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SUBIECTE 
Subiectul  I  ………………………………………………………………………………………..  20    puncte 
 Fiecare    întrebare    are    5    răspunsuri  notate    cu    literele    a,  b,  c,  d,  e.  Este  corect    un  singur  răspuns.  
Marchează   cu   X răspunsul   corect.   Modificările   apărute   la   completarea   tabelului   duc   la   anularea  
răspunsului  corect. 

1. Afirmaţia    care    indică    o  proprietate    fizică    este  : 
a) fierul rugineşte   în   aer      umed;;   b)   oxigenul   este   un   gaz      incolor;;   c)   alcoolul   arde; d) mustul 
fermentează;;  e)  cuprul  cocleşte  în  aer  umed. 

2.  Un  element  chimic  A  are  numărul  atomic  (a  -1)  ,  elementul  B  are  numărul  atomic  (2a + 3), iar   
      elementul  C  are  numărul  atomic (9 - a). Suma numerelor atomice este 27. 

a) elementul  A  are  numărul  atomic  7;;  b)  elementul  B  are  numărul  atomic  20;;  c)  elementul  C  se      
găseşte  în  sistemul periodic în perioada a 2 a, grupa 1; d) elementul A este un metal; e) elementul B 
are  numărul  atomic 7. 

3. Substanţa    în    care    ionii  componenţi    sunt    izoelectronici    este  : 
a) K2O ;  b) NaCl ; c) CaS ; d) LiBr; e) BeO. 

4. Calculează  numărul  de  electroni  necesari  pentru  ca  0,02  moli  de  atomi  dintr-un  element  divalent  să  se  
transforme  în  anioni  divalenţi: 
a) 2,4 ·∙1023 electroni; b) 0,24 ·∙1023 electroni;;  c)  1,2  ·∙1022 electroni; d) 0,24 ·∙1022 electroni;;  e)  6,022·∙1023 

electroni. (NA = 6,022·∙1023   particule/mol). 
5. Reactivul    de    recunoaştere    al    anionului  sulfat    este  : 

a) azotatul  de  argint; b) clorura  de  bariu; c) carbonatul  de  amoniu; d) hidroxidul de sodiu;  
e)  clorură  de  amoniu. 

6. Masa de apă  necesară  pentru  a  dizolva  5 g piatră  vânătă  (CuSO4 · 5 H2O),  astfel  încât  să  se  obţină  o  
soluţie  de  concentraţie  8%,  este : 

 a) 3,5 g ;;  b)  3,5  ·∙102 g ; c) 35 g; d) 0,35 g;;  e)  3,5·∙10-2 g. 
7. Din   variantele   de   mai   jos   să   se   indice   aceea   care   nu   este   o   metodă   utilizată   pentru   separarea   şi  

purificarea  substanţelor  respective: 
      a)  clorura  de  sodiu  este  separată  din  apa  mărilor  prin  cristalizare;;   
      b) motorina este  separată  din  petrolul  brut  prin  distilare  fracţionată;; 
      c)  iodul  conţinut  în  amestecul  solid  iod-nisip este separat prin sublimare; 
      d)  piatra  vânătă  este  separată  dintr-un  amestec  cu  apă  prin  filtrare;; 
      e) fierul este separat dintr-un amestec eterogen solid-solid prin magnetizare. 
8. Sarea    unui    metal    trivalent    care    conţine    12,67  %    metal  este: 

a) clorura de aluminiu; b) sulfat de crom (III); c) azotat de aluminiu; d) sulfura  ferică;;   
e) carbonat de fier (III). 

9. Sunt  posibile  reacţiile  dintre:                  
a)  aluminiu  şi  soluţie  de  acid  azotic;;  b)  cupru  şi  soluţie  de  acid  clorhidric,  în  prezenţa  oxigenului;;  c)  
hidroxid de cupru (II) şi  soluţie  de  clorură  de  sodiu;;  d)  fier  şi  soluţie  concentrată  de  acid  sulfuric;;  e)  
cupru  şi  soluţie  de acid clorhidric. 

10. Se  dau  următorii  hidroxizi:  A)  Ca(OH)2; B) Mg(OH)2; C) NaOH; D) Fe(OH)3; E) KOH. Se pot   
       deshidrata, formând oxizi: 
 a)  C  şi  E;;  b)  nici  unul;;  c)  D;;  d)  toţi;;  e)  A,  B,  D. 
 
 
 



Subiectul  II ………………………………………………………………………………………..  20   puncte 
1. Se  consideră  1  Kg  soluţie  saturată  de  KClO3 la 70oC.  Ştiind  că  la    70oC  se  pot  dizolva  în  100  g  de  apă  

32,4 g de KClO3, iar la 20oC  în  100  g  de  apă  se  pot  dizolva  maxim  6,8  g  de  KClO3,  calculează: 
a)  concentraţia  procentuală  a  soluţiei  iniţiale  de  KClO3 la 70oC; 
b) masa  de  sare  depusă  prin  răcirea  soluţiei  date  de  la  70oC la 20oC.  

2. a)  Calculează  procentul  masic  de  SO3  dintr-un amestec de acid sulfuric şi  SO3 (acid sulfuric oleum) 
care  conţine  în  procente  masice  33,387%  S.   
b) În    143,88  mL  soluţie  de  acid  sulfuric  cu  densitatea    ρ  =  1,39  g/cm3 se  află  dizolvată    o  masă  de 
acid  sulfuric  pur  care  conţine    2,89  •1025 neutroni.  Calculaţi  concentraţia  procentuală  a  soluţiei  de  
acid sulfuric. 
c) Scrie  ecuaţiile  reacţiilor  chimice  care  au loc la cald, la introducerea într-o  soluţie  de  acid  sulfuric 
concentrat  a  unei  plăcuţe  de  alamă  (aliaj  Cu-Zn).  

Subiectul III …………………………………………......................................................................  20  puncte 

Se  consideră  urmatoarea  schemă  de  reacţii : 

1. a  +  b  →  c  +d↓ 
2. c  +  e  →  f  +  g↓ 
3. g  Cto  h + i 
4. h  +  j  →  a↓  +i 
5. h + n  →  c  +  i 
6. a  +  k  →  l  +  j↑ 
7. e  +  k  →  m  +  i 
8. a  +  o  →  p 

 
a)  Identifică  substanţele  notate  cu  literele  a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,k, l, m, n, o, p şi  scrie  ecuaţiile  reacţiilor  
chimice  din  schemă,  ştiind  că : 
a – este  o  substanţă  simplă,  atrasă  de  magnet,  care  in  mediu  umed  rugineşte ; 
b – este  o  substanţă  care  conţine  40%  Cu,  20%  S şi  restul  oxigen  ;; 
m – este  o  substanţă  utilizată   în  alimentaţie,  a  cărei  denumire  populară  apare      în   titlul  unui  cunoscut  basm  
scris de Petre Ispirescu;  
i – este  foarte  răspândită  pe  pământ  şi  conţine  numai  hidrogen  şi  oxigen ; 
j – este un gaz care  arde  şi  nu  întreţine  arderea ; 
o – în  limbaj  popular  este  “pucioasa”. 
b) Indică    tipul    fiecărei    reacţii    chimice;; 
c)  Ştiind  că  292,5  g  substanţă  m impură  conţine  4  · 6,022 · 1023 ioni Na+ şi  că  impurităţile  nu  conţin  astfel  de  
ioni,  să  se  calculeze  puritatea  substanţei  m utilizată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Subiectul IV …………………………………………...................................................................... 30 puncte 

A. Folosind reactivii disponibili  pe  masa  de  lucru  indică ce  substanţă conţine  fiecare  din  cele  patru 
eprubete numerotate de la 1 la 4 : 

eprubeta  1:  soluţie  de  Na2CO3  sau  soluţie  de  NaHCO3 

eprubeta 2:  soluţie  de  Ca(NO3)2 sau  soluţie  de  Pb(NO3)2   
eprubeta  3:  soluţie  de  ZnCl2 sau  soluţie  de    Al(NO3)3 
eprubeta  4:  soluţie  de  NH4NO3 sau  soluţie  de  Ba(NO3)2 . 

În  tabelul  nr.1  notează observaţiile  şi  scrie ecuaţiile  reacţiilor  chimice  pe  baza  cărora  ai realizat identificarea. 
 
B.  Pe  sticla  de  ceas  se  găseşte  o  sare  necunoscută,  notată  X.  Pentru  identificarea  cationului  şi  anionului  sării  
X  procedează astfel: 

1. dizolvă în paharul Berzelius, în  aproximativ  30  mL  apă  distilată,  proba  solidă  aflată  pe  sticla  de ceas. 

2. pune în eprubete câte 2 -3  mL  din  soluţia  substanţei  de  analizat  şi  adaugă 1-2  mL  din  soluţiile  
reactivilor    indicaţi  în  tabelul  nr.2;; 

      3. în  tabelul  nr.2  notează observaţiile  şi  scrie ecuaţiile  reacţiilor  chimice  pe  baza  cărora  s-a realizat 
identificarea  cationului  şi  anionului. 

În  rubrica  observaţii, în ambele tabele, vei scrie  numai  formarea  de  precipitat  şi  culoarea  acestuia  sau  
degajare de gaz cu mirosul caracteristic. 

Se dau:  

Numere atomice: K – 19, O – 8, Na – 11, Cl – 17, Ca – 20, S – 16, Li – 3, Be – 4, Br – 35, H-1 

Mase atomice: Fe – 56, S – 32, O -16, H -1, Al – 27, N -14, Cr -52, C -12, Cl – 35,5, Cu-64 

Numărul  lui  Avogadro,  NA: 6,022•1023 particule/mol 
 

NOTĂ:  Timp  de  lucru  3  ore.  Se  acordă  10  puncte  din  oficiu. 
Succes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabelul nr.1 – pentru subiectul IV- A 
Eprubeta Substanţa Reactiv Ecuaţia  reacţiei  chimice Observaţii 

     1           

    2     

 

   3     

 

   4     

 

 Tabel nr. 2 pentru subiectul IV- B 

Reactiv   

folosit 
Observaţii 

Cation 
identificat 

/  

Anion 
identificat 

Ecuaţia  reacţiei  chimice 

BaCl2 

 

                                                         

KI 

 

   

NaOH,conc 

 

  
 

AgNO3 

 

  
 

HCl 

 

  
 

 


