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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 049 
 
Subiectul D 
Clorul se obţine în laborator din permanganat de potasiu şi acid clorhidric. 
Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este:  KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O. 
1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.      2 puncte  
2. Precizaţi agentul oxidant în această reacţie; argumentaţi răspunsul.  2 puncte  
3. Se amestecǎ 400 g soluţie de concentraţie procentualǎ masicǎ10% NaOH cu 400 g  
soluţie de concentraţie procentualǎ masicǎ 50% NaOH şi cu 200 g apă.  
Determinaţi concentraţia procentuală de masǎ a soluţiei obţinute.   4 puncte 
4. Descrieţi şi modelaţi procesul de dizolvare a clorurii de sodiu în apă.  3 puncte 
5. Explicaţi sensul noţiunilor:  
a. numǎr de oxidare;          2 puncte  
b. element galvanic.          2 puncte 
 
Subiectul E 
Ferul reacţionează energic cu clorul, la cald, formând clorura de fer(III), FeCl3. 
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre fer şi clor.      2 puncte 
2. Reacţionează 100 mL soluţie HCl de concentraţie molarǎ10-1 M cu o cantitate 
stoechiometricǎ de soluţie NaOH, de concentraţie molarǎ 5·10-1 M. Calculaţi volumul (litri)  
de soluţie de NaOH consumatǎ în reacţie. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 
            5 puncte 
3. Notaţi formulele chimice ale acizilor conjugaţi corespunzători urmǎtoarelor baze:  
a. NH3   b. HO−   c. Cl−     3 puncte 
 
4. Se introduc 10 mL soluţie NaOH 1M într-un balon cotat cu volumul de 250 mL şi se aduce 
cu apǎ pânǎ la semn. Calculaţi concentraţia molară a soluţiei rezultate.  3 puncte 
5. La o anumitǎ temperaturǎ, 100 g apǎ dizolvǎ 35,71 g NaCl, obţinându-se o soluţie 
saturatǎ. Calculaţi concentraţia procentuală de masǎ a acestei soluţii saturate.  2 puncte 
 
Mase atomice: H-1, Cl-35,5, Na-23, O-16. 
Numere atomice: H-1, O-8, Na-11, Cl-17. 


