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Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 031 
 
Subiectul F 
1. Precizaţi numărul protonilor, neutronilor şi electronilor care se găsesc în atomul de 14

7 N.

           3 puncte 
2. Indicaţi poziţia sodiului în Tabelul periodic al elementelor (grupa, perioada). 2 puncte 
3. Scrieţi configuraţia electronicǎ a elementelor chimice (X) şi (Y): 
a. (X) - situat în grupa 18 (VIII), perioada 3;        2 puncte 
b. (Y) - care are sarcina nuclearǎ +17.       2 puncte 
4. Calculaţi volumul (litri) ocupat de 7,1 grame de Cl2, la temperatura 270C şi presiunea  
1 atm.           2 puncte 
5. a. Notaţi natura legǎturilor chimice în molecula de apǎ.     1 punct 
b. Modelaţi formarea legǎturilor chimice în molecula de apă, utilizând simbolurile elementelor 
chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor.     2 puncte 
c. Indicaţi tipul interacţiilor intermoleculare predominante dintre moleculele de apǎ, în stare 
lichidă.           1 punct 
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Procesul de ruginire a ferului decurge conform ecuaţiei chimice: 

4Fe(s) + 3O2(g) + 2H2O(l) → 4FeO(OH)(s) 
1. a. Apreciaţi reacţia chimică din punct de vedere a vitezei de reacţie (lentă, rapidă). 

1 punct 
b. Notaţi semnificaţia noţiunii: catalizator.      2 puncte 
2. Calculaţi numărul atomilor de oxigen din: 
a. 1,6 kg O2;    b. 5,6 L (c.n.) CO2.    4 puncte 
3. Scrieţi configuraţia electronică a magneziului; precizaţi blocul de elemente din care face 
parte acesta.          3 puncte 
4. Calculaţi masa unui atom de fer (Z=26, A= 56).     3 puncte 
5. Precizaţi natura legăturilor chimice din ionul H3O

+.    2 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Reacţia de disociere a N2O4 se desfăşoară conform ecuaţiei chimice: 

N2O4(g) ⇄ 2NO2(g) 
1. Calculaţi concentraţia la echilibru a N2O4(g), cunoscând concentraţia la echilibru a  
[NO2] = 0,28 mol/ L şi valoarea constantei de echilibru Kc = 0,26 mol/ L.  3 puncte 

2. Notaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic N2O4(g) ⇄ 2NO2(g) , în urmǎtoarele situaţii, 
la echilibru:  
a. scade presiunea;  b. creşte concentraţia NO2(g).    2 puncte 
3. Scrieţi formula chimică şi denumirea unei combinaţii complexe.    2 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare în apă a acidului azotos (HNO2).  2 puncte 
5. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de autoionizare a apei.      2 puncte 
b. Notaţi expresia matematicǎ a produsului ionic al apei (Kw ).   2 puncte 
c. Indicaţi douǎ proprietǎţi ale sistemelor chimice la echilibru.    2 puncte 
 
Numere atomice : H-1, O-8, Na-11, Cl-17, Fe-26, Cu-29; Mg-12. 
Mase atomice : H-1, O-16, Cl-35,5, Fe-56. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1 
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/mol.K. 


