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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 004 
 
Subiectul F 
1. Indicaţi compoziţia nuclearǎ (protoni, neutroni) a speciei chimice: 35

17 Cl.  2 puncte 

2. Notaţi natura legăturii chimice şi modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de azot 
folosind simbolul chimic al azotului şi punctele pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte 
3. Scrieţi configuraţia electronică a atomului care are sarcina nuclearǎ +18. 2 puncte 
4. Precizaţi poziţia în Tabelul periodic (grupa, perioda) a elementelor (X) şi (Y): 
a. (X) are doi electroni pe substratul 3p.       2 puncte 
b. (Y) formeazǎ ion pozitiv monovalent care prezintǎ configuraţia gazului rar argon.  

2 puncte 
5. Determinaţi numǎrul moleculelor de Cl2 conţinute într-un vas cu volumul de 10 litri,  
mǎsurat la temperatura 300 K şi presiunea 8,2 atm.     4 puncte 
  
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Procesul tehnologic de obţinere a acidului azotic are ca etapă intermediară reacţia: 

4NH3 + 5O2 
Pt  → 4NO + 6H2O  ∆rH>0 

1. Indicaţi rolul platinei (Pt) în această reacţie ; precizaţi dacă prezenţa platinei modifică 
efectul termic al reacţiei.        2 puncte 
2. Cunoscând configuraţia electronicǎ a platinei: [Xe]4f145d96s1 precizaţi: 
a. blocul de elemente din care face parte platina;     2 puncte 
b. numǎrul orbitalilor monoelectronici ai platinei.      2 puncte 
3. Precizaţi natura legǎturilor chimice din ionul H3O

+ ; modelaţi formarea ionului H3O
+  folosind 

simbolul elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor.  4 puncte 
4. Calculaţi volumul de O2 (c.n.) necesar stoechiometric pentru arderea unui volum de 89,6 L 
(c.n.) amoniac.          3 puncte 
5. Calculaţi numărul moleculelor din 5,6 litri (c.n.) NH3 .    2 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Reactivul Schweizer este utilizat pentru solubilizarea celulozei. 
1. Notaţi ecuaţiile reacţiilor chimice de preparare a reactivului Schweizer. 
(hidroxid de tetraaminocupru (II)) din CuSO4, soluţie de NaOH şi soluţie de amoniac. 
           4 puncte 
2. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului care are sarcina nuclearǎ + 29; 
precizaţi blocul de elemente din care face parte elementul chimic.    3 puncte 
3. Indicaţi toate tipurile de legături chimice din reactivul Schweizer.   3 puncte 
4. Notaţi enunţul legii acţiunii maselor substanţelor.      3 puncte 
5. Reacţia de sinteză a amoniacului din hidrogen şi azot este reversibilă. Ecuaţia reacţiei 

chimice care are loc este: N2(g)+3H2(g) ⇄2NH3(g) 
Scrieţi expresia matematică a Kc  pentru reacţia de sinteză a amoniacului.  2 puncte 
 
Numere atomice: H-1, He-2, Ne-10, O-8, N-7, Cl-17, Fe-26, Ar-18. 
Mase atomice: H-1, O-16, Fe-56, N-14 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1. 
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K. 


