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1. (2 p) Alegeţi afirmaţia corectă: 

a) [Ne]3s23p5 este configuraţia electronică a Cl- 

b) electronul distinctiv al borului se află pe un orbital s 

c) oxigenul are 2 electroni de valenţă 

d) [Ar]3d64s2 este configuraţia electronică a unui metal alcalin 

e) un metal din grupa IIA va ceda 2 electroni. 

 
2. (2 p) Indicaţi în care din următoarele serii toate speciile sunt izoelectronice: 

a) H, H2
+, Be2+, Li+ 

b) H-, H2, He, Be2+ 

c) NH3, NO+, NO2, N
3- 

d) NH4
+, H3O

+, F-, O2 

e) N2, CN-, Ne, NO. 

 
3. (5 p) Determinaţi numărul de molecule de O2 obţinute din 15,8 g KMnO4 în reacţia cu H2O2 

în mediu acid (aKMnO4 + bH2O2 + cH2SO4 = dK2SO4 + eMnSO4 + fO2 + gH2O): 

a) 3,012•1023   b) 3,012•1022  c) 6,023•1023  d) 1,506•1023    e) 4,518•1022 

 
4. (4 p) Calculaţi cantitatea de peroxid de bariu de puritate 30% care reacţionează 

stoechiometric cu 6 kmoli de apă, cu formare de hidroxid de bariu şi apă oxigenată:  

a) 10 kmoli      b) 845 kg          c) 3 kmoli            d)  845 g                     e) 20 kmoli 

 
5. (2 p) Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la elementele chimice A (Z = 29), B (Z = 

16), C (Z = 19) este corectă: 

a) A are configuraţia electronică [Ar]4s23d9 

b) C are configuraţia electronică [Ar]3s2 

c) A este metal tranziţional, B este nemetal, C este metal alcalin 

d) B are configuraţia electronică [Ar]3s23p4 

e) A, B, C sunt nemetale. 

 

6. (4 p) În 50 cm3 soluţie de sulfat de cupru (ρ = 1,3 g cm-3) se introduce o sârmă de aluminiu, 

de 54 g. După reacţie sârma are masa de 58 g. Determinaţi concentraţia procentuală şi 

concentraţia molară a soluţiei de sulfat de cupru. 

a) 42,7%; 3,4 M                                                                         b) 50%; 4 M                                      c) 10%; 1 M             

d) 64%; 5 M                                                      e) 21,35%; 1,7 M 

 

7. (4 p) 54 g dintr-un metal M se tratează cu soluţie de HCl. Ştiind că M3+ are configuraţia 

electronică a Ne, identificaţi metalul şi calculaţi volumul de gaz degajat (în condiţii normale 

de temperatură şi presiune): 

a) Al; 67,2 L gaz                                                         b) Fe; 44,8 L gaz                                                 c) Al; 44, 8 L gaz         

d) Cr; 67,2 L gaz                                                           e) Fe; 67,2 L gaz                                               
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8. (5 p) O soluţie de KOH cu pH=11 este diluată de 100 de ori cu apă. pH-ul soluţiei obţinute 

este :  

a) 5                                       b) 10                                c) 12                                  d) 9                            e) 7 

9.  (6 p) 8,65 g amestec Al si Zn este este tratat cu soluţie de NaOH în exces, rezultând un 

volum de 11,25 litri gaz, măsurat la 60 °C şi o atmosferă. Conţinutul procentual de aluminiu 

din aliaj este: 

a)  20,2%                    b) 79,8%                  c) 39,9%                        d) 60,5%                       e) 92,6% 

 

10. (6 p) 1,43 g Na2CO3 • xH2O se tratează cu soluţie de HCl în exces, rezultând un volum de 

112 cm3 gaz, în condiţii normale de temperatură şi presiune. Numărul de moli de apă de 

cristalizare din cristalohidrat (valoarea lui x) este:   

a) 10                            b) 5                                    c) 2                                d) 4                             e) 0 

 

11. (5 p) Masa de apă necesară dizolvării a 25 g CuSO4 • 5H2O pentru a obţine o soluţie de 

CuSO4 de concentraţie 10% este: 

a) 67,5 g                         b) 144 g                      c) 135 g                        d) 90 g                          e) 10 g 

 

12. (4 p) La 20 °C masa unei sticle de ceas este 50,36 g, masa sticlei de ceas cu soluţie saturată 

de NaOH este 68,23 g, iar masa sticlei de ceas cu reziduu dupa evaporare este 55,86 g. 

Determinaţi solubilitatea NaOH la 20 °C (exprimată ȋn g/100 g apă). 

a) 22,3 g                         b) 89 g                      c) 90 g                        d) 25,6 g                        e) 44,5 g 

 

13. (6 p) Calculaţi volumul soluţiei de KOH de concentraţie 2M peste care se adaugă 500 cm3 

soluţie HNO3 de concentraţie 2,5 M, ştiind că excesul de HNO3 are concentraţia 0,5 M. 

a) 500 cm3                       b) 400 cm3                      c) 4 L                          d) 1 L                       e) 50 L  

 

14. (7 p) Determinaţi masa de soluţie de H2SO4 de concentraţie 46,8% în care se dizolvă 20,6 

kg SO3 pentru a rezulta o soluţie de H2SO4 92%. 

a) 27,80 kg                    b) 10,3 kg                    c) 41,5 kg                  d) 13,90 kg                 e) 44,5 kg 

 

15. (4 p) În 4 moli de amestec echimolar a două elemente consecutive se află 108,414·1023 

electroni. Configuraţiile electronice ale celor două elemente sunt: 

a) 1s22s1; 1s22s2 

b) 1s22s2; 1s22s22p1 

c) 1s22s22p1; 1s22s22p2 

d) 1s22s22p2; 1s22s22p3 

e) 1s22s22p3; 1s22s22p4 

  

16. (3 p) Substanţa cu compoziţia procentuală: 18,75% Na; 28,93% Cl şi 52,32% O este: 

a) NaClO2   b) NaClO3         c) NaClO4       d) NaClO               e) NaCl 

 

17. (7 p) Conţinutul procentual de acid sulfuric din 100 g oleum ce conţine 34% S este:  

a) 81,63 %                    b) 18,4 %                   c) 98 %                    d) 50 %                  e) 20%  

 

18. (2 p) Care dintre următoarele specii chimice: Al2O3, CO2, Zn(OH)2, SiO2 şi CaO  poate 

funcţiona ca amfolit acido-bazic? 

a) Al2O3 şi CaO                                   b) CO2 şi SiO2                                           c) Zn(OH)2 şi SiO2 

d) Al2O3 şi Zn(OH)2
                            e) CaO şi CO2 
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19. (8 p) La 490 °C, într-un balon de 1 L se introduc 3 moli H2 şi 1 mol I2. Ştiind că la 

echilibru, cantitatea de iod consumată este de 60% din cea introdusă, determinaţi cantitatea 

de iodură de mercur(II) rezultată prin tratarea cu azotat de mercur(II) a acidului iodhidric 

rezultat. 

a) 546 g                      b) 136,5 g                      c) 409,5 g                        d) 273 g                  e) 455 g 

 

 

20. (4 p) Se consideră ecuaţia reacţiei chimice:  N2 + 3H2  2NH3 

Raportul molar în care trebuie amestecaţi reactanţii pentru ca la echilibru toate substanţele 

să aibă aceeaşi concentraţie este: 

a) 3:5                          b) 3:4                c) 1:3                           d) 1:2                      e) 2:6 

 

 

Se dau: 

Numere atomice:  H − 1; He − 2; Li − 3; Be − 4; B – 5; C − 6; N − 7; O − 8; F − 9; Ne − 10;    

Al – 13; Cl -17; Ar – 18; Cr – 24; Fe – 26 

 

Mase atomice:   H – 1; C – 12; N – 14; O – 16; Na – 23; Al – 27; S – 32; Cl − 35,5; K – 39;  

Cr – 52; Mn – 55; Fe – 56; Cu – 64; Zn – 65; I - 127; Ba – 137; Hg – 201 

 

Constante fizice: (R = 0,082 L atm mol-1 K-1, VM = 22,4 L mol-1). 

 

 

Timp de lucru 2 ore.  

Se acordă 10 puncte din oficiu. 


