
Prof. GRATIE CONSTANTIN 

 Bună ziua! Hristos a înviat! 

Vă trimit în continuarea acestui document o sinteză a unității de învățare 

„SOLUȚII” ce conține în plus față de cel anterior, un test teoretic și două teste a 

câte două probleme din concentrația procentuală și respectiv molară. Vă rog să 

transcrieți cele patru probleme în caiete lăsând spațiu pentru rezolvare, ce trebuie 

să o realizați aplicând formulele prezentate în teorie. Aceste formule nu sunt o 

noutate pentru voi deoarece concentrația procentuală și respectiv molară le-ați 

studiat și în anii anteriori la chimie.  

După ce rezolvați problemele, intrați pe platforma educațională 

„EDUCAȚIA MODERNĂ - RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU ELEVI ȘI 

PROFESORI”, ce poate fi accesată la adresa: https://educatia-moderna.ro 

după care scrieți în căsuța de căutare (Search…) CHIMIE 9 PROFESIONALA 

► click ► alegeți „CHIMIE 9 PROFESIONALĂ RECAPITULARE SOLUȚII” ► 

click ► vi se deschide PPT-ul respectiv (jos, în dreapta, puteți mări 

prezentarea PowerPoint). Cu ajutorul săgeților puteți naviga în prezentare, puteți 

răspunde la testul teoretic sau puteți verifica rezultatele la cele patru probleme. 

Revenirea sau deplasarea de la un slide la altul se face cu ajutorul săgeților. 

Dacă apăsați căsuța (home) vă veți întoarce la primul slide. 

Cu ajutorul acestei prezentări vă puteți consolida cunoștințele despre soluții 

și vă puteți verifica cunoștințele. 

  Pentru întrebări și eventuale neclarități, vă rog să îmi scrieți pe adresa de 

e-mail suca1923@yahoo.com sau pe platforma educațională la secțiunea 

„CONTACT”, unde completați câmpurile obligatorii după care adăugați 

întrebarea sau neclaritatea, bifați acordul referitor la prelucrarea datelor iar la final 

apăsați „Trimite”. Acestea vor ajunge la mine, iar eu vă voi răspunde pe e-mail. 

Dacă nu introduceți o adresă de e-mail validă și nu completați toate câmpurile, 

care sun obligatorii, mesajul nu se va trimite. 

   Vă rog de asemenea ca la fiecare e-mail trimis să fie completat la subiect 

( CLASA a-IX-a….),fiecare cu litera clasei din care face parte. E-mailul să 

înceapă cu: Sunt elevul (eleva)……(numele și prenumele), după care 

prezentați întrebarea sau neclaritatea. 

https://educatia-moderna.ro/
mailto:suca1923@yahoo.com

