
Exemplu test admitere Chimie Anorganica

1 2 3 4 5 6

1 Pentru un atom numǎrul atomic, Z, reprezintǎ:
numǎrul protonilor 

din nucleu

numǎrul neutronilor din 

nucleu

suma numǎrului de 

protoni şi neutroni din 

nucleu

suma numărului de 

electroni și protoni 

din atom

suma numărului de 

electroni, protoni și 

neutroni din atom

masa protonilor din 

nucleu

2 Numǎrul atomic al elementului care are 2 electroni în stratul L (al doilea) este: 2 4 6 8 10 12

3 Elementele F, O şi Cl au caracter: semimetalic metalic nemetalic în general reducător neutru bazic

4 In reţeaua cristalinǎ a NaCl există interacţii de tip: metalice covalent dipol-dipol legături de hidrogen ionic nemetalice

5 Legatura chimică din HCl este: covalentă polară ionică covalentă nepolară dublă triplǎ
atât ionică, cât și 

covalentă nepolară

6 Substanţele ionice: sunt gaze
 în stare solidǎ conduc 

curentul electric

sunt toate insolubile în 

apă

au puncte de topire 

ridicate

sunt toate colorate în 

negru

sunt toate lichide la 

temperatura camerei

7
Numărul maxim de covalenţe pe care le poate realiza un atom de carbon 

este:
2 6 4 5 3 7

8
Se divolvă 20 g NaCl in 180 g apǎ. Concentraţia procentuală masică a 

soluţiei de NaCl rezultată este:
20% 10% 18% 15% 2% 30%

9

Se amestecă 200 g soluţie de acid clorhidric de concentraţie procentuală 

masică 30% cu 100 g apǎ. Concentraţia procentuală masică a soluţiei de 

acid clorhidric rezultată in urma amestecării este:

30% 10% 40% 25% 15% 20%

10 Prin reacţia hidrogenului, H2, cu clorul, Cl2, rezultǎ: acid clorhidric, HCl apă și HCl acid percloric, HClO4 acid cloric, HClO3 cloroform, CHCl3 dioxid de clor, ClO2

11 Prin reacţia dintre fier, Fe, și acidul clorhidric, HCl, rezultǎ sarea:
clorurǎ feroasǎ, 

FeCl4
clorurǎ fericǎ, FeCl3

hidroxid feros, 

Fe(OH)2
clorurǎ fericǎ, FeCl2

clorură ferroasă, 

FeClO2

clorură fericǎ, 

FeClO3

12
Reacţia de neutralizare dintre acidul clorhidric, HCl şi hidroxidul de sodiu, 

NaOH, este o reacţie:
rapidǎ lentǎ reversibilǎ de precipitare

rapidă cu transfer de 

electroni
redox

13
Oxidarea ionilor de Fe

2+
 la Fe

3+
 se face utilizând o soluţie de permanganat de 

potasiu în mediu acid. Rolul jucat de permanganatul de potasiu în acest 

proces este de:

bază agent reducǎtor agent de precipitare solvent nu reacționează agent oxidant

14
La o soluție ce conține 2 mol NaOH se adaugă o soluție care conține 5 mol 

de HCl. Soluția rezultată are pH
7 <7 10 8 9 11

15

În următoarele reacții chimice, agenții oxidanți sunt:

2Al + 3S = Al2S3 

Mg + 1/2O2 = MgO

Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O

S, O2 și H2SO4 Al, Mg și Cu S, Mg și Cu HCl, Cu și NO NO, Mg și S CO, B și Cu

16 Care dintre următoarele reacții chimice este de neutralizare: 
reacția dintre BaCl2 

și FeSO4

reacția dintre KI și Cl2
reacția dintre HCl și 

NaOH 

reacția dintre HCl și 

Fe

reacția dintre KOH și 

H2O

reacția dintre NaCl și 

H2O

17

Stabiliți care din reacțiile următoare este de oxido-reducere:

1) 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

2) CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O

3) BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl

4) KClO3 + 6HCl = 3Cl2 + KCl + 3H2O

4 1, 2 și 4 2 și 3 1 1 și 3 1 și 2

18 Coeficienții reacției chimice, Fe  + Cl2 = FeCl3, sunt: 2, 2 și 1 1, 3 și 2 2, 3 și 2 1, 3 și 4 4, 3 și 2 1, 1 și 3
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subiect
Subiect
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