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Pentru itemii de la 1 la 18 alegeți litera corespunzătoare răspunsului corect: 
 
C1. Care configuraţie electronică este greșită? 
a. Mg (Z = 12): 1s2 2s22p6 3s2    b. O (Z =8): 1s2 2s22p4 
c. Si (Z = 14): 1s2 2s22p6 3s23p2    d. K (Z = 19): 1s2 2s22p6 3s23p63d1  (0,5p) 

C2. Afirmaţia adevărată referitoare la halogeni este: 
a. Sunt situaţi în ultima grupa a sistemului periodic.  
b. Atomii halogenilor prezintă 5 electroni pe ultimul substrat p.  
c. Formează cationi monovalenţi.  
d. Atomii halogenilor prezintă 5 electroni pe ultimul strat.       (0,5p) 

C3. Afirmația incorectă este:  
a. Un acid este o specie chimică (moleculă sau ion) care poate să cedeze protoni. 
b. Orice substanță care conține grupări de atomi hidroxil are caracter bazic. 
c. Acizii tari ionizează complet în apă. 
d. Bazele alcaline sunt baze tari.         (0,5p) 

C4. Afirmaţia falsă referitoare la calcule cu numărul lui Avogadro este: 
a. 2,24 litri (c.n.) H2 conţin 6,023 x 1022 molecule;  
b. 2,24 litri (c.n.) H2 conţin 1,2046 x 1023 atomi;  
c. 58,5 mg NaCl conţin 6,023 x 1020 ioni Na+;  
d. 2,24 mL (c.n.) CO2 conţin 6,023 x 1019 atomi.        (0,5p) 

C5. Un cilindru de oţel, cu capacitatea de 10 litri, este umplut cu gaz la presiunea de 6 atm. După conectarea 
vasului la un cilindru vidat, presiunea scade la 2 atm (T = constant). Volumul cilindrului vidat este: 
a. 40 L;    
b. 30 L;    
c. 20 L;    
d. Toate răspunsurile sunt greșite        (0,5p) 
 
C6. Volumul soluţiei de NaOH de concentrație 4M necesar neutralizării a 20 mL soluţie H2SO4 de 
concentrație 1M este: 
a. 2,5 mL   b. 5 mL   c. 10 mL   d. 20 mL  (0,5p) 

C7. Între un ion pozitiv de sodiu din rețeaua cristalină a NaCl și moleculele de apă există : 

a. Interacțiuni de tip dipol-dipol 
b.Legături dative 
c.Interacțiuni de tip ion-dipol 
d.Atracție electrostatică între ioni de semn opus       (0,5p)  

C8. În acidul azotic azotul formează : 
a. o legătură covalentă polară simplă, o legătură covalentă polară dublă și o legătură covalentă coordinativă 
cu oxigenul. 
b. o legătură covalentă polară simplă și 2 legături covalente polare duble cu oxigenul. 
c. o legătură covalentă polară dublă și 2 legături covalente polare simple cu oxigenul. 
d. o legătură covalentă coordinativă și 2 legături covalente polare duble cu oxigenul.   (0,5p) 

C9. Concentrația procentuală a soluției care se obține amestecând 200 g soluție de CuSO4  32% cu 25g 
CuSO4•5H2O și cu 255g apă este: 
a.16,66%  b.18,54%  c. 5,205%  d. 46,87%  (0,5p) 

C10. Densitatea la 270C și 4,1 atm a unei substanțe gazoase este  5,334g/L. Substanța este: 
a. S    b. SO2   c. O2   d. NO   (0,5p) 

C11. Are electronul distinctiv în orbital complet ocupat: 
a. P   b. Al   c. Mg   d. Br   (0,5p) 
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C12. Este falsă afirmația despre elementele din grupele principale: 
a. Numărul grupei este egal cu numărul de electroni de pe ultimul strat. 
b. Electronul distinctiv se găsește pe ultimul strat ocupat cu electroni. 
c. Numărul perioadei este egal cu numărul de straturi ocupate cu electroni. 
d. Electronul distinctiv se găsește numai într-un orbital de tip p.      (0,5p) 

 
C13. Afirmația incorectă este: 
a. Clorul poate funcționa și cu valența V. 
b. Hidrogenul nu poate forma ioni negativi 
c. Calciul cedează cu ușurință 2 electroni 
d. Fluorul este cel mai electronegativ element       (0,5p) 

 
C14. Se ard 2 kg antracit care conține 96 % C și restul impurități necombustibile. Volumul de aer (în condiții 
normale) cu 20% O2, necesar arderii complete a C este: 
a. 8,960 m3  b. 3,584 m3  c. 17,92 m3  d. 1,792m3  (0,5p) 

C15. Afirmația corectă referitoare la apă este: 
a. Conține o legătură covalentă polară H-O.   
b.  Este un solvent universal. 
c. Conține legături de H în stare de vapori. 
d. Are densitatea cea mai mare la 40C.         (0,5p) 
 
C16. Afirmația falsă referitoare la gaze este: 
a. Au mobilitate mare.      
b. Nu au formă dar au volum propriu. 
c. Se pot comprima. 
d. Au distanțe între particule foarte mici.         (0,5p) 
 
C17. Afirmația greșită referitoare la 2 moli de calciu și un mol de S03  este: 
a. Au mase diferite.  
b. Conțin un număr diferit de atomi. 
c. În reacție cu apa produc substanțe cu caracter acido-bazic diferit. 
d..Au stare de agregare diferită.          (0,5p) 

C18. Sulfatul acid de sodiu conține, între alte elemente, în procente: 
a. 32,39%Na și 45% O 
b. 19,16%Na și 26,66% S 
c. 32,39%Na și 53,33%O 
d. 19,16%Na și 40% O          (0,5p) 

 

 
Se dau: 
Numere atomice: Na-11;  Fe-26;   Cl-17;  Al-13;  Cu-29;  Br-35;  P-15;   Mg-12; 
Mase atomice:  H-1;  Na-23;  Cl-35,5;   C-12;  O-16;  S-32;  Fe-56;   N-14;   K-39;  Cu-64;  Ca-40; 
NA=6,023•1023    Vm=22,4L/mol     R=0,082 L•atm/mol•K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


