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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 064 
 
Subiectul D 
Reacţia chimicǎ dintre dicromatul de potasiu şi sulfatul feros în mediu acid este un proces cu 
transfer de electroni. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este: 

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4→Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 
1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de mai sus.   2 puncte 
2. Precizaţi agentul oxidant şi agentul reducător în această reacţie; argumentaţi răspunsul.
           4 puncte 
3. Calculaţi masa (grame) de sulfat feros dintr-o probă de 200 mL soluţie FeSO4 de 
concentraţie molarǎ 0,1M.         2 puncte 
4. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc la electrozii acumulatorului cu plumb, când 
acesta produce curent electric.       4 puncte 
5. Descrieţi şi modelaţi procesul de dizolvare al unei substanţe cu molecule polare în apǎ. 

3 puncte  
Subiectul E 
Clorura de amoniu, NH4Cl denumită şi “ţipirig” se foloseste în electrotehnică la decaparea 
pieselor metalice. 
1. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a NH4Cl din amoniac şi acid clorhidric.  

         2 puncte 
    b. Reacţioneazǎ 34 g amoniac cu o cantitate stoechiometricǎ de acid clorhidric. Calculaţi 
cantitatea (moli) de acid clorhidric consumatǎ în reacţie.      2 puncte 
2. Explicaţi sensul noţiunii bazǎ monoproticǎ tare.     2 puncte 
3. Din reacţia clorurii de amoniu cu hidroxidul de sodiu rezultǎ amoniac, clorura de sodiu,  
apǎ. Calculaţi cantitatea (moli) de NH4Cl care reacţioneazǎ integral cu hidroxidul de sodiu 
conţinut în 200 mL soluţie de concentraţie procentuală masică 20% şi densitate  
ρ=1,225 g/ cm3. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.    5 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare a amoniacului în soluţie apoasă.  2 puncte 
5. Notaţi ecuaţia unei reacţii chimice de neutralizare care are loc între un acid slab si o bazǎ 
tare.           2 puncte 
 
Mase atomice: H-1, N-14, Cl-35,5, Na-23, O-16, S-32, Fe-56. 
Numere atomice: H-1, O-8.  
 
 


