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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 071 
 
Subiectul F 
1. Notaţi poziţia în Tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului chimic al cǎrui atom are 
doi electroni de valenţǎ pe stratul 2.        2 puncte 
2. Calculaţi numărul de atomi de neon, conţinut într-un vas cu volumul de 5,6 litri, măsurat la 
temperatura 1270C şi presiunea 1 atm.      2 puncte 
3. Explicaţi de ce cristalul de clorurǎ de sodiu nu conduce curentul electric. 2 puncte 
4. Indicaţi natura legǎturii chimice în molecula de hidrogen şi modelaţi formarea acestei 
molecule, utilizând simbolul chimic al hidrogenului şi punctele pentru reprezentarea 
electronilor.           3 puncte 
5. a. Precizaţi numǎrul orbitalilor monoelectronici ai atomilor elementelor chimice: azot, 
sodiu.            2 puncte 
b. Scrieţi configuraţia electronicǎ a atomilor de azot şi, respectiv, sodiu.   4 puncte 
 
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
1. a. Precizaţi semnificaţia noţiunii: catalizator.      2 puncte 
b. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care decurge lent.     2 puncte 
2. a. Precizaţi natura legăturilor chimice în ionul H3O

+.    2 puncte 
b. Notaţi ecuaţia unei transformǎri chimice în care se formeazǎ ionul hidroniu. 2 puncte 
3. Calculaţi numărul ionilor HO- care se găsesc în 1,48g Ca(OH)2.   3 puncte 
4. Calciul se găseşte în Tabelul periodic în perioada 4 şi grupa 2 (IIA). Precizaţi caracterul 
chimic al calciului şi indicaţi blocul de elemente din care face parte acesta. 3 puncte 
5. Notaţi formula chimică a unei substanţe  în care existǎ şi legǎturi coordinative. 

          1 punct 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
1. Pentru reacţia chimicǎ de forma: A+B →Produşi, se cunosc urmǎtoarele informaţii:  
    - dacă se dublează concentraţia reactantului (B) şi concentraţia reactantului (A) rămâne 
constantă, viteza reacţiei se dublează; 
    - dacă se dublează concentraţiile celor doi reactanţi, viteza creşte de 16 ori. 
Determinaţi expresia matematicǎ a ecuaţiei vitezei de reacţie.   4 puncte 
2. Determinaţi unitatea de măsură pentru constanta de vitezǎ k a unei reacţii chimice de 
ordinul (I).          1 punct 
3. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice prin care se obţine reactivul Tollens, utilizând soluţii  
de AgNO3, NH3 şi NaOH.         4 puncte 
4. Notaţi semnificaţia noţiunii: vitezǎ de reacţie.      2 puncte 
5. a. Scrieţi ecuatia reacţiei de ionizare a amoniacului (NH3) în soluţie apoasǎ.  2 puncte 
b. Notaţi expresia matematică a produsului ionic al apei Kw.   2 puncte 
 
 
Numere atomice : H-1, Cl-17, K-19, O-8, N-7, Na-11. 
Mase atomice : H-1, O-16, Ca-40. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm /mol.K. 


