
Clasa a X-a  

 

FISĂ  DE  LUCRU 
 

MĂRIMI  CARACTERISTICE  STRUCTURII  DISCRETE  A  SUBSTANŢEI 

 

A. Alegeţi răspunsul considerat corect 

 

1. Unitatea atomică de masă reprezintă: 

a. masa atomului de hidrogen 

b. o unitate fundamentală SI 

c. a 12-a parte din masa atomică a izotopului de 12

6C  

d. a 14-a parte din masa atomică a izotopului de 14

6C  

 

2.  Masa moleculară relativă a apei este: 

a. 18 g 

b. 18 kmoli 

c. 18 u 

d. 18 

 

3. Fenomenul de difuzie are loc: 

a. când orpurile aflate în contact sunt gazoase 

b. când orpurile aflate în contact sunt lichide 

c. când orpurile aflate în contact sunt solide 

d. indiferent de starea de agregare 

 

4. În cazul particulelor de polen aflate în suspensie, mişcarea browniană este cu atât mai intensă cu 

cât: 

a. lichidul este mai puţin vâscos, temperatura este mai ridicată şi particulele browniene sunt 

mai mari 

b. temperatura este mai ridicată, particulele browniene sunt mai mari şi lichidul este mai 

vâscos 

c. particulele browniene sunt mai mici,lichidul este mai puţin vâscos şi temperatura este 

mai ridicată 

d. particulele browniene sunt mai mici,lichidul este mai puţin vâscos şi temperatura este 

mai scăzută 

 

5. Constanta lui Avogadro reprezintă: 

a. numărul de moli de gaz dintr-o masă egală cu 1 kg 

b. numărul de particule cuprinse într-un volum de 1m
3
 în condiţii normale de presiune şi 

temperatură 

c. numărul de particule dintr-un kilogram de substanţă 

d. numărul de particule dintr-un mol de substanţă 

 

 



 

B. Considerând  numărul lui Avogadro este: NA= 6,023 . 10
26

 molecule/ kmol, calculaţi: 

a. masa unei molecule de dioxid de carbon (CO2)  

b. masa moleculară relativă a dioxidului de carbon (CO2) 

c. masa molară a dioxidului de carbon (CO2) 

d. numărul moleculelor dintr-un kilogram de dioxid de carbon (CO2) 

e. numărul moleculelor dintr-un m
3
 de dioxid de carbon (CO2), aflat în condiţii normale de 

temperatură şi presiune (V= 22,42 m
3
/ kmol) 

f. distanţa medie dintre moleculele de CO2, aflat în condiţii normale de temperatură şi 

presiune 

 

C. Calculaţi numărul de molecule dintr-un metru cub de apă (H2O) în stare lichidă, apoi 

determinaţi lungimea unui lanţ format din aceste molecule, presupunând că moleculele sunt în 

contact şi au formă sferică.  Se cunoaşte densitatea apei = 1000 kg/ m
3

 

 

D.  Determinaţi masa molară medie () a unui amestec format din N1= 12. 10
23

 molecule de azot 

(N2) şi N2= 4. 10
23

 molecule de oxigen (O2). 

 

E.   Determinaţi masa molară medie () a aerului .  

Se cunosc concetraţiile molare ale componentelor acestuia:  xoxigen= 21%, xazot= 78%, xargon= 1% şi 

masele lor molare oxigen= 32 kg/ kmol, azot= 28 kg/ kmol, argon= 40 kg/ kmol 

 

F. Calculaţi distanţa dintre doi ioni vecini din cristalul de clorură de sodiu (NaCl), cunoscând 

densitatea = 2,2 g/ cm
3 

şi masele atomice relative pentru sodiu ANa = 23 şi pentru clor ACl = 35,5. 

 

 

 

 

Na Cl 


