
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării  
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

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

      
 

Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 086 
 
Subiectul F 
1. Scrieţi configuraţia electronică a atomului de sulf şi precizaţi poziţia acestui element în 
Tabelul periodic (grupa, perioada).       4 puncte 
2. Notaţi natura legǎturii chimice în molecula clorului şi modelaţi formarea acestei legǎturi 
folosind simbolul chimic al clorului şi punctele pentru reprezentarea electronilor.  3 puncte 
3. Enumeraţi trei caracteristici ale cristalului de clorurǎ de sodiu.    3 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care justificǎ afirmaţia “clorul are caracter nemetalic mai 
pronunţat decât bromul”        2 puncte 
5. a. Precizaţi semnificaţia noţiunii: element chimic.     2 puncte 
b. Notaţi formula chimicǎ a unui acid oxigenat al clorului.     1 punct   
 

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Prin descompunerea cloratului de potasiu în prezenţa dioxidului de mangan, se obţine 
oxigen. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este: 2KClO3(s) 2 sMnO  → 2KCl(s) + 3O2(g). 
1. Indicaţi rolul MnO2 în reacţie; precizaţi dacă MnO2 se consumă în timpul reacţiei chimice. 
           2 puncte 
2. Scrieţi configuraţia electronică a clorului şi precizaţi blocul de elemente din care face parte 
acesta.           3 puncte 
3. Determinaţi volumul (litri) de O2, măsurat la temperatura 1270C şi presiunea 4,1 atm  
care se obţine stoechiometric din 12,25 grame de clorat de potasiu (KClO3). 4 puncte 
4. Calculaţi: 
a. numǎrul atomilor din 2,24 litri (c.n.) N2;       2 puncte 
b. masa (grame) a 1,8066·1023 molecule de azot.     2 puncte 
5. Notaţi natura legǎturilor chimice din ionul amoniu (NH4

+).    2 puncte 
 

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
La descompunerea dioxidului de azot se formeazǎ monoxid de azot şi oxigen. Ecuaţia 

reacţiei chimice care are loc este: 2 NO2(g) ⇄ 2 NO(g) + O2(g) . 
1. Se cunosc concentraţiile molare ale componenţilor la echilibru: [NO] = 0,03 mol/L,  
[O2] = 0,02 mol/L,  [NO2] = 0,02 mol/L. Calculaţi  valoarea constantei de echilibru, Kc. 
           3 puncte 
2. Notaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic în urmǎtoarele situaţii: 
a. scade presiunea;     b. creşte concentraţia O2(g).   4 puncte 
3. Calculaţi viteza medie de formare a monoxidului de azot  (NO(g)) pe baza datelor din 
tabelul urmǎtor:   

Timp/s [NO2] mol/L [NO] mol/L [O2] mol/L 
0 0,01 0 0 
50 0,08 0,002 0,001 

            3 puncte 
4. Notaţi enunţul principiului lui Le Châtelier.       3 puncte 
5. Notaţi expresia matematică pentru produsul ionic al apei, Kw.   2 puncte 
 
Numere atomice : H-1, O-8, Cl-17, C-6, Fe-26, Mn-25, N-7, S-16, Cr-24. 
Mase atomice : H-1, O-16, Cl-35,5, Na-23,  K-39, N-14. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm /mol.K. 


