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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 075 
 
Subiectul F 
1. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice, care justificǎ afirmaţia: clorul are caracter nemetalic mai 
pronunţat decât bromul.         2 puncte 
2. Calculaţi numărul moleculelor conţinute într-un volum de 15,68 L Cl2 (măsurat în condiţii 
normale de presiune şi temperatură).       2 puncte 
3. Scrieţi configuraţia electronică a atomului de clor cu numărul de masă A=37 care are numărul 
neutronilor N=Z+3.         4 puncte 
4. Indicaţi poziţia (grupa, perioada) în Tabelul periodic pentru elementele chimice, ştiind că :  
a. (X) are 4 electroni de valenţǎ pe stratul 3;       2 puncte 
b. (Y) are configuraţia stratului de valenţǎ 2s22p6.     2 puncte 
5. a. Explicaţi semnificaţia noţiunii:  caracter nemetalic.     2 puncte 
b. Notaţi o întrebuinţare practicǎ a clorurii de sodiu.      1 punct 
  

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Etanolul se obţine prin fermentaţie alcoolică. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este:  

C6H12O6 
enzime  →2C2H5-OH +2CO2 

1. Indicaţi rolul enzimelor în desfǎşurarea reacţiei.      1 punct 
2. Calculaţi volumul (litri) de CO2 (c.n.), care se obţine stoechiometric dacă  în proces se 
consumă 1,8 kg glucoză (C6H12O6).       3 puncte 
3. Determinaţi numǎrul moleculelor conţinute în 0,224 m3 CO2(g).   2 puncte 
4. a. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de ionizare în apă a acidului carbonic, H2CO3 (douǎ trepte). 

4 puncte 
b. Precizaţi tipul legăturilor chimice în ionul H3O

+.     2 puncte 
5. Calculaţi cantitatea (grame) corespunzătoare unui volum de 2,8 litri CO2 măsurat la  
760 mm Hg şi temperatura de 273 K.        3 puncte 
 

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 

Sinteza amoniacului decurge conform ecuaţiei chimice: N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g)  . 
1. Calculaţi constanta de echilibru, KC, a reacţiei de sintezǎ din elemente a amoniacului, ştiind că 
într-un vas cu volumul  de 30 litri, după stabilirea echilibrului, se găsesc 3 moli NH3, 6 moli N2 şi 
15 moli H2.          4 puncte 

2. Notaţi sensul de deplasare al echilibrului chimic N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g)   în urmǎtoarele situaţii, 
la echilibru: 
a. scade presiunea;  b. în sistem se introduce H2;  c. scade volumul vasului de reacţie.  
           3 puncte 
3. Notaţi ecuaţiile reacţiilor chimice prin care se obţine reactivul Tollens, utilizând soluţii de 
azotat de argint, hidroxid de sodiu şi amoniac.     4 puncte 
4. Ordonaţi acizii HNO2 , HF, HCN  în ordinea descrescătoare a acidităţii lor, utilizând informaţii 
din tabelul urmǎtor: 

acid HNO2 HF HCN 
Ka 4,5·10-4 6,7·10-4 7,2·10-10 

            3 puncte 
5. Viteza de formare a unui compus este egală cu 1,5·10-4 mol/L·min; exprimaţi viteza în mol/L·h.
           1 punct 
 
Numere atomice: H-1, O-8, Cl-17. 
Mase atomice: H-1, O-16, C-12. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm /mol.K. 


