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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 032 
 
Subiectul F 
1. Precizaţi poziţia (grupa, perioada) în Tabelul periodic a elementului chimic care are trei 
electroni de valenţǎ pe stratul 2. Notaţi configuraţia electronicǎ a atomului acestui element 
chimic.           4 puncte 
2. Indicaţi numărul orbitalilor monoelectronici ai atomilor caracterizaţi prin numerele atomice: 
a. Z= 11;    b. Z = 18.     4 puncte 
3. Determinaţi numǎrul moleculelor din 15 moli H2O.     2 puncte 
4. Într-un recipient cu volumul 82 litri se găseşte Cl2, la temperatura 300 K şi  
presiunea 3 atm. Calculaţi masa (grame) clorului din recipient.   3 puncte 
5. a. Indicaţi tipul interacţiunilor dintre moleculele de apǎ, în stare solidǎ.   1 punct 
b. Precizaţi o utilizare practicǎ a clorurii de sodiu.      1 punct 
 

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Ciclohexanul prin dehidrogenare formeazǎ benzen. Aceastǎ transformare chimicǎ din  
industria petrochimică decurge conform ecuaţiei chimice: 

C6H12 0

Pt

t
  → C6H6 + 3H2 ∆rH >0 

1. Indicaţi rolul platinei (Pt) în această reacţie; precizaţi dacă prezenţa platinei influenţează 
efectul termic al reacţiei chimice.        2 puncte 
2. Notaţi blocul de elemente din care face parte Pt ştiind că acest element are configuraţia 
electronicǎ [Xe]4f145d96s1.                   2 puncte 
3. Calculaţi volumul (litri) de H2 măsurat la temperatura 400 K şi presiunea 2 atm, care se 
obţine stoechiometric din 10 moli ciclohexan.     4 puncte 
4. Precizaţi natura legăturilor chimice din ionul amoniu, NH +

4 ; modelaţi formarea acestor 
legături chimice în ionul amoniu, utilizând simbolul elementelor chimice şi punctele pentru 
reprezentarea electronilor.         3 puncte 
5. Determinaţi numǎrul atomilor de hidrogen din:  
a. 1 gram de hidrogen;  b. 5,6 L (c.n.) de H2.    4 puncte 
 

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
1. Pentru reacţia reprezentatǎ prin ecuaţia de tipul:  aA + bB → Produşi, se constatǎ 
experimental, următoarele: 
- viteza reacţiei creşte de 16 ori când concentraţiile reactanţilor A şi B se dublează; 
- viteza se dublează când concentraţia reactantului A rămâne neschimbată şi concentraţia 
reactantului B se dublează. Determinaţi expresia matematicǎ a vitezei de reacţie. 4 puncte 
2. Pentru o reacţie chimicǎ de forma: A + 2B → C, viteza de formare a produsului de  
reacţie C este 0,3 mol/ L.s. Calculaţi viteza de reacţie raportată la reactantul B. 3 puncte 
3. Scrieţi formula chimicǎ a unei combinaţii complexe.    2 puncte 
4. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare (autoprotoliză) a apei.    2 puncte 
    b. Notaţi expresia matematicǎ a produsului ionic al apei (Kw ).    2 puncte 
5. Indicaţi unitatea de mǎsurǎ pentru constanta de vitezǎ (k) a unei reacţii chimice de  
ordinul I.           2 puncte 
 

Numere atomice : H-1, O-8, N-7. 
Mase atomice : H-1, O-16, C-12, 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. 


