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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 063 
 
Subiectul D 
Într-o eprubetă care conţine soluţie de CuSO4 de concentraţie molarǎ 0,5 M se introduce o 
plăcuţă de zinc; după un timp pe plăcuţa de zinc se depune un strat de cupru. Din reacţie 
rezultǎ sulfat de zinc (II). 
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care stă la baza acestui experiment.  2 puncte 
2. Precizaţi substanţa cu caracter reducător în această reacţie; argumentaţi răspunsul. 
           2 puncte 
3. Calculaţi masa (grame) de cupru care s-a depus pe plăcuţa de zinc, dacă masa plăcuţei  
s-a modificat cu 0,4 g.         4 puncte 
4. Experimentul descris mai sus, stă la baza construirii pilei galvanice Daniell.  
a. Descrieţi construcţia pilei galvanice Daniell (anod, catod, electrolit).  3 puncte 
b. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice generatoare de curent electric, ce are loc în pila galvanică 
Daniell.          2 puncte 
5. Calculaţi masa (grame) de CuSO4 conţinutǎ în 500 mL soluţie de concentraţie 0,5M. 

2 puncte  
 
Subiectul E 
Oţelurile sunt aliaje Fe-C ce conţin mici cantităţi din alte elemente. 
1. Determinaţi cantitatea (moli) de Cl2 care poate reacţiona stoechiometric cu 140 g de fer. 
Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.      5 puncte 
2. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care are loc între o bazǎ slabǎ şi un acid slab.  

2 puncte 
3. Într-un balon cotat de 500 mL se găsesc 200 ml soluţie HCl de concentraţie molarǎ  
0,1 M. Se adaugă în balonul cotat 200 mL soluţie HCl de concentraţie molarǎ 0,2 M şi se 
aduce la semn cu apă distilată. Calculaţi concentraţia molară a soluţiei rezultate. 4 puncte 
4. Notaţi formula chimicǎ a bazei conjugate ionului carbonat (CO 2

3
− ).  1 punct 

5. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între clor şi iodura de potasiu.  
Calculaţi volumul (litri) de Cl2 (c.n.) care reacţioneazǎ stoechiometric cu 0,1 moli iodură de 
potasiu.          3 puncte 
 
Mase atomice: H-1, K-39, I-127, Cu-64, Zn-65, S-32, O-16, Fe-56, Cl-35,5. 
 


