
Model – transfer – clasa a IX-a 

 
 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 1 oră. 

 

Subiectul A. (6 puncte) 

Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F) enunțurile următoare: 

1. Orbitalii se ocupă cu electroni în ordinea descrescătoare a energiei lor. 

2. Ruperea legăturilor  ionice din cristalul de clorură de sodiu, la dizolvarea în apă, este un proces exoterm. 

3. Celula elementară a cristalului de clorură de sodiu este un cub. 

 

Subiectul B.  (9 puncte) 

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur 

răspuns corect. 

1. În învelișul electronic al atomului elementului 16S, sunt: 

a. 11 electroni de tip p;    c. 5 substraturi complet ocupate cu electroni; 

b. 6 electroni de tip s;    d. 3 straturi complet ocupate cu electroni. 

2. Referitor la ionul clorură, este adevărat că: 

a. este izoelectronic cu ionul Na
+
;   c. este o bază mai slabă decât ionul cianură; 

b. are un număr egal de protoni și electroni;  d. este baza conjugată a acidului hipocloros. 

3. Specia chimică care nu conține legături covalente coordinative are formula chimică: 

a. [Ag(NH3)2]OH ;     c. HO
-
;  

b. [Cu(NH3)4](OH)2;    d. H3O
+
.  

 

Subiectul C (35 puncte) 

1. Acidul clorhidric este un acid tare monoprotic. 

a. Scrieţi ecuaţia procesului de ionizare în soluţie apoasă a acidului clorhidric. 

b. O soluție de acid clorhidric, cu volumul de 10 L și concentrație 0,01 M, se amestecă cu o altă soluție de acid 

clorhidric, cu volumul de 1 L și concentrație 1 M. Determinați pH-ul soluției finale, obținute prin amestecarea celor 

două soluții de acid clorhidric. 

2. Pentru a obţine amoniacul, utilizat în principal la obţinerea de îngrăşăminte chimice, se utilizează 

procedeul Haber-Bosch. Acesta constă în sinteza amoniacului din azot şi hidrogen, un proces 

reversibil care are loc conform ecuaţiei:      
N2(g) + 3H2(g)          2NH3(g) + Q  

a. Precizaţi sensul în care se deplasează echilibrul dacă: 

- crește temperatura 

- scade presiunea 

- crește concentrația azotului 

b. Scrieți expresia constantei de echilibru, Kc, pentru procesul de sinteză a amoniacului. 

c. Determinați compoziția procentuală molară la echilibru pentru sistemul considerat, știind că, inițial, 

acesta conține 6 mol de amestec echimolar de N2(g) și H2(g), iar randamentul de transformare al 

azotului este de 20%. 

 

Subiectul D (40 puncte) 

1.  Sodiul este un element monoizotopic.  

a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului de sodiu.  

b. Modelați procesul de ionizare a atomului de sodiu, utilizând simbolul elementului chimic și puncte pentru 

reprezentarea electronilor.  

c. Scrieți simbolurile elementelor magneziu, sodiu și aluminiu, în ordinea creșterii caracterului metalic al acestora. 

d. Modelaţi legătura chimică dintre sodiu și clor, utilizând simbolurile elementelor chimice si puncte pentru 

reprezentarea electronilor. 

e. Determinați masa unei probe de clorură de sodiu, exprimată în grame, care conține 24,088∙10
23

 ioni pozitivi.  



f. O probă de sodiu cu masa de 2,3 g se introduce într-un cristalizor care conține 100 g de apă.  Determinați 

concentrația procentuală a soluției finale. 

          

2. Zincul reacționează cu acidul sulfuric concentrat cu degajare de dioxid de sulf, conform ecuației reacției: 

 …Zn + …H2SO4   → …ZnSO4 + …SO2 + …H2O  

a. Scrieți ecuațiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacție.   

b. Notați formula chimică a substanței cu rol de agent oxidant. 

c. Notați coeficienții stoechiometrici ai ecuației reacției considerate. 

3. O probă de zinc de puritate  91%  reacționează, conform  ecuaţiei  reacţiei de la punctul 2, cu  soluţie  de acid 

sulfuric  de concentraţie  98%.  Se obține un volum de  17,22  L de dioxid de sulf,  măsurat la temperatura de 27°C și 

presiunea de 1 atm.  Reacția decurge cu un randament de 80%. Calculaţi: 

a. Masa probei de zinc, exprimată în grame. 

b.  Masa soluţiei de acid sulfuric necesară, dacă soluţia de acid sulfuric a fost în exces de 50%. 

 

 

Numere atomice: H- 1, Na- 11, Mg-12, Al-13, Cl- 17. 

Mase atomice: H- 1, O- 16, Na- 23, Zn- 65. 

Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L·atm·mol
-1
·K

-1
. 

Numărul lui Avogadro: NA = 6,022·10
23 

mol
-1 

. 

 


