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Subiectul I ……………………………………………………………………………………….. 20 puncte
Fiecare întrebare are cinci răspunsuri notate cu literele a, b, c, d, e. Este corect numai un singur răspuns pe care îl marchezi cu 
litera X. Modificările apărute la completarea tabelului duc la anularea răspunsului corect. Completează cu maximă atenție!

1. Care dintre afirmații este corectă:

a. Spirtiera se aprinde cu chibritul și se stinge cu capacul spirtierei

b. Ustensilele de sticlă se încălzesc cu cleștele metalic

c. Agitarea unei soluții nu se face prin mișcări circulare

d. Încălzirea unei soluții dintr-un pahar Berzelius se face direct în flacără

e. Sita cu azbest nu se folosește la încălzirea soluțiilor din vasele de sticlă

2. Ordinea corectă a enumerării  fenomenelor:  topirea zăpezii,  oțetirea  vinului,  coclirea aramei,  spargerea  sticlei, 

vopsirea părului, fotosinteza este:

a. Fenomen chimic, fizic, fizic, chimic, chimic, fizic

b. Fenomen fizic, chimic, chimic, chimic, chimic, fizic

c. Fenomen fizic, chimic, chimic, fizic, fizic, chimic 

d. Fenomen fizic, fizic, fizic, chimic, chimic, chimic

e. Fenomen fizic, chimic, fizic, chimic, fizic, chimic 

3. Ordinea operațiilor de separare a unui amestec ce conține apă, pietriș, cretă pisată, oțet este:

a. Decantare, filtrare, distilare

b. Filtrare, cristalizare, distilare

c. Decantare, cristalizare, distilare

d. Decantare, distilare, filtrare

e. Distilare, filtrare, decantare

4. Se amestecă 0,5 litri de soluție ce conține 6,022x1023 molecule de acid clorhidric cu 0,5 litri de soluție ce conține 

112 g KOH. Referitor la soluția finală este corectă afirmația:

a. Este neutră

b. Conține 1mol KCl

c. Conține KOH și HCl

d. Conține numai KOH



e. Conține numai HCl

5. Propoziția adevărată referitoare la neutron este:

a. Este negativ din punct de vedere electric

b. Are sarcină electrică +1

c. Are masa absolută egală cu cea a electronului

d. Este neutru din punct de vedere electric

e. Are sarcină electrică -1

6. Se barbotează amoniac și dioxid de carbon în apă până la formarea unei sări în care raportul atomic H:C:N:O este 

5:1:1:3. Afirmația corectă despre sarea formată este:

a. Are denumirea carbonat de amoniu

b. Are denumirea cianat de amoniu

c. Amoniacul, dioxidul de carbon și apa au raportul molar 2:1:1

d. Cele trei componente reacționează în raport molar 1:1:1

e. Sarea are culoarea albastră

7. Elementul E are electronii repartizați pe straturi după cum urmează: xe- pe K, ye- pe L, ye- pe M,  (y+5x)e- pe N, 

(x-1)e- pe O:

a. Elementul formează ioni pozitivi monovalenți

b. Elementul este un metal divalent

c. În nucleul elementului există 37 neutroni

d. Cu clorul formează compus de tipul XCl2

e. Elementul este nemetal

8. 6,022x1023 atomi de O se găsesc în: 

a. 0,5 moli O2, 2 moli H2O, 1 mol CO2

b. 2 moli O2, 1 moli H2O, 1 mol CO2

c. 11,2 litri O2, 1 moli H2O, 0,5 mol CO2

d. 22,4 litri O2, 18 grame H2O, 0,5 mol CO2

e. 11,2 litri O2, 2 moli H2O, 1 mol CO2

9. Ionul unui atom al unui element E cu sarcina 2+ are pe ultimul strat același număr de electroni cu ionul P3-. 

Elementul E este:

a. Neon

b. Magneziu

c. Argon

d. Calciu



e. Nici un răspuns nu este corect

10. Sunt imposibile reacțiile:

(A)  Na2SO4 + 2HCl = 2NaCl + H2SO4

(B) Fe + Cl2 = FeCl2

(C) Fe + H2O(vap) =  FeO + H2

a. (A)

b. (B)

c. (C)

d. (A) și (B)

e. (A), (B) și (C)

Subiectul II ……………………………………………………………..……………………….. 20 puncte
Se dă următoarea schemă program:

(1) A → a + b↑ (2) a + HCl → CaCl2 + c
(3) b + B → Na2CO3 + c (4) Na + c → B + d↑
(5) Na2CO3 + HCl → e + b↑ + c (6) CaCl2 + B → e + f

Ştiind că substanţa A este carbonatul  unui metal și că în 0,1 moli de atomi de metal se găsesc 120,46x1022 protoni, iar 
substanţa B albăstreşte turnesolul, se cere:

a)  să se identifice substanţele notate cu litere
b)  să se scrie ecuaţiile reacţiilor chimice
c)  să se indice tipul fiecărei reacţii

Subiectul III ………………………………………………………..………………………….. 30 puncte
În eprubeta 1 se află soluție de clorură de bariu. Identifică substanțele din eprubetele numerotate de la 2 la 6 știind că 

fiecare conține una din următoarele substanțe (în soluție): acid sulfuric, azotat de argint, azotat de plumb, hidroxid de sodiu, 
iodură de potasiu.  Pentru identificare utilizează indicatorii  acido-bazici  existenți pe masa de lucru și reacțiile  dintre  soluțiile 
substanțelor aflate în eprubete.

ATENȚIE! Lucrează cu volume mici de soluții și folosește doar eprubetele pe care le ai la dispoziție.
Mod de lucru:

1. Utilizează 1-2 picături de fenolftaleină pentru fiecare probă. Notează observațiile concludente în tabelul 1 (atașat 

foii de concurs).
2. Procedează în mod analog folosind și indicatorul metilorange.
3. Identificarea  conținutului  fiecărei  eprubete  se  va  face  pentru  fiecare  substanță  prin  două  reacții  specifice 

amestecând soluțiile din eprubetă.
4. Completați tabelul 2 (atașat foii de concurs). 

Subiectul IV …………………………………………………………..……………………………………….…….. 20 puncte
Un amestec echimolar de azotat de potasiu și azotit de potasiu care conține 21 g azot, se dizolvă în apă. 

Calculează:
a) masa amestecului de săruri care au fost dizolvate.
b) volumul de apă necesar pentru dizolvarea amestecului inițial astfel încât procentul de azotit de potasiu să fie egal cu 

9,968%.
c) concentrația soluției de azotat de potasiu obținută la punctul b.
d) masa de azotit de potasiu care ar trebui adăugată la amestecul solid inițial ca procentul masic de azot să devină 15,24 %.

Mase atomice: H-1, N-14, O-16, Cl-35,5, K-39
Numărul lui Avogadro- 6.022x1023 particule/mol, Densitatea apei – 1 g/cm3

Notă: Timp de lucru 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Vă dorim succes!


