
Model – transfer – clasa a IX-a 

 

 Toate subiectele sunt oblgatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de o oră. 

SUBIECTUL I                        (45 de puncte) 

Subiectul A. 

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, scrieţi numărul de ordine al 

enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, scrieţi numărul de ordine al enunţului şi litera F. 

1. Unghiul dintre legăturile covalente C–H din molecula metanului este egal cu 109˚28'. 

2. Tetraclorura de carbon este un solvent polar. 

3. Apa, în stare lichidă şi solidă, are moleculele asociate prin legături de hidrogen. 

4. Specia chimică cu formula (NH4)+ este un anion. 

5. Amoniacul este o bază slabă care, la dizolvarea în apă, acceptă electroni.          15 puncte 

 

Subiectul B. 

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare 

răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

1.  Atomul de carbon din molecula metanului are valenţa: 

a. 1        c. 3  

b. 2        d. 4 

2. Specia chimică care nu conţine legături covalentă coordinativă este: 

a. NH4
+      c. HO- 

b. H3O+      d. HNO3 

3. Numărul de oxidare al ionului metalic central din reactivul Tollens este: 

a. 0       c. +2 

b. +1       d. +3 

4. Reacţia dintre amoniac şi acidul cianhidric este o reacţie: 

a. de oxido-reducere    c. de complexare 

b. de precipitare     d. acido-bazică 

5. Este agent oxidant o specie chimică care: 

a. acceptă electroni şi se reduce       

b. cedează electroni şi se reduce 

c. acceptă electroni şi se oxidează       

d. cedează electroni şi se oxidează               15 puncte 

 

Subiectul C. 

Scrieţi numărul de ordine al speciei chimice din coloana A însoţit de litera din coloana B, 

corespunzătoare numărului de oxidare al azotului. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură 

literă din coloana B. 

     A B 
1. HNO2 a. – 3 
2. NO b. - 2  
3. NH4

+ c.    0 

4. Ca(NO3)2 d. + 2 

5. N2 e. + 3 

 f.  + 5                                                                     15 puncte 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUBIECTUL al II-lea                 (45 de puncte) 

Subiectul D.            
1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul 19F.                                     2 puncte  
2. a.Determinaţi numărul atomic al elementului (E) care are în învelisul electronic cu 3 electroni mai puţin 
decat atomul de argon.  
    b. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E).  
    c. Notaţi numărul orbitalilor monoelectronici ai  atomului elementului (E).                              5 puncte 
3. a.Notaţi numărul electronilor de valenţă ai atomului de oxigen.  
    b.Modelaţi procesul de ionizare a atomului de de oxigen, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte 
pentru reprezentarea electronilor. 
    c. Notaţi caracterul electrochimic al oxigenului.                                    5 puncte 
4. Modelaţi procesul de formare a moleculei de acid clorhidric, utilizând simbolurile elementelor chimice si 

puncte pentru reprezentarea electronilor.                 3 puncte 

5. Calculaţi masa de soluţie de acid clorhidric de concentraţie procentuală masică de 36,5%, exprimată în 
grame, necesară pentru a prepara 200 mL soluţie de acid clorhidric de concentraţie 1,5M.      10 puncte      
 

              

Subiectul E. 

1. Acidul clorhidric este un acid tare monoprotic. 

a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare în soluţie apoasă a HCl.  

b. Calculaţi pH-ul unei soluţii de HCl de concentraţie 0,01 M.                     10 puncte  

      2. Se consideră reacţia redox: 

  Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O 

a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare şi de reducere, care au loc. 

b. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei date.            10 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numere atomice: H – 1; O – 8; F – 9; Cl – 17; Ar – 18. 

Mase atomice: H – 1; Cl – 35,5. 

 

 


