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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 094 
 
Subiectul F 
1. Indicaţi natura legăturii chimice în molecula clorului şi modelaţi formarea acesteia utilizând 
simbolul chimic al clorului şi punctele pentru reprezentarea electronilor.  3 puncte 
2. Calculaţi numărul moleculelor din 340 grame amoniac NH3.   2 puncte 
3. Scrieţi configuraţiile electronice pentru următoarele specii chimice : O, Na+. 4 puncte 
4. Precizaţi semnificaţia noţiunii: atom.       2 puncte 
5. a. Enumeraţi douǎ caracteristici ale cristalului de clorurǎ de sodiu.   2 puncte 
b. Notaţi configuraţia electronicǎ a atomului de azot.     2 puncte 
         
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Rezultǎ precipitat din reacţia clorurii de sodiu (NaCl) cu azotatul de argint (AgNO3). Ecuaţia 
reacţiei chimice care are loc este:  NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 . 
1. a. Apreciaţi reacţia chimică din punct de vedere a vitezei de reacţie (lentă, rapidă). 

1 punct   
b. Notaţi semnificaţia noţiunii: inhibitor.      2 puncte 
2. Scrieţi configuraţia electronică a atomului de clor; precizaţi blocul de elemente din care 
face parte clorul.          3 puncte 
3. Notaţi formula chimicǎ a unei substanţe chimice care conţine şi legǎturi coordinative.  
           2 puncte 
4. Calculaţi numărul ionilor Mg2+ şi numǎrul ionilor Cl- care se găsesc în 1,90 grame MgCl2.
           4 puncte 
5. Calculaţi volumul (litri), mǎsurat la temperatura 273K şi presiunea 2 atm, ocupat de  
14 grame N2.          3 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Reacţia chimicǎ de tipul:  X → Produşi, decurge după o cinetică de ordinul (I). 
1. Calculaţi viteza de reacţie a unei transformǎri chimice de tipul : X → Produşi , ştiind că 
reacţionează 3 moli reactant (X) aflat într-un vas cu volumul de 2 litri. Constanta de vitezǎ  
are valoarea k = 3 . 10-3 min-1.        3 puncte 
2. Indicaţi unitatea de măsură a constantei de viteză în cazul unei reacţii de ordinul (II). 
           2 puncte 
3. Notaţi sensul de deplasare al echilibrului chimic descris de ecuaţia: 

2NO2(g) ⇄ N2O4(g) + 58,5 kJ, în urmǎtoarele situaţii, la echilibru: 
a. scade presiunea;          1 punct 
b. creşte temperatura.         1 punct 
4. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de autoionizare a apei.     2 puncte 
b. Notaţi expresia matematicǎ a produsului ionic al apei (Kw ).   2 puncte 
5. Utilizând soluţii de azotat de argint, amoniac şi hidroxid de sodiu, scrieţi ecuaţiile reacţiilor 
chimice prin care se obţine reactivul Tollens.      4 puncte 
 
Numere atomice : H-1, O-8, Cl-17, C-6, F-9, Ag-47, Na-11, N-7, Ni-28, Mg-12. 
Mase atomice : H-1, O-16, Cl-35,5, N-14, Na-23, Ag -108, Ca-40, Mg-24. 
Numărul lui Avogadro, NA = 6,022·1023.mol−1.  
Constanta molară a gazelor: R = 0,082·L.atm /mol.K. 


