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

      
 
Subiectul II (30 puncte)       Varianta 096 
 
Subiectul D 
O plăcuţă de zinc, cu masa de 10 g a fost introdusă în 400 mL soluţie CuSO4. După 
decolorarea completă a soluţiei, plăcuţa spălată şi uscată are masa de 9,9 grame. Din 
reacţie rezultǎ cupru şi sulfat de zinc.  
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc; precizaţi agentul oxidant şi agentul  
reducǎtor.          4 puncte 
2. Calculaţi : 
a. masa (grame) de cupru depus pe plăcuţă;     3 puncte 
b. concentraţia molară a soluţiei iniţiale de CuSO4 .     2 puncte 
3. Se dizolvă doi moli de NaOH în 300 grame de apă. Calculaţi concentraţia procentuală de 
masǎ a soluţiei obţinute.        3 puncte 
4. Notaţi ecuaţia reacţiei chimice generatoare de curent electric, ce are loc în acumulatorul 
cu plumb, la descărcare.         2 puncte 
5. Scrieţi formula unui compus chimic în care oxigenul prezintǎ numǎrul de oxidare (-1). 

1 punct  
 
Subiectul E 
1. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care să justifice afirmaţia: “Hidroxidul de sodiu este o 
bază mai tare decât hidroxidul de fer(II)”.      2 puncte 
2. Calculaţi pH-ul unei soluţii ştiind că aceasta conţine 0,365 g HCl în 100 mL de soluţie. 

3 puncte 
3. Determinaţi volumul (litri) de gaz măsurat în condiţii normale de presiune şi temperaturǎ, 
degajat din reacţia a 1,15 g sodiu cu cantitatea stoechiometricǎ de apǎ. Scrieţi ecuaţia 
reacţiei chimice care are loc.         4 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de ionizare în soluţie apoasă a NaOH.  2 puncte 
5. Calculaţi raportul volumelor în care trebuie amestecate două soluţii de NH4NO3 de 
concentraţie molarǎ 0,1 M,  respectiv 0,5 M, pentru a obţine o soluţie de concentraţie  
molarǎ 0,3M.          4 puncte 
 
Mase atomice: Na-23, H-1, O-16, S-32, Cu-64, Zn-65, N-14, Cl-35,5. 
 


