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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 042 
 
Subiectul F 
1. Pentru elementul chimic al cǎrui atom are sarcina nuclearǎ +17, notaţi: 
a. poziţia (grupa, perioada) în Tabelul periodic;        2 puncte  
b. configuraţia electronicǎ;         2 puncte 
c. numǎrul orbitalilor monoelectronici.        2 puncte 
2. Notaţi semnificaţia noţiunii: element chimic.       2 puncte 
3. Calculaţi numǎrul atomilor din 20 moli O2 .       2 puncte 
4. Într-un recipient cu volum 4,1 litri se găseşte Cl2 la temperatura 300 K şi presiunea  
12 atm. Calculaţi masa (grame) clorului din recipient.     3 puncte 
5. Indicaţi douǎ utilizǎri practice ale clorurii de sodiu.      2 puncte 
  
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Acidul clorhidric se oxideazǎ în prezenţa oxidului de cupru (II). Ecuaţia reacţiei chimice este:  

 4HCl(g) + O2(g) ⇄ 2Cl2(g) + 2H2O(g) . 
1. a. Notaţi rolul CuO în aceastǎ reacţie chimicǎ.      1 punct 
    b. Indicaţi modul în care influenţează prezenţa CuO echilibrul chimic.    1 punct 
2. Scrieţi configuraţia electronică a ionului Cl- ; precizaţi blocul de elemente din care face parte clorul. 
           3 puncte 
3. Calculaţi masa (grame) a 6 moli amestec echimolecular de Cl2(g) şi H2O(g).  3 puncte 
4. Determinaţi numǎrul de molecule care se găsesc în : 
a. 5,6 litri (c.n.) HCl;          2 puncte 
b. 3,2 grame O2 .         2 puncte 
5. Calculaţi presiunea la care se găsesc 4 moli de HCl într-un recipient cu volumul de 5 litri  la 
temperatura 270C.         3 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Fosgenul (COCl2) este un gaz toxic. El se descompune potrivit ecuaţiei chimice: 

COCl2(g) ⇄ CO(g) + Cl2(g) 
1. Calculaţi valoarea constantei Kc, cunoscând concentraţiile componenţilor la echilibru:  
[CO] = 0,0456 mol/ L , [Cl2]=0,0456 mol/ L şi  [COCl2]=0,449 mol/ L.   2 puncte 
2. Indicaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic în urmǎtoarele situaţii, la echilibru: 
a. scade presiunea;          1 punct 
b. creşte concentraţia clorului.         1 punct 
3. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare (prima treaptǎ) în apă a acidului carbonic(H2CO3). 

2 puncte 
b. Scrieţi expresia matematică a constantei Ka pentru prima treaptă de ionizare a  H2CO3.  
           2 puncte 
4. Ordonaţi formulele chimice H2SO3, H3BO3, H2S, în ordinea descrescătoare a tăriei acizilor, utilizând 
informaţii din tabelul urmǎtor:     

acid H2SO3 H3BO3 H2S 
ka 1,3.10-2 6. 10-10 10-7 

3 puncte 
5. a. Notaţi formula chimicǎ a reactivului Tollens.      1 punct 
b. Indicaţi natura legăturilor chimice în reactivul Tollens.     3 puncte 
 
Numere atomice : H-1, O-8, Cu-29, Cl-17. 
Mase atomice : H-1, O-16, Cl-35,5. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K. 


