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Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I /Nivel II)  

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 100 
 
Subiectul F 
1. Indicaţi poziţia (grupa, perioada) în Tabelul periodic a elementului chimic al cǎrui atom are 
configuraţia electronicǎ a stratului de valenţǎ 3s23p1.     2 puncte 
2. Notaţi natura legăturilor chimice şi modelaţi formarea legăturii chimice din molecula de apǎ  
folosind simbolurile chimice ale elementelor şi punctele pentru reprezentarea electronilor.
           3 puncte 
3. Scrieţi configuraţia electronică a atomului care are sarcina nuclearǎ +14. 2 puncte 
4. a. Descrieţi cristalul de clorurǎ de sodiu (trei caracteristici).    3 puncte 
    b. Indicaţi douǎ întrebuinţǎri practice ale clorurii de sodiu.    2 puncte 
5. Calculaţi numǎrul moleculelor de azot care ocupǎ un volum de 4,48 L N2  în condiţii 
normale de presiune şi temperaturǎ.        3 puncte 
  
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Se obţine benzen (C6H6) din ciclohexan (C6H12), conform ecuaţiei chimice :  

C6H12 0
Pt

t
  → C6H6 + 3H2  ∆rH > 0 

1. Indicaţi rolul Pt în această reacţie; precizaţi dacă prezenţa platinei influenţează efectul 
termic al reacţiei chimice.         2 puncte 
2. Configuraţia electronică a Pt este : [Xe] 4f145d96s1 ; notaţi blocul de elemente din care  
face parte platina.          2 puncte 
3. Calculaţi volumul (litri) de hidrogen, H2, măsurat la temperatura 1270C şi presiunea  1 atm  
care se obţine stoechiometric prin dehidrogenarea a  8,4 kg ciclohexan (C6H12).  4 puncte 
4. Precizaţi natura legăturilor chimice în ionul NH +

4
 ; scrieţi formula chimicǎ a unei substanţe 

care conţine ionul amoniu.         3 puncte 
5. Calculaţi numărul moleculelor din : 
a. 20 grame H2 ;                     2 puncte 
b. 1,12 L (c.n.) H2.         2 puncte 
 

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Sinteza acidului iodhidric decurge conform ecuaţiei chimice: 

H2(g) + I2(g) ⇄ 2HI(g) . 
1. La echilibru, concentraţiile molare ale hidrogenului şi iodului au valorile: [H2] = 2 mol /L,  
[I2] = 0,25 mol/L. Calculaţi concentraţia molarǎ a acidului iodhidric, la echilibru. Constanta de 
echilibru Kc=50.          4 puncte 
2. Notaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic de sintezǎ a acidului iodhidric, în 
urmǎtoarele condiţii:  
a. creşte presiunea;          1 punct 
b. în sistem se introduce H2(g) .        1 punct 

3. Calculaţi viteza de formare a HI în reacţia H2(g) + I2(g) ⇄ 2HI(g) ştiind că viteza de consum a 
iodului este 5,2 mol/L.s.        3 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de autoionizare a apei; notaţi expresia matematicǎ a produsul ionic 
al apei (Kw ).          4 puncte 
5. Notaţi enunţul principiului lui Le Châtelier.      2 puncte 
 
Numere atomice : H-1, N-7, O-8, Na-11, Cl-17. 
Mase atomice : H-1, C – 12, O-16, Cl-35,5, Na-23, I-127. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm /mol.K. 


