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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 017 
 
Subiectul F 
1. Indicaţi natura legăturii chimice în molecula hidrogenului şi modelaţi formarea acesteia 
utilizând simbolul chimic al hidrogenului şi punctele pentru reprezentarea electronilor. 
           3 puncte 
2. Calculaţi numărul moleculelor din 315 grame acid azotic (HNO3).  2 puncte 
3. Scrieţi configuraţiile electronice pentru următoarele specii chimice : N, O2-.  4 puncte 
4. Explicaţi semnificaţia noţiunii: element chimic.      2 puncte 
5. a. Enumeraţi douǎ caracteristici ale cristalului de clorurǎ de sodiu.   2 puncte 
b. Notaţi configuraţia electronicǎ a atomului de clor. Precizaţi natura legăturilor chimice în 
NaCl.           2 puncte 
 

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Reacţia de recunoaştere a ionului clorură (Cl-), din clorura de sodiu este reprezentată prin  
ecuaţia chimică: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 . 
1. a. Apreciaţi reacţia chimică din punct de vedere al vitezei de reacţie (lentă, rapidă). 

1 punct   
b. Notaţi semnificaţia noţiunii: catalizator.      2 puncte 
2. Scrieţi configuraţia electronică a atomului de sodiu; precizaţi blocul de elemente din care 
face parte sodiul.          3 puncte 
3. Explicaţi semnificaţia noţiunii: inhibitor.       2 puncte 
4. Calculaţi numărul ionilor Ca2+ şi numǎrul ionilor Cl- care se găsesc în 22,2 grame CaCl2.
           4 puncte 
5. Calculaţi volumul (litri), mǎsurat la temperatura 300K şi presiunea 2atm, ocupat de 
35,5 grame Cl2.         3 puncte 
 

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Reacţia chimicǎ de tipul  A → Produşi   decurge după o cinetică de ordinul (I). 
1. Calculaţi viteza de reacţie a unei transformǎri chimice de tipul A → Produşi, ştiind că 
reacţionează 3,2 kmoli reactant (A) aflat într-un vas cu volumul de 2 m3. Constanta de vitezǎ 
are valoarea k =2,7·10-3 min-1.       3 puncte 
2. Notaţi unitatea de măsură a constantei de viteză în cazul unei reacţii de ordinul doi. 
           2 puncte 
3. Notaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic descris de ecuaţia: 

2NO2(g) ⇄ N2O4(g) + 58,5 kJ, în urmǎtoarele situaţii: 
a. creşterea presiunii;         1 punct 
b. scăderea temperaturii.        1 punct 
4. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de autoionizare a apei.     2 puncte 
b. Notaţi expresia matematicǎ a produsului ionic al apei (Kw ).   2 puncte 
5. a.Precizaţi natura legăturilor chimice în ionul H3O

+.    2 puncte 
b. Explicaţi semnificaţia noţiunii: vitezǎ de reacţie.     2 puncte 
 
Numere atomice: H-1, N-7, O-8, Cl-17, C-6, F-9, Ag-47, Na-11. 
Mase atomice: H-1, O-16, Cl-35,5, N-14, Na-23, Ag -108, Ca-40. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1. 
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K. 


