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

      
 
Subiectul II (30 puncte)       Varianta 094 
 
Subiectul D 
Clorura de sodiu se întrebuinţează în alimentaţie.  
1. Descrieţi procesul de dizolvare în apǎ al clorurii de sodiu.    2 puncte 
2. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei globale pentru electroliza soluţiei de clorură de sodiu.  
    b. Calculaţi volumul (litri) de Cl2 (c.n.) care se obţine stoechiometric dacă în procesul de 
electroliză se consumă 4 moli de clorură de sodiu.     5 puncte  
3. Calculaţi concentraţia molară a unei soluţii de acid sulfuric obţinută prin amestecarea a 
200 mL soluţie 0,5M cu 300 mL soluţie 0,2M.     3 puncte 
4. Permanganatul de potasiu (KMnO4) reacţioneazǎ cu apa oxigenată (H2O2), în mediu de 
acid sulfuric; din reacţie rezultǎ: sulfat de mangan (II), sulfat de potasiu, apǎ şi oxigen. 
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.      2 puncte 
b. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei chimice.     2 puncte 
5. Indicaţi o metodǎ de protecţie anticorosivǎ a unui metal.     1 punct 
 
Subiectul E 
Hidroxidul de aluminiu (Al(OH)3) reacţionează cu hidroxidul de sodiu, conform ecuaţiei 
reacţiei chimice:   Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] 
1. a. Calculaţi volumul (litri) soluţiei de NaOH cu concentraţia molarǎ 0,5M care reacţioneazǎ 
stoechiometric cu 3 moli de Al(OH)3 .       2 puncte 
    b. Notaţi formula chimicǎ a unei baze slabe monoprotice.   1 punct 
2. Explicaţi de ce apa şi uleiul sunt nemiscibile.     2 puncte 
3. Se introduc 2,3 grame de sodiu în 200 cm3 de apă (ρ=1 g/ cm3).  
    a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 
    b. Calculaţi masa de NaOH care se obţine stoechiometric din reacţia a 2,3 g sodiu. 
    c. Calculaţi volumul de H2 (c.n.) care se degajă.     6 puncte 
 
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între un acid tare şi o bazǎ slabǎ. Indicaţi 
denumirea sǎrii formate.        2 puncte 
5. Notaţi formula chimicǎ şi denumirea bazei conjugate acidului cianhidric. 2 puncte 
 
Mase atomice: Na-23, H-1, O-16, S-32, Al-27, Cl – 35,5. 
Numere atomice: Na-11, H-1, Cl-17, O-8. 


