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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 019 
 
Subiectul F 
1. Notaţi configuraţia electronică a atomului de azot şi precizaţi poziţia acestuia în Tabelul 
periodic al elementelor (grupa, perioada).      4 puncte 
2. Indicaţi natura legăturii chimice din molecula azotului. Modelaţi formarea acestei molecule 
utilizând simbolul chimic al azotului şi punctele pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte 
3. Explicaţi semnificaţia noţiunii: caracter metalic.      2 puncte 
4. Indicaţi numărul substraturilor complet ocupate care există în învelişul electronic al 
atomului elementului cu Z=12.       2 puncte 
5. a. Descrieţi cristalul de NaCl (trei caracteristici).      3 puncte 
b. Indicaţi o utilizare practică a clorurii de sodiu.      1 punct 
  
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Oxigenul, se obţine în laborator conform ecuaţiei chimice : 

2KClO3(s)  → )(2 sMnO
2KCl(s) + 3O2(g). 

1. Indicaţi rolul MnO2 în această reacţie chimică; precizaţi dacă MnO2 influenţează 
randamentul reacţiei.         2 puncte 
2. Scrieţi configuraţia electronică a potasiului şi precizaţi blocul de elemente din care face 
parte acesta.          3 puncte 
3. Calculaţi numărul ionilor clorură (Cl-) conţinuţi în 14,9 grame  KCl.  2 puncte 
4. Determinaţi numărul moleculelor de oxigen conţinute în:  
a. 3,2 kg O2 ;          2 puncte 
b. 1,12 m3 O2 (c.n.) ;          2 puncte 
c. 0,01 kmoli O2 .         2 puncte 
5. Explicaţi semnificaţia noţiunii: inhibitor.      2 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Obţinerea acidului iodhidric prin sinteză directă din elemente este un proces de echilibru 

reprezentat prin ecuaţia chimică: H2(g) + I2(g) ⇄ 2HI(g) 
1. Notaţi enunţul principiului lui Le Châtelier.      2 puncte 
2. Determinaţi valoarea constantei Kc  cunoscând concentraţiile componentelor 
la echilibru: [H2] = 3,2 mol/ L , [I2] = 0,256 mol/ L şi [HI] = 6,4 mol/L .   3 puncte 
3. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare, în soluţie apoasă, în prima treaptă, a acidului carbonic 
(H2CO3) şi notaţi expresia matematică a constantei (Ka1) pentru prima treaptă de ionizare.
           3 puncte 
4. Precizaţi natura legăturilor chimice în ionul H3O

+; modelaţi formarea acestor legături 
chimice utilizând simbolurile elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea 
electronilor.          4 puncte 
5. a. Notaţi expresia matematică a legii de viteză pentru o reacţie de ordinul doi. 2 puncte 
b. Scrieţi formula chimică a unei combinaţii complexe.     1 punct 
 
Numere atomice : H-1, O-8, N-7, Na-11, K-19, I-53, Mn-25. 
Mase atomice : H-1, O-16, Cl-35,5, K-39. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K. 


