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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 014 
 
Subiectul D 
Acidul azotic îşi manifestă caracterul oxidant în reacţia cu cuprul, conform ecuaţiei chimice:  

Cu + HNO3  → Cu(NO3)2 + NO + H2O 
1. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare şi de reducere care au loc în această reacţie.   

    2 puncte  
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei chimice.    2 puncte  
3. a. Calculaţi masa (grame) de soluţie HNO3 de concentraţie procentualǎ masicǎ 40% 
necesară pentru a prepara 2 litri soluţie de concentraţie molarǎ 2M.  3 puncte 
   b. Calculaţi volumul (litri) ocupat de 1 mol NO la 3 atm şi 27oC.   2 puncte 
4. Cuprul reacţioneazǎ cu clorul; scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi calculaţi masa 
(grame) de cupru care reacţioneazǎ total cu 0,2 moli de Cl2.   4 puncte 
5. Indicaţi douǎ metode de protecţie anticorozivǎ a ferului.    2 puncte 
 
Subiectul E 
Folosirea peroxidului de sodiu, Na2O2, la împrospătarea spaţiilor în submarine, se bazează 
pe reacţia acestuia cu CO2. Ecuaţia acestei reacţii chimice este următoarea: 

2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2 
1. Calculaţi volumul  (litri) de O2, mǎsurat la temperatura 273K şi presiunea 1 atm, care 
rezultǎ din reacţia a 156 g Na2O2 cu cantitatea stoechiometricǎ de dioxid de carbon.  
           3 puncte 
2. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice pentru douǎ  reacţii neutralizare.   4 puncte 
3. Calculaţi concentraţia procentuală masică a unei soluţii obţinute prin dizolvarea a 36 g 
NaOH în 84 g apă.          2 puncte 
4. a. Scrieţi o ecuaţie a unei reacţii chimice prin care să demonstraţi urmǎtoarea afirmaţie: 
bazele tari deplasează bazele slabe din sărurile lor.     2 puncte 
    b. Precizaţi culoarea fenolftaleinei în mediu acid, respectiv în mediu bazic. 2 puncte 
5. O probă de lichid pancreatic are pH=8. Calculaţi concentraţia ionilor hidroniu, [H3O

+] în 
acest lichid biologic.         2 puncte 
 
Mase atomice: O-16, Na-23, H-1, N-14, Cl-35,5, Cu-64. 
 


