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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 050 
 
Subiectul D 
Într-o eprubetă care conţine soluţie de CuSO4 se introduce o plǎcuţǎ de zinc; după câteva minute 
se examinează plǎcuţa de zinc şi se constată că pe aceasta s-a depus cupru metalic; din reacţie 
rezultǎ şi sulfat de zinc. 
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care a avut loc.     2 puncte 
2. Calculaţi masa (grame) de cupru care s-a depus pe plăcuţa de zinc, dacă masa plăcuţei  
s-a modificat cu 0,02 g.        3 puncte 
3. Notaţi reprezentarea convenţionalǎ a elementului galvanic, ce produce curent electric pe 
baza ecuaţiei reacţiei chimice dintre zinc şi sulfatul de cupru .    2 puncte 
4. a.Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice generatoare de curent electric din acumulatorul cu plumb.
           2 puncte 
    b. Precizaţi cum variază concentraţia electrolitului în timpul descărcării acumulatorului cu 
plumb.           1 punct 
5. Calculaţi concentraţia molarǎ a unei soluţii de HCl care are concentraţia procentualǎ 
masicǎ 25% şi densitatea ρ=1,1 g/ mL.      5 puncte 
 
Subiectul E 
În soluţie apoasă acizii şi bazele ionizează diferit în funcţie de tăria acestora. 
1. Scrieţi ecuaţia procesului chimic de ionizare în soluţie apoasă a amoniacului.  2 puncte 
2. Determinaţi concentraţia molară a ionilor hidroxid într-o probă biologică cu pH = 5. 
           2 puncte 
3. Reacţioneazǎ 300 g soluţie NaOH de concentraţie procentuală masică 10% cu o cantitate 
stoechiometricǎ de clor. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi calculaţi cantitatea 
(moli) de Cl2 consumatǎ în reacţie.        4 puncte 
4. Descrieţi şi modelaţi procesul de dizolvare în apă a unei substanţe ionice.  3 puncte 
5. Calculaţi numărul moleculelor de iod, I2, care rezultă prin reacţia dintre 1120 mL (c.n.) Cl2,  
cu cantitatea stoechiometrică de KI. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 
           4 puncte 
 
Mase atomice: H-1, O-16, Na-23, I-127, Cl-35,5, Cu-64, Zn-65. 
Numere atomice: H-1, O-8. 
 


