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

      
 

Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 034 
 
Subiectul F 
1. Explicaţi semnificaţia noţiunii: atom.       2 puncte 
2. Notaţi natura legăturilor chimice în molecula de apǎ şi modelaţi formarea acestor legături 
chimice, folosind simbolul elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor. 
           3 puncte 
3. Scrieţi configuraţia electronică a atomului care are doi electroni de valenţǎ pe stratul 3.
           2 puncte 
4. Descrieţi cristalul de clorurǎ de sodiu (douǎ caracteristici).    2 puncte 
5. Calculaţi numǎrul atomilor de clor conţinuţi în: 
a. 0,73 grame HCl;  b. 0,71 grame Cl2;  c. 12,044.1026 molecule Cl2. 6 puncte 
  
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
În timp, obiectele de cupru suferă un proces de „coclire”. Ecuaţia reacţiei chimice care are 
loc este:   Cu(s) + H2O(l) + CO2(g) + O2(g) → CuCO3

.Cu(OH)2(s). 
   
1. Apreciaţi din punct de vedere al vitezei de reacţie (lentă, rapidă), procesul de coclire a 
cuprului.          1 punct 
2. Explicaţi sensul noţiunii: catalizator.      3 puncte 
3. Scrieţi configuraţia electronică a ionului O2- ; precizaţi blocul de elemente din care face 
parte oxigenul.         3 puncte 
4. Calculaţi procentul masic al cuprului în carbonatul de cupru (CuCO3).  2 puncte 
5. Calculaţi câte molecule se găsesc în: 
a. 1,12 L H2O(l) ρ=1g/ mL;  b. 2,2 kg CO2;  c. 0,1 moli O2.  6 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Reacţia de oxidare a NO, reprezentată prin ecuaţia chimică : 

 2NO(g) + O2(g) ⇄ 2NO2(g) este o reacţie de ordinul III. 
1. Scrieţi expresia matematică a legii de viteză.     2 puncte 
2. Calculaţi unitatea de măsură a constantei de viteză.    2 puncte 
3. Pentru echilibrul dat: 
a. Scrieţi expresia matematică a constantei de echilibru Kc.    2 puncte 
b. Notaţi variaţia a doi factori care deplasează echilibrul chimic spre formare de NO2.  

2 puncte 
4. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare în apă a unui acid slab, HA.  2 puncte 
b. Precizaţi caracterul (acid, bazic sau neutru) soluţiei în care [H3O

+] = 10-7M. 2 puncte 
5. Aranjaţi formulele acizilor în ordinea crescătoare a tăriei lor, cunoscând datele din tabel: 

Acidul HCN HF HNO2 

Ka 7,2.10-10 6,7.10-4 4,5.10-4 

           3 puncte 
Numere atomice: H-1, O-8 
Mase atomice: H-1, O-16, Cu-64, Cl-35,5, Na-23, Br-80, C-12.  
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1. 
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K. 


