
1
Recapitulare
4
4

PROFILUL REAL. Clasa a XI-a. Chimia organică

• Să aprecieze importanţa studierii chimiei anorganice, realizarea obiectivelor personale la chimie.

• Să argumenteze: corelaţia dintre locul metalului cu nemetalele, apa, aci- Rezolvarea problemelor:
în SP şi caracterul (metalic/amfoter), activitatea
• Rezolvarea problemelor/situaţiilor-problemă cu
zii, sărurile).
metalului şi a compuşilor lui; avantajele utilizării • Elemente metalice
conţinut aplicativ la tema „Metalele”.
aliajelor (a fontei, oţelului, duraluminiului).
din sistemele biologice. Activitate experimentală:
• Să caracterizeze: proprietăţile chimice generale • Coroziunea metale- • Studierea experimentală a proprietăţilor chimice geale metalelor în baza SP, ale Seriei tensiunii metale- lor. Metodele de com- nerale ale bazelor, sărurilor şi explicarea lor prin eculor şi legăturilor genetice (interacţiunea cu neme- batere a coroziunii.
aţiile moleculare (EM), ionice complete (EIC) şi ionitalele, apa, acizii, soluţiile de săruri); amfoteritatea • Aliajele, utilizarea lor. ce reduse (EIR).
Lucrarea practică nr. 6: Metalele.
aluminiului.
• Oxizii şi hidroxizii
• Să coreleze activitatea chimică a metalelor, răs- metalelor: proprietăţile, Experiment demonstrativ:
pîndirea lor în natură şi metodele generale de obţi- metodele generale de • Identificarea unor cationi ai metalelor.
nere şi de protecţie împotriva coroziunii.
obţinere, răspîndirea în • Familiarizarea cu mostre de minerale, metale şi aliaje.
• Să deducă, pe baza legăturilor genetice, proprie- natură, utilizarea.
tăţile chimice, metodele generale de obţinere a oxi- • Amfoteritatea alumi- Activitate creativă (individuală/în grup):
zilor şi hidroxizilor metalelor, amfoteritatea oxidu- niului şi a compuşilor lui. • Evidenţierea proprietăţilor caracteristice ale compului şi hidroxidului de aluminiu.
• Reacţiile de identifi- şilor metalelor utilizaţi în viaţa cotidiană.
• Să identifice cationii unor metale.
care a cationilor meta- • Elaborarea „paşaportului” unei substanţe/clase de
• Să rezolve probleme experimentale şi de calcul la lelor (Ba2+, Ca2+, Al3+, compuşi anorganici.
tema „Metalele”.
Fe2+, Fe3+, Cu2+, Ag+,
• Să aprecieze diferite aspecte ale utilizării metale- Pb2+).
lor şi a compuşilor lor: ca elemente vitale şi nocive; • Legătura genetică a
ca materiale industriale importante şi surse de po- metalelor şi a compuşilor lor.
luare etc.
8. Importanţa şi rolul substanţelor anorganice pentru viaţa şi sănătatea omului
Exerciţii:
• Să argumenteze legătura genetică dintre clasele • Legătura genetică
de compuşi anorganici prin alcătuirea şi realiza- dintre clasele de com- • Alcătuirea/completarea/realizarea transformărilor chimice în baza legăturii genetice dintre clasele de
rea transformărilor chimice; importanţa şi rolul puşi anorganici.
substanţelor anorganice pentru viaţa şi sănătatea • Importanţa şi rolul compuşi anorganici.
substanţelor anorgani- Rezolvarea problemelor:
omului.
ce/tehnologiilor pen- • Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor combinate
• Să rezolve exerciţii şi probleme combinate la
tru viaţa şi sănătatea (probleme de calcul, situaţii-probleme, studiu de caz
cursul de chimie anorganică.
etc.).
omului.
• Să elaboreze lucrări de tip creativ la chimie, în
mod individual şi în colaborare.
• Protecţia mediului.
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Conţinuturi
Exerciţii:
• Alcătuirea formulelor de structură
desfăşurate şi semidesfăşurate pentru
hidrocarburi saturate şi nesaturate.
• Compararea compuşilor organici cu
cei anorganici.
• Modelarea catenelor carbonice liniare,
ramificate, ciclice, aciclice.
Rezolvarea problemelor:
• Determinarea masei moleculare relative/masei molare după densitatea relativă a gazului şi invers.
• Stabilirea compoziţiei cantitative a
substanţei organice după densitatea relativă şi părţile de masă ale elementelor;
produşii de ardere.
Instructaj: Respectarea tehnicii securităţii în laboratorul şcolar de chimie. Specificul lucrului cu substanţele organice.
Activitate experimentală:
Experiment demonstrativ:
• Arderea compuşilor organici (alcool
etilic, parafină, celuloză).
Activitate creativă (individual în
grup):
• Elaborarea unei scheme de comparare
a compuşilor organici cu cei anorganici.

Activităţi de învăţare–evaluare
(recomandate)

2. Hidrocarburile
2.1. Hidrocarburile saturate (alcanii şi cicloalcanii). Halogenoderivaţii alcanilor
• Să definească noţiunile: alcani, formulă gene- • Alcanii – hidrocarburi saturate acicli- Exerciţii:
rală, serie omoloagă, diferenţă de omologie; re- ce: definiţia, compoziţia, formula gene- • Corelarea compoziţiei alcanului, haacţii de substituţie, eliminare, halogenoderivaţi, rală, seria omoloagă (n(C)≤10), omo- logenoalcanului, cicloalcanului cu tipul
logi, denumirea. Răspîndirea în natură. izomeriei, izomeri posibili, formulele
cicloalcani.
Proprietăţile fizice.
lor de structură, denumirea (şi invers).
• Să diferenţieze: omologii şi izomerii.
• Structura metanului şi a omologilor lui. • Caracterizarea proprietăţilor chimice
• Să explice: izomerie de catenă, grupe alchil
(radical), hibridizare, orbital hibrid, esenţa hi- Hibridizarea sp3. Legăturile chimice în ale alcanilor, halogenoalcanilor, cicloalbridizării sp3 şi influenţa ei asupra formei spa- alcani (σ, C-C, C-H): stabilitatea, orien- canilor prin ecuaţii chimice (prin forţiale a metanului şi a omologilor lui; modul de tarea în spaţiu, forma zigzag a molecu- mule de structură şi moleculare).
scindare a legăturilor.
lelor. Modul de scindare. Grupele alchil • Deducerea legăturii genetice dintre al• Să descrie alcanii: compoziţia, seria omoloagă, de- (radicali): compoziţie, denumire. Izome- cani, halogenoalcani, cicloalcani.
numirea, tipul legăturilor chimice, izomerii de cate- rie de catenă a alcanilor. Principiile no- • Realizarea schemelor de transformări
nă, proprietăţile fizice şi chimice, răspîndirea în na- menclaturii sistematice.
chimice în baza legăturii genetice.
tură şi obţinerea/extragerea din surse naturale.
Proprietăţile chimice ale alcanilor:
• Compararea alcanilor, cicloalcani• Să exemplifice clasificarea halogenoderivaţilor, reacţii de substituţie (clorurare); eliminare lor, halogenoalcanilor după compoziţie,
tipurile izomeriei şi nomenclatura sistematică, (dehidrogenare); oxidare totală (ardere). structură, proprietăţi, utilizare.
proprietăţile fizice şi chimice, obţinerea din al- Piroliza metanului. Utilizarea alcanilor. • Corelarea proprietăţilor alcanilor, cicani, utilizarea.
• Halogenoderivaţii alcanilor. Clasificloalcanilor, halogenoalcanilor cu utili• Să caracterizeze compoziţia, structura, propri- carea lor în: mono-, di-, trihalogenozarea lor.
etăţile fizice şi chimice, metodele de obţinere şi derivaţi; cloruri, bromuri. Izomeria şi
Rezolvarea problemelor:
utilizarea ciclohexanului în comparaţie cu alcanii. nomenclatura sistematică. Proprietăţile • Calcule în baza transformărilor chi• Să coreleze proprietăţile alcanilor cu utilizarea fizice şi chimice ale monohalogenoalca- mice ale alcanilor, cicloalcanilor, halolor în calitate de combustibil şi de materie pri- nilor: reacţii cu metalele active, apa, al- genoalcanilor.
mă chimică.
caliile (soluţii apoase şi alcoolice). Obţi- • Determinarea formulei moleculare
• Să aplice principiile nomenclaturii sistematice nerea din alcani.
după densitatea relativă şi formula gela alcătuirea formulei de structură după denu- Utilizarea în calitate de dizolvanţi, agenţi nerală.
mire şi invers.
frigorifici, medicamente.

• Să argumenteze necesitatea studierii compuşilor organici în corelaţie cu răspîndirea lor în
natură, cu rolul lor biologic.

1. Bazele teoretice ale chimiei organice
• Să descrie obiectul de studiu al chimiei orga- • Obiectul de studiu al chimiei organice.
nice, căile de obţinere a compuşilor organici, • Substanţe organice: provenienţa, specificul compoziţiei (elemente organogene,
sursele de materie organică.
• Să explice noţiunile: substanţă organică, ele- existenţa mai multor substanţe cu acemente organogene, izomer, izomerie, structură eaşi formulă moleculară). Diversitatea
chimică, densitatea relativă a gazelor, formulă compuşilor organici, căile de obţinere
brută, catene carbonice, hidrocarburi saturate (din surse naturale, prin sinteza chimică). Surse de materie organică pe planeta
şi nesaturate.
noastră.
• Să caracterizeze carbonul după locul în SP:
tipul elementului, configuraţia electronică, va- • Teoria structurii chimice a compuşilenţe posibile, formarea legăturilor chimice car- lor organici şi importanţa ei. Izomeria.
bon–carbon (unitare, duble, triple), carbon–hi- Izomeri.
• Structura electronică a atomului de
drogen.
• Să alcătuiască formulele de structură desfă- carbon, tetravalenţa lui. Formarea legăturilor covalente unitare, duble şi triple.
şurate şi semidesfăşurate (CH4, C2H6, C3H8,
C4H10, C2H4, C2H2) specificînd tipul hidrocar- • Catene carbonice (liniare, ramificate,
burii (saturată/nesaturată).
ciclice, aciclice). Formule de structură
• Să respecte regulile de securitate în timpul lu- (desfăşurate şi semidesfăşurate). Noţiuni
crului cu substanţele organice.
de hidrocarburi saturate şi nesaturate.
• Să aplice principiile teoriei structurii chimice: • Stabilirea compoziţiei substanţei orgala alcătuirea formulelor de structură; la explica- nice (formulă brută, formulă molecurea fenomenului izomeriei (pe exemplul C4H10). lară):
• Să deducă cauzele diversităţii compuşilor or- a) după densitatea relativă şi părţile de
ganici.
masă ale elementelor; b) după densitatea
• Să rezolve probleme: în baza corelaţiei densita- relativă şi produşii de ardere.
tea relativă a gazelor–masa molară/moleculară • Importanţa chimiei organice.
relativă; de determinare a compoziţiei substanţei organice după părţile de masă ale elementelor/produşii de ardere.

Subcompetenţe
Eleva/elevul va fi capabilă/capabil:
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• Să prezinte obţinerea, proprietăţile chimice ale • Proprietăţile chimice ale:
alchenelor, alcadienelor şi alchinelor prin ecua- – alchenelor: adiţia la dubla legătură a
ţii chimice în corelare cu utilizarea lor.
H2, X2 (X = Cl, Br), HX, H2O (regula lui
• Să compare cauciucul natural, butadienic şi Markovnikov); polimerizarea; arderea,
izoprenic, vulcanizat şi nevulcanizat după com- oxidarea etenei cu soluţie de KMnO4
poziţie, obţinere, proprietăţi fizice şi utilizare. (mediu neutru);
• Să deducă ecuaţiile reacţiilor de obţinere a al- – alcadienelor: polimerizarea butadienei
chenelor, alcadienelor, alchinelor din schema şi a izoprenului;
legăturilor genetice corespunzătoare.
– alchinelor: reacţia de adiţie a hidroge• Să aprecieze influenţa compuşilor polimerici nului, halogenilor, apei, hidrohalogenuşi a cauciucurilor asupra calităţii vieţii şi a me- rilor; oxidarea totală (arderea); trimeridiului.
zarea etinei.
• Să rezolve probleme pe baza proprietăţilor,
• Utilizarea alchenelor, alcadienelor, almetodelor de obţinere, a legăturii genetice din- chinelor. Reacţii de identificare a hidrotre clasele de substanţe organice studiate.
carburilor nesaturate.
• Să cerceteze experimental obţinerea etenei şi • Cauciucul natural, butadienic şi izoproprietăţile ei fizice şi chimice.
prenic, structura, obţinerea, proprietăţile, utilizarea, vulcanizarea cauciucului.
• Legătura genetică dintre alcani, alchene, alcadiene, alchine.
2.3. Hidrocarburile aromatice (arenele)
• Să definească noţiunile de arene/hidrocarburi • Benzenul: compoziţia, structura moleculei de benzen după Kekule, hibridizaaromatice.
rea sp2, stabilitatea nucleului benzenic la
• Să descrie benzenul conform algoritmului:
acţiunea soluţiilor de Br2 şi KMnO4, forcompoziţia, stabilitatea nucleului benzenic,
structura moleculei după Kekule, hibridizarea mula generală a arenelor. Proprietăţile
fizice şi chimice (reacţiile de substituţie
sp2, obţinerea, proprietăţile fizice, chimice şi
utilizarea.
– nitrare, halogenare; de adiţie – hidro• Să stabilească legătura cauză–efect dintre
genare, clorurare; ardere).
structura benzenului şi proprietăţile lui chimi- • Surse naturale şi metode de obţinere
ce (în comparaţie cu hidrocarburile saturate şi (din alcani, cicloalcani şi etină), utilizanesaturate).
rea.

• Să identifice experimental carbonul, hidroge- • Cicloalcanii: definiţie, formula generanul şi clorul în compuşii organici, respectînd cu lă, nomenclatură. Cicloalcanii hexaatoprecizie instrucţiunile de lucru şi operaţiile ex- mici: structura, hibridizarea sp3, răspînperimentale.
direa în natură. Metode de obţinere: din
• Să stabilească legături genetice între alcani, ci- surse naturale (petrol); ciclizarea alcanilor (C6H14, C7H16). Proprietăţile chimice
cloalcani şi halogenoderivaţi.
• Să rezolve probleme în baza proprietăţilor chi- ale ciclohexanului: reacţia de substituţie
mice şi transformărilor reciproce ale alcanilor, (clorurarea), de dehidrogenare cu formare de benzen, arderea. Utilizarea cicicloalcanilor şi haligenoderivaţilor.
cloalcanilor în calitate de combustibil şi
materie primă în sinteza organică.
2.2. Hidrocarburile nesaturate (alchenele, alcadienele, alchinele)
• Hidrocarburi nesaturate.
• Să definească noţiunile: alchenă, alcadienă,
alchină, monomer, polimer, reacţia de polime- • Alchenele, alcadienele, alchinele: definiţia, compoziţia, formula generală, serizare.
• Să explice noţiunile: a) izomer de poziţie, de ria omoloagă, structura, tipul legăturilor
funcţiune, reacţia de adiţie, probă de identifica- chimice (σ, π), tipul de hibridizare (sp2,
re, cauciuc, vulcanizare; b) hibridizarea sp2 (ete- sp). Tipurile de izomerie: de catenă, de
nă), sp (etină); influenţa lor asupra structurii, poziţie, de funcţiune.
formei spaţiale a legăturilor σ şi π, a reactivită- Nomenclatura sistematică.
ţii; c) regula lui Markovnikov.
• Metodele de obţinere a:
• Să coreleze formulele generale ale hidrocar- – alchenelor: dehidrogenarea alcanilor,
burilor nesaturate cu formulele moleculare,
deshidratarea alcoolilor, tratarea derivaformulele de structură ale izomerilor posibili, ţilor monohalogenaţi cu baza alcalină în
denumirile lor (conform nomenclaturii siste- soluţie alcoolică şi a derivaţilor dihalomatice) şi tipurile de izomerie posibile (de cate- genaţi (vicinali cu Zn);
nă, de poziţie, de funcţiune).
– alcadienelor: dehidrogenarea alchene• Să stabilească legătura cauză–efect dintre
lor sau a alcanilor;
compoziţia hidrocarburii, proprietăţile fizice, – alchinelor (pe exemplul etinei): pirolitipul legăturii chimice (σ, π), posibilitatea reac- za metanului, tratarea cu apă a carburii
ţiilor de substituţie/adiţie/polimerizare, metode de calciu.
de identificare.

Exerciţii:
• Compararea: benzenului cu hidrocarburi saturate şi nesaturate (compoziţie,
structură, proprietăţi, transformări);
a inelului benzenic şi a legăturii π (tipul
şi numărul orbitalelor electronice, stabilitate).
• Modelarea, compararea proprietăţilor
chimice, a obţinerii benzenului, toluenului prin ecuaţii chimice; elaborarea/
realizarea schemelor de transformări în
baza legăturii genetice.

• Rezolvarea problemelor/situaţiilorproblemă cu conţinut aplicativ.
Activitate experimentală:
• Lucrarea practică nr. 2: Obţinerea
etenei şi studierea proprietăţilor ei.
• Familiarizarea cu mostre de polietilenă, polipropilenă, cauciucuri.
Activitate creativă (individuală/în
grup):
• Modelarea situaţiilor pentru deducerea caracterului nesaturat al compuşilor.
• Analiza ambalajelor din plastic (compoziţia, marcajul, proprietăţile fizice).
• Elaborarea unui eseu: „Accesibilitatea
polimerilor şi problema reciclării lor”.

Exerciţii:
• Corelarea compoziţiei hidrocarburilor cu tipul izomeriei, izomeri posibili,
formulele lor de structură, denumirile
(şi invers).
• Modelarea proprietăţilor chimice şi
metodelor de obţinere a hidrocarburilor nesaturate prin ecuaţiile reacţiilor.
• Compararea alchenelor, alchinelor şi a
alcadienelor (diagrama Venn).
• Stabilirea legăturii genetice dintre clase
de hidrocarburi saturate şi nesaturate.
• Elaborarea/realizarea schemelor de
transformări în baza legăturilor genetice.
• Corelarea proprietăţilor hidrocarburilor nesaturate cu utilizarea lor.
Rezolvarea problemelor:
• Determinarea formulei moleculare a
substanţei.

Activitate experimentală:
• Lucrarea practică nr. 1: Identificarea
carbonului, hidrogenului şi a halogenilor în compuşii organici.
Activitate creativă (individuală/în
grup):
• Elaborarea schemelor utilizării compuşilor studiaţi şi a produşilor pe baza lor.
• Elaborarea unui eseu: „Avantajele
şi dezavantajele utilizării alcanilor ca
combustibili”.
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3.1. Alcoolii, fenolii, aminele
• Să definească noţiunile de grupă funcţională,
alcool, alcool mono- şi polihidroxilic, eter, fenol, amină, reacţia de deshidratare.
• Să coreleze formula generală a alcanolilor monohidroxilici saturaţi cu formulele moleculare
şi de structură ale izomerilor posibili, denumirile lor, tipurile de izomerie (de catenă, de poziţie, de funcţiune); compoziţia alchilaminelor
n(C)≤3 cu izomeri posibili, denumirea lor şi tipul (primar, secundar, terţiar).
• Să explice influenţa legăturii de hidrogen asupra proprietăţilor fizice specifice ale alcoolilor.
• Să exemplifice metodele de obţinere a alcoolilor, proprietăţile lor fizice şi chimice; corelaţia
compoziţia–proprietăţi–utilizare; importanţa
alcoolilor metilic şi etilic, caracterul lor nociv
pentru sănătate.
• Să caracterizeze compoziţia alcoolilor polihidroxilici, nomenclatura istorică şi sistematică,
metodele de obţinere, proprietăţile fizice şi chimice; identificarea, corelaţia dintre proprietăţi
şi utilizare.
• Să prezinte prin scheme corelaţia dintre hidrocarburi şi derivaţii lor funcţionali.
• Să descrie fenolul: compoziţia, structura, influenţa reciprocă a grupei OH şi a nucleului benzenic în moleculă, obţinerea, proprietăţile fizice
şi chimice, identificarea şi utilizarea.

• Compuşii hidroxilici organici, definiţie, Exerciţii:
• Corelarea compoziţiei derivaţicompoziţie (R-OH), grupa funcţională
lor hidrocarburilor cu tipul izomeriOH, clasificarea în alcooli şi fenoli.
• Alcanolii monohidroxilici saturaţi, defi- ei, izomeri posibili, formulele lor de
niţia, formula generală, compoziţia, seria structură, omologii, denumirile (şi
omoloagă (n(C) ≤ 6), izomeria (de catenă, invers).
de poziţie, de funcţiune) şi nomenclatura • Alcătuirea ecuaţiilor reacţiilor de obţinere şi de transformări chimice ale
sistematică. Metodele de obţinere:
derivaţilor de hidrocarburi.
1) reacţia de adiţie a apei la alchene;
2) tratarea cu alcalii a derivaţilor haloge- • Stabilirea legăturii genetice dintre hinaţi; 3) fermentarea glucozei (etanolul). drocarburi şi derivaţi de hidrocarburi.
Proprietăţile fizice (legăturile de hidro- • Caracterizarea proprietăţilor fizice şi
gen) şi proprietăţile chimice: reacţiile cu chimice ale alcoolilor, fenolului, amimetalele alcaline, deshidratarea (inter-, nelor în corelare cu utilizarea lor.
intramoleculară), oxidarea, arderea. Me- • Compararea structurii, compoziţitanolul şi etanolul – utilizarea, proprietă- ei, proprietăţilor: amoniacului, aminelor;
ţile fiziologice nocive.
• Alcoolii polihidroxilici. Etilenglicolul. ale alcoolilor mono-, polihidroxilici,
Glicerolul. Definiţia, structura, nomen- ale fenolului, benzenului, anilinei.
clatura istorică şi sistematică. Metodele • Corelarea proprietăţilor bazice ale
de obţinere din derivaţi polihalogenaţi, aminelor cu structura lor, proprietăţiproprietăţile fizice şi chimice (reacţiile le organoleptice, metode de înlăturare
cu Na, HNO3). Identificarea cu hidroxid a mirosului.
de cupru (II) (fără ecuaţia reacţiei). Uti- • Verificarea calităţii produselor polilizarea.
merice pe baza fenolului.
• Fenolul. Compoziţia, structura, in- • Exemplificarea utilizării produselor
fluenţa reciprocă a grupei OH şi a nu- obţinute pe bază de alcooli, fenol, anicleului benzenic. Obţinerea din cloro- lină în corelare cu proprietăţile lor.
benzen.

3. Derivaţii funcţionali ai hidrocarburilor

• Să explice activitatea sporită a toluenului în • Toluenul ca omolog al benzenului.
• Corelarea proprietăţilor hidrocarburireacţiile chimice comparativ cu cea a benzenu- Structura. Influenţa reciprocă în mole- lor aromatice cu utilizarea lor.
lui pe baza influenţei reciproce a grupelor CH3- cula de toluen. Proprietăţile lui chimice: Rezolvarea problemelor:
şi C6H5-.
reacţiile de substituţie (nitrare şi haloge- • Probleme de calcul în baza ecuaţiilor
• Să propună metode de obţinere a benzenului nare în nucleu) şi utilizarea lor. Surse na- reacţiilor cu participarea arenelor.
şi toluenului pe baza proprietăţilor chimice ale turale şi metode de obţinere (din alcani, Activitate creativă (individuală/în
alcanilor, cicloalcanilor, alchinelor.
cicloalcani).
grup):
• Să aprecieze obţinerea şi utilizarea explozibili- • Legătura genetică dintre alcani, alche- Dezbateri: Explozivii, impactul pozitiv/
lor în scopuri paşnice.
ne, alchine, cicloalcani şi arene.
negativ.
• Să rezolve exerciţii şi probleme pe baza proprietăţilor, obţinerii, schemei legăturii genetice a
hidrocarburilor.
2.4. Sursele naturale de hidrocarburi şi prelucrarea lor
• Să compare sursele naturale de hidrocarburi • Gazul natural, petrolul, cărbunele, ori- Exerciţii:
după: origine, răspîndire în natură, proprietăţi ginea, regiunile mai bogate de pe globul • Caracterizarea diferitor surse de obfizice, compoziţie, principii de prelucrare, uti- pămîntesc, domeniile de utilizare, pro- ţinere a hidrocarburilor (compoziţie,
prelucrare, transformare, valoare enerprietăţile fizice.
lizare.
• Să coreleze proprietăţile produşilor de prelu- • Petrolul – un amestec de hidrocarburi getică).
crare a petrolului cu domeniile de utilizare în aciclice, ciclice (saturate) şi aromatice. • Explicarea impactului agenţilor polucalitate de combustibil (diferite tipuri de trans- • Fracţiile distilării petrolului: benzina, li- anţi organici asupra mediului, surse de
groina, gazul lampant, motorina, păcura. poluare, măsuri de protecţie.
port, energetică).
• Să explice prioritatea utilizării produselor pe- • Cifra octanică – calificativ al benzinei. Rezolvarea problemelor:
Cracarea (schematic). Produşii de craca- • Determinarea formulei chimice.
troliere ca sursă de materie primă chimică.
• Să argumenteze importanţa: a) transformă- re: hidrocarburi saturate şi nesaturate. • Calcule pe baza ecuaţiilor reacţiilor.
• Utilizarea eficientă a deşeurilor (gu- Activitate creativă (individuală/în
rilor alcan – cicloalcan – arenă pentru mărigrup):
rea cifrei octanice a benzinei; b) procesului de dronul).
• Ocrotirea mediului de poluanţii for- • Situaţie-problemă: ecologia şi obţinecracare.
• Să evidenţieze problemele ecologice provoca- maţi în urma prelucrării şi folosirii ga- rea, prelucrarea, utilizarea produselor
petroliere.
te de prelucrarea şi utilizarea gazelor naturale, a zului natural, petrolului şi cărbunilor.
• Elaborarea eseului: „Avantajele şi dezpetrolului şi cărbunelui propunînd soluţii penavantajele lipsei industriei petrochimice
tru protecţia mediului de deşeurile respective.
în Republica Moldova”.
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3.3. Acizii carboxilici şi esterii
• Să definească acizii carboxilici, esterii, reacţia
de esterificare.
• Să caracterizeze acizii alcanoici conform algoritmului: definiţie, formulă generală, specificul
legăturilor chimice în grupa COOH, serie omoloagă (n(C) ≤6), tip de izomerie, nomenclatură
sistematică şi nomenclatură istorică (acidul formic şi acetic).

• Să exemplifice seria omoloagă a aldehidelor
n(C)≤6, omologia şi izomeria, nomenclatura
sistematică a aldehidelor, nomenclatura istorică
(aldehida formică şi acetică).
• Să modeleze prin scheme de transformări legătura genetică dintre alcani, alchene/halogenoderivaţi, alcooli, compuşi carbonilici.
• Să compare proprietăţile fizice şi chimice, metodele de obţinere, principalele utilizări ale aldehidelor (formică cu acetică) şi ale aldehidelor
cu cetonele (pe exemplul acetonei).
• Să realizeze experimental identificarea aldehidelor.
• Să rezolve exerciţii, scheme problematizate,
probleme în baza proprietăţilor, obţinerii şi legăturilor genetice dintre hidrocarburi, compuşi
hidroxilici şi carbonilici.
• Să analizeze importanţa compuşilor carbonilici (solvenţi, conservanţi, răşini, materie primă
chimică) şi caracterul lor nociv.

• Să prezinte domeniile de utilizare a compuşilor obţinuţi din fenol şi modalităţile de ocrotire
a mediului de deşeuri industriale.
• Să elaboreze transformări chimice pe baza
proprietăţilor, obţinerii şi legăturilor genetice
dintre hidrocarburi şi derivaţii lor funcţionali.
• Să rezolve exerciţii, scheme problematizate,
probleme în baza legăturii genetice dintre hidrocarburi şi compuşi hidroxilici/amine.
• Să argumenteze proprietăţile bazice ale aminelor în baza structurii similare cu amoniacul.
• Să deducă proprietăţile chimice ale anilinei în
baza comparaţiei cu alchilaminele şi cu fenolul
(după compoziţie, influenţă reciprocă); obţinerea anilinei în baza corelaţiei benzen–nitrobenzen–anilină.
• Să realizeze experimental reacţii de identificare a etanolului şi a alcoolilor polihidroxilici.
• Să aprecieze importanţa anilinei ca materie
primă pentru obţinerea coloranţilor, preparatelor medicinale.
• Să promoveze un mod sănătos de viaţă în raport cu acţiunea fiziologică a alcoolului etilic.
• Să aprecieze influenţa compuşilor hidroxilici şi
a derivaţilor lor asupra sănătăţii şi calităţii vieţii.
3.2. Aldehidele şi cetonele
• Să explice noţiunile: grupă carbonil, grupă aldehidă, aldehidă, cetonă.
• Să prezinte compuşii carbonilici conform algoritmului: clasificarea, structura, grupa funcţională, formula generală.

• Caracterizarea şi compararea proprietăţilor fizice şi chimice ale aldehidelor şi acetonei; ale aldehidelor şi alcoolilor (diagrama Venn).
• Deducerea legăturilor genetice; realizarea/elaborarea transformărilor chimice în baza lor.
Rezolvarea problemelor:
• Calcule: pe baza ecuaţiilor chimice
cu participarea aldehidelor şi acetonei;
pe baza transformărilor consecutive.
• Determinarea formulei moleculare a
substanţei.
Activitate experimentală:
Experienţa de laborator nr. 2:
Reacţii de identificare a aldehidelor.
• Examinarea mostrelor de materiale
din răşini pe bază de fenol şi aldehidă
formică.
Activitate creativă (individuală/în
grup):
Studiu de caz: Investigarea acţiunii aldehidei formice asupra proteinelor.
Exerciţii:
• Alcătuirea formulelor de structură
după denumire şi invers.
• Corelarea compoziţiei cu tipul izomeriei, izomeri posibili, formulele de
structură, denumirile lor.
• Examinarea metodelor de obţinere,
a proprietăţilor chimice ale acizilor
• Acizii monocarboxilici saturaţi (acizii
alcanoici): definiţia, grupa funcţională
COOH, formula generală.
• Seria omoloagă (n(C) ≤ 6). Nomenclatura sistematică, istorică (acidul formic,
acidul acetic). Izomeria de catenă şi de
funcţiune.

Exerciţii:
• Corelaţia: compoziţia compusului
carbonilic – tipul izomeriei – izomeri
posibili – formulele de structură – denumirile (şi invers).
• Compuşii carbonilici: compoziţia, clasificarea în aldehide şi cetone.
• Aldehidele: formula generală, seria
omoloagă n(C)≤6, nomenclatura sistema-

tică, istorică (aldehida formică şi acetică),
izomeria (de catenă şi de funcţiune).
• Obţinerea aldehidei acetice prin reacţia
Kucerov şi prin oxidarea etanolului.
Obţinerea acetonei prin oxidarea
2-propanolului.
• Proprietăţile fizice şi chimice ale aldehidelor: adiţia hidrogenului la legătură dublă C=O (reducere), oxidarea cu soluţia
amoniacală de oxid de argint şi hidroxid
de cupru (II) (identificarea), arderea.
• Proprietăţile fizice şi chimice ale acetonei: adiţia hidrogenului la legătură dublă
C=O (reducere), arderea.
Utilizarea aldehidei formice, acetice şi ale
acetonei.
• Legătura genetică dintre alcani, alchene,
alcooli şi compuşi carbonilici.

Rezolvarea problemelor:
• Calcule în baza ecuaţiilor chimice cu
participarea derivaţilor hidrocarburilor.
• Probleme de calcul, situaţii-problemă cu caracter teoretic şi aplicativ.
• Determinarea formulei chimice a
substanţei.
Activitate experimentală:
Experienţa de laborator nr. 1: Oxidarea etanolului cu oxid de cupru (II).
Identificarea alcoolilor polihidroxilici
cu hidroxid de cupru (II).
Experiment demonstrativ:
• Identificarea fenolului în produsele
pe baza lui (pe exemplul aspirinei).
Activitate creativă (individuală/în
grup):
• Dezbaterea caracterului pozitiv al
utilizării alcoolului (în medicină, ca
materie primă etc.) şi a celui negativ.
• Modelarea situaţiilor ce ar necesita identificarea derivaţilor hidrocarburilor.

Proprietăţile fizice şi chimice: reacţii ale
grupei OH (caracter de acid) – interacţiunea cu metalele alcaline, cu NaOH, reacţia de culoare cu FeCl3 (proba de identificare fără ecuaţia reacţiei); reacţii ale
nucleului benzenic (substituţie în poziţiile 2, 4, 6) – nitrare, bromurare. Utilizarea fenolului. Surse de poluare şi protecţia
mediului.
• Compuşi organici cu azot. Amine: compoziţie, structură, clasificare, grupă amină.
• Alchilaminele (n(C)≤3): nomenclatura,
izomeria, structura electronică, obţinerea
din halogenoderivaţi; proprietăţile fizice
şi chimice comparativ cu amoniacul (reacţia cu acizii minerali, apa).
• Anilina. Compoziţia, structura electronică, influenţa reciprocă a grupei NH2 şi a
nucleului benzenic. Sinteza anilinei, reacţiile cu HCl, Br2. Utilizarea anilinei.
• Legătura genetică dintre: a) alcani, alchene şi alcooli/amine; b) arene şi fenol/
anilină.
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carboxilici şi esterilor prin ecuaţii
chimice.
• Corelarea proprietăţilor şi utilizării
acizilor carboxilici şi esterilor.
• Compararea structurii acizilor formic şi acetic şi proprietăţile lor.
• Realizarea/elaborarea transformărilor chimice în baza legăturilor genetice.
Rezolvarea problemelor:
• Determinarea formulei chimice prin
calcule pe baza ecuaţiilor reacţiilor
chimice.
• Calcule în baza ecuaţiilor reacţiilor,
cu transformări consecutive.
Activitate experimentală:
Lucrarea practică nr. 3: Studierea
comparată a proprietăţilor chimice ale
acidului acetic şi acidului sulfuric.
Activitate creativă (individuală/în
grup):
Dezbateri:
Utilizarea esterilor în industria alimentară, cosmetologie etc.
• Elaborarea eseului privind utilizarea
esterilor şi acizilor carboxilici.
• Studiu de caz: Analiza marcajelor de
pe produse alimentare, cosmetice,
esteri utilizaţi (după denumire), formularea concluziilor.
• Cercetarea unor caracteristici ale
compuşilor organici, utilizaţi în viaţa
de toate zilele.

• Să explice relaţia cauză–efect dintre utilizarea Recapitulare
• Prezentarea şi realizarea transformăsubstanţelor organice şi compoziţia, structu- • Legături cauză–efect dintre utilizarilor în baza legăturilor genetice dintre
ra, tipul legăturii chimice, proprietăţile fizice şi rea substanţelor organice şi compoziţia, clasele de compuşi organici studiaţi.
chimice, obţinerea, influenţa lor asupra omului structura, tipul legăturii chimice, proprie- • Rezolvarea problemelor (de calcul,
şi a mediului.
tăţile fizice şi chimice, obţinerea, influenţa situaţii-problemă, experimentale) în
• Să aprecieze importanţa studierii chimiei or- lor asupra omului şi a mediului.
baza proprietăţilor şi a metodelor de
ganice şi realizarea obiectivelor la chimie în claobţinere a hidrocarburilor şi derivaţisa a XI-a.
lor lor.
• Să rezolve exerciţii şi probleme combinate cu
Activitate creativă (individuală/în
participarea substanţelor organice studiate.
grup):
• Să aprecieze critic raportul dintre beneficii• Elaborarea „paşaportului” substanţei
le şi efectele producerii şi utilizării compuşilor
organice/clasei de compuşi organici.
organici.
• Prezentarea portofoliului la chimie.

• Să exemplifice metodele de obţinere a acizilor • Acidul formic şi acetic.
monocarboxilici saturaţi (acidul formic şi ace- Metode de obţinere: din sărurile acizitic), proprietăţile fizice şi chimice şi utilizarea lor carboxilici, alcooli, aldehide. Oxidarea
butanului – metodă industrială de obţinelor.
• Să compare proprietăţile fizice şi chimice ale re a acidului acetic.
acizilor monocarboxilici saturaţi cu cele ale aci- Structura. Proprietăţile fizice (legătura de
hidrogen) şi proprietăţile chimice: ionizazilor anorganici.
rea, interacţiunea cu metalele, oxizii me• Să prezinte prin scheme şi ecuaţii chimice
proprietăţile chimice ale acizilor monocarboxi- talelor, bazele, sărurile acizilor mai slabi şi
lici, proprietăţile specifice ale acidului formic şi alcoolii. Reacţia de halogenare a acidului
acetic. Oxidarea acidului formic.
utilizarea lor.
• Să cerceteze experimental proprietăţile chimi- • Utilizarea acizilor monocarboxilici (force ale acidului acetic comparativ cu ale acidului mic, acetic, stearic).
• Definiţia esterilor. Nomenclatura lor.
sulfuric/clorhidric.
• Să rezolve exerciţii, scheme problematizate, Izomeria funcţională a esterilor.
probleme în baza legăturilor genetice dintre hi- Reacţia de esterificare şi de hidroliză a esdrocarburi, compuşi hidroxilici, carbonilici şi terilor.
Răspîndirea în natură şi utilizarea estecarboxilici.
• Să diferenţieze compoziţia, structura, izomeria rilor.
şi nomenclatura esterilor şi acizilor carboxilici. • Legătura genetică dintre hidrocarburi,
• Să stabilească corelaţia dintre denumirea este- alcooli, aldehide, acizi şi esteri.
rului, compoziţia lui, reacţia de obţinere, produşii obţinuţi la hidroliză.
• Să deducă legătura genetică dintre hidrocarburi, alcooli, aldehide, acizi şi esteri.
• Să argumenteze legătura cauză–efect dintre
utilizarea esterilor în calitate de aromatizatori şi
proprietăţile fizice specifice (volatilitatea, mirosul), răspîndirea în natură, sinteza lor.
• Să evalueze critic conţinutul produselor alimentare utilizate pentru a-şi asigura un mod
sănătos de viaţă.
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Compuşii organici cu importanţă vitală şi industrială
Compuşii organici cu importanţă vitală (grăsimile, hidraţii de
carbon, aminoacizii, proteinele)
1.1.1. Legătura genetică dintre hidrocarburi şi derivaţii lor
1.1.2. Grăsimile
1.1.3. Hidraţii de carbon
1.1.4. Aminoacizii, proteinele
1.1.5. Vitaminele. Fermenţii
Compuşii macromoleculari sintetici
Generalizarea cursului de chimie organică
Reacţiile în producere şi în analiza chimică
Legităţile decurgerii reacţiilor chimice
Noţiune de tehnologie chimică
Noţiune de analiză chimică
Diversitatea şi unitatea chimică a lumii substanţelor
Chimia în viaţa societăţii

Tema

4
4
6
3
2
5
5
50
10
10
30
15
8

29

18
4
4
10
7
2

2
3
2
1
2

4
1
2
1
1
2
3
23
6
5
12
7
6

6

1
1
6

1

1
2
1

1
3

1

Subcompetenţe
Activităţi de învăţare–
Conţinuturi
Eleva/elevul va fi capabilă/capabil:
evaluare (recomandate)
1. Compuşii organici cu importanţă vitală şi industrială
1.1. Compuşii organici cu importanţă vitală (grăsimile, hidraţii de carbon, aminoacizii, proteinele)
• Să compare alcanii, alchenele, cicloalcanii, al- Legătura genetică dintre hiInstructaj:
chinele, arenele, alcoolii, aminele, aldehidele,
drocarburi şi derivaţii lor
Respectarea tehnicii securităţii în laboratorul
acizii carboxilici, esterii: compoziţia, structura, • Clasele de compuşi organici. şcolar de chimie.
izomeria, nomenclatura, proprietăţile.
Hidrocarburi saturate, nesatu- Exerciţii:
• Să exemplifice legăturile genetice dintre alcani, rate, aromatice, alcooli, fenol, • Compararea compuşilor organici (hidrocaralchene, alchine, arene, alcooli, fenol, amine, al- amine, aldehide, acizi carboxi- buri şi derivaţii lor): compoziţia, structura, izodehide, acizi carboxilici, esteri (transformări/
lici, esteri: compoziţia, omolo- meria, nomenclatura.
scheme de reacţii).
gia, izomeria, tipuri de
• Exemplificarea legăturii genetice dintre hi• Să explice relaţia cauză–efect dintre structura şi izomerie, nomenclatura, pro- drocarburi şi derivaţii lor prin scheme de reacproprietăţile compuşilor organici studiaţi.
prietăţile.
ţii şi transformări chimice.
• Să rezolve probleme de determinare a formulei • Relaţia dintre structura şi pro- Rezolvarea problemelor:
moleculare a compusului organic după: densi- prietăţile compuşilor organici. • Determinarea compoziţiei substanţei după
tatea relativă şi părţile de masă ale elementelor; • Legătura genetică dintre cla- densitatea relativă şi părţile de masă ale eledensitatea relativă şi produşii arderii; densitatea sele de compuşi organici stu- mentelor, produşii arderii sau clasa de compuşi
relativă şi clasa de compuşi; datele reacţiei (m/V diaţi.
(formulă generală).
a doi participanţi) şi clasa de compuşi.
• Determinarea formulei moleculare a substanţei organice după datele reacţiei (m/V a doi
participanţi) şi clasa de compuşi.
• Să explice noţiunile de: grăsimi, acizi carboxi- Grăsimile
Exerciţii:
lici graşi, săpunuri, detergenţi sintetici, reacţia de • Răspîndirea în natură. Defi- • Caracterizarea proprietăţilor fizice şi chimice
hidroliză.
niţia.
ale grăsimilor.
• Să descrie grăsimile conform algoritmului: de- Grăsimile ca esteri ai glicerinei şi • Stabilirea corelaţiei dintre reacţia de obţinere
finiţia, formula de structură (generală), răspîn- ai acizilor graşi (acid stearic).
a grăsimilor şi reacţia de hidroliză în mediu badirea în natură, clasificarea, rolul în organism, Formula de structură. Obţinerea. zic sau neutru.
proprietăţile fizice; pe exemplul tristearatului – • Proprietăţile fizice şi chimice: Activitate experimentală:
obţinerea şi proprietăţile chimice.
hidroliza, oxidarea completă. Experienţa de laborator nr. 1: Studierea propri• Să exemplifice legătura dintre proprietăţile chi- Rolul biologic. Transformările etăţilor săpunului şi ale detergenţilor sintetici.
mice ale grăsimilor şi rolul lor biologic.
în organism.

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

1.
1.1.

Nr.
temei

Din ele
50
9
6
Rezolvarea
Predare–
Lucrări Evaluare
problemelor,
învăţare
practice sumativă
exersarea
10
14
3
2

3 ore pe săptămînă
Repartizarea orelor (recomandată)
Total ore
102
37

PROFILUL REAL. Clasa a XII-a. Chimia organică, analitică şi generală
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• Să prezinte schematic etapele de extragere a za- Obţinerea. Extragerea zahăru- Activitate creativă (individual/în grup):
hărului din sfecla-de-zahăr şi a amidonului din lui din sfecla-de-zahăr. Proprie- Dezbateri: Utilizarea hidraţilor de carbon în
tăţi fizice şi chimice (hidroliza, alimentaţie în raport cu grăsimile.
cartofi.
• Să cerceteze experimental proprietăţile hidraţi- oxidarea totală). Rolul biologic. Studiu de caz: Hîrtie, reciclarea ei, materialele
lor de carbon: solubilitatea; identificarea glucozei Utilizarea în industria alimen- de alternativă.
• Legătura cauză–efect dintre creşterea mondială a
tară.
şi a amidonului.
• Să examineze influenţa condiţiilor reacţiei de • Polizaharidele. Amidonul şi solicitării de hîrtie şi înrăutăţirea stării mediului.
fermentare a glucozei (temperatura, excesul de celuloza: formula moleculară, • Influenţa condiţiilor asupra produşilor ferobţinerea, proprietăţile fizice. mentării glucozei.
oxigen/ferment) asupra produşilor finali.
• Să deducă legătura cauză–efect dintre compozi- Surse naturale, rolul biologic. • Elaborarea eseului: „Fotosinteza – unul din
miracolele naturii”.
ţia glucozei (grupele funcţionale) şi proprietăţile Importanţa lor industrială.
chimice (reacţii de identificare) ale glucozei.
• Proprietăţile chimice ale ami- Argumentarea importanţei reacţiei de fotosin• Să modeleze situaţii ce ar necesita aplicarea re- donului: hidroliza, identificarea teză (ca proces de regenerare a oxigenului, de
acţiilor de identificare a glucozei, a amidonului. cu iod (fără ecuaţie). Proprietăţi- obţinere a substanţelor nutritive, conservare a
le chimice ale celulozei: a) hidro- energiei solare) şi a transformărilor reciproce
liza sub acţiunea acizilor; b) oxi- ale hidraţilor de carbon.
darea (arderea); c) deshidratarea • Elaborarea principiilor unei alimentaţii raţi(carbonizarea); d) esterificarea cu onale.
• Excursii tematice.
acid azotic şi acid acetic
Exerciţii:
• Să definească noţiunile: aminoacid, grupă pep- Aminoacizii. Proteinele
• Aminoacizii. Seria omoloa- • Scrierea formulelor de structură a celor mai
tidică, polipeptidă (poliamidă), proteină.
importanţi aminoacizi, denumirea lor.
• Să caracterizeze structura aminoacizilor, seria gă. Nomenclatura. Izomeria.
omoloagă (n(C)≤ 4), denumirea, izomeria, sin- Sinteza prin reacţia derivaţilor • Deducerea proprietăţilor amfotere ale aminohalogenaţi ai acizilor carboxilici acizilor în baza structurii. Caracterizarea proteza, proprietăţile fizice, proprietăţile chimice
amfotere, policondensarea, importanţa vitală şi cu amoniac. Proprietăţile fizice. prietăţilor chimice şi a metodelor de obţinere a
industrială a aminoacizilor.
Proprietăţile chimice amfotere: aminoacizilor.
ca acizi (formarea sărurilor); ca • Compararea acidului aminoacetic cu acidul
• Să explice compoziţia proteinelor, formarea
baze (reacţia cu acidul clorhi- acetic şi etilamina.
proteinelor ca rezultat al reacţiei de sinteză a
peptidelor, structura primară, secundară, terţiară dric). Policondensarea. Grupa • Argumentarea diversităţii proteinelor.
• Corelarea procesului de denaturare a proteia proteinei, legătura dintre structura şi proprietă- peptidă.
ţile lor fizice şi chimice, transformarea proteine- Importanţa vitală şi industri- nelor cu condiţiile petrecerii, influenţa lui asuală: α-aminoacizii – la sinteza pra organismului uman.
lor în organism, denaturarea lor.
• Interpretarea funcţiilor şi rolului proteinelor.
proteinelor, acidul ε-amino-

• Să coreleze condiţiile reacţiei de hidroliză (me- • Săpunurile – săruri ale acizi- Rezolvarea problemelor:
lor superiori (stearaţi de sodiu • Probleme şi exerciţii în baza proprietăţilor
diu neutru/mediu bazic) cu produşii obţinuţi
şi potasiu), obţinerea lor din
chimice şi metodelor de obţinere a grăsimilor.
(acid stearic/săpun).
• Să compare experimental proprietăţile săpunu- grăsimi, influenţa durităţii apei Activitate creativă (individuală/în grup):
lui şi ale detergenţilor sintetici, influenţa durităţii asupra capacităţii de spălare. Studiu de caz: Compararea detergenţilor sinte• Noţiuni de detergenţi sinte- tici cu săpunul după compoziţie, efectul de spăapei asupra lor.
• Să prognozeze consecinţele excluderii grăsimi- tici, rolul lor.
lare, acţiunea asupra mediului.
Importanţa protecţiei mediului Dezbateri: Valoarea grăsimilor în alimentaţia
lor din alimentaţie şi ale utilizării lor excesive
de poluare cu detergenţi.
noastră; obezitate, anorexie.
asupra sănătăţii personale.
• Necesitatea producerii detergenţilor sintetici.
• Să argumenteze legătura cauză–efect dintre re• Elaborarea proiectelor: Alimentaţia echiliversibilitatea reacţiei de hidroliză a grăsimilor, tipul sedentar de viaţă şi obezitate.
brată. Soluţii de protecţie a mediului de poluare
• Să aprecieze avantajele şi dezavantajele utilizăcu detergenţi (nivel personal/social).
• Dezbaterea informaţiilor la tema dată, furnirii detergenţilor sintetici în raport cu săpunurile,
impactul lor asupra mediului.
zate de mijloace multimedia.
• Să explice noţiunile: hidraţi de carbon, mono- Hidraţii de carbon (zaharide- Exerciţii:
zaharide, dizaharide, polizaharide, reacţie de fo- le, glucidele). Clasificarea, com- • Compararea structurii, compoziţiei, răspînditosinteză, reacţie de policondensare.
poziţia.
rii în natură, a proprietăţilor fizice, utilizării hi• Să caracterizeze: compoziţia, structura liniară a • Monozaharidele. Glucoza şi draţilor de carbon.
glucozei şi fructozei, formarea lor prin fotosin- fructoza: formula moleculară, • Caracterizarea proprietăţilor chimice ale gluteză şi răspîndirea în natură; proprietăţile fizice de structură (liniară), forma- cozei, zaharozei, amidonului, celulozei.
şi chimice ale glucozei, domeniile de utilizare şi rea prin procesul de fotosinteză, • Elaborarea/realizarea schemelor de transforimportanţa fiziologică.
răspîndirea în natură, proprie- mări reciproce ale hidraţilor de carbon.
• Să descrie pe exemplul zaharozei compoziţia tăţile fizice. Domeniile de uti- • Modelarea schematică a proceselor de extradizaharidelor, răspîndirea în natură, obţinerea, lizare. Rolul în organism. Pro- gere a zahărului şi a amidonului.
proprietăţile fizice şi chimice, utilizarea în indus- prietăţile chimice ale glucozei: Activitate experimentală:
tria alimentară.
reacţiile de oxidare, reducere, • Experienţa de laborator nr. 2: Solubilitatea
• Să compare polizaharidele naturale – amidonul fermentare alcoolică, oxidarea hidraţilor de carbon; reacţiile de identificare a
şi celuloza: compoziţia, răspîndirea în natură,
totală. Identificarea glucozei cu glucozei, amidonului.
obţinerea, proprietăţile fizice şi chimice, utiliza- soluţia amoniacală de oxid de • Studiu de caz: Identificarea glucozei şi a amirea, importanţa; valoarea nutritivă a hidraţilor de argint şi hidroxid de cupru (II). donului în produse alimentare.
carbon cu cea a grăsimilor.
• Dizaharidele. Zaharoza. Com- • Modelarea situaţiilor ce necesită identificarea
poziţia. Răspîndirea în natură. glucozei şi a amidonului.
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1.3. Generalizarea cursului de chimie organică
• Să exemplifice principiile de bază ale teoriei
structurii chimice.
• Să ilustreze corelaţia: compoziţie–structură–
izomerie şi nomenclatură pentru substanţele organice.
• Să explice relaţia cauză–efect dintre structură,
proprietăţi, obţinere, utilizare a compuşilor organici.

• Să exemplifice clasificarea compuşilor macromoleculari după: provenienţă (naturali, artificiali, sintetici); obţinere; structură.
• Să explice obţinerea şi proprietăţile cauciucurilor sintetice butadienic şi izoprenic, sensul
vulcanizării şi importanţa ei pentru producerea
cauciucurilor calitative.
• Să aprecieze avantajele şi dezavantajele utilizării maselor plastice termoplaste şi termoreactive
în raport cu accesibilitatea, stabilitatea chimică,
posibilitatea de reciclare (în aspect ecologic şi
economic);
importanţa marcajului materialelor polimerice
pentru alegerea, utilizarea şi îngrijirea lor adecvată.
• Să compare fibrele naturale (bumbac, in, lînă,
mătase), sintetice (capron), artificiale (triacetilceluloză) după compoziţie, proprietăţi (mecanice, igienice, estetice).
• Să recunoască materialele formate din compuşi
macromoleculari studiaţi: mase plastice, fibre
sintetice, artificiale şi naturale, cauciuc (organoleptic, după marcaj).

1.2. Compuşii macromoleculari sintetici
• Să explice noţiunile: monomer, polimer, reacţii de polimerizare, policondensare, fragment
structural, grad de polimerizare, masă moleculară medie, fibre sintetice, fibre artificiale, mase
plastice, cauciuc.

• Să cerceteze experimental factorii denaturării
(temperatura, acţiunea acizilor minerali, a bazelor, a sărurilor, a alcoolului, a acidului acetic),
identificarea proteinelor prin reacţii de culoare
cu hidroxid de cupru (II), acid azotic.
• Să aprecieze complexitatea proceselor de obţinere şi transformare a proteinelor în organism.
• Să exemplifice importanţa procesului de denaturare a proteinelor, influenţa lui asupra organismului uman.
• Să modeleze situaţii ce ar necesita aplicarea reacţiilor de identificare a proteinelor.
• Să argumenteze importanţa unui sistem de alimentaţie complex şi echilibrat prin compararea
proceselor de transformare în organism a grăsimilor, a hidraţilor de carbon, a proteinelor.
• Să aprecieze importanţa vitală a vitaminelor şi
fermenţilor în baza acţiunii lor asupra organismului uman.
• Să argumenteze legătura cauză–efect dintre
cantitatea vitaminelor/fermenţilor, calitatea produselor alimentare şi un mod sănătos de viaţă.

Exerciţii:
• Clasificarea compuşilor macromoleculari.
• Caracterizarea obţinerii polimerilor, fibrelor,
cauciucurilor în corelare cu utilizarea lor.

• Corelaţia compoziţie–structură–izomerie şi nomenclatură
pentru substanţele organice.
• Legăturile genetice dintre clasele de compuşi organici.
• Identificarea substanţelor organice.

Exerciţii:
• Corelarea: compoziţia substanţei, formula generală, clasa de compus, tipurile de izomerie,
izomerii, denumirile lor şi invers.
• Elaborarea/realizarea schemelor de transformări.
• Exemplificarea ecuaţiilor reacţiilor pentru diferite clase de compuşi organici: de substituţie,

Noţiunea de compuşi macro- • Corelarea proprietăţilor fizice şi chimice ale
moleculari.
polimerilor cu structura, compoziţia, utiliza• Metode de sinteză: polimeri- rea lor.
zare; policondensare. Structura Activitate experimentală:
polimerilor (liniară, ramificată, • Examinarea colecţiei de mostre de polimeri.
spaţială).
Lucrarea practică nr. 2: Produşi pe bază de
• Clasificarea compuşilor ma- compuşi macromoleculari utilizaţi în viaţa cocromoleculari şi a materialelor tidiană.
pe baza lor: naturali (polizaha- Activitate creativă (individual/în grup):
ride, cauciuc natural, proteine); • Elaborarea proiectelor de grup pentru eviartificiali (fibre, acetat, viscoză); denţierea caracteristicilor, proprietăţilor comsintetici (polietilenă, polipropi- puşilor macromoleculari utilizaţi în viaţa de
lenă, capron, cauciuc sintetic). toate zilele.
Proprietăţile fizice şi chimice Studiu de caz: Marcajul produselor, descifraale polimerilor.
rea lui (denumirea polimerului, tipul lui), reco• Masele plastice. Clasificarea: mandări de utilizare şi îngrijire.
materiale termoplaste, termore- • Vizionarea filmelor didactice.
active. Cauciucul natural şi sin- Dezbateri: Fibrele sintetice, artificiale, naturale
tetic. Cauciucuri vulcanizate.
– pro şi contra.
• Utilizarea şi importanţa poli- • Masele plastice, tipul lor, accesibilitatea, recimerilor, maselor plastice, fibre- clarea, poluarea cu produsele pe baza lor.
lor, cauciucurilor.
• Argumentatea necesităţii utilizării adecvate a tipului fibrei în corelaţie cu tipul produsului textil.

• Noţiuni generale ale chimiei
compuşilor macromoleculari:
monomer, polimer, fragment
structural, gradul de polimerizare, masa moleculară medie.

capronic la producerea fibrelor Rezolvarea problemelor:
de capron.
Probleme combinate în baza proprietăţilor chi• Proteinele – compuşi azotaţi
mice şi obţinerii aminoacizilor.
macromoleculari. Elementele din Activitate experimentală:
componenţa proteinelor. Structu- Lucrarea practică nr. 1:
ra şi denumirea celor mai simpli Identificarea proteinelor în produsele alimentatrei α-aminoacizi. Formarea
re. Denaturarea proteinelor.
peptidelor prin policondensa- Activitate creativă (individuală/în grup):
rea α-aminoacizilor (tripeptide). • Exemplificarea importanţei vitale a vitamineStructura primară, secundară, lor, cantitatea necesară şi conţinutul lor în proterţiară a proteinei. Proprietăţi- dusele alimentare.
le fizice. Proprietăţile chimice ale • Descrierea principalelor vitamine necesare
proteinelor: hidroliza, denatura- existenţei umane.
rea, reacţiile de culoare. Transfor- • Elaborarea eseului despre descoperirea celor
marea în organism.
mai importante vitamine; rolul biologic şi inNoţiuni de vitamine, fermenţi dustrial al fermenţilor.
• Vitamine: noţiuni, clasifica- Dezbateri: Necesitatea unui sistem de alimenrea (după grupe, solubilitate). taţie complex şi echilibrat.
Rolul în organism (pe exemple • Elaborarea proiectelor cu elemente de creatide vitamine C, A, D, E). Surse vitate şi interdisciplinaritate: Importanţa biolonaturale de vitamine. Avitami- gică a proteinelor. Moleculele vieţii.
noze, hipervitaminoze, profilaxia lor.
• Noţiunea de fermenţi (natura
proteică). Importanţa biologică
şi industrială (panificare, vinificare, producere de lactate).
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• Proprietăţile şi metodele de
obţinere ale compuşilor organici din diferite clase.
• Tipurile de reacţii în chimia
organică.
• Importanţa compuşilor organici.

• Să deducă influenţa diferitor factori asupra catalizatorul, presiunea, supra- Activitate experimentală.
vitezei reacţiei chimice şi deplasării echilibru- faţa de contact a substanţelor • Examinarea influenţei diferitor factori asupra
lui chimic (conform principiului Le Châtelier). reactante. Ecuaţia cinetică. Le- vitezei reacţiei.
• Să alcătuiască expresia matematică a legii ac- gea acţiunii maselor. Noţiuni de Activitate creativă (individual/în grup):
ţiunii maselor (ecuaţia cinetică) şi expresia con- cataliză. Catalizator, inhibitor. • Elaborarea eseului: „Rentabilitatea producestantei echilibrului chimic pe baza ecuaţiei chi- Rolul în chimie, tehnologie şi rii chimice”.
mice.
natură.
• Corelaţia dintre randamentul unui proces
• Să propună condiţiile de deplasare a echilibru- • Procese reversibile şi irever- chimic, rentabilitatea lui şi modalităţile de mălui chimic într-o anumită direcţie pe exemplul sibile. Echilibrul chimic. Con- rire a randamentului.
reacţiilor cu importanţă industrială (obţinerea stanta echilibrului chimic. DeSO3; NH3; HNO3; a etanolului etc.).
plasarea echilibrului chimic.
• Să coreleze procesele ce au loc în natură, indus- Factorii ce influenţează echilitrie, viaţa cotidiană cu noţiuni de viteza reacţiei, brul chimic. Influenţa concencataliză, efectul termic, reversibilitate, importraţiei, temperaturii, presiutanţa lor pentru producere, energetică, procese- nii asupra echilibrului chimic.
le vitale.
Principiul Le Châtelier. Echi• Să aprecieze valoarea randamentului ca unul librul în sisteme omogene şi
din criteriile de determinare a rentabilităţii reali- eterogene. Condiţiile efectuării
zării industriale a unui proces chimic.
unei reacţii chimice.
• Randamentul reacţiei chimice.
2.2. Noţiune de tehnologie chimică
• Să explice noţiunile: tehnologie chimică, carac- • Noţiuni generale ale chimiei Exerciţii:
teristica şi pregătirea materiei prime; caracteris- tehnologice. Tehnologia chimică. • Modelarea prin schemă a corelaţiilor dinticile reacţiilor; condiţiile optime de realizare a Materia primă: selectarea, carac- tre noţiunile de materie primă, caracteristiciprocesului chimic, partea de masă a impurităţi- teristica (partea de masă a impu- le, pregătirea ei, partea de masă a impurităţilor/
rităţilor şi a substanţei pure).
substanţei pure, caracteristicile reacţiei, condilor şi a substanţei pure.
• Să descrie procesele tehnologice de obţinere a va- • Caracteristicile reacţiilor care ţii optime de realizare, randamentul procesului.
rului nestins şi a etanolului, condiţiile optime de stau la baza proceselor tehnolo- • Caracterizarea proceselor de obţinere a varurealizare a reacţiilor cu un randament maximal. gice (tipurile după criteriile de lui nestins, a etanolului; argumentarea condiţii• Să caracterizeze materia primă, reacţiile chimi- clasificare a reacţiilor chimice). lor optime de petrecere a proceselor.
ce, utilizarea produselor pentru procesele de ob- • Condiţiile optime de realizare • Prezentarea schematică a obţinerii fontei şi
ţinere a fontei şi oţelului; a cimentului şi sticlei; a a procesului chimic cu un ran- oţelului; a cimentului şi sticlei; a produselor pedament maximal. Procetroliere.
produselor petroliere.

adiţie, polimerizare, oxidare, hidroliză; interacţiunea cu anumiţi reactivi (Na, NaOH, HOH etc.).
Activitate experimentală:
Lucrarea practică nr. 3:
Generalizarea cunoştinţelor la chimia organică.
Rezolvarea problemelor:
• Scheme problematizate; probleme în baza
proprietăţilor compuşilor organici, de determinare a formulelor moleculare.
Activitate creativă (individual/în grup):
• Elaborarea proiectelor, rapoartelor de creaţie/
investigaţie, situaţiilor-problemă, ce elucidează
importanţa compuşilor organici.
2. Reacţiile în producere şi în analiza chimică
2.1. Legităţile decurgerii reacţiilor chimice
• Să compare reacţiile chimice după criterii di- • Clasificarea reacţiilor chimi- Exerciţii:
ce după criteriile: compoziţia şi • Exemplificarea şi compararea reacţiilor chiferite.
• Să exemplifice reacţii chimice de diferite tipuri numărul reactanţilor şi a pro- mice de diferite tipuri în baza ecuaţiilor reacduşilor; schimbarea gradului ţiilor (din chimia organică şi anorganică).
din chimia anorganică şi organică.
• Să explice noţiunile: reacţie exotermă, reacţie de oxidare; efectul termic; re- • Alcătuirea expresiei matematice a legii acţiuendotermă, efect termic al reacţiei chimice, ecua versibilitatea; starea de agregare nii maselor (a ecuaţiei cinetice) şi a constantei
ţii termochimice; sisteme omogene şi eterogene, şi numărul fazelor sistemului de echilibru după ecuaţia reacţiei.
reacţii reversibile şi ireversibile, viteza reacţiei, (omogene şi eterogene); pre- • Exemplificarea influenţei diferitor factori asupra vitezei reacţiei şi a deplasării echilibrului
concentraţie molară, catalizator, inhibitor, echili zenţa catalizatorului.
chimic în sisteme reactante concrete.
brul chimic, concentraţie de echilibru, constanta • Reacţii exo- şi endoterme.
de echilibru, principiul Le Châtelier, randamen- Efecte termice ale reacţiilor chi- • Determinarea condiţiilor optime de realizare
mice. Ecuaţii termochimice.
a reacţiilor.
tul reacţiei chimice.
• Să rezolve probleme de calcul pe baza ecuaţi- • Viteza reacţiilor chimice. Sis- Rezolvarea problemelor:
• Calcule în baza reacţiilor termochimice.
ilor termochimice şi de determinare a efectului teme omogene şi eterogene.
termic al reacţiei chimice; probleme cu aplicarea Factorii ce influenţează viteza • Determinarea efectului termic.
noţiunii de parte de masă a randamentului pro- de reacţie în sisteme omogene • Calcule cu aplicarea noţiunii de parte de
şi eterogene: natura substanţe- masă/de volum a randamentului produsului
dusului reacţiei chimice.
lor, concentraţia, temperatura, reacţiei.

• Să deducă legăturile genetice dintre clasele de
compuşi organici.
• Să propună metode de recunoaştere a compuşilor organici în situaţii de problemă cotidiene.
• Să rezolve probleme experimentale, de calcul,
de cercetare la cursul de chimie organică.
• Să prezinte lucrări de tip creativ la chimia or
ganică, elaborate în mod individual sau prin colaborare în grup.
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• Să prepare soluţii de acizi (clorhidric sau sulfu- slabi. Disocierea apei. Produ- Rezolvarea problemelor:
sul ionic al apei. Mediul acid, • Calcule pentru prepararea unei soluţii cu o
ric) cu o anumită concentraţie molară.
• Să calculeze concentraţia molară a ionilor pe neutru, alcalin. Exponent de anumită concentraţie molară: din substanţă şi
baza ecuaţiilor de disociere a acizilor, bazelor şi hidrogen pH şi caracterul re- apă; dintr-o soluţie mai concentrată.
acţiei mediului în soluţii apoa- • Calculul concentraţiei molare a unei soluţii
sărurilor.
cu o anumită parte de masă a substanţei dizol• Să explice: amfoteritatea, neutralitatea, produ- se. Domeniul de variaţie a
sul ionic al apei; corelaţia concentraţiei ionilor de pH-ului în soluţii apoase. In- vate şi invers.
dicatori acidobazici. Indicator • Calcule în baza corelaţiei: 1) pH–concentrahidrogen cu exponentul de hidrogen (pH).
ţia ionilor H+–concentraţia ionilor OH– (şi in• Să coreleze concentraţia ionilor H+ şi OH– cu universal.
caracterul mediului unei soluţii apoase şi cu va- Reacţiile de schimb ionic în
vers) în soluţii de acizi şi baze tari; 2) mediul
analiza cantitativă
lorile pH-ului în ele.
soluţiei–pH–concentraţia ionilor H+/OH––con• Să cerceteze experimental pH-ul şi mediul în so- • Analiza cantitativă. Volucentraţia molară de acid/bază tare în soluţie (şi
luţii apoase (cu ajutorul indicatorului universal). metria. Măsurarea volumelor. invers).
• Să explice: specificul reacţiilor chimice utilizate Titrarea. Soluţii standard, pre- • Determinarea volumului/concentraţiei molaîn titrimetrie; condiţiile de formare a precipitate- pararea lor. Reacţiile de neu- re a unei soluţii participante în procesul de tilor; principiile clasificării cationilor şi anionilor tralizare (acid şi bază tari). Ti- trare acidobazică.
trarea acidobazică. Calcule în Activitate experimentală:
în grupe analitice.
• Să efectueze experimental titrarea acidobazică; metoda volumetrică. Importan- Experienţa de laborator nr. 2: Determinarea
reacţiile de identificare a cationilor şi anionilor. ţa analizei volumetrice.
mediului soluţiilor apoase.
• Să rezolve probleme: de determinare a concen- Echilibrul chimic în sisteme
Lucrarea practică nr. 4: Prepararea soluţiei de
traţiei ionilor de hidrogen şi a exponentului de hi- eterogene
acid cu o anumită concentraţie molară.
drogen în soluţii de acizi şi baze tari; de calcule în • Produs de solubilitate. Solubi- Lucrarea practică nr. 5–6: Titrarea acidobazică
metoda volumetrică pe baza noţiunii de concen- litatea unei substanţe puţin so- (NaOH + HCl). Aplicarea titrării acidobazice (de
lubile şi modurile de exprimare exemplu, la determinarea acidităţii laptelui).
traţie molară.
• Să deducă expresia produsului solubilităţii pe a solubilităţii.
Lucrarea practică nr. 7: Reacţii de identificare
baza echilibrului în sistemul precipitat–soluţie. Condiţii de formare a precipi- a cationilor Pb2+, Ca2+, Ba2+, Fe3+, NH4+.
• Să modeleze interacţiunile în soluţiile de elec- tatelor.
• Experienţa de laborator nr. 4: Reacţiile de
troliţi, reacţiile de identificare a cationilor şi ani- Reacţiile de schimb ionic în
identificare a anionilor Cl-, CO32-, SO42-.
onilor prin ecuaţiile moleculare, ionice complete analiza calitativă
Lucrarea practică nr. 8–9: Identificarea ionilor
• Reacţie analitică, reactiv ana- (cationilor şi anionilor) din amestec.
şi ionice reduse.
• Să propună: metode de identificare şi separare a litic, reactiv specific, reactiv de Activitate creativă (individual/ în grup):
grupă.
cationilor şi anionilor în baza cunoştinţelor
• Elaborarea proiectelor, efectuarea investigaţiilor teoretice şi experimentale cu privire la

Exerciţii:
• Modelarea ecuaţiilor moleculare şi ionice
pentru interacţiunile dintre electroliţi; a reacţiilor de identificare a cationilor şi anionilor.
• Determinarea concentraţiei molare a ionilor
în baza ecuaţiilor de disociere.
• Elaborarea schemei de separare şi identificare
a cationilor/anionilor în amestec.
• Alcătuirea expresiei produsului de solubilitate.
• Exprimarea solubilităţii unei sări puţin solubile prin produsul solubilităţii.
Exprimarea produsului solubilităţii unei sări
puţin solubile prin solubilitatea ei.

sele tehnologice de obţinere a • Corelarea proceselor industriale studiate cu
varului nestins; a etanolului.
necesitatea respectării tehnicii securităţii, proCaracteristica proceselor de
tecţiei mediului, utilizarea raţională a produşiobţinere a fontei şi oţelului; a lor şi deşeurilor.
cimentului şi sticlei; a produse- Rezolvarea problemelor:
lor petroliere (principiul distilă- Aplicarea noţiunilor: partea de masă a substanrii fracţionate): materia primă, ţei pure/impurităţilor, randamentul reacţiei
reacţiile chimice, caracteristica pentru calcule pe baza proceselor studiate.
lor, utilizarea produselor.
Activitate creativă (individual/în grup):
• Tehnica securităţii.
• Sesizarea şi soluţionarea problemelor de mediu.
• Probleme de utilizare a deşe- • Argumentarea necesităţii analizei cantitative
urilor şi de ocrotire a mediului. şi calitative a materiei prime, produsului final, a
Poluarea chimică a mediului. monitorizării permanente a mediului.
Influenţa asupra solului, hidro- • Elaborarea măsurilor argumentate pentru
sferei, atmosferei. Probleme de ocrotirea mediului în baza informaţiilor despre
mediu şi modalităţi de soluţi- situaţia ecologică în localitatea dată (sau înonare.
tr-un sistem modelat) în corelaţie cu obiectele
industriale existente (modelate).

2.3. Noţiune de analiză chimică
• Să explice noţiunile: produsul ionic al apei, pH, Soluţii. Soluţii saturate, nesamediul acid, neutru şi alcalin, analiza cantitati- turate. Metode de exprimare a
vă, analiza calitativă, volumetria, titrarea, soluţia compoziţiei şi concentraţiei sostandard, produs de solubilitate, reacţie analitică, luţiilor.
reactiv de grupă, clasificarea acidobazică.
• Teoria disociaţiei electroliti• Să efectueze calcule pe baza noţiunilor de par- ce. Electrolit tare, slab, de tărie
te de masă a substanţei dizolvate şi concentraţie medie. Disociaţia electroliţilor.
molară:
Concentraţia molară a ionilor.
– prepararea soluţiilor din substanţă şi apă, din- • Interacţiuni în soluţiile de electr-o soluţie mai concentrată;
troliţi. Reacţii de schimb ionic.
– exprimarea concentraţiei molare prin partea de Echilibrul chimic în sisteme
masă şi invers.
omogene
• Echilibrul chimic în procesul
de disociere a electroliţilor

• Să rezolve probleme cu aplicarea noţiunii de
parte de masă a substanţei pure/impurităţilor şi
noţiunii de parte de masă a randamentului produsului reacţiei.
• Să explice problema poluării mediului cu substanţe nocive, relaţiile cauză–efect dintre substanţele nocive, procesele biologice şi măsurile
de lichidare a poluării chimice.
• Să propună soluţii pentru problemele ecologice
în baza cunoştinţelor integrate (chimice, biologice, fizice etc.).
• Să argumenteze importanţa respectării tehnicii securităţii, utilizării raţionale a deşeurilor şi
ocrotirii mediului; necesitatea analizei chimice
pentru asigurarea calităţii materiei prime, produsului final şi monitorizarea continuă a stării
mediului.
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• Să prezinte conexiunile dintre chimie şi domeniile activităţii umane.
• Să argumenteze necesitatea respectării regulilor
de păstrare şi utilizare a produselor alimentare,
medicamentelor şi a produselor chimice.
• Să coreleze informaţia de pe ambalajul diferitor
produse (alimentare, chimice) cu conţinutul lor.
• Să evalueze critic compoziţia produselor alimentare pentru o alegere conştientă în raport cu
modul sănătos de viaţă.
• Să argumenteze setul obligatoriu al trusei de
medicamente.
• Să deducă soluţii referitoare la problemele asigurării sănătăţii personale.
• Să aprecieze rolul chimiei şi al cunoştinţelor
chimice pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.

4. Chimia în viaţa societăţii
• Chimia în activitatea cotidiană.
• Chimia şi produsele alimentare: păstrarea, conservarea,
ambalarea. Aditivi alimentari.
Marcajul produselor alimentare. Protecţia consumatorului.
• Chimia şi produsele farmaceutice. Regulile de păstrare şi
administrare a medicamentelor
de diferite tipuri. Trusa de medicamente.
• Chimia şi produsele de igienă
şi curăţare. Regulile de păstrare
şi utilizare inofensivă.
• Chimia şi calitatea vieţii.

• Identificarea fenomenelor ce definesc relaţia
mediu–viaţă–sănătate.
• Elaborarea proiectelor, efectuarea investigaţiilor teoretice şi experimentale cu privire la
compoziţia şi calitatea produselor alimentare,
aditivi alimentari (aromatizatori, conservanţi,
coloranţi etc.), alimentaţia sănătoasă; utilizarea
şi păstrarea medicamentelor, produselor de igienă, cosmetice etc.
• Argumentarea rolului chimiei şi al cunoş
tinţelor chimice pentru îmbunătăţirea calităţii
vieţii.
Dezbateri: Chimia, rolul pozitiv/negativ în mediu, viaţă, sănătate.

Rezolvarea problemelor:
• Determinarea formulei substanţei după: părţile de masă a elementelor; produşii de ardere;
formula generală, datele reacţiei.
• Rezolvarea problemelor combinate la cursul
de chimie organică şi anorganică.

• Clasificarea acidobazică a ca- analiza calităţii produselor alimentare, situaţiei
tionilor. Reacţii de identifica- ecologice etc.
re a cationilor: Pb2+; Ca2+, Ba2+,
Fe3+, NH4+. Clasificarea anionilor în grupe analitice. Reacţii
de identificare a anionilor: Cl-,
SO42-, CO32-.
• Analiza unui amestec de cationi/anioni.
• Importanţa analizei chimice
în industrie şi viaţa cotidiană.
3. Diversitatea şi unitatea chimică a lumii substanţelor
• Să compare substanţele organice şi anorganice • Unitatea substanţelor anorga- Exerciţii:
după compoziţie, clasificare, structură, propri- nice şi organice:
• Compararea substanţelor anorganice şi orgaetăţi.
– compoziţia şi structura;
nice după compoziţie, diversitate, clasificare,
• Să prezinte clasificarea reacţiilor în chimia or- – tipurile legăturii chimice;
tipul legăturilor chimice, tipul reţelelor cristaliganică şi anorganică.
– clasificarea, nomenclatura;
ne, proprietăţi, utilizare.
• Să deducă tangenţele dintre izomeria substan- – tipurile de reacţii;
• Exemplificarea: tipurilor de reacţii în chimia
ţelor organice şi alotropia substanţelor anorganice. – utilizarea.
anorganică şi organică; a fenomenelor de izo• Să diferenţieze domeniile de utilizare a substan- Fenomenele de izomerie şi alo- merie a compuşilor organici şi de alotropie a
ţelor organice şi anorganice.
tropie.
substanţelor anorganice; a legăturilor reciproce
• Să rezolve probleme combinate în baza proprie- • Legătura genetică în chimia între substanţe; a utilizării substanţelor în contăţilor, obţinerii şi utilizării substanţelor organice anorganică şi organică. Legă- strucţie, tehnică, medicină, alimentaţie.
şi anorganice.
tura reciprocă dintre clasele de Activitate creativă (individual/în grup):
• Să argumenteze unitatea chimică a substanţelor compuşi anorganici şi organici. • Argumentarea dependenţei proprietăţilor de
organice şi anorganice.
• Legătura reciprocă dintre sub- structura chimică pe exemple de substanţe an• Să aprecieze importanţa substanţelor organi- stanţele anorganice şi organice. organice şi organice.
ce şi anorganice pentru toate domeniile activită- • Raporturi cantitative în chi- • Prezentarea legăturilor genetice ale substanţeţii umane.
mia anorganică şi organică.
lor anorganice şi organice.
• Elaborarea/realizarea transformărilor chimice în baza legăturilor reciproce ale substanţelor
anorganice şi organice.

din chimia anorganică; consecutivitatea realizării reacţiilor de identificare pentru un amestec de
2-3 cationi/anioni.
• Să deducă domeniile de aplicare a analizei volumetrice.
• Să aprecieze rolul analizei chimice în industrie
şi viaţa omului, în monitorizarea calităţii produselor, ocrotirii mediului şi a sănătăţii.
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reacţii de combinare, de descompunere, de sub- Efectul termic al reacţiei chimice.
• Aplicarea Seriei tensiunii metalelor penstituţie, de schimb; reacţie exotermă, endoter- Reacţiile endo- şi exoterme în na- tru modelarea reacţiilor dintre metale şi somă, reversibilă, ireversibilă, rapidă, lentă, efect tură şi în viaţa cotidiană. Ecuaţiile luţii de acid, sare, şi explicarea lor ca procetermic al reacţiei chimice, ecuaţii termochimi- termochimice (fără calcule). Reacţii se de oxidoreducere.
ce, oxidant, reducător, oxidare, reducere, Seria reversibile şi ireversibile, reacţii rapi- • Exemplificarea utilizării noţiunilor şi legiactivităţii metalelor.
de şi lente.
lor fundamentale ale chimiei prin alcătuirea
• Să stabilească, după ecuaţia reacţiei, tipul ei • Gradul de oxidare. Noţiuni de oxi- expresiilor de tip adevărat–fals.
(exo-, endotermă, reversibilă, ireversibilă, de dant, reducător, reducere, oxidare, • Modelarea ecuaţiilor reacţiilor de diferioxidoreducere) şi invers.
reacţii de oxidoreducere (fără meto- te tipuri.
• Să exemplifice procesele ce au loc în natură, or- da bilanţului electronic). Seria tensi- Rezolvarea problemelor:
ganism, viaţa cotidiană în corelaţie cu efectul ter- unii metalelor. Importanţa reacţiilor • Calcularea masei unui gaz după volumul
mic, reversibilitate şi importanţa efectului termic de oxidoreducere.
lui în condiţii normale şi invers.
pentru producere, energetică, procesele vitale.
• Calcule în baza reacţiilor chimice (can• Să aplice noţiunile: reacţia de oxidoreducere,
titatea de substanţă (ν), masa (m) şi voluoxidant, reducător, oxidare, reducere pentru exmul (V)).
plicarea reacţiilor chimice (dintre metale şi neActivitate creativă (individual sau în
metale, acid, sare).
grup).
• Să opereze corect cu noţiunile fundamentale
• Elaborarea eseurilor/schemelor: „Reacţiile
ale chimiei, cu denumirile substanţelor, în cochimice din jurul nostru şi importanţa lor”.
municarea orală şi scrisă.
• Să aplice legile fundamentale ale chimiei pentru explicarea fenomenelor, rezolvarea problemelor şi exerciţiilor.
• Să aprecieze importanţa legilor fundamentale
ale chimiei.
2. Structura atomului şi legea periodicităţii. Legătura chimică
• Să explice noţiunile: nucleu, proton, neutron, • Modelul nuclear al atomului.
Exerciţii:
electron, nivel energetic.
Nucleu, proton, neutron, electron, • Argumentarea compoziţiei atomului con• Să prezinte pentru elementele din perioadele nivel energetic, electronegativitate, form poziţiei în SP.
I–IV repartizarea electronilor pe nivele ener- oxidant, reducător.
• Alcătuirea schemelor ale atomilor elegetice.
• Repartizarea electronilor atomilor mentelor din perioadele I–IV, determinarea
• Să coreleze locul elementului în Sistemul peri- elementelor perioadelor I–IV pe ni- valenţelor şi gradelor de oxidare posibile.
odic (SP) cu tipul lui (metal/nemetal), compo- vele energetice.

Subcompetenţe
Activităţi de învăţare–
Conţinuturi
Eleva/elevul va fi capabilă/capabil:
evaluare (recomandate)
1. Noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei. Reacţii chimice
Instructaj:
• Obiectul de studiu al chimiei.
• Să descrie obiectul de studiu al chimiei.
Corelaţiile chimiei cu alte ştiinţe ale Respectarea tehnicii securităţii în laborato• Să argumenteze legăturile chimiei cu alte
ştiinţe (matematica, fizica, biologia, geogra- naturii. Influenţa chimiei asupra vie- rul şcolar de chimie.
Exerciţii:
fia etc.).
ţii omului şi a mediului.
• Noţiunile fundamentale ale chimiei. • Alcătuirea formulelor chimice după va• Să aprecieze influenţa chimiei asupra vieţii
omului şi a mediului; importanţa studierii ei. • Legea constanţei compoziţiei. No- lenţe/gradele de oxidare, sarcinile ionilor.
menclatura substanţelor anorganice. • Denumirea substanţelor anorganice în
• Să explice noţiunile: atom, element chimic,
simbol chimic, masa atomică relativă, valenţa, • Legea conservării masei substan- funcţie de compoziţia lor şi invers.
• Alcătuirea ecuaţiilor chimice pentru dielectronegativitatea; moleculă, formulă chimică ţelor.
(moleculară), masa moleculară relativă; sub- • Legea lui Avogadro şi consecinţe- ferite tipuri de reacţii chimice: de combinare, de descompunere, de substituţie, de
stanţă simplă şi compusă, cantitate de substan- le ei.
ţă, masa, masa molară, volum molar; reacţie
• Importanţa reacţiilor chimice. Ti- schimb.
puri de reacţii chimice.
chimică, ecuaţie chimică (moleculară),

1 oră pe săptămînă
Repartizarea orelor (recomandată)
Total ore
Din ele
Nr.
34
20
10
2
2
Tema
temei
Predare– Rezolvarea proble- Lucrări Evaluare
învăţare melor, exersarea practice sumativă
1.
Noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei. Reacţii chimice
6
4
2
2.
Structura atomului şi legea periodicităţii. Legătura chimică
9
6
2
1
3.
Soluţiile. Disociaţia electrolitică
6
3
2
1
4.
Nemetalele
6
4
1
1
5.
Metalele
5
3
1
1
Recapitulare
2
2

PROFILURILE UMANIST, ARTE, SPORT. Clasa a X-a. Chimia generală şi anorganică
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• Să aplice noţiunea de parte de masă a substan- • Partea de masă a substanţei dizol- • Alcătuirea/argumentarea expresiilor de
tipul adevărat/fals utilizînd noţiunile: soluţei dizolvate în soluţie la rezolvarea problemelor; vate în soluţie.
noţiunea de pH pentru caracterizarea mediului. • Disociaţia electrolitică. Electroliţi bilitate, soluţie, electrolit, neelectrolit, acid,
• Să explice: principiile de bază ale teoriei diso- tari şi slabi. Disocierea acizilor, baze- bază, sare.
• Alcătuirea ecuaţiilor de disociere a elecciaţiei electrolitice (TDE); noţiunile de solubi- lor, sărurilor neutre.
troliţilor tari şi slabi.
litate (în baza Tabelului solubilităţii), electrolit, Apa – electrolit slab. Valorile pH
neelectrolit, electrolit tare şi slab, mediu neutru, pentru caracterizarea mediului neu- •Modelarea proprietăţilor chimice generale
ale acizilor, bazelor, sărurilor prin ecuaţiile
acid bazic, disocierea acizilor, bazelor, sărurilor tru, acid, bazic.
• Ecuaţii moleculare, ionice comple- moleculare şi ionice.
neutre.
Rezolvarea problemelor:
• Să exemplifice condiţiile decurgerii reacţiilor te şi ionice reduse.
de schimb prin caracterul ionic al acestor inter- • Interacţiuni în soluţiile de electro- • Calcule în baza corelaţiilor între partea de
liţi: proprietăţile chimice ale acizilor, masă a substanţei dizolvate, masa substanacţiuni cu formarea electrolitului slab.
ţei, masa soluţiei.
• Să modeleze ecuaţiile moleculare (EM), ionice bazelor, sărurilor.
Activităţi experimentale:
complete (EIC) şi ionice reduse (EIR) pentru inExperienţa de laborator nr. 1: Determinateracţiunile în soluţiile de electroliţi ale acizilor,
bazelor, sărurilor.
rea reacţiei mediului diferitor soluţii apoase
cu indicatori.
• Să rezolve probleme experimentale la tema:
Lucrarea practică nr. 1: Rezolvarea proble„Disociaţia electrolitică”.
melor experimentale la tema: „Disociaţia
• Să argumenteze importanţa soluţiilor pentru
electrolitică”.
medicină, agricultură, procesele vitale etc.
Activitate creativă (în grup)
Proiectul: Importanţa soluţiilor.
4. Nemetalele
• Să caracterizeze nemetalele după locul în SP. • Caracteristica generală a nemeta- Exerciţii:
• Să explice rolul biologic, structura, obţinerea, lelor. Structura, proprietăţile fizice • Compararea nemetalelor după locul în SP.
şi chimice (interacţiuni cu metalele, • Caracterizarea proprietăţilor, obţinerii,
proprietăţile fizice şi chimice, utilizarea substanţelor simple – nemetale (oxigen, hidrogen, oxigenul, hidrogenul). Utilizarea ne- utilizării nemetalelor, compuşilor lor hidrogenaţi, oxizilor acizi, acizilor.
metalelor, rolul biologic.
azot).
• Să obţină experimental oxigenul, hidrogenul, • Obţinerea nemetalelor: a oxige- • Elaborarea şi realizarea schemelor transoxid de carbon (IV) şi să cerceteze proprietăţile nului (din aer, apă, peroxid de hi- formărilor chimice în baza legăturilor genedrogen, permanganat de potasiu); tice ale nemetalelor şi compuşilor lor.
lor fizice şi chimice conform instrucţiunii.
• Să descrie compuşii hidrogenaţi ai nemetale- a hidrogenului (din metan, apă,
lor (clorură de hidrogen, amoniac): utilizarea, acizi).

ziţia atomului (protoni, neutroni, electroni),
• Caracteristica elementelor chimi- • Caracterizarea elementelor chimice în
repartizarea electronilor pe nivele energetice, ce (din perioadele I–III) în funcţie funcţie de poziţia lor în Sistemul periodic
electronegativitatea, valenţele posibile, gradele de poziţia lor în Sistemul periodic după algoritm.
de oxidare posibile, formula substanţei simple, (SP): simbolul, numărul de ordi• Alcătuirea formulelor substanţelor cu un
formulele compuşilor cu oxigen şi hidrogen,
ne, perioada, grupa, subgrupa, masa anumit tip de legătură chimică în baza unui
denumirile lor, caracterul oxidului superior.
atomică relativă, structura atomu- şir de elemente propus.
• Să exemplifice schimbarea periodică a propri- lui, compoziţia nucleului, reparti- • Corelarea compoziţiei substanţei (FM) cu
etăţilor (metalice şi nemetalice) ale elementelor zarea electronilor pe nivele energe- tipul legăturii chimice şi proprietăţile fizice
din perioadele I–III şi a compuşilor lor (oxizilor); tice, valenţa maximală şi minimală, (şi invers).
corelaţia dintre compoziţia substanţei (FM) şi ti- metal/nemetal, formula şi denumi- • Exemplificarea postulatelor Teoriei atopul legăturii chimice (şi invers).
rea substanţei simple şi caracterul lui mo-moleculare.
• Să aprecieze importanţa Legii periodicităţii şi Te- (acidobazic), formula şi denumirea • Modelarea schemelor de formare: a leoriei structurii atomului pentru înţelegerea, expli- oxidului superior, formula şi denu- găturii covalente prin formule electronicarea şi prognozarea proprietăţilor substanţelor. mirea compusului hidrogenat (pen- ce şi formule de structură (H2, Hal2, O2, N2;
• Să explice noţiunile: legătură chimică, legătură tru nemetale).
HHal, H2O, H2S, NH3, CH4); a legăturii iocovalentă, legătură covalentă nepolară şi cova- • Legea periodicităţii. Sensul fizic al nice prin formule electronice.
lentă polară, legătură unitară, dublă, triplă; ioni, legii periodicităţii. Schimbarea pe- Rezolvarea problemelor:
legătură ionică, legătură metalică, legătură de riodică a proprietăţilor metalice şi • Determinarea schimbării periodice a prohidrogen.
nemetalice ale elementelor din peri- prietăţilor metalice/nemetalice, a compozi• Să caracterizeze legătura metalică în corelaţie oadele I–III; a compoziţiei şi propri- ţiei şi proprietăţilor acidobazice ale oxizilor
pentru elementele chimice dintr-o perioacu locul metalului în SP şi proprietăţile fizice etăţilor oxizilor.
generale ale metalelor.
• Legătura chimică. Tipuri de legătu- dă, dintr-o grupă.
• Să descrie substanţele cu diferite tipuri de le- ră chimică: covalentă, ionică, meta- Activitate experimentală:
gături chimice conform algoritmului: compo- lică, de hidrogen. Legătura unitară, Demonstrare:
• Examinarea mostrelor de substanţe cu diziţia; tipul legăturii chimice (covalentă, ionică, dublă, triplă.
metalică, de hidrogen), formula electronică,
• Proprietăţile substanţelor cu diferi- ferite tipuri de legături chimice.
Activitate creativă(individual/în grup)
formula de structură, proprietăţile fizice.
te tipuri de legătură chimică.
• Prezentarea diferitor tipuri de legături
• Să exemplifice postulatele Teoriei atomo-mo- • Teoria atomo-moleculară.
chimice (prin desene, scheme).
leculare.
3. Soluţiile. Disociaţia electrolitică
• Să definească noţiunile: soluţie, substanţă
• Soluţie, substanţă dizolvată, solExerciţii:
dizolvată, solvent, dizolvare, partea de masă a vent, solubilitatea substanţelor în
• Exersarea corelaţiilor între masa substansubstanţei dizolvate în soluţie.
apă. Importanţa soluţiilor.
ţei în soluţie, partea de masă a substanţei
dizolvate, masa soluţiei.
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Recapitulare
• Legătura genetică dintre clase de
substanţe anorganice.
• Rolul chimiei în societate şi în viaţă.

Exerciţii şi probleme:
• Legătura genetică dintre clasele de compuşi anorganici.
• Argumentarea rolului chimiei pentru om.

Activitate creativă (individual/în grup).
Studii de caz: Aliajele şi importanţa lor.
Compoziţia apei minerale.

• Compuşii hidrogenaţi ai nemetale- Rezolvarea problemelor:
lor (HCl, NH3): structura, proprie- Calcularea m, ν, V a substanţelor în baza
tăţile fizice şi chimice (interacţiunea ecuaţiilor chimice.
cu apa, interacţiunea reciprocă); ob- Experiment demonstrativ:
ţinerea, utilizarea, rolul biologic.
• Examinarea proprietăţilor amoniacului şi
• Oxizii nemetalelor: nomenclatura, ale clorurii de hidrogen.
proprietăţile fizice şi chimice gene- Lucrarea practică nr. 2:
rale, obţinerea, utilizarea.
Obţinerea şi proprietăţile nemetalelor (oxi• Acizii oxigenaţi (acid sulfuric, acid genul sau hidrogenul).
azotic, acid fosforic) şi neoxigenaţi Experienţa de laborator nr. 2: Obţinerea şi
(acid clorhidric). Nomenclatura,
proprietăţile oxidului de carbon (IV).
proprietăţile fizice şi chimice gene- Activitate creativă (individual/în grup):
rale, utilizarea.
Dezbateri: Aspectul industrial, ecologic al
• Metode de obţinere a acizilor (HCl, interacţiunii oxizilor acizi cu apa.
H2SO4, H3PO4).
• Elaborarea „CV-ului” unui nemetal.
• Seria genetică a nemetalelor.
5. Metalele
• Caracteristica generală a metalelor. Exerciţii:
Poziţia metalelor în Sistemul peri- • Compararea metalelor după locul în SP.
odic. Seria tensiunii metalelor. Pro- • Caracterizarea proprietăţilor, obţinerii şi
prietăţile fizice şi chimice generale utilizării metalelor, oxizilor bazici, bazelor,
ale metalelor (interacţiunea cu ne- sărurilor.
metalele, apa, acizii, sărurile), rolul • Interpretarea legăturilor genetice ale mebiologic.
talelor şi compuşilor lor prin alcătuirea şi
Aliajele (fonta, oţelul), utilizarea lor. realizarea transformărilor chimice.
• Oxizii şi hidroxizii metalelor: com- • Deducerea şi prezentarea corelaţiilor dinpoziţia, proprietăţile fizice şi chimice tre utilizarea, proprietăţile metalelor şi
generale, domeniile de utilizare.
compuşilor lor.
• Sărurile de sodiu, potasiu, calciu:
Rezolvarea problemelor:
compoziţia şi utilizarea clorurilor, sulfa- Calcule în baza ecuaţiilor chimice (m, ν, V).
ţilor, azotaţilor, carbonaţilor, silicaţilor. Experiment demonstrativ: Mostrele de
• Seria genetică a metalelor.
metale şi aliaje.

1 oră pe săptămînă
Repartizarea orelor (recomandată)
Total ore
Din ele
Nr.
34
19
11
1
3
Tema
temei
Predare– Rezolvarea proble- Lucrări Evaluare
învăţare melor, exersarea practice sumativă
1.
Bazele teoretice ale chimiei organice. Hidrocarburile
21
12
6
1
2
1.1. Bazele teoretice ale chimiei organice
3
2
1
1.2. Hidrocarburile saturate (alcanii)
7
4
2
1
1.3. Hidrocarburile nesaturate (alchenele, alchinele, alcadi7
4
2
1
enele)
1.4. Hidrocarburile aromatice (arenele)
4
2
1
1
2.
Alcoolii, fenolul, aminele
11
7
3
1
Recapitulare
2
2

PROFILURILE UMANIST, ARTE, SPORT. Clasa a XI-a. Chimia organică

• Să aprecieze diferite aspecte ale utilizării metalelor şi a compuşilor lor: ca elemente vitale şi
nocive; materiale industriale importante şi surse de poluare etc.
• Să rezolve probleme pe baza legăturii genetice
dintre clase de compuşi anorganici.
• Să aprecieze importanţa studierii chimiei anorganice.

• Să descrie poziţia metalelor în SP, proprietăţile
lor fizice şi chimice generale (interacţiunea cu
nemetalele, apa, acizii, sărurile), rolul biologic
al ionilor metalelor.
• Să compare aliajele fontă şi oţel după compoziţie, proprietăţile fizice şi utilizare.
• Să caracterizeze oxizii şi hidroxizii metalelor
conform algoritmului: nomenclatura, proprietăţile fizice şi chimice generale, obţinerea şi utilizarea.
• Să explice corelaţia dintre metal, oxid bazic,
bază, sare prin ecuaţii chimice.
• Să exemplifice compoziţia şi utilizarea sărurilor (cloruri, sulfaţi, azotaţi, carbonaţi, silicaţi).

proprietăţile fizice şi chimice (interacţiunea lor
cu apa, interacţiunea reciprocă), obţinerea.
• Să caracterizeze oxizii nemetalelor (SO2, SO3,
P2O5, CO2) şi acizii (acid sulfuric, acid azotic,
acid fosforic, clorhidric) conform algoritmului: nomenclatura, proprietăţile fizice, chimice generale, utilizarea, obţinerea (HCl, H2SO4,
H3PO4).
• Să elaboreze scheme de transformări chimice
în baza legăturilor genetice ale nemetalelor.
• Să propună/modeleze situaţii de aplicare a nemetalelor şi a compuşilor lor în activitatea personală.
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1.2. Hidrocarburile saturate (alcanii)
• Să descrie sursele naturale de hidrocarburi; proprietăţile fizice şi chimice ale alcanilor, obţinerea lor din surse naturale.
• Să explice noţiunile: alcan, formulă generală, serie omoloagă, omologi, izomeri, izomeri de catenă, radicali, denumirile grupelor alchil (radicalilor) metil, etil.
• Să prezinte corelaţia: formula generală –
formulele moleculare ale omologilor (n(C)
≤6) – formulele de structură ale izomerilor
posibili (tipul izomeriei) – denumirile conform nomenclaturii sistematice (şi invers).
• Să diferenţieze omologii şi izomerii alcanilor.
• Să caracterizeze proprietăţile fizice şi chimice ale alcanilor în corelaţie cu utilizarea
lor.
• Să rezolve probleme de calcul (m, ν, V) în
baza ecuaţiilor chimice ce includ proprietăţile chimice ale alcanilor.
• Să compare sursele naturale de hidrocarburi (gaze naturale şi petrol) după compoziţie.
• Să coreleze fracţiile distilării petrolului cu
utilizarea lor.
• Să evidenţieze probleme ecologice provocate de utilizarea gazelor naturale şi a petrolului propunînd soluţii pentru protecţia
mediului.

• Sursele naturale de hidrocarburi:
gazele naturale, petrolul, cărbunele (compoziţia, răspîndirea în natură,
proprietăţi fizice, utilizarea).
• Alcanii – hidrocarburi saturate. Definiţie, compoziţie, formulă generală,
seria omoloagă, omologi, denumirea
(n≤6).
Grupele alchil (radicali) (metil, etil),
compoziţie, denumire.
Răspîndirea în natură a hidrocarburilor saturate.
• Proprietăţile fizice. Obţinerea (extragerea) din gaze naturale, petrol.
• Principiile nomenclaturii sistematice. Izomeria alcanilor (izomeria de
catenă).
• Proprietăţile chimice ale alcanilor
(n≤4): reacţia de substituţie (clorurare), eliminare (dehidrogenizare), oxidare totală (ardere). Utilizarea alcanilor ca combustibil şi ca materie primă
chimică.
• Componenţii gazelor naturale. Petrolul – amestec de hidrocarburi.
Fracţiile distilării petrolului: benzină,
ligroină, gaz lampant, motorină, păcură; utilizarea lor.
Ocrotirea mediului de poluanţii formaţi în urma prelucrării şi folosirii
gazelor naturale, a petrolului şi a cărbunilor.

Exerciţii:
• Argumentarea compoziţiei alcanilor prin
formula de structură şi formula moleculară.
• Exemplificarea principiilor de numire a alcanilor.
• Exersarea corelaţiei: compoziţia alcanului, tipul izomeriei, izomerii posibili, formulele lor
de structură, denumirile conform nomenclaturii sistematice (şi invers).
• Modelarea proprietăţilor chimice ale alcanilor
prin ecuaţii chimice în corelaţie cu utilizarea lor.
• Diferenţierea şi explicarea omologiei şi izomeriei alcanilor.
• Estimarea importanţei alcanilor ca sursă de
combustibil şi ca materie primă chimică.
Rezolvarea problemelor:
• Calcularea m, ν, V în baza transformărilor
chimice ale alcanilor.
• Calcularea volumului de oxigen necesar pentru arderea alcanului.
Activitate experimentală:
Experiment demonstrativ:
• Modele de molecule de alcani (bilă–axă).
• Arderea diferitor alcani.
• Colecţii: petrolul şi produsele petroliere; cărbunele.
Activitate creativă (individual/în grup):
• Elaborarea schemelor de prezentare a utilizării alcanilor şi produşilor pe baza lor.
Dezbateri: Avantajele şi dezavantajele utilizării alcanilor în calitate de combustibil; criza
energetică.

Subcompetenţe
Activităţi de învăţare–
Conţinuturi
Eleva/elevul va fi capabilă/capabil:
evaluare (recomandate)
1. Bazele teoretice ale chimiei organice. Hidrocarburile
1.1. Bazele teoretice ale chimiei organice
• Să definească noţiunile: chimie organică, • Chimia organică ca parte compo- Exerciţii:
• Exemplificarea compuşilor organici şi ansubstanţă organică, hidrocarburi, izomerie, nentă a ştiinţei „Chimia”.
• Substanţele organice: provenienţa, organici. Argumentarea importanţei studierii
izomer.
• Să deducă diferenţele dintre compuşii or- specificul compoziţiei (elemente or- chimiei organice.
ganogene, existenţa mai multor sub- • Compararea compoziţiei, proprietăţilor figanici studiaţi (metan, etan, propan, butan, alcool etilic, acid acetic, grăsimi) şi cei stanţe cu aceeaşi formulă molecula- zice ale compuşilor organici cunoscuţi cu cei
anorganici după compoziţie, provenienţă, ră), diversitatea, numărul enorm de anorganici.
existenţa mai multor substanţe cu aceeaşi compuşi în raport cu cei anorganici. • Caracterizarea carbonului după locul în SP.
Importanţa lor.
• Alcătuirea formulelor de structură desfăşuformulă moleculară.
• Să argumenteze necesitatea studierii com- • Evoluţia noţiunii de substanţă orga- rate şi semidesfăşurate pentru hidrocarburi
puşilor organici reieşind din răspîndirea în nică. Importanţa studierii compuşilor saturate şi nesaturate.
organici. Necesitatea unei teorii.
• Modelarea catenelor carbonice, liniare, ranatură/în organism şi importanţa lor.
• Să formuleze tezele Teoriei structurii chi- • Teoria structurii chimice a compuşi- mificate, ciclice, aciclice.
lor organici şi importanţa ei.
• Compararea compoziţiei şi structurii izomice a compuşilor organici.
merilor.
• Să aplice tezele Teoriei structurii chimice Izomerie. Izomeri.
la alcătuirea formulelor de structură (pen- • Carbonul – principalul element al Activitate experimentală:
tru CH4, C2H6, C3H8, C4H10), la explicarea compuşilor organici. Structura ato- Experiment demonstrativ:
existenţei izomerilor (C4H10), la motivarea mului. Tetravalenţa. Catene carbo• Familiarizarea cu mostre de substanţe orgadiversităţii şi numărului mare de compuşi nice.
nice şi anorganice.
organici.
• Formule de structură (desfăşurate şi • Arderea compuşilor organici (alcool etilic,
• Să caracterizeze carbonul după locul în
semidesfăşurate).
parafină, celuloză).
SP: tipul elementului, repartizarea electro• Investigarea proprietăţilor organoleptice
nilor pe nivele, valenţa, posibilitatea de a
(miros) ale izomerilor (pe exemplul etilbutaforma catene carbonice, natura legăturilor
noatului/ananas şi amilformiatului/vişină).
C–C, C–H.
Activitate creativă (individual/în grup).
• Să alcătuiască formule de structură desfă• Elaborarea unei scheme de comparare a comşurate şi semidesfăşurate pentru CH4, C2H6,
puşilor organici cu cei anorganici.
C3H8, C4H10.
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• Să explice noţiunile: grupă funcţională, alcool, alcool mono- şi polihidroxilic, fenol,
amină, anilină, reacţie de deshidratare.
• Să coreleze: formula generală a alcanolilor
cu formula moleculară pentru (n≤4), formulele de structură ale izomerilor hidroxilici posibili, denumirile lor conform nomenclaturii sistematice (şi invers).
• Să caracterizeze alcoolul etilic conform algoritmului: compoziţie, proprietăţi fizice, fiziologice (în comparaţie cu alcoolul metilic),
proprietăţile chimice, obţinerea şi utilizarea.
• Să diferenţieze influenţa pozitivă şi negativă a alcoolului etilic asupra calităţii vieţii.

Exerciţii:
• Exemplificarea compoziţiei benzenului prin
FM şi FS; a utilizării benzenului.
• Modelarea proprietăţilor chimice, obţinerii
benzenului prin ecuaţii chimice.
• Corelaţiile dintre alcani, alchene, alchine,
benzen prin scheme şi transformări chimice.
Rezolvarea problemelor de calcul în baza proprietăţilor chimice şi obţinerii benzenului.
Experiment demonstrativ:
• Mostre de coloranţi, mase plastice, medicamente obţinute pe bază de benzen şi derivaţilor lui.
Activitate creativă (individual/în grup):
• Elaborarea unei scheme de comparare a benzenului cu alcanii şi alchenele.
2. Alcoolii, fenolul, aminele
• Alcoolii monohidoxilici saturaţi:
Exerciţii:
definiţie, compoziţie, grupă funcţio- • Clasificarea derivaţilor hidrocarburilor satunală, serie omoloagă (n≤4), izomeria rate în funcţie de grupa funcţională.
de catenă şi de poziţie. Nomenclatura • Exemplificarea izomeriei şi omologiei; alcăsistematică.
tuirea FS după denumire (şi invers).
• Obţinerea etanolului prin hidratarea • Modelarea proprietăţilor chimice, a metodeetenei şi la fermentarea glucozei.
lor de obţinere a derivaţilor hidrocarburilor
• Proprietăţile fizice. Nocivitatea me- prin ecuaţii chimice.
tanolului şi a etanolului.
• Corelarea proprietăţilor derivaţilor hidrocar• Proprietăţile chimice (pe exemplul
burilor cu utilizarea lor.
etanolului): reacţia cu metalele active, • Compararea derivaţilor hidrocarburilor după
deshidratarea intramoleculară, arderea. compoziţie, structură, proprietăţi, utilizare.
• Alcoolii polihidroxilici. Definiţie. • Exemplificarea metodelor de recunoaştere
Etilenglicolul, glicerolul: compoziţie, a derivaţilor hidrocarburilor şi a situaţiilor ce
formule de structură.
necesită aplicarea lor.

1.4. Hidrocarburile aromatice (arenele)
• Să descrie benzenul conform algoritmului: • Benzenul: compoziţia, structura
compoziţia, structura moleculei după Keku- moleculei după Kekule, obţinerea din
le, proprietăţile fizice şi chimice, utilizarea. acetilenă; proprietăţile fizice şi chi• Să stabilească legătura genetică dintre al- mice (reacţiile de substituţie – nitracani, alchene, alchine şi benzen.
re; de adiţie – hidrogenare; ardere);
• Să rezolve exerciţii şi probleme pe baza
utilizare.
schemei legăturii genetice dintre hidrocar- • Legătura genetică dintre alcani, alburi.
chene, alchine şi benzen.

1.3. Hidrocarburile nesaturate (alchenele, alcadienele, alchinele)
Exerciţii:
• Să definească noţiunile: alchene, alcadie- • Alchene, alcadiene, alchine.
ne, alchine, reacţie de adiţie, de polimeriza- Definiţie, compoziţie, formulă gene- • Exemplificarea izomeriei şi omologiei pentru hidrocarburile nesaturate prin alcătuirea
rală, serie omoloagă (n(C) ≤5).
re, monomer, polimer.
formulelor de structură în corelaţie cu denu• Să explice izomeria de poziţie, identifica- Izomeria de catenă şi de poziţie.
rea nesaturaţiei, proprietăţile chimice ale Nomenclatura sistematică. Proprietă- mirea.
• Compararea compoziţiei, structurii, propriealchenelor, alcadienelor, alchinelor în core- ţile fizice.
tăţilor, metodelor de obţinere a alchenelor, al• Metode de obţinere a:
laţie cu utilizarea lor.
• Să coreleze compoziţia alchenelor, alcadie- – alchenelor ( pe exemplul etenei şi cadienelor, alchinelor.
• Modelarea proprietăţilor chimice, obţinerii
nelor, alchinelor cu proprietăţile fizice, for- propenei) din alcani şi alcooli;
mule moleculare, formule de structură ale – alcadienelor (pe exemplul butadie- alchenelor şi alchinelor prin ecuaţii chimice.
• Corelarea proprietăţilor alchenelor, alcadieizomerilor posibili, tipul izomeriei, denumi- nei)din alcani;
rile lor conform nomenclaturii sistematice – alchinelor (pe exemplul acetilenei) nelor, alchinelor cu utilizarea lor.
prin piroliza metanului şi din carbură • Exemplificarea metodelor de recunoaştere
(şi invers).
a hidrocarburilor nesaturate şi a situaţiilor ce
• Să argumenteze legătura cauză–efect din- de calciu.
necesită aplicarea lor.
tre proprietăţile chimice ale hidrocarburilor • Proprietăţile fizice. Proprietăţile
• Deducerea domeniilor de utilizare a cauciunesaturate, reacţia de identificare, utiliza- chimice:
a) ale alchenelor (pe exemplul etenei): curilor în baza proprietăţilor fizice.
rea lor.
• Să caracterizeze cauciucul (natural, buta- adiţia H2, X2, HX (X= Cl, Br), HOH, • Alcătuirea şi realizarea transformărilor chidienic, vulcanizat) după compoziţie, propri- arderea, polimerizarea (pentru etenă mice în baza legăturilor genetice.
şi propenă);
Rezolvarea problemelor:
etăţi fizice, obţinere şi utilizare.
• Să compare alchenele, alcadienele, alchi- b) ale alchinelor (pe exemplul acetile- • Calcularea m, ν, V în baza transformărilor
nele după compoziţie, structură, proprietăţi, nei): adiţia H2, X2, HOH, arderea, tri- chimice ale hidrocarburilor nesaturate.
merizarea.
Activitate experimentală:
utilizare, metode de obţinere.
• Cauciucul natural. Obţinerea (extra- Lucrarea practică nr. 1: Obţinerea etenei şi
• Să aprecieze influenţa accesibilităţii şi a
stabilităţii polimerilor obţinuţi din alchene gerea), proprietăţile fizice, utilizarea. studierea proprietăţilor ei.
(polietilenă, polipropilenă) şi din alcadiene Cauciucul sintetic – polimer obţinut Experiment demonstrativ:
(cauciucuri) asupra mediului/calităţii vieţii. din alcadiene (butadienă). Proprie- • Modele de molecule. Cercetarea mostrelor
tăţile fizice şi utilizarea. Vulcanizarea de polimeri şi cauciucuri. Compararea propricauciucului.
etăţilor cauciucului vulcanizat şi nevulcanizat.
Activitate creativă. Dezbateri: influenţa polimerilor asupra mediului/calităţii vieţii.
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Subcompetenţe
Eleva/elevul va fi capabilă/capabil:

4
6
3
5
4

12
13

2
4
2
3

1
1
1
Activităţi de învăţare–
evaluare (recomandate)

1
1
1
1
3

1

Din ele
17
12
3
2
Predare– Exersare– Lucrări Evaluare
învăţare rezolvare practice sumativă
6
5
1
8
3
1
1

1. Aldehidele. Acizii carboxilici. Esterii
• Compuşii organici (alcani, alchene, al- Exerciţii:
chine, alcooli, amine): definiţie, compo- • Exemplificarea şi compararea compoziţiei,
ziţie, structură, izomerie, nomenclatură. structurii, tipurilor de izomerie, izomerilor
• Legătura genetică dintre alcani, alche- posibili, nomenclaturii aldehidelor, acizilor,
ne, alchine, alcooli, amine.
esterilor.
• Aldehide, acizi carboxilici, esteri: com- • Caracterizarea proprietăţilor chimice ale
poziţie, structură, grupă funcţională,
aldehidelor, acizilor, esterilor prin ecuaţiile
reacţiilor, corelarea lor cu utilizarea şi metoformulă generală, omologi (n(C)≤4),
nomenclatură.
dele de obţinere.

Conţinuturi

Aldehidele, acizii carboxilici, esterii
Compuşii organici cu importanţă vitală (grăsimile, hidraţii de carbon, aminoacizii, proteinele)
2.1. Grăsimile
2.2. Hidraţii de carbon
2.3. Aminoacizii, proteinele
Compuşii macromoleculari sintetici
Legătura genetică dintre compuşii organici şi anorganici

Tema

• Să compare compuşii organici (alcani, alchene, alchine, alcooli, amine) după compoziţie, structură, izomerie, nomenclatură.
• Să exemplifice legătura genetică dintre
alcani, alchene, alchine, alcooli, amine
(prin scheme de reacţii şi transformări
chimice).
• Să definească noţiunile: aldehidă, acid
carboxilic, ester, reacţie de esterificare, reacţie de hidroliză.

3.
4.

1.
2.

Nr.
temei

1 oră pe săptămînă
Repartizarea orelor (recomandată)
Total ore
34

PROFILURILE UMANIST, ARTE, SPORT. Clasa a XII-a. Chimia anorganică

• Să motiveze importanţa unui mod sănătos • Proprietăţile fizice, utilizarea. Probă • Diferenţierea influenţei pozitive şi negative a
de viaţă în corelaţie cu acţiunea fiziologică a de identificare cu hidroxid de cupru alcoolului etilic asupra calităţii vieţii.
alcoolului etilic.
(fără ecuaţia reacţiei).
• Alcătuirea şi realizarea transformărilor chi• Să compare etilenglicolul şi glicerina con- • Fenolul: structura, proprietăţile fi- mice în baza legăturilor genetice.
form algoritmului: compoziţie, structură, zice şi chimice (reacţii ale grupei OH Rezolvarea problemelor:
proprietăţi fizice şi fiziologice, utilizare, re- cu metalele alcaline şi cu alcaliile).
• Calcularea m, ν, V în baza ecuaţiilor reacţiiacţii de identificare.
• Proba de identificare cu clorura de lor chimice ale derivaţilor hidrocarburilor.
• Sa descrie fenolul: structura, proprietăţi- fier (III) (fără ecuaţia reacţiei).
Experiment demonstrativ:
le fizice şi chimice, reacţia de identificare, • Compuşii organici cu azot. Amine- • Arderea alcoolului şi cercetarea produşilor
utilizarea.
le – derivaţi ai amoniacului. Grupă arderii.
• Să aprecieze influenţa compuşilor hidroxi- amină.
• Familiarizarea cu mostre de polimeri obţilici şi a produşilor obţinuţi pe baza lor asu- • Alchilaminele primare (metilamina, nuţi din etilenglicol, fenol; medicamente pe
pra calităţii vieţii şi sănătăţii.
etilamina): compoziţie, structură, no- bază de anilină.
• Să explice compoziţia aminelor, grupei
menclatură, proprietăţi fizice.
• Cercetarea efectului acţiunii glicerinei asuamine, alchilaminelor primare; nomencla- • Anilina. Utilizarea ei la producerea pra pielii, alcoolului etilic asupra albuminei.
tura şi proprietăţile lor fizice.
coloranţilor, preparatelor medicinale. • Identificarea produselor pe bază de fenol (pe
• Să coreleze necesitatea sintezei anilinei cu Sinteza anilinei.
exemplul aspirinei).
valoarea produşilor obţinuţi în baza ei.
• Legătura genetică a alcoolilor şi a Experienţa de laborator: Identificarea alcoo• Să explice sinteza anilinei pe baza legătu- anilinei cu alte clase de compuşi orga- lilor polihidroxilici.
rii: benzen–nitrobenzen–anilină.
nici: alcani–alchene–alchine–benzen– Activitate creativă (individuală/în grup):
• Să rezolve exerciţii, scheme şi probleme pe nitrobenzen–anilină.
Studiu de caz: Influenţa compuşilor hidroxibaza proprietăţilor şi obţinerii alcoolilor, felici şi a produşilor pe baza lor asupra calitănolului, anilinei.
ţii vieţii.
• Elaborarea schemei: Utilizarea compuşilor
organici.
Generalizarea cursului clasei a XI-a (2 ore)
• Să explice relaţia cauză–efect dintre utili- • Legături cauză–efect dintre utiliza- • Transformările în baza legăturilor genetice
zarea substanţelor organice şi compoziţia, rea substanţelor organice şi compozi- dintre clasele de compuşi organici studiaţi.
tipul legăturii chimice, structura, proprietă- ţia, structura, tipul legăturii chimice, • Rezolvarea problemelor în baza proprietăţiţile fizice şi chimice, obţinerea, influenţa lor proprietăţile fizice şi chimice, obţine- lor şi a metodelor de obţinere a hidrocarburiasupra omului şi a mediului.
rea, influenţa lor asupra omului şi a lor şi derivaţilor lor.
• Să aprecieze importanţa studierii chimiei. mediului.
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• Aldehidele. Proprietăţile fizice şi chimice ale aldehidelor (pe exemplul metanalului şi a etanalului): adiţia hidrogenului
la legătura dublă C=O, oxidarea (cu soluţie amoniacală de oxid de argint şi cu hidroxidul de cupru (II)), arderea.
• Reacţiile de oxidare ca reacţii de identificare a aldehidelor.
• Metode de obţinere a aldehidelor (pe
exemplul etanalului): din acetilenă prin
reacţia lui Kucerov, prin oxidarea etanolului cu oxid de cupru (II).
Aldehidele formică şi acetică ca materie
primă de obţinere a maselor plastice şi a
fibrelor artificiale.
• Acizii carboxilici: proprietăţile fizice şi
chimice pe exemplul acidului formic şi
acetic (ionizarea, interacţiunea cu metalele, oxizii metalelor, bazele, sărurile acizilor mai slabi).
• Metode de obţinere a acizilor carboxilici pe exemplul acidului acetic: prin oxidarea etanolului şi a etanalului. Utilizarea
acizilor monocarboxilici (acetic, formic şi
stearic).
• Esterii. Răspîndirea în natură. Proprietăţile fizice specifice. Utilizarea lor. Obţinerea prin reacţia de esterificare (n(C)
≤4) cu participarea acizilor formic, acetic şi a alcoolilor metilic, etilic. Hidroliza esterilor.
• Legătura genetică dintre hidrocarburi,
alcooli, aldehide, acizi, esteri.

• Deducerea importanţei esterilor în industria alimentară, cosmetică, în baza proprietăţilor specifice.
• Exemplificarea metodelor de recunoaştere
a aldehidelor şi acizilor şi a situaţiilor ce necesită aplicarea lor.
• Alcătuirea şi realizarea transformărilor chimice în baza legăturilor genetice.
Rezolvarea problemelor de calcul în baza legăturii genetice.
Activitate experimentală:
Experiment demonstrativ:
• Oxidarea etanolului cu oxid de cupru (II).
• Mostre de mase plastice pe bază de răşini
fenolformaldehidice, mostre de esteri, mostre de fibre acetat.
• Analiza marcajelor de pe produsele alimentare (aromatizatori).
• Acţiunea acidului acetic şi a aldehidei formice asupra albuminei.
• Experienţa de laborator nr. 1:
Oxidarea aldehidelor (identificarea).
• Experienţa de laborator nr. 2: Proprietăţile
chimice ale acidului acetic.
Activitate creativă (individual/în grup):
Dezbateri: Caracterul atractiv al produselor
alimentare, cosmetice în corelaţie cu conţinutul lor chimic.
Studiu de caz: Stabilirea tipului de aromatizator (natural, identic natural, sintetic) după
marcaj.

2. Compuşii organici cu importanţă vitală (grăsimile, hidraţii de carbon, aminoacizii, proteinele)
Exerciţii:
• Să descrie grăsimile conform algoritmu- 2.1. Grăsimile
lui: definiţie, formulă de structură (genera- • Grăsimile. Răspîndirea în natură, pro- • Clasificarea compuşilor organici cu imporlă), răspîndirea în natură, clasificarea, pro- prietăţile fizice, clasificarea (solide şi li- tanţă vitală.
• Caracterizarea proprietăţilor chimice, obţiprietăţile fizice.
chide, vegetale şi animale).
nerii grăsimilor prin ecuaţiile reacţiilor.
• Să argumenteze importanţa şi rolul biologic • Compoziţia grăsimilor, formula de
• Argumentarea importanţei industriale şi
al grăsimilor în baza proprietăţilor lor chimi- structură generală, definiţia.
ce (hidroliză şi oxidarea lor completă).
• Noţiune de acizi carboxilici graşi, pe vitale a grăsimilor în corelare cu proprietă• Să prognozeze consecinţele excluderii
exemplul acidului stearic.
ţile lor.
grăsimilor din alimentaţie şi a utilizării lor • Hidroliza şi oxidarea completă a gră- Rezolvarea problemelor în baza proprietăţiexcesive asupra sănătăţii personale.
similor (schematic, produşii obţinuţi,
lor chimice ale grăsimilor şi a metodelor de
• Să stabilească, ilustreze corelaţia dintre condiţii de reacţie), rolul biologic/indus- obţinere a lor.
compoziţia grăsimilor, obţinerea acidului trial al acestor procese.
Activitate experimentală:
stearic, reacţia de neutralizare a lui, obţi- • Noţiunea de săpunuri, detergenţi sinte- Experiment demonstrativ: Mostre de grănerea săpunului.
tici, rolul lor. Utilizarea acidului stearic. simi, uleiuri, detergenţi, săpunuri.
• Să argumenteze necesitatea producerii • Protecţia mediului contra poluării cu Experienţa de laborator nr. 3: Studierea prodetergenţilor sintetici.
detergenţi.
prietăţilor săpunului şi a detergenţilor sintetici.
• Să compare experimental proprietăţile
Activitate creativă (individual/în grup):
săpunului şi ale detergenţilor sintetici.
Dezbateri: Importanţa grăsimilor în alimen• Să compare/aprecieze critic avantajele şi
taţia noastră.
dezavantajele utilizării detergenţilor sinStudiu de caz: Obezitatea şi anorexia ca retetici în raport cu săpunurile, impactul lor
zultat al unei atitudini incorecte faţă de aliasupra mediului.
mentaţia sănătoasă.
• Să explice noţiunile: hidraţi de carbon, 2.2. Hidraţii de carbon
Exerciţii:
monozaharide, dizaharide, polizaharide, • Hidraţii de carbon. Monozaharidele • Exemplificarea reacţiilor de recunoaştere a
fotosinteză.
(glucoza, fructoza), dizaharidele (zaha- glucozei, amidonului şi a situaţiilor ce nece• Să examineze şi să aprecieze aspectul chi- roza), polizaharidele (amidonul, celu- sită identificarea lor.
mic al procesului de fotosinteză (consuma- loza).
• Caracterizarea proprietăţilor chimice ale
rea oxidului de carbon (IV), regenerarea • Glucoza şi fructoza: formula molecula- hidraţilor de carbon, prin ecuaţiile reacţiilor.
oxigenului, obţinerea substanţelor nutriti- ră, de structură (liniară pentru glucoză), • Corelarea transformărilor reciproce ale hive) şi cel energetic (conservarea energiei). formarea, răspîndirea în natură, propri- draţilor de carbon cu transformarea lor în
• Să caracterizeze glucoza, fructoza, zaha- etăţile fizice.
organism şi prelucrarea lor în industrie.
roza, amidonul, celuloza după algoritmul:

• Să descrie aldehidele, acizii carboxilici,
esterii conform algoritmului: compoziţia,
structura, grupa funcţională, formula generală; omologi (n(C) ≤4), nomenclatura.
• Să caracterizeze proprietăţile fizice şi chimice ale aldehidelor, acizilor carboxilici,
esterilor în corelaţie cu utilizarea lor.
• Să aprecieze importanţa aldehidelor (formică şi acetică) ca materie primă pentru
producerea maselor plastice, a fibrelor artificiale etc.
• Să modeleze situaţii ce necesită aplicarea
reacţiilor de recunoaştere a aldehidelor;
situaţii de utilizare a acidului acetic pentru rezolvarea problemelor în gospodăria
casnică.
• Să explice metodele de obţinere a etanalului, a acidului acetic în baza legăturii genetice dintre hidrocarburi, alcooli, aldehide, acizi carboxilici.
• Să stabilească legătura cauză–efect dintre
răspîndirea esterilor în natură–proprietăţile fizice specifice–utilizarea lor.
• Să exemplifice corelaţia: denumirea esterului–compoziţia lui–reacţia de obţinere–
produşii obţinuţi (şi invers).
• Să aprecieze critic utilizarea esterilor în
diferite produse.
• Să rezolve exerciţii şi probleme în baza
legăturilor genetice.
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Exerciţii:
• Scrierea formulelor de structură a celor
mai importanţi aminoacizi.
• Modelarea ecuaţiilor reacţiilor de obţinere
a dipeptidelor. Explicarea corelaţiilor dintre
aminoacizi şi proteine.
• Caracterizarea proprietăţilor chimice ale
aminoacizilor prin ecuaţiile reacţiilor.

Rezolvarea problemelor în baza obţinerii şi
proprietăţilor chimice ale glucozei.
Activitate experimentală:
Experiment demonstrativ:
• Identificarea glucozei, amidonului în produse alimentare.
Activitate creativă (individual sau în grup):
• Elaborarea schemelor de extragere a zahărului şi a amidonului.
• Dezbateri: Importanţa hidraţilor de carbon
în alimentaţia noastră.
• Elaborarea proiectului: creşterea mondială a consumului de hîrtie în raport cu starea
mediului.
• Argumentarea legăturii cauză–efect dintre
creşterea mondială a solicitării de hîrtie şi
înrăutăţirea stării mediului.

a peptidelor, structura primară a proteinei, prin reacţia de policondensare a doi
Activitate experimentală:
proprietăţile chimice, transformarea prote- α-aminoacizi. Structura primară a pro- Lucrarea practică nr. 1: Identificarea proteiinelor în organism, denaturarea lor.
teinei. Proprietăţile chimice ale protei- nelor. Denaturarea proteinelor.
Să argumenteze importanţa unui sistem
nelor: reacţia de culoare cu hidroxid de Activitate creativă (individual/în grup):
de alimentaţie complex şi echilibrat prin cupru (II), hidroliza.
• Estimarea diversităţii, complexităţii, imcompararea proceselor de transformare în Transformarea proteinelor în organism. portanţei proteinelor.
organism a grăsimilor, hidraţilor de car- Factorii şi consecinţele denaturării pro- • Funcţiile şi rolul proteinelor în organism.
bon, proteinelor.
teinelor (temperatura, acţiunea acizilor,
bazelor, sărurilor, alcoolului, acidului
acetic).
3. Compuşii macromoleculari sintetici
• Să definească noţiunile generale ale chi- • Noţiuni generale ale chimiei compu- Exerciţii:
miei compuşilor macromoleculari: mono- şilor macromoleculari: monomer, poli- • Utilizarea noţiunilor monomer, polimer,
mer, polimer, reacţie de polimerizare (pe mer, fragment structural, grad de poli- reacţii de polimerizare prin alcătuirea expremerizare, masă moleculară medie.
siilor de tip adevărat/fals.
exemplul etilenei), fragment structural,
grad de polimerizare, masă moleculară re- • Clasificarea compuşilor macromole- • Caracterizarea metodelor de obţinere a polimerilor, fibrelor, cauciucurilor, în corelare
culari:
lativă medie.
• Să clasifice compuşii macromoleculari. 1. naturali (polizaharide, cauciuc natu- cu utilizarea lor.
• Identificarea polimerilor, fibrelor, după in• Să descrie masele plastice, fibrele sinteti- ral, proteine);
formaţia de pe etichetă, marcajul ambalajuce şi naturale: lînă (polipeptidă), bumbac 2. artificiali (fibre acetat);
lui.
3. sintetici (polietilenă).
(celuloză).
• Să descrie proprietăţile cauciucului natu- • Mase plastice. Fibre sintetice, artificia- • Argumentarea avantajelor, dezavantajelor
fibrelor naturale, sintetice şi artificiale în coral şi sintetic (butadienic), ale cauciucului le, naturale.
• Cauciuc natural şi sintetic. Cauciucuri relaţie cu tipul produsului textil.
vulcanizat.
Activitate experimentală:
• Să enumere domeniile de utilizare a po- vulcanizate.
• Utilizarea polimerilor.
Experiment demonstrativ:
limerilor.
• Mostre de polimeri, fibre, mase plastice, ca• Să recunoască materialele formate din
uciucuri.
compuşi macromoleculari: mase plastice,
• Arderea polimerilor naturali şi estimarea
fibre sintetice, artificiale şi naturale, cauefectelor obţinute.
ciuc.
Lucrarea practică nr. 2: Studierea
• Să compare fibrele naturale (bumbac, in,
materialelor din compuşi macromoleculari.
lînă, mătase) cu cele sintetice (capron) şi

compoziţie, structură, formulă moleculară, • Proprietăţile chimice ale glucozei: reobţinere, răspîndire în natură, proprietăţi acţiile de oxidare (identificarea cu soluţie amoniacală de oxid de argint, cu hifizice, transformări reciproce.
• Să coreleze proprietăţile fizice şi chimice droxid de cupru), reducere, fermentare
ale glucozei, zaharozei, amidonului, celu- alcoolică.
Domeniile de utilizare şi rolul în orgalozei cu utilizarea şi rolul biologic.
• Să prezinte legătura cauză–efect dintre nism: a) acumularea sub formă de rezerstructura glucozei (grupele funcţionale), ve ale organismului; b) oxidarea în scoreacţiile de recunoaştere şi utilizarea lor. puri energetice.
• Să explice etapele de extragere a zahăru- • Dizaharidele: zaharoza. Răspîndirea în
lui din sfecla-de-zahăr şi a amidonului din natură, obţinerea, proprietăţile fizice şi
cartofi.
chimice (hidroliza), utilizarea în indus• Să compare valoarea nutritivă a hidraţilor tria alimentară.
Extragerea zahărului din sfecla-de-zahăr.
de carbon cu cea a grăsimilor.
• Polizaharidele: amidonul şi celuloza.
Compoziţia, formula moleculară, proprietăţile fizice, răspîndirea în natură,
obţinerea şi rolul biologic. Amidonul:
proprietăţile chimice (hidroliza şi identificarea cu iod). Utilizarea.
• Celuloza: proprietăţile chimice (hidroliza sub acţiunea acizilor, oxidarea totală,
deshidratarea (carbonizarea)). Utilizarea
celulozei (sub formă de hîrtie, fibre textile, lemn, materie primă chimică).
• Să definească noţiunile: aminoacid, pro- 2.3. Aminoacizii, proteinele
• α-Aminoacizii (glicină, alanină), proteină, grupă peptidică.
prietăţile fizice.
• Să explice în baza compoziţiei
α-aminoacizilor proprietăţile fizice ale lor, • Policondensarea α-aminoacizilor. Grupolicondensarea (cu formarea dipeptide- pă peptidică.
• Importanţa vitală a aminoacizilor.
lor), importanţa vitală a acestei reacţii.
• Să descrie compoziţia proteinelor, forma- • Proteinele – compuşi macromoleculari
azotaţi. Formarea peptidelor
rea lor ca rezultat al reacţiei de sinteză

Activitate creativă (individual/în grup):
Dezbatere: avantajele şi dezavantajele utilizării compuşilor macromoleculari.
• Elaborarea schemelor de utilizare a compuşilor macromoleculari.
• Argumentarea utilizării adecvate a tipului
fibrei în corelaţie cu tipul produsului textil.
4. Legătura genetică dintre compuşii organici şi anorganici
• Relaţia dintre structura şi proprietăţile Exerciţii:
• Să explice relaţia cauză–efect dintre
• Deducerea din compoziţia substanţei a forstructura şi proprietăţile celor mai repre- compuşilor organici şi anorganici.
zentativi compuşi organici şi anorganici. • Legături genetice dintre diverse clase mulei generale, tipului de compus, tipurilor
de izomerie, izomerilor posibili, denumirile
de compuşi organici şi anorganici.
• Să rezolve probleme experimentale la
lor şi invers.
chimia organică.
Rezolvarea problemelor în baza proprietăţi• Să scrie ecuaţiile reacţiilor conform legălor compuşilor organici.
turii genetice dintre clasele de compuşi orActivitate experimentală:
ganici şi anorganici.
Lucrarea practică nr. 3:
• Să prezinte lucrări de tip creativ la chimia
Generalizarea cunoştinţelor la chimia orgaorganică şi anorganică, elaborate în mod
nică.
individual sau prin colaborare în grup.
Activitate creativă (individual/în grup):
• Prezentarea portofoliului de creaţie.
artificiale (triacetilceluloză) după compoziţie, proprietăţi (mecanice, higroscopice,
igienice, estetice), utilizare.
• Să aprecieze importanţa marcajului materialelor polimerice pentru alegerea, utilizarea şi îngrijirea lor adecvată.
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VII. Strategii didactice: recomandări generale
Tipologia şi specificul strategiilor didactice privind disciplina Chimie. Realizarea unui design de instruire calitativ şi eficient la chimie are la bază strategii didactice
bine formulate. Strategiile didactice sînt modalităţi de îmbinare eficientă a metodelor
cu mijloacele de învăţămînt, cu modul de organizare a conţinutului, cu formele de activitate (frontală, grupală, individuală), cu modul de prezentare a informaţiilor (prin
problematizare, prin descoperire), cu dirijarea activităţii (directă, indirectă, euristică,
algoritmică) şi cu formele de evaluare (sumativă, formativă sau combinată). Formarea
competenţelor include mobilizarea şi integrarea cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor în comportamente de rezolvare a situaţiilor-problemă. În acest scop, curriculumul
la chimie, centrat pe competenţe, orientează cadrele didactice spre aplicarea problematizării ca strategie didactică dominantă în procesul de predare–învăţare–evaluare la
chimie. Problematizarea ca strategie include metoda modelării, algoritmizării, schematizării, observării, experimentului chimic, abstractizării, analizei, sintezei, investigării, proiectului, demonstrării, portofoliului etc. Combinarea armonioasă a metodelor
şi strategiilor depinde de măiestria pedagogică a cadrului didactic – inginer al artei
educaţionale. Metodele vor fi tratate ca însăşi logica organizării conţinutului: metode clasice (conversaţia, dialogul, expunerea orală, descrierea, explicaţia); metode cu caracter
aplicativ (studiul cu manualul, cu culegerea de probleme); metode de explorare şi descoperire (experimentul, lucrarea de laborator, modelarea, proiectul); metode creative
(brainstormingul, sinectica, Phillips 6/3/5, arborele genealogic, portofoliul de creaţie,
tehnica De ce?). Această varietate de metode stimulează pe mai multe căi efortul de
gîndire în direcţii divergente, contribuind la formarea gîndirii critice, a competenţelor
şi capacităţilor creative ale liceenilor.
Pentru a atinge obiectivele, cadrul didactic va alege cu ce mijloace va realiza optim
sarcinile de învăţare. Materialele didactice folosite în didactica chimiei sînt:
• materiale informativ-demonstrative: colecţii de minerale sau minereuri, modele moleculare, planşe, truse, simboluri chimice cu fixare magnetică, filme didactice etc.;
• materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: vase chimice şi ustensile de
laborator, substanţe chimice, aparatura de laborator, dispozitive;
• materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, software educaţionale
la chimie.
Metodele şi mijloacele moderne la chimie oferă posibilităţi variate de creare a situaţiilor de învăţare eficientă.
Repere şi modalităţi de proiectare a strategiilor didactice. Managementul lecţiei
moderne depinde, în mare măsură, de competenţa de proiectare pedagogică a cadrului
didactic. Reperele de proiectare a strategiilor didactice sînt: specificul activităţii la chimie, obiective operaţionale derivate din competenţe specifice, materialele şi mijloacele
didactice disponibile, stilul şi competenţele cadrului didactic. Un proiect didactic modern trebuie să fie axat pe corelaţia dintre: subcompetenţe (ce voi putea face?) – obiective
operaţionale (ce/cît/cum voi face?) – motivaţie (de ce voi face?) – conţinutul sarcinilor
didactice (ce voi face?) – metode (cum voi face?) – mijloace (cu ce voi face?) – evaluare
(ce, cît şi cum am realizat în raport cu obiectivele?). Este important ca tehnologiile di59

dactice aplicate să fie adecvate situaţiilor concrete de învăţare şi să conducă la realizarea
obiectivelor planificate, în scopul formării competenţelor elevilor.
Diversificarea şi combinarea metodelor şi tehnicilor de învăţare în raport cu diferite criterii: competenţe, obiective, conţinuturi, clasă, vîrsta elevilor, măiestria pedagogică a profesorilor.
Didactica modernă recomandă crearea şi rezolvarea situaţiilor-problemă, acestea fiind apreciate ca cele mai productive procese de învăţare, deoarece activează elevii, stimulează reactualizarea unor experienţe anterioare, impulsionează inventivitatea, îi pregătesc pentru rezolvarea problemelor vieţii. Orice problemă şi exerciţiu trebuie să posede
un grad de dificultate care să nu depăşească obiectivele urmărite şi nivelul de dezvoltare
al elevilor; conţinutul ei să fie legat de practică, de viaţă, să motiveze intrinsec; să poarte
un caracter divergent, adică să posede alternative de rezolvare şi mai multe soluţii posibile; formularea ei să fie atrăgătoare, să trezească emoţii pozitive şi dorinţa de a rezolva.
Elevii trebuie să fie îndrumaţi să rezolve problemele propuse prin diverse metode. Un
factor determinant pentru rezolvarea problemelor este motivaţia, exprimată prin atitudinea interogativă, interes pentru cunoaştere, dorinţa de a descoperi şi a inventa de a realiza ceva deosebit, insistenţa de a depăşi dificultăţile, curiozitatea pentru această acţiune,
satisfacţia de a cerceta.
Specificul formării competenţelor la chimie este determinat de experimentul chimic,
exprimat prin experienţe de laborator, experienţe de demonstrare şi lucrări practice. Integrarea sistematică a experimentului chimic la lecţiile de chimie creează condiţiile necesare pentru formarea la liceeni a competenţei de investigare teoretică şi experimentală. Liceenii trebuie se acorde o atenţie deosebită cunoaşterii şi respectării tehnicii securităţii.
Formarea competenţelor de comunicare în procesul educaţional la chimie solicită
utilizarea corectă şi variată a limbajului specific chimiei (simboluri, formule, ecuaţii
chimice, noţiuni şi terminologie chimică). Pentru aceasta este necesară formarea deprinderilor de utilizare a Sistemului periodic, a Tabelului solubilităţii şi a altor materiale
didactice informative.
Elaborarea proiectelor, lucrărilor creative, referatelor şi a rapoartelor pe baza activităţii experimentale, compunerea întrebărilor şi problemelor noi, cu caracter divergent, rezolvarea sistematică a situaţiilor-problemă în procesul educaţional la chimie
favorizează formarea competenţei de a acţiona autonom, dezvoltă responsabilitatea,
abilitatea de a elabora planuri pentru viaţă şi proiecte personale şi de a acţiona în
contexte mai largi.
Portofoliul la chimie reprezintă una din metodele de învăţare–evaluare, orientate
spre autorealizarea şi creativitatea elevilor. Portofoliul va cuprinde produsele activităţii
de învăţare–evaluare a elevilor, de exemplu, proiecte, comunicări, rapoarte de activitate
experimentală, diverse lucrări creative. Portofoliul se evaluează şi se notează la sfîrşitul
anului şcolar.
Diversificarea formelor de învăţare. Învăţarea autonomă. Diversificarea formelor
de învăţare poate fi realizată prin: predarea cu participarea elevilor; acordarea asistenţei metodice elevilor în procesul de investigare, sistematizare şi utilizare a informaţiei;
stimularea perseverenţei, curiozităţii, creativităţii; îmbinarea raţională a activităţii inde60

pendente cu activităţi în echipă; includerea jocurilor didactice; învăţarea noţiunilor prin
rezolvarea unor probleme şi realizarea unor activităţi practice; realizarea lucrărilor de laborator şi practice; utilizarea tehnicilor informaţionale în predarea şi evaluarea materiei,
a resurselor electronice şi video; evaluarea formativă a rezultatelor elevilor.
Învăţarea autonomă, axată pe principiile educaţiei continue a personalităţii, a
devenit astăzi factorul esenţial de succes profesional şi social. Învăţarea autonomă
desemnează un proces de achiziţionare a experienţei cognitive noi, în mod independent. Elevii independent îşi stabilesc obiective de învăţare, aleg conţinutul, strategiile,
metodele şi tehnicile necesare la studierea chimiei, apreciază obiectiv rezultatele obţinute. Condiţiile învăţării autonome sînt: dezvoltarea competenţelor de autoevaluare,
creativităţii şi autoorganizării; sporirea potenţialului creativ prin folosirea metodelor
euristice, de descoperire şi cercetare; elaborarea proiectelor şi portofoliilor; dezvoltarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare. Cadrele didactice vor susţine învăţarea
autonomă a elevilor cu cerinţe specifice: participare la concursuri şi olimpiade de
chimie etc.
Realizarea interdisciplinarităţii. În procesul de predare–învăţare a chimiei se recomandă stabilirea conexiunilor relevante cu alte discipline, de exemplu, cu biologia
(la temele: proteine, glucide, probleme de mediu etc.), fizica (curent electric, forme
de energie etc.), informatica (prezentări Power Point, software educative etc.), matematica (expresii matematice de calcul, algoritmi etc.), literatura (probe creative: eseu,
poezii etc.), istoria (date din istoria descoperirii elementelor chimice, a substanţelor
chimice, a legilor fundamentale ale chimiei, viaţa şi activitatea savanţilor în chimie
etc.). Un suport eficient pentru realizarea interdisciplinarităţii îl constituie activităţile extraşcolare la chimie, cursurile opţionale „Protecţia consumatorului”, „Protecţia
mediului”, „Tehnica experimentului chimic”, proiectele de natură interdisciplinară între clase şi şcoli.
Centrarea pe elev. Didactica modernă a chimiei promovează învăţarea centrată pe
elev – subiect al actului de învăţare. Rolul profesorilor este de a găsi o modalitate optimă de stimulare a elevilor pentru efort în activitatea independentă. Experimentarea şi
observarea nemijlocită constituie acel cîmp propice pentru caracterul activ al predării,
favorizînd realizarea legăturilor teoriei cu practica, prin organizarea unor excursii tematice la fabrici, uzine, laboratoare specializate, în scopul cunoaşterii producţiei moderne,
a aplicabilităţii chimiei în sfera socială, în procesele tehnologice. Iată cîteva aspecte de
învăţare centrată pe elev: lecţia începe prin evocarea experienţelor elevilor şi cuprinde
întrebări sau activităţi care îi implică; elevii sînt lăsaţi să formuleze independent obiectivele de învăţare corespunzător temei şi să propună activităţi, să-şi autoevalueze rezultatele; elevii se implică în rezolvarea situaţiilor-problemă, independent şi prin colaborare;
activităţile de învăţare sînt variate astfel, încît asigură condiţii pentru elevi cu diverse
stiluri în învăţare (vizual, auditiv, practic/kinetic); lecţiile se încheie cu reflecţia elevilor
pe marginea celor învăţate, a modului cum au învăţat; elevii evaluează realizarea obiectivelor şi rezultatele obţinute.
Învăţămîntul incluziv. Educaţia incluzivă permite copiilor cu cerinţe educative speciale să înveţe într-o clasă obişnuită, să dobîndească abilităţi indispensabile unei vieţi
normale, cu posibilităţile pe care le au şi cu potenţialul pe care-l dezvoltă într-o ambianţă
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echilibrată. Integrarea elevilor cu nevoi speciale în clasa obişnuită necesită: adaptarea
programelor şi a resurselor organizatorice şi procedurale la nevoile sale; stimularea motivaţiei pentru învăţare; sporirea nivelului de socializare a elevilor cu deficienţe; dezvoltarea empatiei şi cooperării în grupurile obişnuite. Implicarea cadrelor didactice este
esenţială în crearea unui climat favorabil pentru integrarea elevilor cu cerinţe educative
speciale în viaţa şcolară şi socială.
Utilizarea TIC în procesul educaţional la chimie prezintă următoarele avantaje:
permite diversificarea strategiilor didactice; facilitează accesul elevilor la informaţii
ample, logic organizate, variat structurate, prezentate în modalităţi diferite de vizualizare; stimulează interesul faţă de nou, motivează învăţarea prin imagini ale obiectelor
legate de viaţa cotidiană, prin experienţe chimice video etc.; oferă posibilitatea simulării
fenomenelor chimice, a utilizării unor imagini animate şi dinamice, facilitînd învăţarea conţinuturilor curriculare la chimie; permit realizarea evaluării continue la clasă,
aprecierea obiectivă a rezultatelor şi progreselor obţinute de elevi, oferă posibilitatea
chestionării pentru identificarea lacunelor în procesul de învăţare, exclud copierea, evidenţiază evoluţia fiecărui elev; asigură integrarea cunoştinţelor prin realizarea proiectelor individuale şi în grup.
VIII. Strategii de evaluare
Evaluarea axată pe competenţe. Evaluarea competenţelor elevilor este o activitate de
măsurare a calităţii rezolvării situaţiilor-problemă şi a sarcinilor problematizate pe module, conform indicatorilor, în procesul implementării curriculumului de liceu. Evaluarea realizată la finele anului de învăţămînt demonstrează posedarea subcompetenţelor
indicate în curriculum la clasa respectivă.
Tipuri de evaluare
Evaluarea rezultatelor şcolare evidenţiază valoarea, nivelul, performanţele şi eficienţa
eforturilor depuse de toţi factorii educaţionali. Evaluarea iniţială are ca obiectiv diagnosticarea calităţii şi cantităţii cunoştinţelor elevilor, identificarea lacunelor cu scopul
organizării adecvate a predării. La începutul clasei a X-a cunoştinţele, deprinderile şi
atitudinile elevilor la chimie se deosebesc considerabil de la subiect la subiect, deoarece
achiziţiile lor variază în funcţie de calitatea predării–învăţării–evaluării în gimnaziu, de
motivaţia învăţării, de baza materială a laboratoarelor de chimie, de competenţele cadrelor didactice etc. Prin urmare, este necesară realizarea evaluării iniţiale a competenţelor
elevilor, prin chestionare axate pe autoevaluare.
Evaluarea continuă (curentă, formativă) se efectuează sistematic, după fiecare situaţie de învăţare. Ea îi priveşte pe toţi elevii şi are funcţii de constatare a rezultatelor, de
sprijinire continuă a elevilor, de feedback, de corectare a greşelilor şi ameliorare, reglare
a procesului de predare–învăţare, de motivare. Evaluarea formativă oferă posibilitatea
intervenţiei imediate a cadrului didactic.
Evaluarea finală se face la sfîrşitul unui modul, semestru, an şcolar sau treaptă de
învăţămînt şi are ca obiectiv verificarea cantitativă şi calitativă a însuşirii materiei studiate.
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Metode şi tehnici de evaluare
Evaluarea iniţială: investigaţia, chestionarul, testarea.
Evaluarea formativă: observarea curentă a comportamentului şcolar, fişe de evaluare,
examinări orale, tehnica 3-2-1, investigaţia, eseul, probe practice, teme pentru acasă.
Evaluarea sumativă: testarea, rezolvarea unor probe scrise, orale sau practice, portofoliul, referatul, proiectul.
Observarea curentă a activităţii/comportamentului/produselor elevilor trebuie să
aibă obiective clare; să se efectueze sistemic, pe o perioada mai îndelungată (semestru);
să înregistreze rezultatele operativ, într-o fişă sau într-un caiet.
Referatul sintetizează rezultatele unei investigaţii sau în urma studierii anumitor surse de informare. El trebuie să cuprindă opiniile autorilor studiaţi în problema analizată
şi opiniile proprii. Se consideră nesatisfăcător referatul care reproduce sau plagiază anumite lucrări studiate. Se recomandă susţinerea referatului în cadrul clasei/grupei, se pot
pune diverse întrebări din partea cadrului didactic şi a colegilor.
Chestionarul poate fi folosit atunci cînd cadrul didactic doreşte să obţină informaţii
despre opţiunile elevilor şi atitudinea lor faţă de disciplină sau faţă de anumite probleme
cuprinse în programă şi manual, despre nivelul lor de motivaţie. Pe baza răspunsurilor
elevilor se fac aprecieri privind gradul de însuşire a unor cunoştinţe şi precizări, completări, dezvoltări etc., care să conducă la o mai bună cunoaştere a unei anumite părţi din
materia parcursă.
Proiectul poate fi individual sau de grup şi se încheie prin prezentarea unui raport
asupra rezultatelor obţinute sau a produsului realizat. Realizarea proiectului în grup presupune parcurgerea următorilor paşi: enunţarea sarcinii de lucru, repartizarea responsabilităţilor în cadrul grupului, colectarea datelor, a materialelor, realizarea produsului,
prezentarea. Criterii de evaluare pentru produsul final: validitate, elaborare şi structurare, noutate, originalitate, calitate.
Dominarea evaluării curente (formative). Profesorii vor pune accentul pe evaluarea formativă, care se realizează după parcurgerea unei secvenţe de instruire folosind
diverse modalităţi: probe de scurtă durată aplicate la începutul sau sfîrşitul orei; probe
de evaluare a atingerii unui anumit obiectiv operaţional, după parcurgerea unei secvenţe de instruire/modul. Evaluarea continuă permite cadrelor didactice să adopte măsuri
de recuperare sau ameliorare, ajută la monitorizarea progresului şcolar.
Evaluarea bazată pe criteriul de succes. Succesul şcolar reflectă gradul de eficienţă
pedagogică a activităţii. Evaluarea bazată pe succes este o condiţie a calităţii procesului educaţional, care depinde de calitatea pregătirii profesionale, calitatea metodelor şi
mijloacelor de predare–învăţare, a modului de organizare a lecţiilor şi a relaţiilor profesor–elev, de existenţa laboratorului de chimie, amenajat conform cerinţelor, de prezenţa
materialelor didactice etc. Rolul cadrelor didactice este definitoriu în corelarea obiectivelor evaluării cu posibilitatea de reflectare asupra rezultatelor învăţării, pentru formarea
unei imagini cît mai corecte a elevilor despre competenţele proprii şi orientarea lor spre
succes.
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