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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 076 
 
Subiectul F 
1. Precizaţi semnificaţia noţiunii: element chimic.      2 puncte 
2. Calculaţi numărul ionilor Na+ conţinuţi în 20,6 grame bromură de sodiu (NaBr).  

2 puncte 
3. Indicaţi natura legǎturii chimice în clorura de magneziu. Modelaţi formarea acestei legǎturi 
chimice utilizând simbolurile elementelor chimice şi punctele pentru reprezentarea 
electronilor.           4 puncte 
4. a. Notaţi configuraţia electronicǎ a atomului de argon.     2 puncte 
b. Precizaţi poziţia (grupa, perioada) în Tabelul periodic a elementului chimic al cǎrui atom 
are 7 electroni pe stratul 2.               2 puncte 
5. Ordonaţi simbolurile chimice Al, Na, Mg, în sensul creşterii caracterului metalic al 
elementelor respective.         3 puncte 
  
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
1. Explicaţi semnificaţia noţiunii: inhibitor.       2 puncte 
2. Determinaţi cantitatea (grame) de amoniac conţinutǎ în 6,72 litri (c.n.) NH3.  2 puncte   
3. Calculaţi: 
a. numărul ionilor HO- care se găsesc în 0,2 moli Fe(OH)3 ;    2 puncte 
b. temperatura la care se gǎsesc 2 moli de amoniac, într-un vas cu volumul 10 litri, la 
presiunea 4,1 atm.          2 puncte 
4. Scrieţi configuraţia electronică a sulfului; precizaţi blocul de elemente din care face parte 
sulful.           3 puncte 
5. a. Notaţi natura interacţiilor intermoleculare predominante în apa solidǎ (gheaţa).  
           2 puncte 
b. Scrieţi formula chimicǎ şi denumirea unei substanţe chimice care conţine şi legǎturi 
covalent coordinative.         2 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
1. Pentru o reacţie de forma : nA →Produşi, constanta de viteză are valoarea  
k=3,5·10-4 L/mol.s. Dacă se dublează concentraţia  reactantului A,viteza de reacţie  
creşte de 4 ori. Determinaţi ordinul de reacţie.     3 puncte 
2. Calculaţi viteza de reacţie pentru o concentraţie a reactantului [A]=0,05 mol/L. 3 puncte 
3. Scrieţi configuraţia electronică a cuprului ; precizaţi blocul de elemente din care face parte 
cuprul.           3 puncte 
4. Notaţi enunţul legii acţiunii maselor substanţelor.     2 puncte 
5. a. Scrieţi expresia matematică a produsului ionic al apei, Kw.   2 puncte 
b. Precizaţi semnificaţia noţiunii: vitezǎ de reacţie.      2 puncte 
 
Numere atomice : H-1, S-16, Na-11, Ca-20, Ar-18, Fe-26, Cu-29, Cl-17, Al-13, O-8, Mg-12. 
Mase atomice :Na-23, Br-80, I-127, Fe-56, H-1, O-16, N-14. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm /mol.K. 


