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

Proba E/F  
 

• Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru 
NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. 
• Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Subiectul I  (30 puncte)       Varianta 061 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre 
următoarele afirmaţii:  
1.Densitatea gheţii este mai mică decât a apei lichide datorită structurii ……….. … (compacte/ 
afânate).  
2.Soluţia care conţine dizolvată o cantitate de substanţă egală cu solubilitatea ei  maximă, la o 
anumită temperatură se numeşte soluţie …………. ( saturată/ suprasaturată). 
3.Numărul straturilor de electroni din învelişul electronic al unui atom indică numărul ………. din 
care face parte elementul (grupei/ perioadei). 
4.Numărul de oxidare al carbonului în tetraclorura de carbon (CCl4) are valoare  ……………… 
(pozitivă/ negativă).  
5.Elementul chimic al cărui atom prezintă trei straturi electronice şi şase electroni de valenţă are 
numărul atomic egal cu ……. (13/ 16).        
           10 puncte 
Subiectul B 
Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare 
răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.  

1. Atomul 234
92 U conţine : 

a. 234 protoni  b. 142 neutroni  c. 326 nucleoni  d.142 electroni  
2. Elementul chimic, al cărui atom are electronul distinctiv pe un orbital p, are simbolul chimic: 
a. 15P   b. 11Na   c. 4Be   d. 12Mg 
3. Este corectă afirmaţia referitoare la clorura de sodiu : 
a. nu formeazǎ reţea ionicǎ   b. este insolubilă în apă 
c. cristalul are celula elementară un cub d. reacţionează cu apa  
4. Cantitatea de 24,088.1023 atomi se gǎseşte în: 
a.  96 g Mg  b. 69 g Na  c. 2 g H2    d. 24 g C    
5. Numǎrul de substraturi complet ocupate cu electroni din învelişul electronic al atomului care 
are sarcina nuclearǎ + 16 este:  
a. 4   b. 5    c. 6   d. 3  

10 puncte 
Subiectul C 
1. Explicaţi sensul noţiunii: reacţie exotermǎ. Scrieţi ecuaţia unei reacţii exoterme. 3 puncte 
2. Notaţi valoarea variaţiei de entalpie pentru reacţia:  CO2(g) → CO(g) + 1/2O2(g) 
utilizând urmǎtoarea reacţie termochimicǎ: CO(g) + 1/2O2(g) → CO2(g) + 282,8 kJ/mol.  1 punct 
3. Determinaţi variaţia de entalpie a reacţiei de ardere a unui mol de etanol (CH3CH2OH(l)) 

cunoscând ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi valorile entalpiilor molare de formare:  

C2H5-OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l) , 
0

)(23 lOHCHCHf H∆ = - 277,6 kJ/ mol,  
0

)(2 lOHf H∆ = - 285,8kJ/ mol, 0
)(2 gCOf H∆ = - 393,5 kJ/ mol.     2 puncte 

4. Ordonaţi, în sensul creşterii stabilitǎţii moleculei, formulele chimice ale urmǎtoarelor substanţe: 
C2H6(g), C2H4(g), C2H2(g), utilizând valorile entalpiilor molare de formare: 

0
)(62 gHCf H∆ = - 85 kJ/ mol, 0

)(42 gHCf H∆ = +52 kJ/ mol, 0
)(22 gHCf H∆ = +227 kJ/ mol,  2 puncte 

5.Calculaţi cantitatea de căldură rezultatǎ prin arderea completǎ a 6 moli amestec echimolecular 
de metan (CH4) şi etan (C2H6) , utilizând urmǎtoarele ecuaţii termochimice: 
 CH4(g) + 2O2(g) →CO2(g) + 2 H2O(l) + 890 kJ 
 C2H6(g) + 3,5O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(l) +1430 kJ.    2 puncte 
 
Mase atomice: C-12, H-1, Mg-24, Na-23, Fe-56. 


