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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 056 
 
Subiectul D 
Hidroxidul de sodiu este o bază tare. 
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între o soluţie concentratǎ de hidroxid de sodiu  
şi clor.           2 puncte 
2. Explicaţi semnificaţia noţiunilor: 
a. electrolizǎ;           2 puncte 
b. element galvanic.          2 puncte  
3. Se introduc 0,46 g sodiu în 100 g apǎ.  
    a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.     2 puncte 
    b. Calculaţi volumul de H2 (c.n.) obţinut stoechiometric din 0,46 g sodiu.  4 puncte 
4. Dioxidul de carbon (gaz) este solubil în apǎ. Indicaţi modul în care variazǎ (creşte/ scade) 
solubilitatea dioxidului de carbon în apǎ la creşterea temperaturii.   1 punct 
5. Notaţi formula unei substanţe chimice în care clorul prezintǎ numǎrul de oxidare 
 +1 şi notaţi denumirea acesteia.        2 puncte 
 
Subiectul E 
Clorura de sodiu este o materie primă importantă în industria produselor clorosodice. 
1. Descrieţi procesul de dizolvare a NaCl în apă.      2 puncte 
2. Se evaporǎ apa dintr-o soluţie de NaCl cu volumul de 2 litri şi concentraţia molarǎ 2M, 
până când volumul soluţiei se reduce la jumătate. Calculaţi concentraţia molară a soluţiei 
obţinute dupǎ evaporarea apei.        3 puncte 
3. Calculaţi volumul (litri) de HCl (c.n.) care rezultă din reacţia hidrogenului cu cantitatea 
stoechiometricǎ de Cl2 aflat într-un recipient cu volumul de 10 litri, la temperatura 270C şi 
presiunea de 8,2 atm. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.   4 puncte 
4. La titrarea unui volum de 10 mL soluţie NaOH se consumă 20 mL soluţie HCl de 
concentraţie molarǎ 0,01 M.  
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.      2 puncte 
b. Determinaţi concentraţia molarǎ a soluţiei de NaOH.     3 puncte 
5. Scrieţi formula chimică a bazei conjugate a HCN.     1 punct 
 
Mase atomice: H-1, O-16, Na-23, Cl-35,5. 
Numere atomice: H-1, O-8, Na-11, Cl-17. 


