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

      
 
Subiectul II (30 puncte)       Varianta 095 
 
Subiectul D 
O probă de minereu de cupru este tratată cu o soluţie de acid sulfuric. Ecuaţia reacţiei 
chimice care are loc este: 

 Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O 
1. a. Scrieţi ecuaţiile proceselor redox care au loc, precizând agentul oxidant şi agentul 
reducător.          4 puncte 
    b. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.   2 puncte 
2. Se amestecă 200 g soluţie H2SO4 de concentraţie masică 5% cu 100 g soluţie H2SO4 de 
concentraţie procentuală masică 10%. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei 
obţinute prin amestecare.        3 puncte 
3. Notaţi definiţia procesului de electroliză.      2 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei generatoare de curent atunci când acumulatorul cu plumb produce 
curent electric.          2 puncte 
5. Calculaţi masa (grame) de acid sulfuric dintr-o probă de 200 mL soluţie H2SO4 de 
concentraţie molară 0,2M.        2 puncte 
 
Subiectul E 
Tinctura de iod (soluţia alcoolică de iod) este un dezinfectant extern. 
1. Explicaţi de ce iodul este puţin solubil în apă.     2 puncte 
2. Calculaţi cantitatea (moli) de I2, rezultată stoechiometric prin reacţia clorului cu iodura de 
potasiu conţinută în 250 mL soluţie de concentraţie molară 0,2M. Scrieţi ecuaţia reacţiei 
chimice care are loc.         4 puncte 
3. Notaţi formulele chimice ale acizilor conjugaţi corespunzător următoarelor baze: 
a. CN-              b. NH3              c. HO-     3 puncte 
4. Calculaţi concentraţia molară a unei soluţii de acid azotic (HNO3) de concentraţie 
procentuală masică 50% (ρ = 1,44 g/ cm3).      3 puncte 
5. Notaţi culoarea turnesolului în soluţiile care prezintă: 
a. pH = 4;  b. pH=10;  c. [H3O

+] = 10-2M.   3 puncte 
 
 
Mase atomice: H - 1; O - 16; S – 32; I – 127; K – 39; N – 14. 
Numere atomice: H-1, O-8, I-53. 
 


