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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 059 
 
Subiectul F 
Elementul magneziu are rol deosebit  în viaţa plantelor, ionul său fiind parte componentă a 
clorofilei. 
1. Scrieţi configuraţiile electronice ale următoarelor specii chimice: 
a. atomul de magneziu;          2 puncte  
b. ionul Mg2+.           2 puncte 
2. Notaţi natura legăturilor chimice în clorura de amoniu (NH4Cl).    3 puncte 
3. Calculaţi numărul atomilor conţinuţi  în 120 grame de magneziu.   3 puncte 
4. Explicaţi semnificaţia noţiunii: element chimic.      2 puncte 
5. Descrieţi cristalul de clorurǎ de sodiu (trei caracteristici).     3 puncte 
 

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
În atmosferă umedă ferul rugineşte. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este: 

4Fe(s) + 3O2(g) + 2H2O(l) → 4FeO(OH)(s) 
1. a. Apreciaţi reacţia chimică din punct de vedere al vitezei de reacţie (rapidă, lentă).  

1 punct 
b. Notaţi sensul noţiunii: catalizator.       2 puncte 
2. Scrieţi configuraţia electronică a ionului O2-; precizaţi blocul de elemente din care face parte 
oxigenul.          3 puncte 
3. Calculaţi presiunea exercitatǎ de 128 grame de O2 într-un recipient de 6 litri la  
temperatura 300 K.         3 puncte 
4. Precizaţi tipul legăturilor chimice în ionul H3O

+ .        2 puncte 
5. a. Calculaţi numǎrul atomilor de fer conţinuţi în 2,67grame de rugină FeO(OH).  2 puncte 
b. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care decurge rapid.     2 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Sinteza din elemente a amoniacului este un proces reversibil : 

N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g) 
1. Calculaţi constanta de echilibru, (Kc) a reacţiei, cunoscând compoziţia sistemului la echilibru: 
 1 mol/L NH3, 2 mol/L N2 şi 5 mol/L H2 .       4 puncte 
2. Notaţi sensul de deplasare al echilibrului chimic, la sinteza amoniacului, în urmǎtoarele situaţii:  
a. creşte presiunea;          1 punct 
b. din sistem se îndepărtează NH3(g).       1 punct 
3. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare în apă a unui acid slab de forma HA; notaţi expresia 
matematicǎ a constantei de aciditate (Ka) a acidului.      4 puncte 
4. Aranjaţi formulele acizilor HClO4 , H2SO3, H3PO4 , în ordinea descrescătoare a tăriei acide, 
utilizând informaţiile din tabelul urmǎtor: 

Acid HClO4 H2SO3 H3PO4 

Ka 1010 1,3.10-2 7,5.10-3 

           3 puncte 
5. Explicaţi semnificaţia noţiunii: vitezǎ de reacţie.      2 puncte 
 
 
Numere atomice: H-1, N-7, O-8; Cl-17, Fe-26, Mg-12. 
Mase atomice: H-1, O-16, Fe-56, Mg-24 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm /mol.K. 


