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

      
 

Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 076 
 
Subiectul D 
Acidul azotic reacţionează cu cuprul. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este: 

Cu + HNO3  → Cu(NO3)2 + NO + H2O . 
1. Scrieti ecuaţiile proceselor de oxidare şi reducere care au loc în această reacţie şi  
precizaţi agentul oxidant şi agentul reducător.       4 puncte 
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.   2 puncte 
3. Calculaţi masa (grame) de soluţie HNO3 de concentraţie procentualǎ masicǎ 60% 
necesară pentru a obţine, prin diluare cu apă, un volum de 4 litri soluţie de acid de 
concentraţie molarǎ 2 M.        3 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice generatoare de curent electric în acumulatorul cu plumb, 
atunci când acesta produce curent electric.      2 puncte 
5. Notaţi definiţia: 
a. procesului de electrolizǎ;         2 puncte 
b. numărului de oxidare.        2 puncte 
 
Subiectul E 
La prepararea soluţiilor, cunoaşterea solubilităţii substanţelor are o importanţă deosebită. 
1. Explicaţi sensul noţiunii solubilitate .       2 puncte 
2. La 100C, în 100 g apǎ se dizolvǎ 135 g KI şi se obţine o soluţie saturatǎ.  
a. Calculaţi concentraţia procentualǎ de masǎ a acestei soluţii.    2 puncte 
b. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între clor şi iodura de potasiu.  2 puncte 
3. Concentraţia ionilor H3O

+ într-o probǎ biologicǎ este [H3O
+] = 10-2 mol/ L .  

Determinaţi pH-ul acestei probe biologice. Notaţi culoarea turnesolului în aceastǎ probǎ 
biologicǎ.           2 puncte 
4. Notaţi formula chimicǎ şi denumirea acidului conjugat bazei HCO −

3  .   2 puncte 

5. Calculaţi volumul soluţiei (litri) de HCl cu concentraţia molarǎ1M folosit la titrarea a 100 mL 
soluţie NaOH cu concentraţia molarǎ 0,5M. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 
            5 puncte 
 
Mase atomice:H-1, Cl-35,5, Na-23, O-16, N-14. 
 


