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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 014 
 
Subiectul F 
1. Indicaţi sarcina nucleară a speciilor chimice: 32

16 S şi 31
15 P.               2 puncte 

2. Notaţi natura legăturii chimice şi modelaţi formarea legăturii chimice din molecula de clor 
folosind simbolul chimic al clorului şi punctele pentru reprezentarea electronilor.  3 puncte 
3. Scrieţi configuraţia electronică a atomului de Mg şi precizaţi pentru acesta, numǎrul de 
straturi electronice ocupate cu electroni.      3 puncte 
4. Enumeraţi douǎ utilizǎri practice ale clorurii de sodiu.    2 puncte 
5. Calculaţi numǎrul atomilor de clor conţinuţi într-un volum de 8,2 litri Cl2, măsurat la 
temperatura 300K şi presiunea 1 atm.       5 puncte 
  
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Reacţia de bromurare a benzenului are loc conform ecuaţiei chimice: 

C6H6 + Br2 3AlBr  →C6H5 – Br + HBr 
1. Notaţi semnificaţia noţiunii: catalizator.       2 puncte 
2. Scrieţi configuraţia electronică a elementului 13Al; precizaţi blocul de elemente din care 
face parte acesta.         3 puncte 
3. Prin ionizarea în soluţie apoasă a acidului bromhidric se formează şi ionul hidroniu (H3O

+). 
a. Precizaţi natura legăturilor chimice în ionul hidroniu.     2 puncte 
b. Modelaţi formarea legăturilor chimice în ionul hidroniu, utilizând simbolurile elementelor 
chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor.      3 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice rapide.      2 puncte 
5. Notaţi formula chimicǎ a unui inhibitor şi scrieţi ecuaţia reacţiei chimice asupra cǎreia 
acţioneazǎ acesta.          3 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Reacţia acidului clorhidric cu oxigenul este o reacţie de echilibru. Ecuaţia reacţiei chimice 

care are loc este:   4HCl(g) + O2(g) ⇄ 2H2O(g) + 2Cl2(g) + 112,86 kJ 
1. Precizaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic în urmǎtoarele situaţii: 
a. scade presiunea;            1 punct 
b. se adaugă un catalizator.        1 punct 
2. Notaţi enunţul legii acţiunii maselor.       3 puncte 
3. a. Scrieţi ecuaţia primei trepte de ionizare în apă a acidului carbonic (H2CO3). 2 puncte 
    b. Notaţi formulele chimice şi denumirea pentru douǎ specii chimice prezente în soluţia 
apoasǎ de acid azotic (HNO3).       4 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de autoionizare a apei.         2 puncte 
5. Enumeraţi douǎ proprietǎţi ale sistemelor chimice la echilibru.    2 puncte 
 
Numere atomice: H-1, O-8, N-7, Cl-17, Br-80, Mg-12 
Mase atomice: H-1, O-16, Cl-35,5 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1. 
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K. 


