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1. Cum se formează legătura ionică, exemplificaţi.
2. Enunţaţi câteva caracteristici ale legăturii ionice.
3. Enunţaţi câteva proprietăţi ale combinaţiilor ionice.
4. Formula de calcul a energiei în cazul unei reţele de ioni monovalenţi.
5. Cum se formează legătura covalentă, exemplificaţi.
6. Criterii de clasificare a legăturii covalente.
7. Enunţaţi câteva caracteristici ale legăturii covalente.
8. Formarea moleculei de hidrogen prin MLV şi prin MO.
9. Cum este considerată mişcarea electronilor de valenţă în teoria gazului electronic
comparativ cu teoria legăturii de valenţă.
10.Cum este interpretată legătura metalică prin teoria benzilor de energie.
11.Definiţi banda de valenţă şi banda de conducţie conform teoriei benzilor de energie.
12.Care sunt cele două noţiuni introduse de L. Pauling în teoria legăturii de valenţă. Definiţile.
13.Obţinerea metalelor prin reducerea chimică pe cale uscată.
14.Obţinerea metalelor prin reducerea chimică pe cale umedă.
15.Obţinerea metalelor prin reducere electrochimică.
16.Obţinerea metalelor prin descompunere termică.
17.Câte tipuri de izomeri geometrici cunoaşteţi?
18.Cum se denumesc izomerii geometrici?
19.Cum variază proprietăţile fizice ale izomerilor geometrici (puncte de topire, solubilităţi,
densităţi)?
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20.Care este structura compusului a cărui denumire este acid (2Z, 4E) 5-amino-3-bromo-2,4hexadienoic?
21.Care este mecanismul reacţiilor de adiţie electrofilă a hidracizilor la alchene?
22.Ce rezultă în urma adiţiei acidului sulfuric în mediu apos la alchene?
23.Ce este ozonoliza alchenelor şi ce produşi rezultă?
24.Cum se obţine din ciclopentenă, trans- şi, respectiv, cis-1,2-ciclopentandiol?
25.Care sunt reacţiile de substituţie electrofilă la benzen?
26.Care este mecanismul reacţiei de nitrare a benzenului cu amestec sulfonitric (HNO3 şi
H2SO4)?
27.Care este mecanismul reacţiei de alchilare Friedel-Crafts?
28.Ce rezultă din reacţia etilbenzenului cu Cl2/AlCl3 şi, respectiv, Cl2/lumină?
29.Cum se obţin acizii carboxilici din compuşi organomagnezieni?
30.În ce constă sinteza Reppe?
31.Care sunt metodele hidrolitice prin care se obţin acizii carboxilici?
32.Cum se poate obţine acidul fenilacetic plecând de la benzen?
33.Ce sunt curbele de polarizare?
34.Unităţile de măsură pentru: densitate de curent şi potenţial.
35.Direcţia de deplasare a potenţialului, în cazul polarizării anodice.
36.Direcţia de deplasare a potenţialului, în cazul polarizării catodice.
37.Valoarea supratensiunii de la care se aplică ecuaţia Tafel anodică.
38.Valoarea supratensiunii de la care se aplică ecuaţia Tafel catodică.
39.Cum se determină curentul de coroziune utilizând segmentele Tafel?
40.Cum se determină curentul de coroziune din expresia: logicor = x?
41.Produşii care rezultă din reacţia de descompunere a etanalului.
42.Ordinul de reacţie în raport cu acetaldehida.
43.Cum se numesc intermediarii de reacţie?
44.Care sunt cele trei etape ale reacţiei de descompunere a etanalului?
45.Ce sunt enzimele?
46.Denumirea intermediarului în reacţiile enzimatice.
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47.Ce reprezintă ecuaţia Michaelis Menten?
48.Ce reprezintă constanta Michaelis?
49.Concentraţia procentuală: definiţie, exemple şi relaţii de calcul.
50.Concentraţia molară şi concentraţia normală: definiţie, exemple şi relaţii de calcul.
51.Definiţi concentraţia molală a unei soluţii.
52.Titrul şi fracţia molară a unei soluţii: definiţii şi relaţii de calcul.
53.Definiţi noţiunile de acizi şi baze.
54.Exemplificaţi caracterul amfolitic al apei.
55.Definiţi noţiunea de pH; scara de pH, relaţii de calcul a pH-ului unei soluţii.
56.Ce sunt soluţiile tampon de pH; exemple.
57.Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ca un acid poliprotic de tipul H nA să
poată fi titrat cu o bază tare?
58.Descrierea reacţiei de titrare a H3PO4 cu NaOH până la primul punct de echivalenţă.
59.Parcurgerea reacţiei de titrare a H3PO4 cu NaOH după primul punct de echivalenţă până la
al doilea punct de echivalenţă.
60.Caracterizaţi curba de titrare trasată în cazul titrării H3PO4 cu NaOH.
61.Titrarea reducătorilor cu oxidanţii: reacţia generală şi descrierea fiecărei etape a titrării.
62.Titrarea Fe2+ cu Ce4+ şi titrarea Fe2+ cu MnO4− în mediu acid.
63.Titrarea oxidanţilor cu reducătorii: reacţia generală şi descrierea fiecărei etape a titrării.
64.Titratea Fe3+ cu Ti3+: reacţia de titrare, procese redox; titrarea Fe3+ cu Sn2+: reacţia de
titrare, procese redox.

Comisia de concurs
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