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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 003 
 
Subiectul D 
Fosforul alb se poate obţine în urma reacţiei dintre fosfatul neutru de calciu, dioxidul de 
siliciu şi carbon, la temperaturi înalte, conform ecuaţiei reacţiei chimice: 

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C → CaSiO3 + P4 + CO 
1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice şi precizaţi agentul 
oxidant şi agentul reducător.        4 puncte 
2. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinute prin diluarea a 200g soluţie 
H2SO4 98% cu 100g apă.        3 puncte 
3. Descrieţi procesul de dizolvare a acidului clorhidric în apă.   2 puncte 
4. Amoniacul reacţioneazǎ cu acidul clorhidric şi formeazǎ clorura de amoniu (NH4Cl). 
Determinaţi volumul (litri) soluţiei de acid clorhidric de concentraţie molarǎ 0,5M, care 
reacţionează stoechiometric cu doi moli de NH3.Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 
           4 puncte 
5. Notaţi definiţia concentraţiei molare a soluţiilor.     2 puncte 
 
Subiectul E 
1. Notaţi culoarea fenolftaleinei şi a turnesolului în mediu bazic.    2 puncte 
2. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între un acid slab şi o bazǎ tare. 2 puncte 
3. Într-un cristalizor ce conţine apă distilată (ρ=1g/ cm3) se introduc 4,6 g sodiu. 
a.  Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.     2 puncte 
b.  Notaţi formula chimicǎ a unei baze mai slabe decît hidroxidul de sodiu.  1 punct 
c.  Calculaţi volumul de hidrogen (măsurat în condiţii normale) format în reacţia a 4,6 g sodiu   
cu o cantitate stoechiometrică de apă.      3 puncte 
4. Notaţi formula chimicǎ a acidului conjugat apei.      1 punct 
5. Pentru obţinerea FeCl3, reacţioneazǎ 11,2 g Fe cu cantitatea stoechiometricǎ de clor. 
Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi calculaţi masa (grame) de FeCl3  
rezultată din reacţie.          4 puncte 
 
Mase atomice: Na-23, O-16, H-1, Fe-56, Cl-35,5, N-14. 
Numere atomice: H-1, Cl-17. 
 
 


