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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 062 
 
Subiectul F 
Cunoaşterea legăturilor chimice din substanţe permite anticiparea proprietăţilor substanţelor. 
1. Indicaţi natura legǎturii chimice în clorura de sodiu. Descrieţi şi modelaţi formarea acestei 
legǎturi chimice utilizând simbolul elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea 
electronilor.           4 puncte 
2. Calculaţi numărul moleculelor conţinute în : 
a. 280 mg N2;           2 puncte 
b. 1,8 g H2O.          1 punct 
3. Notaţi semnificaţia noţiunii: element chimic.       2 puncte 
4. Scrieţi configuraţiile electronice ale următoarelor specii chimice: 
a. atomul de oxigen;          2 puncte 
b. ionul Al3+.          2 puncte 
5. Notaţi ecuaţia reacţiei chimice care justificǎ afirmaţia: „Clorul are caracter nemetalic mai 
pronunţat decât iodul".          2 puncte 
  
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Nitrarea benzenului are loc conform ecuaţiei  chimice: 

C6H6 + HNO3  → 42SOH C6H5-NO2+ H2O 
1. Precizaţi rolul H2SO4 în această reacţie.       1 punct 
2. Sulful se găseşte în Tabelul periodic în perioada 3, grupa 16 (VI A) . Notaţi configuraţia 
electronicǎ a atomului de sulf şi precizaţi blocul de elemente din care face parte sulful. 3 puncte 
3. Soluţiile acide conţin şi ionul H3O

+; precizaţi natura legăturilor chimice din ionul H3O
+.  

2 puncte 
4. Calculaţi numărul atomilor de hidrogen din: 
a. 0,1 kmol H2SO4 ;         2 puncte 
b. 6,3 g HNO3.          2 puncte 
5. a. Scrieţi ecuatia unei reacţii chimice care decurge lent.     2 puncte 
b. Notaţi formula chimicǎ şi denumirea unei substanţe chimice în care sunt prezente urmǎtoarele 
tipuri de legǎturi chimice: legǎturǎ ionicǎ, legǎturǎ covalentǎ polară, legǎturǎ coordinativǎ.  
           3 puncte  
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Reacţia de ionizare a unui acid slab (HCN) este un proces reversibil . 
1. Notaţi ecuaţia reacţiei de ionizare a acidului cianhidric în apă.   2 puncte 
2. Scrieţi expresia matematică a produsului ionic al apei, Kw, şi notaţi semnificaţia mărimilor 
care intervin.          3 puncte 
3. Calculaţi viteza unei reacţii chimice de ordinul I, de forma A →  Produşi pentru o 
concentraţie a reactantului de 0,4 mol/L. Se cunoaşte valoarea constantei de viteză k=5.10-4 
s-1.                                                                                                             4 puncte 
4. a. Notaţi formula chimică a reactivului Tollens.     1 punct 
    b. Indicaţi natura legăturilor chimice în reactivul Tollens.    3 puncte 
5. Precizaţi semnificaţia noţiunii: vitezǎ de reacţie.     2 puncte 
 
Numere atomice : H-1, N-7, O-8, Na-11, Al-13, K-19, Cl-17. 
Mase atomice : N-14, H-1,S-32, O-16, Na-23, Al-27 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm /mol.K. 


