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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 032 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din parantezǎ care completeazǎ corect fiecare dintre 
urmǎtoarele afirmaţii : 
1. Elementele chimice din grupele principale, ai cǎror atomi cedeazǎ electroni pentru formarea 
configuraţiei gazului inert dinaintea lor în Tabelul periodic, au caracter …….. (metalic/ nemetalic). 
2. Densitatea apei lichide este mai ……… decât a gheţii (mare/ micǎ). 
3. Soluţia apoasǎ care are pOH = 13 prezintǎ caracter ………. (acid/ bazic). 
4. Hidroxidul de aluminiu este o bazǎ mai ……. decât soda causticǎ, NaOH (tare/ slabǎ). 
5. Celula elementarǎ a clorurii de sodiu este un ……… (cub/ hexagon). 

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. Pentru a prepara 500 mL soluţie KNO3 de concentraţie 0,1M, trebuie cântǎritǎ o cantitate 
KNO3 egalǎ cu: 
a. 1,01 g  b. 10,1 g  c. 5,05 g  d. 50,5 g 
2. Masa m1 de soluţie HCl de concentraţie procentuală masicǎ 36 % şi masa m2  de soluţie HCl 
de concentraţie procentuală masicǎ10 % necesare pentru a obţine o soluţie HCl de concentraţie 
procentuală 20 %, se aflǎ în raportul r =m1:m2 . Valoarea lui r este :  
a. 36:10  b.  36:20  c. 5:8   d. 16:10 
3. Clorul prezintǎ numǎrul de oxidare cel mai mare în substanţa cu formula molecularǎ : 
a. NaClO3  b. KClO4  c. CCl4   d. NaClO 
4. Volumul unui mol de oxigen măsurat la 1 atm şi 273 K este egal cu: 
a. 2,24 L  b. 22,4 L  c. 44,8 L  d. 224 L 
5. În ecuaţia reacţiei chimice  KI + H2SO4 → KHSO4 + I2 + H2S + H2O, apa are 
coeficientul stoechiometric: 
a. 8   b. 1   c. 4   d. 3 

10 puncte 
Subiectul C 
1. Calculaţi efectul termic al reacţiei de formare a monoxidului de carbon din elemente, 
cunoscând efectele termice ale următoarelor reacţii chimice: 

C(s) + O2(g) → CO2(g)   ∆rH1= - 393,5 kJ/ mol 
CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g)  ∆rH2= - 283 kJ/ mol   2 puncte 

2. Determinaţi cantitatea de căldurǎ degajată la arderea a 92 g amestec echimolecular de metan 

(CH4) şi etan (C2H6) cunoscând căldurile de combustie: Q )(4 gCH = 890 kJ/ mol şi  

Q )(62 gHC = 1559 kJ/ mol.         2 puncte 

3. Calculaţi variaţia de entalpie a reacţiei: C2H4(g) + 3 O2(g) →2 CO2(g) + 2 H2O(g) , cunoscând 

entalpiile standard de formare: 0
)(42 gHCf H∆ = +52 kJ/ mol , 0

)(2 gCOf H∆ = -393,5  kJ/ mol ,  
0

)(2 gOHf H∆ = -241,8 kJ/ mol .         2 puncte  

4. Notaţi valoarea variaţiei de entalpie ∆rH pentru reacţia chimică: CaO(s) + CO2(g)→ CaCO3(s) 
cunoscând ecuaţia termochimică: CaCO3(s) + 118 kJ → CaO(s) + CO2(g).   2 puncte 
5. Notaţi enunţul legii lui Hess.        2 puncte 
 
Mase atomice: K-39,N-14,O-16, C-12, H-1. 
Numere atomice: Al-13, Na-11. 


