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

Proba E/F 
      

• Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru 
NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. 
• Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Subiectul I  (30 puncte)       Varianta 012 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză, care completează corect fiecare dintre 
următoarele afirmaţii: 
1. Atomul de sodiu are substratul 3s …………cu electroni (ocupat/ semiocupat). 
2. Arderea magneziului în oxigen este o reacţie………………(exotermă/ endotermă). 
3. La electrodul negativ al acumulatorului cu plumb au loc procese de…... oxidare/reducere).  
4. În hidrurile metalelor alcaline, hidrogenul are numǎrul de oxidare ……..(-1/ +1 ). 
5. Apa are punctul de topire ridicat din cauza asociaţiilor intermoleculare prin ………………… 
(legǎturi covalente polare/ legǎturi de hidrogen). 
           10 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. Numărul de molecule din 3,4 grame amoniac este : 
a. 2NA   b. 0,1NA  c. 0,2 NA  d. NA 
2. Raportul atomic dintre hidrogen şi nemetal are valoarea cea mai mare în: 
a. HF  b. NH3   c. CH4   d. H2S 
3. Fenolftaleina, în mediu bazic se coloreazǎ în:  
a. albastru  b. roşu-carmin  c. verde  d. galben 
4. În circuitul exterior al pilei Daniell : 
a. ionii pozitivi se deplasează de la anod spre catod  
b. ionii negativi se deplasează de la anod spre catod 
c. electronii se deplasează de la anod spre catod 
d. electronii se deplasează de la catod spre anod 
5. Conţin acelaşi numǎr de molecule: 
a. 1 mol H2 şi 35,5 g Cl2   b. 17 g NH3 şi 28 g N2 
c. 18 g H2O şi 35,5 g Cl2    d. 2 moli H2 şi 71 g Cl2 
           10 puncte 
Subiectul C 
1. Ferul, prin ardere în oxigen, formeazǎ oxid de fer(III).  
Determinaţi cantitatea de cǎldurǎ care se degajă la arderea a 112 g pilitură de fer în oxigen. 
Se cunosc următoarele ecuaţii termochimice: 
Fe2O3(s) + 2Al(s)  → Al2O3(S) + 2Fe(s)  + 836kJ 
2Al(S) + 3/2O2(g) → Al2O3(S) + 1672kJ       2 puncte 
2. Notaţi definiţia entalpiei de reacţie.      2 puncte 
3. Calculaţi entalpia de formare standard a carbidului (CaC2), utilizând ecuaţia termochimicǎ: 

CaC2(s) + 2H2O(l) → C2H2(g) + Ca(OH)2(s),   ∆rH = -127 kJ,  
şi urmǎtoarele entalpii de formare standard: 0

)(2 lOHf H∆ = -286kJ/ mol, 0
)(22 gHCf H∆ = 227kJ/ mol, 

0
)()( 2 sOHCaf H∆ =-986kJ/mol.                    2 puncte 

4. Comparaţi, pe baza entalpiilor de formare standard, stabilitatea H2O(l) şi C2H2(g). 

           2 puncte 
5. Explicaţi sensul noţiunii: reacţie exotermǎ.       2 puncte 
 
Numere atomice: Cu- 29, Na-11.  
Mase atomice: H-1, Cl-35,5, N-14, O-16, Fe-56. 


