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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 072 
 
Subiectul F 
1. Precizaţi semnificaţia noţiunii: caracter metalic.      2 puncte 
2. Notaţi trei caracteristici ale cristalului de clorurǎ de sodiu.    3 puncte 
3. Determinaţi temperatura la care se află 3 moli de H2, într-un recipient cu volumul  
de 3 litri , la presiunea 1,64 atm.       4 puncte 
4. Indicaţi natura legǎturilor chimice în molecula apei; modelaţi formarea acestor legǎturi 
chimice utilizând simbolurile chimice ale elementelor şi punctele pentru reprezentarea 
electronilor.           4 puncte 
5. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului care are sarcina nucleară +9. 
           2 puncte 
  
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Reacţiile cu formare de precipitat sunt reacţii rapide; de exemplu: 

Co(NO3)2+(NH4)2S → CoS↓+2NH4NO3 
1. a. Explicaţi semnificaţia noţiunii: inhibitor.       2 puncte 
b. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care decurge lent.     2 puncte 
2. Scrieţi configuraţia electronică a atomului de sulf; precizaţi blocul de elemente din care 
face parte sulful.         3 puncte 
3. Precizaţi natura legăturilor chimice în ionul amoniu (NH 4

+ ); modelaţi formarea acestui ion 

din amoniac şi hidrogen, utilizând simbolul elementelor chimice şi punctele pentru 
reprezentarea electronilor.         3 puncte 
4. Calculaţi numărul ionilor (NH 4

+ ) care se găsesc în 1,36 grame sulfură de amoniu, (NH4)2S. 

           3 puncte 
5. Calculaţi masa (grame) de precipitat care se obţine stoechiometric din 0,01 moli Co(NO3)2, 
în reacţia cu sulfura de amoniu.       2 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Reactivul Tollens este folosit pentru oxidarea aldehidelor. 
1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor care au loc la obţinerea reactivului Tollens, utilizând soluţii de 
azotat de argint, amoniac, hidroxid de sodiu.      4 puncte 
2. Calculaţi numǎrul ionilor Ag+ conţinuţi în  3,4 grame AgNO3.   2 puncte 
3. Scrieţi configuraţia electronică a atomului de cobalt; precizaţi blocul de elemente din care 
face parte cobaltul.         3 puncte 
4. Pentru reacţia: A + B → Produşi, ordinele parţiale de reacţie sunt nA = 2 şi nB = 1 ; scrieţi 
expresia matematică a ecuaţiei vitezei de reacţie.     2 puncte 
5. a. Notaţi ecuaţia reacţiei de ionizare, în apă, a unui acid slab, HA.  2 puncte 
b. Scrieţi expresia matematică a constantei de aciditate, Ka, pentru acidul HA. 2 puncte 
 
Numere atomice: Co-27, Ag-47, H-1, N-7, O-8, S-16. 
Mase atomice: Co-59, S-32, O-16, Ag-108, N-14, H-1. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm /mol.K. 


