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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 062 
 
Subiectul D 
Obţinerea focurilor de artificii se bazează pe procese redox, de exemplu cel descris de 
ecuaţia reacţiei chimice:  KClO3 → KCl + O2 . 
1. a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare şi reducere.    2 puncte 
    b. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.   2 puncte 
2. Sodiul reacţionează cu apa. 
    a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.     2 puncte 
    b. Calculaţi numărul de moli de gaz care se obţine stoechiometric din 2,3 g sodiu.  

2 puncte 
3. Calculaţi concentraţia molară a soluţiei obţinute prin amestecarea a 100 mL apă distilată  
şi 200 mL soluţie KCl de concentraţie molarǎ 0,3 mol/L.    3 puncte 
4. Descrieţi construcţia unui element din acumulatorul cu plumb (anod, catod, electrolit). 
           3 puncte 
5. Precizaţi variaţia unui factor care favorizează dizolvarea O2 în apă.  1 punct 
 
Subiectul E 
Cunoaşterea pH-ului soluţiilor este o problemă importantă în practica analizelor de laborator. 
1. Calculaţi pH-ul unei probe biologice în care concentraţia ionilor hidroniu este 10-9 mol/ L. 
Indicaţi culoarea turnesolului în această probă biologică.    3 puncte 
2. Explicaţi de ce sulful se dizolvă în sulfura de carbon (CS2).   2 puncte 
3. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între: 
    a. un acid slab şi o bază tare;       2 puncte 
    b. un acid tare şi o bază slabă.       2 puncte 
4. Calculaţi raportul de masă în care trebuie amestecate două soluţii: o soluţie (I) de 
concentraţie procentuală masică 10% cu o soluţie (II) de concentraţie procentuală masică 
50% pentru a obţine o soluţie (III) de concentraţie procentuală masică 20%. 3 puncte 
5. Notaţi formulele acizilor conjugaţi următoarelor baze: NH3, HO-, CN-.  3 puncte 
 
 
Mase atomice: Na - 23; H-1; Cl – 35,5; K – 39.  
Numere atomice: C-6, S-16. 
 


