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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 053 
 
Subiectul D 
Principalul avantaj al acumulatorului cu plumb faţǎ de alte pile electrice este posibilitatea de 
a fi reîncǎrcat.  
1. Descrieţi construcţia unui element din acumulatorul cu plumb (anod, catod, electrolit). 

3 puncte 
2. Scrieţi ecuaţiile transformǎrilor chimice care au loc la electrozii acumulatorului cu plumb 
când acesta produce curent electric.       4 puncte 
3. Notaţi cum variazǎ concentraţia electrolitului în timpul descǎrcǎrii acumulatorului cu  
plumb.           1 punct 
4. Calculaţi concentraţia procentuală de masǎ a soluţiei obţinute prin dizolvarea a 304 g de 
FeSO4 în 1000 grame de apă.       2 puncte 
5.a. Scrieţi reprezentarea convenţionalǎ a pilei Daniell.    2 puncte 
   b. Notaţi definiţia concentraţiei molare.       2 puncte 
   c. Precizaţi variaţia unui factor care favorizeazǎ dizolvarea NaCl în apǎ.  1 punct 
 
Subiectul E 
Carbonatul de potasiu, K2CO3, este o componentă a cenuşii plantelor. 
1. Calculaţi pH- ul unei soluţii în care [OH−] = 10 −5 mol/L. Precizaţi caracterul acido-bazic  
al acestei soluţii.         3 puncte 
2. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între carbonatul de potasiu şi acidul 
clorhidric, ştiind cǎ din reacţie rezultǎ clorura de potasiu, dioxidul de carbon şi apǎ.  
           2 puncte 
    b. Calculaţi masa (grame) de soluţie HCl de concentraţie procentuală masică 20% care  
reacţioneazǎ stoechiometric cu 2 moli de K2CO3 .     2 puncte 
3. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care are loc între un acid slab şi o bazǎ slabǎ.  
           2 puncte 
4. Calculaţi volumul (litri) de soluţie HCl de concentraţie procentuală masică 20% cu 
densitatea ρ= 1,059 g/ cm3 obţinut la dizolvarea în apă a 448 L (c.n.) HCl.  4 puncte 
5. Notaţi formula chimicǎ a acidului conjugat al urmǎtoarelor specii chimice:  
a. CO −2

3 ;    b. OH-.      2 puncte 

 
Mase atomice: H-1, Cl-35,5, K-39, C-12, O-16. 
 

 
 


