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is analyzed. Some problems and their solving algorithms are proposed.

Keywords: algorithm, algorithmic method, algorithmization, algorithmic scheme.

Realizarea curriculumului bazat pe competenţe reclamă o schimbare de esenţă în predarea-învăţarea-evaluarea 
chimiei. Această disciplină nu mai este privită ca un ansamblu de fapte, fenomene şi reguli care trebuie predate și 
memorate, ci, mai degrabă, ca o cale de cunoaştere activă, printr-o legătură directă cu lumea înconjurătoare. un 
mijloc foarte bun de a aplica legile chimiei în soluţionarea unor situaţii-problemă, de a observa metamorfozele 
chimice este rezolvarea de către elevi a unor probleme de calcul.

Problemele de calcul – incluzînd o serie de elemente 
cunoscute, dar şi necunoscute, care se cer a fi afla-
te – presupun situații care produc un conflict intelectual 
complex şi comportă anumite dificultăţi de soluţionare. 
Problemele sînt importante în instruire tocmai datorită 
rolului lor în formarea unor deprinderi de muncă inte-
lectuală, a gîndirii logice, a capacităților de argumentare. 
Rezolvînd probleme, elevul fie că obţine confirmarea 
raţionamentului făcut, fie că se află în situaţia în care 
există o neconcordanţă între cunoştinţele sale şi re-
zultatele obţinute, ceea ce indică asupra unor lacune 
în pregătire. Problemele soluţionate le oferă elevilor 
satisfacţie, învăţăminte şi îi ajută să capete mai multă 
încredere în forţele proprii. Pentru profesor, acestea 
constituie un mijloc eficace de control al cunoştinţelor 

şi abilităţilor elevului. Problemele de calcul oferă învăţării valenţe didactice superioare; oportunități de gîndire, de 
acţiune şi de aplicare a cunoştinţelor în mod creativ.

unii elevi percep rezolvarea problemelor drept un obstacol, ca pe ceva foarte dificil. Notînd datele problemei pe 
scurt şi scriind ecuaţia reacţiei chimice corespunzătoare, elevului deseori se blochează. În cazul dat, este necesar ca 
profesorul să propună un algoritm standard în baza căruia pot fi rezolvate diferite tipuri de probleme. urmînd acest 
algoritm, elevii pot determina în orice 
moment la ce etapă de soluționare 
a problemei se află şi unde trebuie 
sa ajungă. O schemă a algoritmului 
standard de rezolvare a problemelor 
de calcul poate arăta astfel:

Notă: Jumătatea dreaptă a schemei 
se foloseşte dacă în condiţiile proble-
mei se vorbeşte despre randamentul 
reacţiei, în celelalte cazuri se va folosi 
doar jumătatea stîngă.
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Formarea competenţei de 
rezolvare a problemelor 

de calcul la chimie 
prin metoda Algoritmizare
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Rezumat: În acest articol este prezentată una dintre 
modalitățile de învăţare a elevilor să rezolve probleme de cal-
cul prin metoda algoritmizării. Sînt propuse cîteva probleme 
şi algoritmii rezolvării lor.

Abstract: In this article the method of teaching pupils how 
to solve computational problems using the algorithmic method 
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Propunem mai jos cîteva probleme de calcul, pentru 
a arăta cum se aplică schema algoritmică la rezolvarea 
acestora.

Exemplul 1. Problemă la prepararea soluţiilor: 
Calculaţi volumul soluţiei de acid sulfuric cu partea de 
masă a lui H�SO4 egală cu 10% şi densitatea de 1,055 
g/ml necesar pentru prepararea a 500 ml soluţie cu 
concentraţia molară 0,1 mol/l.

În acest caz schema algoritmică poate fi folosită 
astfel: din condiţiile problemei reiese că dintr-o soluţie 
mai concentrată se prepară o soluţie mai diluată în care 
cantităţile de substanţă sînt egale, fapt ce serveşte ca 
punte de trecere de la o soluţie la alta. Elevul va găsi 
în schemă următoarea cale de rezolvare, începînd de la 
volumul soluţiei de preparat:

  Cm
 ρ   ω 
vsol   m sol, am                   m sb
   M       M
  N A        din ecuaţie
 N    ν    (proporţie)            ν

În formă liniară simplificată, calea de rezolvare este 
următoarea:

 Cm M  ω
v2((h2SO4) →	ν2 (h2SO4) = ν1 (h2SO4) →	m(h2SO4) →
ω  ρ
→	msol. →	vsol.

Exemplul 2. Probleme de calcul pe baza ecuaţiei 
reacţiei chimice cu amestecuri sau soluţii de substanţe: 
Calculaţi volumul soluţiei de acid clorhidric cu densi-
tatea de 1,1 g/ml şi partea de masă a lui HCl egală cu 
20% necesară pentru a interacţiona cu 50 g calcar, în 
care se conţin 90% CaCO3. Ecuaţia reacţiei este:

    x
CaCO3 + 2hCl → CaCl2 + h2O + CO21mol       2mol

Calea de rezolvare în problemele care cer calcule în 
baza ecuaţiei reacţiei va trece obligatoriu prin segmentul 
ν ← ν, pentru a alcătui proporţia conform ecuaţiei reac-
ţiei. Din datele problemei şi ecuaţia reacţiei vedem că 
rezolvarea va începe de la masa amestecului de CaCO3 
după algoritmul:

  ρ   ω 
vsol   m sol, am   m sb

   M  M
  N A   din ecuaţie
 N   ν  ( proporţie )  ν

În formă liniară simplificată, calea de rezolvare este 
următoarea:

 ω M  M ω
 m am →	m(CaCO3) →	ν ( proporţie ) → ν →	m(hCl) →
ω  ρ
→ m sol →	vsol

Exemplul 3. Problemă de calcul în care unele sub-
stanţe sînt în stare de agregare gazoasă: Calculaţi volu-
mul de aer, în care se conţin 21% de O�, ce se consumă 
la arderea a 20 g amestec de fosfor, în care partea de 
masă a impurităţilor inerte este de 7%.

Ecuaţia reacţiei este:
      x
4P     + 5O2 → 2P2O5
4mol    5mol

Din datele problemei şi ecuaţia reacţiei deducem 
că rezolvarea începe de la masa amestecului de fosfor 
după algoritmul:

  ρ   ω
vsol   m am   m sb
               M          M
  N A              din ecuaţie
         N   ν          ( proporţie )  ν 

             v m                 v m
      vam   φ vsb
           
Exemplul 4. Probleme de calcul în care una dintre 

substanţele reactante este în exces: Calculaţi masa sării 
obţinute la interacţiunea a 50 g soluţie, în care partea 
de masă a lui H�SO4 este de 24,5% şi 150 ml soluţie cu 
densitatea 1,15 g/ml , iar partea de masă a lui NaOH 
este de 15%.

Ecuaţia reacţiei este:
   x
h2SO4 + 2NaOh → Na2SO4 + 2h2O1 mol       2 mol        1 mol

Algoritmul rezolvării acestui tip de probleme este 
următorul:

Exemplul 5. Probleme de calcul cu găsirea formulei 
substanţei: Oxidul unui nemetal tetravalent cu masa de 

22 g interacţionează cu o soluţie cu volumul de 128 
ml, cu densitatea de 1,25 g/ml şi partea de masă a lui 
NaOH este de 25%, formînd sare neutră. Determinaţi 
nemetalul.

EXERCiTo, ERGo suM

 ω M
m sol.( h2SO4) → m (h2SO4) → ν (h2SO4) 
 ρ  ω  M  → νinsuf.
vsol → msol → m (NaOh) → ν (NaOh)

ec. reacţ. (proporţie) M
  → ν(Na2SO4) → m (Na2SO4)

}
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Ecuaţia reacţiei din problemă este:
   x
 EO2   +  2NaOh  → Na2EO3  +  h2O
1 mol       2 mol
Etapele de rezolvare conform schemei algoritmice 

(în formă liniară) vor fi:
 ρ ω M (proporţie) 
vsol →	msol →	m(NaOh) →	ν(NaOh) →	ν (EO2) →
m (EO2)      M (O)
→    M (EO2) →	M (E)

Exemplul 6.1. Probleme de calcul cu partea de masă 
a randamentului: Ce masă de soluţie cu partea de masă 
a acidului sulfuric de 70% se poate obţine din pirită cu 
masa de 200 kg, care conţine FeS� şi 10% impurităţi, dacă 
partea de masă a randamentului H�SO4 este de 80%?

Ecuaţiile reacţiilor din această problemă sînt:
 x1
4 FeS2 + 11O2 → 2 Fe2O3  + 8 SO2  I
4 mol 8 mol
 x2
2 SO2 + O2 → 2 SO3 II
2 mol  2 mol
 x3
SO3  + h2O →  h2SO4 III
1 mol  1 mol

Din condiţiile problemei și ecuaţiile reacţiilor putem 
observa că aici calculele vor începe de la masa ameste-
cului de FeS2 şi vor sfîrşi cu masa practică a soluţiei de 
h2SO4 (folosim şi partea dreaptă a schemei generale).

 ω M ec.reacţ I
m am. (FeS2) →	m (FeS2) →	ν (FeS2) →	ν (SO2) →
 (proporţieI)

ec.reacţ II ec.reacţ III η M
→	ν (SO3) →	νteor. (h2SO4) →	νpr. (h2SO4) →

     (proporţieII)   (proporţieIII)

M  ω
→ mpr. (h2SO4) →	msol. (h2SO4)

Exemplul 6.2. Probleme de calcul cu partea de volum 
a randamentului: Ce masă de minereu ce conţine 80% de 
FeS trebuie folosită în reacţia cu acidul clorhidric concen-
trat pentru a obţine 28 l sulfură de hidrogen, dacă partea 
de volum al randamentului H�S constituie 90%?

Ecuaţia reacţiei pentru această problemă este:
   x
FeS   +  2hCl → FeCl2 +  h2S↑
1 mol  1mol

Analizînd subiectul problemei, vom constata că 
rezolvarea acesteia va începe conform schemei de la 
vpr.(h2S) şi se va sfîrşi cu m min. (FeS):

 vm  η ec. reacţ. M
vpr.(h2S) → νpr. (h2S) →	νteor.(h2S) →	ν (FeS) →	
M ω (proporţie)
→	m(FeS) →	mmin.(FeS)   Sau:
 η  vm ec. reacţ. M 

vpr.(h2S) →	vteor.(h2S) →	νteor.(h2S) →	ν (FeS) →	
M ω
→	m (FeS) →	m min.(FeS)

Exemplul 7. Probleme de calcul cu aplicarea numă-
rului lui Avogadro: Ce număr de molecule de oxid de 
carbon (IV) vor interacţiona cu 56 g soluţie cu partea 
de masă a lui KOH de 20%?

Ecuaţia reacţiei pentru această problemă este:
   x
2kOh + CO2  → k2CO3 + h2O
2 mol    1 mol
Pornind de la masa soluţiei kOh, se propune algo-

ritmul de rezolvare după următoarea schemă:
 ω  M  ec. reacţ. 
m sol.(kOh) →	m sb. (kOh) →	ν (kOh) →	
ec. reacţ.  NA

→	ν (CO2) →	N (CO2)

În concluzie: Pentru a-i învăţa pe elevi să rezolve 
probleme de calcul, avem nevoie uneori de formarea 
unor prototipuri de gîndire şi acţiune, alcătuind şi 
propunîndu-le scheme fixe de rezolvare a exerciţiilor 
şi problemelor, care ar facilita, pe viitor, implicarea lor 
în realizarea unor sarcini mult mai complexe. Folosirea 
sistematică a schemei algoritmice şi a algoritmilor alcă-
tuiţi în baza lor asigură formarea competenţei specifice 
disciplinei şi contribuie la sporirea calităţii însuşirii 
noţiunilor fundamentale ale chimiei.
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