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Subiectul I………………………………………………......…………….....................................30 puncte
Fiecare întrebare are trei răspunsuri notate cu a,b,c. Răspunsurile pot fi adevărate toate, două, unul
sau niciunul. În grila de răspunsuri completează cu A(adevărat) sau F(fals).
1. Acidul cianhidric formează prin trimerizare un compus ciclic. Cunoscând energiile de legătură pentru
C-N : 73 kcal/mol; C=N : 147 kcal/mol şi C≡N : 212 kcal/mol, care afirmaţie este adevărată:
a) trimerul are structură asemănătoare benzenului;
b) ∆ H 0f pentru trimer este 100,32 kJ/mol;
c) ε C-N este mai mare decât εC-H.
2. Ţinând seama de influenţa temperaturii asupra vitezei de reacţie, de ce animalele care hibernează pot sta
o perioadă lungă de timp fără mâncare:
a) la temperatură scăzută reacţiile chimice au loc mult mai lent.
b) metabolismul animalelor care hibernează, devine mai rapid.
c) energia de activare scade.
3. În 100 mL soluţie HCl cu c=0,1 M se adaugă X g NaOH pur în exces şi temperatura amestecului creşte
0
cu 3,31 0C. Dacă ∆ H diz
= - 41,3 kJ/mol (pentru NaOH) şi căldura specifică a soluţiei rezultate 4,18 J/g ⋅ K.
Se consideră densitatea soluţiilor iniţilă şi finală 1g/mL. Care afirmaţie este adevărată :
a) masa de NaOH adăugată este 1,2 grame ;
b) căldura degajată la neutralizare este 137 kcal ;
c) soluţia rezultată are pH=7.
4. Termitul ( amestec stoechiometric de Al şi Fe3O4) este folosit pentru obţinerea unor temperaturi
ridicate, datorită energiei eliberate în urma reacţiei Fe3O4 + Al = Fe +Al2O3
Se dau următoarele reacţii şi efectele lor termice:
FeO +269,6 kJ =Fe + ½ O2 ;
Fe2O3 =2 Fe + 3/2O2 - 821,4 kJ ;
2 Al + 3/2 O2 =Al2O3 ; ∆H = -1670 kJ .
Care afirmaţii sunt adevărate:
a) la reacţia a 33,16 g termit se degajă 123,87 kJ;
b) echivalentul gram pentru Fe3O4 în reacţie este 29;
c) Al 2O3 este mai stabil decât Fe2O3 .
5. La temperatura de 298 K, energia de activare pentru o reacţie necatalizată este 75,25 kJ/mol, iar în
prezenţa unui catalizator, la aceeaşi temperatură, energia de activare devine 50,486 kJ/mol. Care este
raportul constantelor de viteză exprimat sub forma ln k2/ k1: a) 4,4 ; b) 2,3 ; c)10.
6. Pentru o reacţie de ordinul 2, conversia α pentru reactant în funcţie de constanta de viteză şi de
concentraţia C0 a acestuia este: a) k=C0(1-α) /t b) k=α ⋅ C 0 /t(1-α) c) k=α /t ⋅ C0(1-α)
7. Care afirmaţii sunt adevărate: a) H2O(l) este un compus mai puţin stabil decât CO(g); b)arderea
combustibililor este un proces endoterm; c)energia necesară transformării ADP în ATP este favorizată de
anabolizarea alimentelor.
8. Pentru a obţine industrial H2, un amestec de CH4, H2O şi O2 se trece peste un catalizator de Ni la 11000
C, când au loc reacţiile CH4 + H2O(g) = CO + 3H2 şi CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O(g) şi se degajă 42 kJ/mol
0
0
de metan transformat. Cunoscând Hf CH
= -78,4 kJ/mol; Hf H02O ( g ) = -242 kJ/mol; Hf CO
= -393,5 kJ/mol;
4
2
0
= -110 kJ/mol, care afirmaţii sunt adevărate:
Hf CO

a) procentul de metan transformat în reacţia 1 este 75%; b) la arderea a 2 moli de CH4 se degajă 1598,2 kJ;
c) puterea calorică superioară a metanului este 35674,1 kJ/N ⋅ m3:
9. Ce relaţie trebuie să existe între timpul necesar, ca într-o reacţie de ordinul 1 concentraţia reactantului
să scadă de 2n ori faţă de cea iniţială şi timpul de înjumătăţire :
a) t= 1/n ⋅ t1/2 b) t= n ⋅ t1/2 c) t= (t 1/2)n
10. Ce produce o arsură mai gravă, 100 g apă lichidă la 100oC sau 100 g apă sub formă de vapori la 100
o
C?
a) aburul va produce arsuri mai grave, deoarece pe măsură ce se răceşte va ceda în plus faţă de apa lichidă
şi căldura de evaporare.
b) apa lichidă la 100 oC va produce arsuri mai grave, deoarece pe măsură ce se răceşte va ceda în plus faţă
de abur şi căldura de evaporare.
c) aburul va produce arsuri mai grave, deoarece pe măsură ce se răceşte va ceda în plus faţă de apa lichidă
şi căldura de lichefiere.
Subiectul II………………………………………….......…......…………...…..............................30 puncte
1) Descompunerea H2O2 în soluţie apoasă este urmărită prin titrarea cu o soluţie acidulată de KMnO4 cu
c=0,1M, când are loc reacţia: KMnO4 + H2SO4+ H2O2 = K2SO4 + MnSO4 +H2O +O2 şi s-au obţinut
următoarele valori pentru volumele de soluţie KMnO4 folosite :
Timp(minute)
Vol.sol. KMnO4(mL)

0
22,8

10
13,8

20
8,25

30
5

La fiecare titrare s-au luat câte o probă de 10 mL soluţie apă oxigenată.
Se cere:a) ordinul de reacţie; b) constanta de viteză; c) timpul de înjumătăţire; d) dacă în condiţii standard
energia de activare a reacţiei de descompunere este Ea=42 kJ/mol, la ce temperatură constanta de viteză
se dublează?
2) La dizolvarea a 0,5 moli CaCl2 anhidră în 1000 mL H2O, temperatura creşte cu 8,7oC. La dizolvarea a
0,5 moli CaCl2 ⋅ 6H2O în 1000 mL H2O, temperatura scade cu 2,15 oC. Se cere căldura de hidratare pentru
CaCl2. Se dau constanta calorimetrului 40 cal/K şi csol.= 4,185 J/g ⋅ K
Subiectul III…………………………........…………………................………………….......…30 puncte
1) Prin prăjirea a 0,860 g pirită carboniferă , ce conţine FeS2 , C şi steril (ce nu se oxidează), cu 2,5 L aer,
rezultă un amestec solid ce conţine Fe2O3 , Fe3O4 şi 2,4283 L amestec gazos cu compoziţia volumetrică:
6,46 % CO2; 3,25 % O2; 7,93 % SO2; 82,36% N2. Se dau ecuaţiile reacţiilor şi variaţiile de entalpie :
(1) 4FeS2(s) +11 O2 (g) → 2 Fe2O3(s) + 8SO2(g) ;
∆H1= -3407 kJ
(2) 3FeS2(s) + 8 O2(g) → Fe3O4(s) + 6SO2(g) ;
∆H2= -2433 kJ
(3) C(s) + O2 → CO2(g);
∆H3= -395 kJ
Se cere :
a) să se calculeze compoziţia procentuală a piritei ;
b) cantitatea de căldură care se degajă la prăjirea a 100 kg pirită (în condiţiile date mai sus). Aerul
conţine (20 % O2 şi 80% N2) .
2) Unul din pericolele exploziilor nucleare este generarea de 90Sr şi încorporarea ulterioară în oase, în
locul calciului. Acest nuclid emite radiaţii β cu energie 0,55 MeV şi are un timp de înjumătăţire de 28,1
ani. Presupunând că a fost absorbit în corpul unui nou născut 1,00 µg de stronţiu radioactiv, ce cantitate
rămâne după 18 ani, dacă el nu se elimină metabolic?
NOTĂ: Timp de lucru 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Subiecte elaborate de Capbun Dana-Gabriela, C. N. “Petru Rareş” Suceava
Carmen Ciobîcă, ISJ Suceava
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