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Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 027 
 
Subiectul F 
1. Notaţi poziţia (grupa, perioada) în Tabelul periodic, a elementului chimic al cǎrui atom are  
doi electroni pe stratul 4.         2 puncte 
2. Calculaţi numărul moleculelor din 90 grame de H2O.    2 puncte 
3. Scrieţi configuraţiile electronice pentru următoarele specii chimice: Cl, N3-. 4 puncte 
4. Indicaţi tipul legǎturii chimice în clorura de sodiu; modelaţi formarea acestei legǎturi 
chimice utilizând simbolurile elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea 
electronilor.           4 puncte 
5. Calculaţi volumul (litri) ocupat de 12,044·1026 molecule de clor, la temperatura 300 K şi  
la presiunea 8,2 atm.         3 puncte 
  
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Oxigenul se obţine în laborator conform ecuaţiei chimice: 

2H2O2(l) 
2( )sMnO → 2H2O(l) + O2(g) 

1. Notaţi rolul dioxidului de mangan, MnO2, în desfǎşurarea reacţiei chimice.  1 punct 
2. Scrieţi configuraţia electronică a atomului de oxigen; precizaţi blocul de elemente din care 
face parte acesta.         3 puncte 
3. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care decurge lent.     2 puncte 
4. Calculaţi numǎrul atomilor de oxigen conţinuţi în: 
a. 5,6 litri (c.n.) CO2 .          2 puncte 
b. 6,4 grame SO2.          2 puncte 
5. a. Notaţi semnificaţia noţiunii: inhibitor.       2 puncte 
b. Determinaţi masa de oxigen (grame) care se degajǎ prin descompunerea stoechiometricǎ 
a 6,8 grame apǎ oxigenatǎ.         3 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
1. Zincul reacţioneazǎ cu 100 mL soluţie de acid clorhidric. Ecuaţia reacţiei chimice care are 
loc este:  

Zn + 2HCl → ZnCl2 +H2. 
Determinaţi viteza de reacţie raportată la acid ştiind că masa amestecului scade cu  
0,3 grame după un minut, iar volumul soluţiei rămâne constant.   5 puncte 
2. Notaţi formula chimică a unei combinaţii complexe.     2 puncte 
3. Scrieţi configuraţia electronică a ionului Cu2+ şi precizaţi blocul de elemente din care face 
parte cuprul.          3 puncte 
4. Viteza de formare a unui compus este egală cu 1,5.10-3 mol/L.min; exprimaţi aceastǎ  
vitezǎ în mol/ L.s.         2 puncte 
5. a.Notaţi enunţul principiului lui Le Châtelier.     2 puncte 
    b. Indicaţi o utilizare practicǎ a clorurii de sodiu.      1 punct 
 
Numere atomice : H-1, O-8, Mn-25, N-7, P-15, S-16, Cl-17, K-19, Na-11, Cu-29. 
Mase atomice : H-1, O-16, S-32, Cl-35,5. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1. 
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K. 


