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

      
 

Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 030 
 
Subiectul D 
Peste o soluţie de KI se adaugǎ o soluţie de FeCl3  şi apoi câteva picǎturi de cloroform; se 
agită eprubeta. Ecuaţia reacţiei care are loc este: KI +FeCl3 →KCl + FeCl2 + I2 . 
1. a. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice;    2 puncte 
    b. Precizaţi agentul oxidant şi agentul reducător în experimentul descris. 2 puncte 
2. Calculaţi masa ( grame) de iod obţinutǎ din reacţia clorului cu 0,2 moli de KI; scrieţi 
ecuaţia reacţiei chimice care are loc.       4 puncte 
3. Se amestecǎ 200 g soluţie KCl de concentraţie procentualǎ masicǎ 5% cu 100 g soluţie 
de concentraţie procentualǎ masicǎ 10%. Calculaţi concentraţia procentualǎ de masǎ a 
soluţiei obţinute prin amestecare.        4 puncte 
4. Notaţi semnificaţia noţiunii: acid monoprotic.     2 puncte 
5. Precizaţi numărul de oxidare al hidrogenului în NaH.    1 punct 
 
Subiectul E 
Peroxidul de sodiu, Na2O2 , este utilizat în unele aparate de respiraţie în circuit închis, folosite 
de pompieri sau scafandri. 
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de formare a peroxidului de sodiu din sodiu şi oxigen.  
           2 puncte 
2. Calculaţi cantitatea (moli) de peroxid de sodiu care se poate obţine din reacţia 
stoechiometrică a sodiului cu O2 conţinut într-o butelie cu volumul 10L, la presiunea 2,46 atm 
şi temperatura 270C.         3 puncte  
3. Notaţi formulele chimice ale bazelor conjugate urmǎtorilor acizi: NH4

+, H3O
+ .  2 puncte 

4. Peste 250 g soluţie HCl de concentraţie procentuală masică necunoscută se adaugă  
350 cm3 apă distilată (ρ=1g/cm3). Concentraţia procentuală masică a soluţiei finale este 
15,20%. Determinaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei iniţiale.   5 puncte 
5. Calculaţi pH-ul unei soluţii de HCl de concentraţie molarǎ 0,01M. Notaţi culoarea 
turnesolului în aceastǎ soluţie.        3 puncte 
 
Mase atomice: O-16, Na-23, K-39, I-127. 
 


