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CHIMIE
SUBIECTE:
La sfârșitul subiectelor se găsește tabelul periodic pe care îl veți folosi pentru numere atomice și mase
atomice. Veți utiliza mase atomice rotunjite.
Subiectul I ........................................................................................................................................................10 PUNCTE
Pentru itemii 1-10 un singur răspuns este corect. Pentru răspuns corect se acordă 1 (un) punct. Pentru
răspuns necompletat sau incorect se acordă 0 (zero) puncte.
1. Se referă la un fenomen fizic enunțul:
a. la încălzire puternică într-un creuzet, din zahărul de culoare albă se obține carbon de culoare neagră;
b. în becul Bunsen, gazul metan arde cu flacără albastră;
c. o monedă din cupru coclește, acoperindu-se cu un strat de culoare verde;
d. în timpul distilării, vaporii de alcool condensează pe pereții reci ai refrigerentului, transformându-se într-un lichid
incolor.
2. Numărul atomic al unui element chimic X este mai mic cu şase unităţi decât al unui element Y, al cărui cation
divalent este izoelectronic cu atomul gazului rar din perioada a 4-a. Elementul X:
a. este un metal alcalino-pământos;
b. este utilizat ca semiconductor;
c. are culoare arămie;
d. sublimează, formând vapori de culoare violet.
3. O cantitate de 0,025 mol de izotopi 54
24 Cr conține un număr de neutroni egal cu:
20
a. 54,61 ∙10 ;
b. 5,461 ∙1023;
c. 4,516 ∙1023;
d. 165,4 ∙1023.
4. Dintre metalele de mai jos care pot reacţiona cu acidul clorhidric, are cel mai mic număr de electroni de
valență:
a. Mg;
b. Hg;
c. Ag;
d. Al.
5. Reactanții ecuațiilor chimice de mai jos sunt azotatul unui metal X și metalele Y și Z.
X(NO3)2 + Y → X + Y(NO3)2
X(NO3)2 + Z → X + Z(NO3)2
Azotatul metalului Y nu reacționează cu metalul Z. Ordinea crescătoare a reactivității metalelor X, Y, Z este:
a. X < Y <Z ;
b. X < Z < Y ;
c. Z < Y < X ;
d. Z < X < Y.
6. Este adevărat că:
a. masa unui inel confecționat din argint scade după oxidarea acestuia;
b. în timpul descompunerii termice a oxidului de mercur(II) efectul vizibil constă în modificarea culorii de la roșu la
argintiu metalic;
c. în prezenţa aerului, din eprubeta în care are loc reacţia cuprului cu acidul azotic se degajă un gaz incolor;
d. la electroliza apei acidulate se obţine un amestec echimolecular de oxigen şi hidrogen.
7. Nu se poate obţine prin sinteză din elemente:
a. NH3;
b. FeCl3;
c. SO3;
d. HCl.

8. Este adevărat că:
a. trioxidul de sulf este un gaz, în condiții normale;
b. într-un mol de fosfor există 8NA atomi de fosfor;
c. acidul clorhidric este un lichid incolor;
d. clorura de argint se descompune în prezența luminii.
9. O soluție (S1) de acid clorhidric, cu volumul 50 mL și concentrația 1 M se amestecă cu o soluție (S2) de
hidroxid de sodiu, de concentrație 0,5 M. Dacă soluția finală, după adăugarea a 2-3 picături de turnesol, are
culoarea violet:
a. în soluția (S2) sunt 0,5 mol de solvent;
b. soluția (S2) are volumul 0,01 L;
c. volumele celor două soluții sunt egale;
d. în soluția (S2) sunt 2 g de hidroxid de sodiu.
10. Dacă pentru arderea unei panglici de magneziu se utilizează 5,6 L de aer cu 20% oxigen (procente de
volum), măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune:
a. se formează 8 g de oxid de magneziu;
b. se consumă 0,12044·10 24atomi de magneziu;
c. aerul utilizat conţine 0,4NA atomi de azot;
d. aerul utilizat conţine 0,4NA molecule de oxigen.
Subiectul II .............................................................................................................. 20 DE PUNCTE
A. ........................................................................................................................................ 8 puncte
Un amestec de sodiu şi potasiu se tratează cu apă distilată, în exces. Soluţia obţinută se neutralizează cu 45 g
soluţie de acid azotic, de concentraţie procentuală masică 70%. Soluţia finală cântărește 132,8 g şi conţine
35,617% săruri, procente de masă.
a. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor care au loc.
b. Determinați masa amestecului de metale alcaline.
c. Calculați masa de apă distilată cu care a fost tratat amestecul de metale.
B. ....................................................................................................................................... 12 puncte
Mineralele sunt substanțe naturale cristalizate care intră în componența rocilor și a minereurilor și sunt alcătuite
dintr-unul sau mai multe elemente chimice. Unele minerale sunt izomorfe. Mineralele izomorfe au aceeași
structură (același sistem de cristalizare), iar compoziția lor diferă printr-un singur element chimic.
Trei minerale izomorfe A, B și C au același raport atomic plumb: oxigen : clor.
Mineralul A, colorat în galben, descoperit de chimistul german Martin Klaproth în 1784 și denumit în
1813 piromorfit de către mineralogul german Johann Hausmann, conține 2,6189% clor și 6,8600% fosfor
(procente de masă). În acest mineral care are în compoziție patru elemente chimice, oxigenul și fosforul se
găsesc numai sub formă de fosfat.
Al doilea, mineralul B colorat în verde, numit mimetit, apare în mod natural alături de mineralul A și
conține 2,3865% clor (procente de masă).
Al treilea, mineralul C a fost descoperit în 1801 în Mexic de mineralogul spaniol Andrés Manuel del Río.
Acesta l-a denumit "plumb brun" și a anunțat că are în compoziție un element nou, pe care l-a numit „eritroniu“.
Procentul masic al clorului din "plumbul brun" este de 2,5079%.
a. Determinați prin calcul formulele chimice ale celor trei minerale izomorfe.
b. O probă de piromorfit se tratează cu soluție de acid clorhidric, în exces. Scrieți ecuația reacției care are loc.
c. Astăzi, mineralul C reprezintă principala sursă de „eritroniu“. Calculați masa de "eritroniu" care poate fi obținută
din 10 t de minereu de "plumb brun" cu 12% impurități (procente de masă).
Numărul lui Avogadro: NA = 6,022·1023 mol-1.
Volumul molar: V = 22,4 L∙ mol-1.
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