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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 047 
 
Subiectul F 
1. Indicaţi natura legăturii chimice în clorura de sodiu. Modelaţi formarea legǎturii chimice în 
clorura de sodiu, utilizând simbolurile elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea 
electronilor.           4 puncte 
2. Calculaţi numărul moleculelor din 730 grame de HCl.    2 puncte 
3. Scrieţi configuraţiile electronice pentru următoarele specii chimice: P, O2-. 3 puncte 
4. Aranjaţi formulele chimice Na, Al, Mg în sensul creşterii caracterului metalic al 
elementelor.           2 puncte 
5. a. Precizaţi semnificaţia noţiunii: element chimic.      2 puncte  
    b. Notaţi douǎ întrebuinţǎri practice ale clorurii de sodiu.     2 puncte 
 
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Ecuaţia reacţiei chimice care are loc la nitrarea benzenului este : 

C6H6 + HNO3 2 4H SO  →C6H5-NO2 + H2O 
1. Indicaţi rolul H2SO4 în această reacţie ; precizaţi dacă prezenţa H2SO4 modifică 
randamentul reacţiei.         2 puncte 
2. Scrieţi configuraţia electronică a sulfului ; precizaţi blocul de elemente din care face parte 
sulful.           3 puncte 
3. a. Notaţi ecuaţia unei reacţii chimice care decurge rapid.    2 puncte 
b. Precizaţi natura legăturilor chimice din ionul H3O

+.    2 puncte 
4. Calculaţi numărul atomilor de hidrogen din : 
a. 1,8 g H2O;  b. 5,6 L NH3 , măsurat la 273 K şi presiunea 1 atm.  4 puncte 
5. Precizaţi semnificaţia noţiunii: inhibitor.      2 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Pentru reacţia: 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g) s-au determinat urmǎtoarele date experimentale:  

t (min) 0 1 2 3 
[N2O5] mol/ L 1 0,705 0,497 0,349 

1. Determinaţi viteza medie de consum  a N2O5 în intervalul 0-3 min.  3 puncte 
2. Determinaţi viteza medie de formare a oxigenului în intervalul 0-3 min.  3 puncte 
3. Scrieţi expresia matematicǎ a ecuaţiei vitezei de reacţie pentru procesul chimic :  
H2(g) + I2(g) → 2HI(g) , ştiind că reacţia are o cinetică de ordinul (II).    2 puncte 
4. Ordonaţi formulele acizilor  HF,H3BO3, H2CO3, în sensul crescător al tăriei acestora, 
utilizând informaţiile din tabelul urmǎtor :      

acidul HF H3BO3 H2CO3 

Ka 6,9. 10-4 6. 10-10 4,2.10-7 
3 puncte 

5. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice prin care se obţine reactivul Tollens, utilizând soluţii de 
azotat de argint, amoniac şi hidroxid de sodiu.      4 puncte 
 
Numere atomice: H-1, O-8, Na-11, S-16, Mg-12, Cl-17, Al-13, P-15. 
Mase atomice: H-1, O-16, Cl-35,5, Fe-56. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K. 


