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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 043 
 
Subiectul F 
1. Notaţi compoziţia nuclearǎ (protoni, neutroni) a atomului 23

11 Na.   2 puncte 
2. Scrieţi configuraţiile electronice pentru următoarele specii chimice: 
a. P;   b. O2-.        4 puncte 
3. Precizaţi semnificaţia noţiunii: caracter metalic.      2 puncte 
4. a. Aranjaţi formulele chimice Na, Al, Mg în ordinea creşterii caracterului metalic al 
elementelor.           2 puncte 
    b. Descrieţi cristalul de clorurǎ de sodiu (douǎ caracteristici).      2 puncte  
5. Într-un recipient se găsesc 25 moli de gaz la temperatura 400 K şi presiunea 10 atm. 
Calculaţi volumul gazului din recipient.      3 puncte 
  
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Ruginirea ferului decurge conform ecuaţiei chimice: 

4Fe(s) + 3O2(g) + 2H2O(l) → 4FeO(OH)(s) 
1. a. Precizaţi semnificaţia noţiunii: catalizator.     2 puncte 
   b. Apreciaţi reacţia chimică din punct de vedere al vitezei de reacţie (lentă/ rapidă). 1 punct 
2. Scrieţi configuraţia electronică a ionului S-2; precizaţi blocul de elemente din care face 
parte sulful.           3 puncte 
3. Calculaţi numǎrul de atomi conţinuţi într-o sârmă de fer cu volumul de 10 cm3 şi  
densitatea ρ = 7,86 g/ cm3.        3 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care decurge rapid.     2 puncte 
5. Calculaţi masa, exprimatǎ în grame, pentru: 
a. 1 kmol H2O;          2 puncte 
b. 1 litru H2O, la presiunea 8,2 atm şi temperatura  1270C.    2 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
În seria potenţialelor standard de reducere, argintul se gǎseşte după cupru şi hidrogen; 
zincul se gǎseşte  în faţa  Ag, Cu şi H2.  
1. Scrieţi trei ecuaţii chimice ale reacţiilor posibile utilizând soluţii de CuSO4, AgNO3,  
ZnSO4 şi lamele de zinc şi cupru.       6 puncte 
2. Notaţi configuraţia electronică a cuprului; precizaţi blocul de elemente din care face parte 
cuprul.           3 puncte 
3. Scrieţi formula chimică a unei combinaţii complexe.    2 puncte 

4. Notaţi sensul de deplasare al echilibrului chimic: 2NO2(g) ⇄ 2NO(g) + O2(g) – 56kJ ,  
în urmǎtoarele situaţii, la echilibru: 
a. scade presiunea;    b. creşte temperatura.   2 puncte 
5. Enumeraţi douǎ proprietǎţi ale sistemelor chimice la echilibru.    2 puncte 
 
Numere atomice : H-1, O-8, Mg-12, Na-11, Al-13, Cl-17, Fe-26, Cu-29, P-15, S-16. 
Mase atomice : H-1, O-16, Fe-56. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K. 


