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

      
 
Subiectul II (30 puncte)       Varianta 077 
 
Subiectul D 
Oxidarea amoniacului este un proces exoterm. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este: 

NH3 + O2 →  N2 + H2O . 
1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice; precizaţi agentul oxidant şi 
agentul reducǎtor.          4 puncte 
2. Calculaţi concentraţia procentuală de masǎ a unei soluţii care se obţine prin dizolvarea a 
0,4 moli NaOH în 12 moli de apă.       4 puncte 
3. Notaţi reprezentarea convenţională a pilei Daniell.    2 puncte 
4. Scrieţi formulele chimice ale produşilor electrolizei soluţiei apoase de clorurǎ de sodiu.  

3 puncte  
5. a.Indicaţi modul în care variazǎ solubilitatea CO2 (g) în apǎ la creşterea temperaturii 
soluţiei.          1 punct  
b. Notaţi formula unui compus chimic în care hidrogenul are numǎrul de oxidare (-1). 

1 punct 
 

Subiectul E 
Folosirea peroxidului de sodiu, Na2O2, în aparatele scafandrilor se bazează pe proprietatea 
acestuia de a reacţiona cu CO2, conform ecuaţiei reacţiei chimice: 

2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2 
1. a.Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de preparare a Na2O2 din elemente.   2 puncte 
    b. Calculaţi volumul (litri ) de O2 (c.n.) care rezultă din reacţia 3 moli Na2O2 cu o cantitate 
stoechiometricǎ de dioxid de carbon.       2 puncte 
2. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care are loc între o bazǎ slabǎ şi un acid tare.  
           2 puncte 
3. Calculaţi cantitatea (moli) de apă care trebuie adăugată la 300 g soluţie de CuSO4 de 
concentraţie procentuală masică 40%, pentru a-i scǎdea la jumătate concentraţia 
procentualǎ de masǎ. 
           5 puncte 
4. Explicaţi semnificaţia noţiunii bazǎ tare.       2 puncte 
5. Calculaţi concentraţia molară a ionilor hidroxid (HO- ) într-o soluţie de KOH care  
conţine 5,6 g KOH în 1000 mL soluţie.       2 puncte 
 
Mase atomice: O-16, Na-23, K-39, H-1. 
 


