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

      
 
Subiectul III  (30 puncte)       Varianta 099 
 
Subiectul F 
1. Pentru atomul elementului chimic situat în grupa 17 (VIIA), perioada 3, indicaţi : 
a. numărul electronilor de valenţă;        2 puncte  
b. numǎrul orbitalilor monoelectronici.       2 puncte 
2. Scrieţi configuraţiile electronice pentru următoarele specii: 
a. Mg2+ ;  b. Na.        4 puncte 
3. Descrieţi cristalul de NaCl (trei caracteristici).      3 puncte 
4. Indicaţi o întrebuinţare practicǎ a clorurii de sodiu.     1 punct 
5. Într-un recipient cu volumul de 6 litri se găsesc 56 grame de N2 la temperatura  300 K. 
Calculaţi presiunea  gazului din recipient.      3 puncte 
  
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 
Metanul (CH4) reacţioneazǎ cu vaporii de apǎ. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este:  

CH4(g) + H2O(g) 
Ni  →CO(g) + 3H2(g) 

1. Explicaţi efectul nichelului asupra reacţiei chimice.     2 puncte 
2. Scrieţi configuraţia electronică a oxigenului; precizaţi blocul de elemente din care face 
parte acesta.          3 puncte 
3. În soluţiile acide predomină ionul H3O

+ . Precizaţi natura legăturilor chimice din ionul H3O
+ 

şi modelaţi formarea acestor legături chimice utilizând simbolurile elementelor chimice şi 
punctele pentru reprezentarea electronilor.       4 puncte 
4. Calculaţi numǎrul moleculelor de azot dintr-un volum de 12 litri măsurat la temperatura 
1270C şi presiunea 4,1 atm.        4 puncte 
5. Explicaţi semnificaţia noţiunii: inhibitor.      2 puncte 
 
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
În laborator se găsesc baghete de Zn, Cu şi soluţii de HCl, AgNO3, ZnSO4.  
1. Scrieţi trei ecuaţii chimice ale reacţiilor posibile între substanţele enumerate.  
           6 puncte 
2. Pentru o reacţie a cărei viteză se exprimă prin ecuaţia : v=k[A].[B]2, determinaţi cum se 
modifică viteza dacă volumul vasului în care se găsesc reactanţii A şi B se dublează. 
           3 puncte 
3. Notaţi expresia matematică a constantei de aciditate, Ka pentru o soluţie de HCN.   

2 puncte 
4. Scrieţi formula chimicǎ a reactivului Tollens. Precizaţi numǎrul de coordinare al ionului 
metalic central în reactivul Tollens.         2 puncte 
5. Notaţi enunţul legii acţiunii maselor substanţelor.      2 puncte 
 
Numere atomice : H-1, O-8, N-7, F-9, Ni-28, Na-11, Mg-12; K-19. 
Mase atomice : 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. 


