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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 025 
 
Subiectul D 
Acidul azotic îşi manifestă caracterul oxidant în reacţia cu cuprul, conform ecuaţiei chimice: 

Cu + HNO3  → Cu(NO3)2 + NO + H2O 
1. a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare şi reducere care au loc în această reacţie. 
           2 puncte 
b. Precizaţi agentul oxidant şi agentul reducător.       2 puncte 
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.    2 puncte 
3. Notaţi ecuaţiile transformǎrilor chimice care au loc la electrozi în pila Daniell precum şi 
ecuaţia reacţiei chimice generatoare de curent electric.    3 puncte 
4. Calculaţi concentraţia molarǎ a soluţiei obţinute prin dizolvarea a 0,3 moli de acid sulfuric  
în 20 moli de apǎ, ştiind cǎ soluţia obţinutǎ are densitatea ρ=1,1 g/ mL.  4 puncte 
5. Indicaţi variaţia a doi factori care favorizeazǎ dizolvarea unei substanţe gazoase în apǎ.
           2 puncte 
 
Subiectul E 
Peroxidul de sodiu, Na2O2, are proprietatea de a reacţiona cu CO2, conform ecuaţiei chimice: 

2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2 
1. a.Calculaţi volumul (litri) de CO2 (c.n.) consumat stoechiometric în reacţia cu 780 g Na2O2.  

2 puncte 
b. Determinaţi numărul moleculelor conţinute în 5 moli de oxigen, O2. 
           2 puncte 
2. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice de neutralizare care are loc între un acid slab şi o bazǎ 
tare.            2 puncte 
3. Calculaţi concentraţia molară a unei soluţii de NaOH, dacă la titrarea a 20 mL din această 
soluţie s-au consumat 30 mL soluţie de HCl cu concentraţia molară 1M. Scrieţi ecuaţia 
reacţiei chimice care are loc.         4 puncte 
4. Explicaţi sensul noţiunii: solubilitate.       2 puncte 
5. Determinaţi masa (grame) de apă care trebuie adăugată la 300 g soluţie cu concentraţia 
procentualǎ masicǎ 40%, pentru a obţine o soluţie cu concentraţia procentualǎ masicǎ 
12,5%.           3 puncte 
 
Mase atomice: H-1, O-16, C – 12 ; Cl – 35,5, Na-23, S-32. 
 


