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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 009 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din parantezǎ care completeazǎ corect fiecare dintre 
urmǎtoarele afirmaţii: 
1. Elementul chimic cu Z=12 , are pe substratul 3s ………………electroni (doi/ opt).  
2. Soluţia în care concentraţia molarǎ a ionilor hidroxid este mai mare decât 10-7 mol/L are 
caracter ……… (acid/ bazic). 
3. Cuprul în reacţie cu acidul sulfuric manifestǎ caracter……........ (oxidant/ reducǎtor). 
4. Atomii de hidrogen pot forma cu atomi de oxigen într-o moleculǎ de apǎ, la 273K  
............... (legături coordinative/ legături covalente). 
5. Ionul cianurǎ este baza conjugatǎ a …............. (acidului cianhidric/ cianurii de sodiu).       
           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. În mediu acid, turnesolul se coloreazǎ : 
a. galben  b. albastru  c. portocaliu  d. roşu 
2. Volumul de soluţie apoasǎ de HCl de concentraţie 36,5% (ρ=1,25 g/ mL) necesar pentru a 
prepara 400 mL  soluţie 2,5 M  este:  
a. 42,94 mL  b. 21,47mL  c. 80mL  d. 200 mL 
3. În pila Daniell, anodul este confecţionat din: 
a. cupru  b. zinc   c. mangan  d. cǎrbune 
4. Hidrogenul prezintǎ numǎr de oxidare negativ în substanţa cu formula chimicǎ: 
a. H2O   b. CH4   c. NaH   d. HF 
5. Perechea de substanţe chimice, care au în moleculǎ toate legǎturile chimice nepolare 
este: 
a. H2O,  Cl2  b. H2, HCl  c. N2, Cl2  d.Cl2, HCl 
           10 puncte 
Subiectul C 
1. La formarea unui mol de dioxid de carbon, prin arderea grafitului (C) se degajă 393,2kJ şi 
la formarea unui mol de dioxid de carbon prin arderea diamantului (C) se degajă 395,08 kJ.  
Determinaţi variaţia de entalpie la transformarea diamantului în grafit.  2 puncte 
2. Determinaţi cantitatea de căldură necesară încălzirii a 200 g apă de la temperatura 
t1=200C la temperatura t2= 800C (capă = 4,18 kJ/kg.K).    2 puncte 
3. Determinaţi căldura degajată la arderea a 4 moli amestec echimolecular de etan (C2H6) şi 
etenă (C2H4) utilizând următoarele ecuaţii termochimice: 
C2H4(g) + 3O2(g) →2CO2(g) + 2H2O(g)  ∆rH1 = -1322 kJ ;  
2C2H6(g) + 7O2(g)→ 4CO2(g) + 6H2O(g)

  ∆rH2 = -2861 kJ    3 puncte 
4. Notaţi definiţia cǎldurii de combustie.       2 puncte 
5. Ordonaţi formulele urmǎtoarelor substanţe chimice: C2H6, C2H4, în sensul creşterii 
stabilitǎţii moleculei, pe baza entalpiilor de formare standard ale acestor substanţe chimice:   

0
)(62 gHCf H∆ = - 85 kJ/ mol, 0

)(42 gHCf H∆ = 52 kJ/ mol.      1 punct 

 
Mase atomice: H-1, Cl-35,5, O-16, C-12. 
Numere atomice: H-1, O-8, C-6, Na-11, F-9. 


