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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 006 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din parantezǎ care completeazǎ corect fiecare dintre 
urmǎtoarele afirmaţii : 
1. Elementele chimice din grupele principale, ai cǎror atomi cedeazǎ electroni pentru formarea 
configuraţiei gazului inert dinaintea lor din Tabelul periodic, au caracter ……..(metalic/ nemetalic). 
2. Ionul Cl- este ...................acidului clorhidric (acidul conjugat/ baza conjugatǎ). 
3. Soluţia apoasǎ care are pH = 8 prezintǎ caracter ……….(acid/ bazic). 
4. Hidroxidul de magneziu este o bazǎ mai ……. decât soda causticǎ, NaOH, (tare/ slabǎ). 
5. Celula elementarǎ a cristalului de NaCl este un ………(cub/ hexagon).    
             10 puncte 
SubiectuI 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.Afirmaţie corectă despre clorura de sodiu : 
a. se dizolvǎ în solvenţi polari     b. nu se dizolvǎ în nici un solvent 
c. se dizolvǎ în tetraclorurǎ de carbon  d. se dizolvǎ în benzinǎ  
2. Volumul A  de soluţie HCl  cu concentraţia procentualǎ masicǎ 36 % (ρ = 1,18 g/cm3) şi 
volumul  B  de soluţie HCl cu concentraţia procentualǎ masicǎ 10 % (ρ = 1,05 g/cm3) necesare 
pentru a obţine 260 grame soluţie HCl de concentraţie procentualǎ masicǎ 20 %, au valorile: 
a.  A = 0,160 L, B = 0,1 L   b. A = 1 L, B  = 0,160 L  
c.  A = 0,152 L, B = 0,084 L   d. A = 0,084 L, B  = 0,152 L 
3. În seria substanţelor chimice: Na2O , NaClO, Na2O2, NaHCO3, oxigenul prezintǎ numǎrul de 
oxidare (-1) numai în  substanţa cu formula chimicǎ:  
a. Na2O  b. NaClO  c. Na2O2  d. NaHCO3  
4. Configuraţia electronică 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6  aparţine ionului : 
a. Cu2+   b. Fe2+   c. Zn2+   d. Cl- 
5. În ecuaţia reacţiei chimice  dintre  clor şi hidroxid de sodiu , cand NaOH are coeficientul 2, Cl2 
are coeficientul stoechiometric: 
a. 2   b. 0   c. 1   d. 3  10 puncte 
 
SubiectuI C 
Carbonatul de calciu se descompune în oxid de calciu şi dioxid de carbon; ecuaţia termochimicǎ 
este:  CaCO3(s) + 117,79 kJ →CaO(s) + CO2(g) . 
1. Calculaţi ∆rH

0 (kJ/mol) pentru următoarea reacţie chimică: 
 CaO(s) + CO2(g) → CaCO3(s)       1 punct 
2. Calculaţi cantitatea de căldură necesară pentru descompunerea a 200 kg carbonat de calciu 
de puritate 80% .         2 puncte 
3. Prin arderea metanului (CH4) se formeazǎ dioxid de carbon şi apǎ. Scrieţi ecuaţia reacţiei 
chimice.          2 puncte 
4. Calculaţi volumul (m3) de metan, măsurat în condiţii normale de presiune şi temperaturǎ, care 
prin ardere, eliberează căldura necesară pentru descompunerea a 200 kg calcar care conţine 

80% CaCO3 . Se cunosc entalpiile de formare 0
)(4 gCHf H∆ = - 74,8 kJ/ mol,  

0
)(2 gCOf H∆ = - 393,5 kJ/ mol, 0

)(2 gOHf H∆ = - 241,8 kJ/ mol.    3 puncte 

5. Notaţi enunţul legii lui Hess.        2 puncte 
 
Numere atomice: Na-11, Cl-17, Mg-12. 
Mase atomice: C-12, H-1, O-16, Ca-40.  


