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Clasa a IX-a 

 

CLASA aIX-a 

PROBA TEORETICĂ 

 

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările 

             

Subiectul I                                                                                                                  20 puncte 

Fiecare item are un singur răspuns corect. Notaţi în tabel cu X numai răspunsul corect. 

Pentru orice modificare sau ştersătură în tabel se anulează răspunsul și nu se acordă 

punctajul corespunzător itemului. 

1. Alege seria formată numai din substanţe între moleculele cărora se stabilesc legături de 

hidrogen: 

a) Cl2, H2O, NH3; 

b) H2O, P4, HCl; 

c) H2O, NH3, S8; 

d) HF, H2O, NH3; 

e) F2, HF, H2O. 

 

2. Un ion are sarcina electrică +2. Acesta conține : 

a) 20 protoni și 18 electroni; 

b) 20 electroni și 18 protoni; 

c) 11 protoni și 10 electroni; 

d) 10 protoni și 11 electroni; 

e) 20 protoni și 20 electroni. 

 

3. Atomul de deuteriu conține: 

a) 2 electroni, 2 protoni, 2 neutroni; 

b) 2 electroni, 2 protoni, 1 neutron; 

c) 1 electron, 1 proton, 1 neutron; 

d) 1 electron, 1 proton,2 neutroni; 

e) 1 electron, 2 protoni, 1 neutron. 

 

4. Compusul cu caracterul bazic cel mai slab este: 

a) Al(OH)3; 

b) KOH; 

c) Ca(OH)2; 

d) Mg(OH)2; 

e) NaOH. 

 

5. Numărul orbitalilor complet ocupaţi din învelișul de electroni al atomului care are 

configurația electronică 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

2
 este: 

a) 3; 

b) 5; 

c) 4; 
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d) 7; 

e) 6. 

 

6. Denumirea combinației complexe [Co(NH3)6]Cl3: 

a) Triclorură de hexaamoniu cobalt (III); 

b) Triclorocobalt (III) de hexaamoniu; 

c) Triclorură de amino (VI) cobalt (II); 

d) Triclorură de hexaaminocobalt (III); 

e) Triclorură de amoniu cobalt. 

 

7. Azotul are numărul de oxidare maxim  în compuşii:  

a) HNO2 şi N2O3; 

b) NO2 şi N2O5; 

c) N2O5 și HNO2; 

d) N2O5 şi HNO3; 

e) HNO3 și HNO2. 

 

8. Valoarea pH-ului unei soluţii de  KOH 10
-2

 M este: 

a) 2; 

b) 12; 

c) 10; 

d) 14; 

e) 7. 

 

9. Alegeți șirul de substanțe, a căror solubilitate în apă crește la creșterea temperaturii: 

a) CO2, HCN, O2, CH4; 

b) NaCl, KOH, NH4Cl, AgNO3; 

c) N2, KCl, CuSO4,, HCl; 

d) O2, NH4Cl, C6H12O6, I2; 

e) KBr, Na2SO4, HNO3, CO. 

 

10. În procesul de obținere a acidului sulfuric prin prăjirea piritei, o reacție intermediară 

este:   2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g) + Q 

Pentru obținerea unui randament ridicat în trioxid de sulf este necesară: 

a) scăderea presiunii; 

b) creșterea temperaturii; 

c) adăugarea în exces a oxigenului; 

d) prezența catalizatorului; 

e) eliminarea dioxidului de sulf din sistem. 

 

 

 

 

 





          
                 
        MINISTERUL EDUCAȚIEI 
        NAȚIONALE  ȘI CERCETĂRII  
        ȘTIINȚIFICE   
 
 
 

 

3 

Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni” 2016     
Proba teoretică 
Clasa a IX-a 

Subiectul II                                                                                                                  25 puncte 

 

A. E509 sau clorura de calciu, este potențiator de arome, agent de întărire și face parte din 

categoria “E-urilor “ inofensive.  

1. Scrieți configurațiile electronice pentru atomii  elementelor Ca, Cl şi pentru ionii Ca
2+

 

și Cl
-
. 

2. Indicați poziția în sistemul periodic a celor două elemente.  

3. Modelați formarea legăturii chimice din clorura de calciu folosind simbolurile chimice 

pentru elemente și punctele pentru electroni. 

4. Se consideră fluorurile: NaF; MgF2 ; AlF3 și următoarele puncte de topire: +1990
0
C, 

+1266
0
C,  +997

0
C. Asociați compușilor dați punctele de topire corespunzătoare; 

Explicați variația punctelor de topire în funcție de structura compușilor dați. 

B. Dioxidul de carbon este un compus natural și reprezintă 0,039% din atmosfera 

pământului. 

1.   Calculați procentul masic de carbon dintr-un amestec de CO și CO2 aflat în raport 

molar de 1:2. 

2.    Hidroxidul de bariu reacționează cu 22 g CO2 conform ecuației reacției: 

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O 

Calculați cantitatea de precipitat (moli) obținută în urma reacției. 

 

Subiectul III                                                                                                              25puncte 

A. Acidul clorhidric este prezent în sucul gastric al animalelor și al oamenilor, dar poate 

fi obținut și în laborator, direct din elemente. 

 La sinteza acidului clorhidric s-au folosit 179,2 m
3
 Cl2 (c.n.). Se cere: 

1. Numărul de atomi de clor din volumul dat; 

2. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de sinteză din elemente  a acidului clorhidric şi 

calculaţi volumul de hidrogen necesar, exprimat în m
3
, măsurat la 1,052 atm și 

27 C; 

3. Compoziția în procente molare a amestecului gazos format în urma reacției 

volumului de clor dat cu 748,3 m
3
 H2, măsurați la 800 mm Hg și 27 C. 

 

                                  1 

B. Pentru reacția: 2 A(g) + B(g) ⇄ C(g) + 2D(g) , 
                                                       

                                                                     2 

constanta de echilibru Kc este 2,25, iar concentrațiile la echilibru sunt:                     

A] = 0,1 mol/L, B] = 0,2 mol/L, C] = 0,05 mol/L. Știind că amestecul inițial conține 

doar A, B şi D, se cere: 

1. Concentrația substanței D la echilibru ? 

2. Raportul molar inițial A:B:D  ? 



          
                 
        MINISTERUL EDUCAȚIEI 
        NAȚIONALE  ȘI CERCETĂRII  
        ȘTIINȚIFICE   
 
 
 

 

4 

Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni” 2016     
Proba teoretică 
Clasa a IX-a 

3. Precizarea sensului de deplasare (stânga sau dreapta) a echilibrului chimic în 

următoarele situații: 

a) Se introduce reactant B; 

b) Se elimină  produsul de reacție D; 

c) Se mărește presiunea; 

d) Scade temperatura ( reacția 1 este endotermă); 

4. Calculați compoziția procentuală molară la echilibru a amestecului. 

 

Subiectul IV                                                                                                                 30 puncte 

A. Se dă schema: 

a + b → NaOH + c 

d + b → NaOH 

a + c → e 

e + b → NaOH + c 

j + b    
electroliză

      NaOH + c + f  

c + f → g  

j + H2SO4 → g + Na2SO4 

h + g  → j + b + CO2 

CO2 + Ca(OH)2 → i + b 

Determinaţi substanţele chimice corespunzătoare literelor a-j şi modelaţi ecuaţiile reacţiilor 

chimice corespunzătoare schemei ştiind că d este o substanţă ce conţine 25,8 % oxigen şi 

74,12 % metal, substanţa j este o sare folosită în alimentaţie şi h este o sare neutră. 

 

B. 1. Ce masă de piatră vânătă (CuSO4
. 
5H2O) este necesară obţinerii unei soluţii apoase  

cu masa  de 160 g care reacţionează total cu 40 g soluţie de sodă caustică (NaOH) de 

concentraţie procentuală masică de 20%? Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice şi determinaţi 

concentraţia procentuală masică a soluţiei de sulfat de cupru obţinută în urma dizolvării în apă 

a cristalohidratului. 

              2. Care este pH-ul unei soluţii de acid azotic obţinută prin dizolvarea a 6,3 g HNO3 în 

10 L de soluţie apoasă. 

 

Se cunosc: Masele atomice: Na – 23, O-16, Cu – 64, N – 14, H – 1, S-32, C- 12, Ba – 137. 

                   Numerele atomice: C – 6, O – 8, Cl – 17, Ca – 20. 

        NA = 6,022
.
10 

23
 particule / mol  

        R = 0,082 L
.
atm / mol

.
K 

        Volumul molar (c.n.) = 22,4 L/ mol 

        1 atm = 760 mm Hg 
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CLASA a IX – a 

BAREM DE EVALUARE - PROBA TEORETICĂ 

 

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările 

             
Subiectul I                                                                                                                    20 puncte 

 a b c d e 

1.    X  

2. X     

3.   X   

4. X     

5.     X 

6.    X  

7.    X  

8.  X    

9.  X    

10.   X   

 

 

 

Subiectul II                                                                                                               25 puncte 
A- 17 puncte 

1.Scrierea configurațiilor electronice pentru  Ca, Cl, Ca
2+

 și Cl
-
               4x1p= 4p 

2. Poziția în sistemul periodic a celor două elemente                                2x2p= 4p 

3. Modelarea legăturii ionice din clorura de calciu                                               4p 

4. Asociere corecta                                                                                     3x1p= 3p 

ptNaF  =  997
0
C  

ptMgF2 = 1266
0
C 

 ptAlF3 = 1990
0
C 

Explicatie= în cazul compușilor ionici pentru acealași nemetal, p.t crește odată cu creșterea 

sarcinii ionului( cationului)                                                                                   2p 

 

B- 8  puncte 

1. Determinarea maselor de C si amestec                                                                   4p 

Calculul %C= 31,03%                                                                                             2p 

2. ν carbonat de bariu = 0, 5 moli                                                                                         2 p 
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Subiectul III                                                                                                             25puncte 

A – 10 puncte 

1. Calculul numărului de moli de clor (8000 moli) ……………………………. 1p 

Calculul numărului de atomi de clor  (16 
.
 10 

3
 
.
 NA) ……………………….. 1p 

2. Scrierea ecuației reacției chimice ………………………………………….…2p 

Calculul numărului de moli de hidrogen (8 Kmoli) ………………………… 1p 

Calculul volumului de hidrogen (187,07 m
3
) ……………………...……….. .1p 

3. Calculul numărului de moli de acid clorhidric (16  Kmoli) ..………………...1p 

Calculul numărului de moli de hidrogen introdus (32 Kmoli) ………...……. 1p  

Calculul numărului de moli de hidrogen în exces (24 Kmoli) ……………… 1p 

Calculul compoziției în procente molare (40% HCl, 60% H2 exces) ...…….. 1p  

 

 

B – 15 puncte 

1. Calculul concentrației compusului D la echilibru (0,3 mol/L)……………. 3p 

2. Calcularea raportului molar inițial A:B:D (1:1,25:1) …………………….. 6p 

3. 4 x 1p = 4 p 

a) Spre dreapta ………………………………………………………. 1p 

b) Spre dreapta ………………………………………………………. 1p 

c) Nu influențează …………………………………………………… 1p 

d) Spre stânga ………………………………………………………... 1p 

4. Calcularea compoziției procentuale molare la echilibru (15,38% A, 30,77% B, 

7,69% C, 46,15% D) ……………………………………………………… 2p 

 

 

 

Subiectul IV                                                                                                            30 puncte 

 

A. – 15 puncte 

 

- Identificarea substanţelor corespunzătoare literelor a-j……………………….5 p 

( 10 substanţe x 0,5 puncte) a-Na, b-H2O, c-H2, d-Na2O, e-NaH, f-Cl2, g-HCl, h-

Na2CO3, i-CaCO3, j-NaCl. 

- Algoritmul de calcul pentru identificarea substanţei d ………………………1 p 

- Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice………………………………………….9 p 

(9 ecuaţii x 1 punct) 

 

B. – 15 puncte 

1. – 10 puncte 

- Calcularea masei de substanţe dizolvate de NaOH (md=8 g)…..……............1 p 

- Scrierea ecuaţiei reacţiei chimice…………………………………………….2 p 

- Calculul din reacţie a masei de CuSO4 reacţionate (16 g).…………………...2 p 

- Determinarea masei de cristalohidrat (25 g)……………………..………..…3 p 
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- Determinarea concentraţiei soluţiei de CuSO4   (c=10%)……………………...…2 p 

2. – 5 puncte 

- Calculul concentraţiei molare (CM=10
-2

 moli/L)………………..……………2 p 

- Scrierea relaţiei de legătura între concentraţia molară a acidului tare monoprotic 

şi concentraţia ionilor de hidroniu din soluţie………………………………...1 p 

- Calcului pH-ului (pH=2)……………………………………………………..2 p 

 

Notă: Se ia în considerare orice variantă de rezolvare corectă a subiectelor. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


