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

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 088 
 
Subiectul D 
Permanganatul de potasiu este utilizat pentru obţinerea clorului în laborator; ecuaţia reacţiei 
chimice care are loc este:  KMnO4  +  HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O . 
1. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare şi de reducere care au loc.  2 puncte 
2. Determinaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.  2 puncte 
3. Se amestecǎ 100 mL soluţie NaOH de concentraţie molarǎ 0,1 M cu 100 mL soluţie NaOH 
de concentraţie molarǎ 0,1M; se obţine o soluţie care are densitatea ρ=1,1 g/ mL.  
Calculaţi: 
a. concentraţia molarǎ a soluţiei obţinute;        3 puncte 
b. concentraţia procentualǎ de masǎ a soluţiei obţinute.     4 puncte 
4. Notaţi numǎrul de oxidare al oxigenului în: 
a. dicromatul de potasiu (K2Cr2O7);         1 punct 
b. peroxidul de sodiu (Na2O2).        1 punct   
5. Scrieţi formula unei substanţe chimice care are: 
a. caracter oxidant;           1 punct 
b. caracter reducǎtor.          1 punct 
 
Subiectul E 
1. Scrieţi ecuaţia procesului chimic de ionizare a NaOH în soluţie apoasă.  2 puncte 
2. Determinaţi concentraţia molară a unei probe de 200 mL soluţie de HCl care reacţionează 
total cu 400 mL soluţie NaOH de concentraţie 1M. Notaţi ecuaţia reacţiei chimice care are 
loc.           4 puncte 
3. Calculaţi pH-ul unei soluţii în care concentraţia molarǎ a ionilor hidroxid este  
[HO-] = 10-9 mol.L-1. Indicaţi culoarea turnesolului în aceastǎ soluţie.   3 puncte 
4. Notaţi formula chimicǎ şi denumirea acidului conjugat al ionului cianurǎ (CN-). 2 puncte 
5. Calculaţi cantitatea (moli ) de H2 care reacţioneazǎ stoechiometric cu Cl2 aflat  
într-o butelie cu volumul 10 litri, la temperatura 273K şi presiunea 8,2 atm. Scrieţi ecuaţia 
reacţiei chimice care are loc.         4 puncte 
 
Mase atomice: Na-23, O-16, H-1, Cl-35,5. 
Numere atomice: O-8, Na-11, K-19. 
 


