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

      
 
Subiectul II (30 puncte)       Varianta 081 
 
Subiectul D 
Elementele galvanice sunt surse de curent electric. 
1. Descrieţi alcătuirea (anod, catod, electrolit) unui element galvanic Daniell. 3 puncte 
2. a.Scrieţi ecuaţiile proceselor chimice care au loc la electrozii unui element galvanic 
Daniell.          2 puncte 
    b. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice generatoare de curent electric a pilei Daniell. 2 puncte 
3. Calculaţi concentraţia molară a unei soluţii de amoniac de concentraţie procentualǎ 
masicǎ 28% şi densitatea ρ = 0,898 g/ mL.      4 puncte 
4. Calculaţi raportul de masă în care trebuie amestecate două soluţii: o soluţie (I) de 
concentraţie procentualǎ masicǎ 10% cu o altă soluţie (II) de concentraţie procentualǎ 
masicǎ 50% pentru a obţine o soluţie (III) de concentraţie procentualǎ masicǎ 20%. 
           3 puncte   
5. Indicaţi variaţia unui factor care favorizeazǎ creşterea solubilitǎţii unei substanţe solide în 
apǎ. 

1 punct 
Subiectul E 
Reacţia carbonatului de calciu cu acidul clorhidric se foloseşte în laborator pentru obţinerea 
CO2 pur; din reacţie mai rezultǎ clorura de calciu şi apǎ.  
1. Calculaţi volumul (litri) de CO2 (c.n.), rezultat din reacţia a 500 g CaCO3 prin reacţia cu o 
cantitate stoechiometricǎ de HCl. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 4 puncte 
2. Scrieţi formula chimică a bazei conjugate a HCl.       1 punct 
3. Reacţioneazǎ stoechiometric 50 mL soluţie NaOH de concentraţie molarǎ 0,1 M cu  
100 mL soluţie de acid clorhidric. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi calculaţi  
concentraţia molară a acidului clorhidric.      5 puncte 
4. Notaţi culoarea turnesolului în soluţia rezultată în urma reacţiei dintre clor şi apǎ. Scrieţi 
ecuaţia reacţiei chimice care are loc.       3 puncte 
5. Calculaţi masa (grame) de KNO3 şi masa (grame) de apǎ necesare preparǎrii a  
600 grame soluţie de concentraţie procentualǎ masicǎ 20%.    2 puncte 
 
Mase atomice: O-16, Na-23, H-1, N-14, Cl-35,5, C-12, Ca-40. 
 


