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

      
 

Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 045 
 
Subiectul D 
Acidul sulfuric reacţioneazǎ cu fosforul. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este:  

P4 + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O . 
1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.     2 puncte  
2. Precizaţi agentul reducător şi agentul oxidant .      2 puncte 
3. O plăcuţă de fer introdusă într-o soluţie de sulfat de cupru îşi măreşte masa cu 0,32 g.  
Din reacţie rezultǎ cupru şi sulfat de fer (II). 
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice.       2 puncte 
b. Calculaţi masa (grame) de cupru depusă pe plăcuţǎ.    4 puncte 
4. Descrieţi procesul de dizolvare a unei substanţe cu molecule polare în apǎ. 2 puncte 
5. Notaţi: 
a. definiţia procesului de electrolizǎ;        2 puncte 
b. numǎrul de oxidare al hidrogenului în etenǎ (C2H4).    1 punct 
 
Subiectul E 
Fonta, un aliaj al ferului cu 2-5 %C, este folosită pentru obţinerea pieselor prin turnare. 
1. Calculaţi cantitatea (moli) de FeCl3 care rezultă stoechiometric prin reacţia clorului cu  
560 g fer. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.     4 puncte 
2. Notaţi formulele pentru speciile chimice ale cuplului acid-bază conjugatǎ din soluţia 
rezultatǎ prin ionizarea acidului cianhidric în apă.      2 puncte 
3. Reacţionează stoechiometric 50 mL soluţie HCl de concentraţie molarǎ 10-1M cu 100 mL 
soluţie NaOH. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi calculaţi concentraţia molarǎ a 
soluţiei de NaOH.          5 puncte 
4. La o anumitǎ temperaturǎ, 35,71 g NaCl se dizolvǎ în 100 g apă şi formeazǎ o soluţie 
saturatǎ. Calculaţi concentraţia procentualǎ de masǎ a soluţiei saturate de NaCl.  2 puncte  
5. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre hidroxidul de sodiu şi clor.    2 puncte 
 
Mase atomice: Fe-56, H-1, Cl-35,5, Na-23, O-16, Cu-64. 
 


