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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 029 
 
Subiectul D 
Determinarea cantităţii de fer se poate realiza prin reacţia cu dicromat de potasiu în mediu 
acid, conform ecuaţiei chimice: 

K2Cr2O7 + H2SO4 +FeSO4 → K2SO4+Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 +H2O 
1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice  şi precizaţi agentul oxidant  
şi agentul reducător.          4 puncte 
2. Calculaţi concentraţia procentualǎ de masǎ a unei soluţii care se obţine prin amestecarea 
a 500 mL soluţie acid sulfuric de concentraţie molarǎ 1,2M (densitatea ρ = 1,12 g/ mL ) cu  
440 g apǎ distilatǎ.          4 puncte 
3. Descrieţi procesul de dizolvare al unei substanţe ionice în apǎ.   2 puncte 
4. Indicaţi modul în care influenţeazǎ dizolvarea unui gaz în apǎ: 
a. creşterea temperaturii;          2 puncte 
b. scǎderea presiunii.          2 puncte 
5. Notaţi formula unei substanţe chimice în care clorul prezintǎ numǎrul de oxidare (+1). 

1 punct  
 

Subiectul E 
Clorura de amoniu (NH4Cl) se foloseşte în electrotehnică.  
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a clorurii de amoniu, din amoniac şi acid 
clorhidric.           2 puncte 
2. Calculaţi masa (grame) de soluţie HCl de concentraţie procentuală masică 36,5% 
necesară pentru a reacţiona cu întreaga cantitate de NH3, aflată într-un recipient cu volumul 
de 10 L la temperatura 1270C şi presiunea 16,4 atm.     5 puncte 
3. Notaţi formulele chimice ale acizilor conjugaţi ai următoarelor baze: NH3, H2O.  2 puncte 
4. Calculaţi pH-ul unei soluţii de amoniac, în care concentraţia ionilor hidroxid, [HO-] este  
10-5 M.           3 puncte 
5. O soluţie de acid cianhidric (HCN) cu volumul 30 mL şi concentraţia molarǎ 1M, se 
diluează cu 20 mL apă distilată.Calculaţi concentraţia molară a soluţiei rezultate. 3 puncte 
 
Mase atomice: H-1, Cl-35,5, N-14, S-32, O-16, C-12. 
 


