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

      
 
Subiectul II (30 puncte)       Varianta 020 
 
Subiectul D 
Se preparǎ în două pahare soluţii de acid clorhidric cu concentraţia procentualǎ masicǎ 4% 
peste care se toarnǎ 1-2 picături de fenolftaleină respectiv turnesol. 
1. Notaţi culoarea soluţiilor din cele două pahare după adăugarea indicatorilor. 2 puncte 
2. Scrieţi ecuaţiile transformǎrilor chimice care au loc la electrozi şi ecuaţia reacţiei chimice 
globale a procesului de electrolizǎ a soluţiei de clorurǎ de sodiu.     5 puncte 
3. Apa oxigenată reacţionează cu oxidul de argint, conform ecuaţiei reacţiei chimice: 

OHOAgOAgOH 22222 2 ++→+  
a. Precizaţi agentul oxidant şi agentul reducǎtor.     2 puncte 
b. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.    2 puncte 
4. Calculaţi raportul de masă în care trebuie amestecate două soluţii: o soluţie (I) de 
concentraţie procentualǎ masicǎ 10% cu o altă soluţie (II) de concentraţie procentualǎ 
masicǎ 50% pentru a obţine o soluţie (III) de concentraţie procentualǎ masicǎ 20%.   
           3 puncte  
5. Calculaţi numărul moleculelor de apă conţinute în 3 moli de apă.  1 punct 
 
Subiectul E 
Clorura de fer(III), FeCl3, se utilizează ca agent oxidant slab; se obţine prin încălzirea  
ferului într-un curent de clor. 
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre fer şi clor. Notaţi numărul ionilor Fe3+ conţinuţi în 
16,25 grame FeCl3.          4 puncte 
2. Notaţi semnificaţia noţiunii: acid slab.       2 puncte 
3. Calculaţi masa (grame) de FeCl3 rezultată stoechiometric din reacţia ferului cu 0,3 moli  
de Cl2.            2 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre clor şi hidroxid de sodiu.    2 puncte 
5. Calculaţi masa (grame) de HCl necesară stoechiometric pentru a neutraliza amoniacul 
aflat într-un recipient cu volumul de 20L, la temperatura de 1270C şi presiunea de 24,6 atm. 
Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.       5 puncte 
 
Mase atomice: H-1,  N – 14, Cl-35,5, Fe-56.  
 


