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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 046 
 
Subiectul F 
1. Scrieţi configuraţiile electronice pentru următoarele specii chimice: Na, Al3+. 4 puncte 
2. Notaţi simbolurile chimice ale speciilor de atomi care prezintǎ următoarele caracteristici: 
a. carbon: 8 neutroni, sarcina nucleară +6;       2 puncte 
b. azot: A=14, sarcina nucleară +7.       2 puncte 
3. Indicaţi natura legǎturii chimice în clorura de sodiu. Modelaţi formarea acestei legǎturi 
chimice folosind simbolul elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor. 
           4 puncte 
4. Calculaţi numărul moleculelor conţinute în 3,36 litri (c.n.) de H2.    2 puncte 
5. Precizaţi o utilizare practicǎ a clorurii de sodiu.      1 punct 
  
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Etanolul, prin eliminare de apǎ, se transformă în etenă. Ecuaţia reacţiei chimice care are  
loc este:  CH3-CH2-OH 2 3
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  →CH2=CH2 + H2O 

1. Indicaţi rolul Al2O3 în aceastǎ reacţie chimicǎ; precizaţi dacă reacţia decurge şi în lipsa 
Al2O3.           2 puncte 
2. Scrieţi configuraţia electronică a ionului Mg2+; precizaţi blocul de elemente din care face 
parte magneziul.          3 puncte 
3. Calculaţi volumul (litri) de etenă (C2H4) care se obţine stoechiometric, la temperatura 
1270C şi presiunea 2 atm, din 2 moli etanol.      4 puncte 
4. Calculaţi numărul de molecule care se găsesc în : 
a. 1,8 kg H2O;  b. 5,6 litri CO2, la temperatura 273K şi presiunea 1 atm. 4 puncte 
5. Notaţi semnificaţia noţiunii: inhibitor.       2 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Reacţia de ionizare a unui acid slab (H2S) este un proces reversibil. 
1. Notaţi ecuaţia reacţiei de ionizare (prima treaptă) a hidrogenului sulfurat (H2S) în apă. 
           2 puncte 
2. Scrieţi expresia matematică a  produsului ionic al apei (Kw ). 
şi notaţi semnificaţia mărimilor care intervin.      3 puncte 
3. a. Notaţi enunţul principiului lui Le Châtelier.     2 puncte 
    b. Scrieţi formula chimicǎ a unei combinaţii complexe.     2 puncte 

4. Indicaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic 3H2(g) + N2(g) ⇄ 2NH3(g) + Q, în 
urmǎtoarele situaţii, la echilibru: 
a. scade temperatura;  b. creşte  presiunea;  c. se adaugă N2(g). 3 puncte 

5. Calculaţi constanta de echilibru, Kc, pentru reacţia: H2(g) + I2(g) ⇄ 2HI(g) cunoscând 
compoziţia amestecului la echilibru: 1 mol/ L H2, 2 mol/ L I2 şi 2 mol/ L HI.  3 puncte 
 
Numere atomice : H-1, O-8, Na-11, Al-13, Mg-12, S-16, K-19, Ca-20, Cl-17. 
Mase atomice : H-1, C-12, O-16. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K. 


