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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 022 
 
Subiectul D 
Peste o soluţie de permanganat de potasiu acidulată cu acid sulfuric se adaugă o soluţie de 
sulfat feros; se produce o schimbare a culorii soluţiei iniţiale, violet. 
Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este:  

KMnO4 +FeSO4+H2SO4 → K2SO4 +MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O. 
1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice şi precizaţi agentul oxidant şi 
agentul reducător.         4 puncte 
2. Notaţi semnificaţia noţiunilor:  
a. soluţie;           2 puncte 
b. element galvanic.         2 puncte 
3. Calculaţi concentraţia molarǎ a soluţiei obţinute prin dizolvarea a 152 grame FeSO4 în  
868 grame de apă (densitatea soluţiei finale ρ = 1,2 g/ mL).    4 puncte 
4. Descrieţi procesul de dizolvare a acidului clorhidric în apă.   2 puncte 
5. Scrieţi formula unui compus chimic în care hidrogenul are numǎrul de oxidare (-1). 
           1 punct  
 
Subiectul E 
Clorul există sub formă de compuşi, dintre care cel mai important este clorura de sodiu. 
1. a. Calculaţi masa (grame) de NaCl care poate fi separatǎ din 10 m3 apă de mare ce  
conţine 30g/ L NaCl.           1 punct 
    b. Determinaţi cantitatea (moli) de NaCl care conţin 12,044·1023 ioni clorură, Cl- . 

1 punct 
2. Descrieţi procesul de dizolvare în apă a clorurii de sodiu.    2 puncte 
3. Calculaţi volumul (mL) de soluţie HCl de concentraţie procentuală masică 30% cu 
densitatea ρ=1,152g/ mL, necesar pentru a prepara 1 litru soluţie de HCl cu pH=2. 
           5 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre clor şi bromura de sodiu.    2 puncte 
5. Determinaţi masa (grame) de sodiu stoechiometric necesară ca în urma reacţiei cu apa să 
rezulte 0,4 g NaOH. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice.     4 puncte 
 
Mase atomice: H-1, Cl-35,5, O-16, Na-23,Fe-56, S-32. 
Numere atomice: H-1, Na-11, O-8, Cl-17. 


