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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 075 
 
Subiectul D 
Zincul este un metal cu multiple întrebuinţări. 
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între zinc, soluţia concentrată de hidroxid de 
sodiu şi apǎ, cunoscând produşii de reacţie: Na2[Zn(OH)4] şi hidrogen. Notaţi coeficienţii 
stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.       4 puncte 
2. O lamă de zinc cu masa de 5 grame se introduce într-o soluţie de sulfat de cupru. După 
decolorarea completă a soluţiei, lama de zinc cântăreşte 4,98 g. Din aceastǎ reacţie rezultǎ 
cupru şi sulfat de zinc.  
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.      2 puncte 
b. Calculaţi masa (grame) de cupru depus.      4 puncte 
3. Notaţi reprezentarea convenţională a elementului galvanic care funcţionează pe baza 
reacţiei dintre zinc şi o soluţie de sulfat de cupru.     2 puncte 
4. Notaţi definiţia concentraţiei molare a soluţiilor.      2 puncte 
5. Scrieţi formula chimicǎ a unei substanţe chimice uşor solubile în apǎ.  1 punct   
 
Subiectul E 
Clorul există sub formă de compuşi în numeroase substanţe naturale, dintre care cea mai 
importantă este clorura de sodiu. 
1. Calculaţi cantitatea (moli) de NaCl care poate fi separatǎ din 10 litri apă de mare cu un 
conţinut de 30 g/ L NaCl.         2 puncte 
2. Descrieţi şi modelaţi procesul de dizolvare al NaCl în apă.    3 puncte 
3. Calculaţi volumul (dm3) de soluţie HCl de concentraţie procentuală masică 20% şi 
densitate ρ=1,1 g/ cm3, necesar pentru a prepara 1litru de soluţie HCl cu pH=2.   5 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice de neutralizare a unui acid slab cu amoniacul.  
Notaţi denumirea sǎrii formate.        3 puncte 
5. Determinaţi masa (grame) de NaCl care conţine 6,022·1022 ioni Na+.   2 puncte 
 
Mase atomice: H-1, Cl-35,5, Na-23, Zn-65, Cu-64. 
Numǎrul lui Avogadro: NA= 6,022.1023 mol-1  
Numere atomice:H-1, O-8, Na-11, Cl-17. 
 


