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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 037 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre 
afirmaţiile următoare: 
1. Atomul de carbon care are sarcina nucleară +6 şi A=12  conţine în nucleul atomic ……….. 
neutroni (6/ 12). 
2. Legǎtura ……...... este caracteristicǎ substanţelor care conţin în moleculǎ atomi de hidrogen 
legaţi de atomi cu afinitate mare pentru electroni şi volum mic (covalentǎ nepolarǎ/ de hidrogen). 
3. Dispozitivul în care are loc transformarea energiei chimice în enegie electricǎ se numeşte 
celulǎ………….(electroliticǎ/ galvanicǎ). 
4. Electronul distinctiv tinde sǎ ocupe în atom orbitalul vacant, cu energie …. (minimǎ/ maximǎ). 
5. În nodurile reţelei cristaline a NaCl se află …….., între care se stabilesc interacţii electrostatice 
puternice (ioni/ molecule).         
            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. Coeficienţii stoechiometrici ai produşilor de reacţie în transformarea chimică: 

MnSO4 + Na2CO3 + KNO3 → Na2MnO4 + KNO2 + Na2SO4 + CO2  
sunt în ordine: 
a. 1,2,2,1  b. 1,1,2,2  c. 1,2,1,2  d. 2,1,1,2 
2. Numărul de atomi de hidrogen, care se găsesc în 2 moli de amoniac, este : 
a. 24,088.1023  b. 12,044.1023  c. 4   d. 36,132.1023  
3. Reprezentarea convenţională a elementului galvanic care produce curent electric pe baza 
reacţiei dintre o plăcuţă de cupru şi o soluţie de azotat de argint,  
Cu + AgNO3→Cu(NO3)2+Ag, este: 
a. (-) Cu/Cu2+ // Ag/Ag+(+)   b. (-) Cu2+/Cu // Ag/Ag+(+) 
c. (-) Cu/Cu2+ // Ag+/Ag(+)   d. (-) Ag+/Ag // Cu2+/Cu (+) 
4. Se asociază prin legături de hidrogen moleculele substanţei: 
a. HCl (g)  b. H2O (l)   c. H2 (g)  d. N2 (g) 
5. Specia care conţine în molecula sa douǎ legături covalente simple, este : 
a. azotul  b. clorul  c. acidul clorhidric d. apa 

10 puncte 
Subiectul C 
1. La arderea metanului rezultǎ dioxid de carbon şi apǎ. Calculaţi cantitatea de căldură degajată 
la arderea a 5 moli de metan, utilizând entalpiile molare de formare: 

0
)(2 gOHf H∆ = - 241,8 kJ/ mol, 0

)(2 gCOf H∆ = - 393,5 kJ/ mol, 0
)(4 gCHf H∆ = -74,8 kJ/ mol.  3 puncte 

2. Cu ajutorul legii lui Hess, calculaţi variaţia de entalpie corespunzătoare procesului de 
vaporizare a bromului cunoscând urmatoarele reacţii termochimice: 

Br2(g) + H2(g) → 2HBr(g) +102,9kJ 
Br2(l) + H2(g) → 2HBr(g) +72kJ       2 puncte 

3. Explicaţi sensul noţiunii: reacţie exotermǎ.      2 puncte 
4. Notaţi enunţul legii lui Hess.        2 puncte 
5. Indicaţi modul în care se apreciază stabilitatea unei substanţe în funcţie de valorile entalpiilor 
molare de formare.         1 punct 
 
Mase atomice: H-1,N-14, C-12. 
Numere atomice: N-7, Cl-17, H-1, O-8. 


