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Proba E/F 
      

• Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru 
NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. 
• Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Subiectul I  (30 puncte)       Varianta 027 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul  din paranteză, care completează corect fiecare dintre 
următoarele afirmaţii: 
1. Ionii negativi se obţin din atomi prin …………….de electroni (cedare/ acceptare).  
2. În soluţie apoasă, bazele pun în libertate ioni …………………(hidroniu/ hidroxid).  
3. Pe un orbital p se pot repartiza maxim........electroni (2/ 6). 
4. Un volum de 2,24 L (c.n.) de Cl2 conţin 0,1NA…………(molecule/ atomi). 
5. Hidrogenul în reacţia cu oxigenul manifestǎ  caracter ………( oxidant/ reducǎtor). 
           10 puncte 
Subiectul B 
Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare 
răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.  
1. Dintre următoarele elemente chimice : 6C, 7N, 16S, 15P , au pe ultimul strat al  învelişului 
electronic al atomului, 6 electroni de valenţǎ: 
a. 7N   b. 6C   c. 15P   d. 16S 
2. Este falsǎ afirmaţia : 
a. stratul al doilea al învelişului electronic al elementelor conţine maximum12 electroni  

b. în cazul atomului 3
1 H , numărul atomic nu este egal cu numărul de masă  

c. un substrat electronic conţine electroni care au aceeaşi energie  
d. atomul este neutru din punct de vedere electric  
3. Elementele chimice din grupa 17 (VIIA) au electronul distinctiv situat în : 
a. substratul de tip d    b. substratul de tip s sau substratul de tip p 
c. substratul de tip p    d. substratul de tip f 
4. Atomul de calciu (Z=20, A=40) conţine: 
a. 19p+, 19no, 20e- b. 19p+, 20e-, 19no c. 19p+, 20no, 19e- d. 20e-, 20p+, 20no 
5. Poziţia în Tabelul periodic a elementului chimic care are în nucleul atomic 16  neutroni şi  
15 protoni este : 
a. perioada 3, grupa 15 (VA)   b. perioada 3, grupa 16 (VIA) 
c. perioada 4, grupa  15 (VA )    d. perioada 4, grupa 16 (VIA) 

10 puncte 
Subiectul C 
1. Calculaţi căldura de formare a amoniacului folosind următoarele informaţii: 

4NH3(g) + 3O2(g) = 2N2(g) + 6H2O(g)  ∆rH1 = - 1266kJ 
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)   ∆rH2 = - 483kJ   2 puncte 

2. Calculaţi variaţia de entalpie pentru reacţia de stingere a varului şi apreciaţi dacă este o reacţie 
exotermă sau endotermă. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este: 
CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s) . Se cunosc următoarele entalpii de formare standard: 

0
)(sCaOf H∆ = -635 kJ/ mol, 0

)(2 lOHf H∆ = -285,5 kJ/mol, 
 (s)

0
)( 2OHCaf H∆ = -986 kJ/ mol. 2 puncte 

3. Determinaţi cantitatea de căldură necesară pentru descompunerea a 100 kg CaCO3(s). 
Ecuaţia termochimică este: CaCO3(s) + 117kJ → CaO(s) + CO2(g).    2 puncte 
4. Explicaţi sensul noţiunii: cǎldurǎ de combustie.      2 puncte 
5. Ordonaţi în sensul descrescător al stabilităţii moleculei, formulele chimice ale hidracizilor 
halogenilor: HBr(l), HCl(g), HF(l) comparând entalpiile de formare standard ale acestora:  

0
)(lHBrf H∆ =-35,98kJ/ mol, 0

)(gHClf H∆ = -93,2kJ/ mol, 0
)(lHFf H∆ = -268,61kJ/ mol. 2 puncte 

 
Mase atomice: C-12, Ca-40, O-16. 


