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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 025 
 
Subiectul F 
1. Pentru specia de atom, 15

7 N, precizaţi : 
a. numărul de protoni; b. numărul de neutroni;c. numărul orbitalilor monoelectronici.     4 puncte 
2. Precizaţi caracterul chimic al elementelor chimice cu numerele atomice Z=11 şi Z=8. 2 puncte 
3. Notaţi tipul legăturii chimice şi modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de acid 
clorhidric folosind simbolurile elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor.
           3 puncte 
4. Explicaţi semnificaţia noţiunii: orbital.       2 puncte 
5. Calculaţi numărul moleculelor de acid azotic şi numărul atomilor de azot din 5 moli HNO3. 
           4 puncte 
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Oxidarea metanului se face în prezenţa oxizilor de azot, conform ecuaţiei chimice: 

CH4(g) + O2(g) 
( )
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−
  → CH2O(g) + H2O(g) 

1. Indicaţi rolul monoxidului de azot, NO, în aceastǎ reacţie; precizaţi dacă prezenţa monoxidului 
de azot, NO, influenţează căldura de reacţie.      2 puncte 
2. Scrieţi configuraţia electronică a carbonului; precizaţi blocul de elemente din care face parte 
azotul.           2 puncte 
3. Calculaţi volumul de aer (cu 20% O2, procente volumetrice) la 4000C şi presiune de 2 atm care 
se consumă stoechiometric în reacţia cu 10 moli metan.    4 puncte 
4. Calculaţi numărul de molecule din: 
a. 3,6 kg H2O;           2 puncte  
b. 0,1 kmol H2O.          2 puncte 
5. Precizaţi natura legăturilor chimice în ionul H3O

+; modelaţi formarea acestor legături chimice 
utilizând simbolurile elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Într-un pahar Berzelius în care se află o soluţie de sulfat de cupru, se adaugă câteva picături de 
soluţie de hidroxid de sodiu şi apoi se adaugă o soluţie de amoniac până la dispariţia 
precipitatului. 
1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc şi notaţi denumirea combinaţiei complexe 
obţinute.          5 puncte 
2. Notaţi enunţul legii acţiunii maselor substanţelor.      2 puncte 
3. Scrieţi configuraţia electronică a ionului Cu2+ şi precizaţi blocul de elemente din care face parte 
elementul cupru.          3 puncte 
4. Scrieţi expresia matematică a legii de vitezǎ pentru o reacţie de ordinul I.   2 puncte 

5. Notaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic  N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g) + Q, în urmǎtoarele 
situaţii, la echilibru:  
a. creşte presiunea;          1 punct 
b. scade temperatura;          1 punct 
c. creşte concentraţia de N2.        1 punct 
 
Numere atomice: H-1, C-6, O-8, N-7, Cl – 17, Cu-29. 
Mase atomice: H-1, O-16, N-14; Cl-35,5. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K. 


