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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 005 
 
Subiectul F 
1. Pentru specia chimică 37

17 Cl determinaţi: 
a. numărul de protoni şi numărul de neutroni;       2 puncte 
b. configuraţia electronică;        2 puncte 
c. numărul orbitalilor monoelectronici.       1 punct 
2. Precizaţi caracterul chimic al elementelor cu Z=13 şi Z=9.    2 puncte 
3. Notaţi natura legăturii chimice în clorura de sodiu şi modelaţi formarea acestei legături chimice, 
folosind simbolurile chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor.   4 puncte 
4. Indicaţi semnificaţia noţiunii: element chimic.     2 puncte 
5. Calculaţi numărul atomilor de oxigen conţinuţi în 2 moli CO2.   2 puncte 
  

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Obţinerea margarinei, se bazează pe hidrogenarea legăturilor duble din uleiuri vegetale: 
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1. Notaţi rolul nichelului (Ni) în această reacţie; precizaţi dacă (Ni) modifică viteza de reacţie.  
2 puncte 

2. Scrieţi configuraţia electronică a elementului carbon şi precizaţi blocul de elemente din  
care face parte acest element.        3 puncte 
3. Precizaţi natura legăturilor chimice în ionul H3O

+  şi  modelaţi formarea acestui ion, utilizând 
simbolurile elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea electronilor.  4 puncte 
4. Calculaţi volumul (c.n.) de O2 necesar pentru arderea stoechiometrică a 1,12 L (c.n.) H2  
pentru a forma apă. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.    4 puncte 
5. Determinaţi numǎrul de molecule conţinute în 22,4 m3 (c.n.) de hidrogen, H2.  2 puncte 
 

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Acidul iodhidric se obţine prin sintezǎ din elemente. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este: 

H2(g)+ I2(g)  ⇄ 2HI(g) 
1. Scrieţi expresia matematicǎ a ecuaţiei vitezei de reacţie ştiind că sinteza acidului iodhidric este 
o reacţie simplă.         2 puncte 
2. Calculaţi viteza de formare a acidului iodhidric, ştiind că viteza de consum a iodului este  
2,6 mol/ L.s.          3 puncte 
3. Notaţi ordinul total de reacţie, pentru reacţia de obţinere a acidului iodhidric din elemente. 
           2 puncte 
4. Sinteza acidului iodhidric are loc într-un vas cu volumul de 10 litri. Dupǎ stabilirea echilibrului 
chimic, în vas se gǎsesc: 4 moli H2, 0,5 moli I2 şi 10 moli HI. 
Determinaţi valoarea constantei de echilibru Kc .     5 puncte 
5. Scrieţi configuraţia electronică a elementului al cǎrui atom are 29 de electroni în învelişul 
electronic şi indicaţi numǎrul orbitalilor monoelectronici ai acestui atom.  3 puncte 
 
Numere atomice: H-1, C-6, O-8, Na-11, Cl-17, Ni-28. 
Mase atomice: H-1, O-16, C-12, I-127 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1. 
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm/ mol.K. 


