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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 030 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen cuvântul din paranteză care completează corect fiecare dintre 
următoarele afirmaţii : 
1. Dispozitivul în care are loc transformarea energiei chimice în energie electricǎ se numeşte 
celulǎ …………. (galvanicǎ/ electroliticǎ). 
2. La ionizarea acidului clorhidric în apǎ, în soluţia obţinutǎ , concentraţia ionilor hidroxid este 
mai …........… decât concentraţia ionilor hidroniu (mare/ micǎ). 
3. În molecula acetilenei (C2H2 ), hidrogenul are numǎr de oxidare ….....… (pozitiv/ negativ). 
4. Legǎtura ………............... este caracteristicǎ substanţelor care conţin în moleculǎ atomi 
de hidrogen legaţi de atomi cu afinitate mare pentru electroni şi volum mic  
(covalentă nepolarǎ/ de hidrogen ). 
5. Electronul distinctiv tinde sǎ ocupe în atom orbitalul vacant, de energie ................ 
(maximǎ/ minimǎ). 

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. Nu este corectǎ afirmaţia referitoare la sodiu: 
a. reacţioneazǎ cu oxigenul  b. este un metal alcalin 
c. poate forma peroxid   d. în reacţie cu apa se obţine o sare şi se degajǎ gaz 
2. În mediu acid, turnesolul se coloreazǎ : 
a. galben  b. albastru  c. portocaliu  d. roşu 
3. În urma reacţiei chimice dintre clor şi o soluţie de sodǎ causticǎ, NaOH, este adevărat că: 
a. rezultǎ un precipitat   b. se degajǎ un gaz galben-verzui  
c. se obţin săruri solubile   d. nu se obţine apǎ 
4. Nu se poate oxida specia chimicǎ: 
a. Mn4+   b. Mn2+   c. KMnO4  d. Mn 
5. Elementul care nu prezintă orbitali monoelectronici este: 
a. Al   b. K   c. Na   d. Mg 
           10 puncte 
Subiectul C 
1. Calculaţi entalpia reacţiei de vaporizare a apei cunoscând efectul termic al reacţiilor:  

H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g)  ∆rH1 = -241,8 kJ/ mol 
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l)  ∆rH2 = -285,5 kJ/ mol   2 puncte 

2. Calculaţi cantitatea de căldură care se degajă la arderea completă a 20 moli CO 
cunoscând variaţia de entalpie a reacţiei:  

CO(g) + ½ O2(g) →CO2(g)  ∆rH = -282,8kJ/ mol   2 puncte 
3. Notaţi tipul reacţiei chimice (exotermǎ/ endotermǎ): 2H2S(g) + O2(g) → 2S(S) + 2H2O(l) 
cunoscând entalpiile de formare standard: 0

)(2 gSHf H∆  = 20 kJ/ mol,  
0

)(2 lOHf H∆  = -285,5kJ/ mol        2 puncte 

4. Notaţi sensul noţiunii: entalpie de reacţie.      2 puncte 
5. Calculaţi masa (grame) de aluminiu consumatǎ în reacţia cu Fe2O3, dacǎ din acest proces 
chimic rezultǎ 426 kJ. Ecuaţia termochimicǎ este:  

2Al(S) + Fe2O3(S) → 2Fe(S) + Al2O3(S) + 852kJ     2 puncte 
Numere atomice: N-7, Al-13, K-19, Na-11, Mg-12. 
Mase atomice: C-12, O-16, Al-27. 


