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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 070 
 
Subiectul D 
Sulfatul de fer (II) reacţioneazǎ cu permanganatul de potasiu în mediu acid.    
1. Determinaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice; precizaţi agentul 
oxidant şi agentul reducător: 

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 
   4 puncte 

2. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinute prin dizolvarea a 2 moli 
NaOH în 2000 g apă distilată.       3 puncte 
3. Descrieţi construcţia unui element al acumulatorului cu plumb (anod, catod, electrolit). 
           3 puncte 
4. Scrieţi ecuaţiile transformărilor chimice care au loc la electrozi în timpul descărcării 
acumulatorului cu plumb şi ecuaţia reacţiei chimice generatoare de curent`electric.  
           4 puncte 
5. Notaţi numǎrul de oxidare al oxigenului în Na2O2.     1 punct  
 
Subiectul E 
Caracterul acid sau bazic al unei soluţii se determină cu ajutorul indicatorilor. 
1. Dacă într-un pahar umplut cu sifon se adaugă 2 picături de turnesol, se observă înroşirea 
slabă a lichidului. Explicaţi cauza acestui fenomen.     2 puncte 
2. Calculaţi volumul (litri) de Cl2, măsurat la 200C şi 2 atm, care poate reacţiona 
stoechiometric cu 6,4 g de cupru. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 4 puncte 
3. Notaţi formula chimicǎ şi denumirea acidului conjugat ionului cianurǎ (CN-). 2 puncte 
4. Într-un balon cotat de 500 cm3 în care se află 200 mL soluţie HCl de concentraţie molarǎ 
0,1M se adaugă 200 mL soluţie HCl de concentratie molarǎ 0,2M şi se aduce la semn cu 
apă distilată. Determinaţi concentraţia molară a soluţiei obţinute.   4 puncte 
5. Calculaţi pH-ul unei soluţii de acid tare monoprotic care conţine 10-5 moli de ioni hidroniu 
în 100 mL soluţie. Notaţi culoarea turnesolului în aceastǎ soluţie.   3 puncte 
 
Mase atomice: Cl- 35,5, O-16, Na-23, Cu-64, H-1. 
Numere atomice: Na-11, K-19. 
 


