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

      
 
Subiectul II (30 puncte)       Varianta 097 
 
Subiectul D 
Permanganatul de potasiu în mediu acid este utilizat pentru dozarea volumetrică a apei 
oxigenate, conform ecuaţiei reacţiei chimice:  

KMnO4 + H2O2+ H2SO4 → MnSO4 + K2SO4 + H2O + O2. 
1. a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare şi de reducere.    2 puncte 
    b. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice dintre permanganatul de 
potasiu şi apa oxigenată, în mediu acid.      2 puncte 
2. O baghetă de fer este introdusă într-o soluţie de sulfat de cupru. După reacţie, masa 
baghetei creşte cu 2 g. Din reacţie rezultǎ sulfat de fer (II) şi cupru.  
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre Fe şi CuSO4.    2 puncte 
b. Calculaţi masa (grame) de cupru care a rezultat din reacţie.   3 puncte 
3. Scrieţi reprezentarea convenţionalǎ a pilei electrice pentru care reacţia generatoare de 
curent electric corespunde reacţiei chimice dintre Fe şi CuSO4.    2 puncte 
4. Notaţi definiţia procesului de electrolizǎ.       2 puncte  
5. Indicaţi două metode de protecţie anticorosivǎ a fierului.    2 puncte 
 
Subiectul E 
Caracterul acido-bazic al unei soluţii se poate determina cu ajutorul indicatorilor. 
1. Notaţi culoarea fenolftaleinei într-o soluţie cu pH = 12.    2 puncte 
2. Calculaţi cantitatea (moli) de FeSO4 dizolvatǎ în 200g soluţie de concentraţie procentuală 
masicǎ 10%.          2 puncte 
3. Reacţioneazǎ 20 mL soluţie HCl de concentraţie molarǎ 1M cu cantitatea stoechiometricǎ 
de soluţie KOH de concentraţie molarǎ 0,5M. Calculaţi volumul (litri) soluţiei de KOH utilizat 
în reacţie. Notaţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.    5 puncte 
4. Notaţi formula chimicǎ şi denumirea acidului conjugat bazei Cl−.   2 puncte 
5. Calculaţi volumul (litri) de Cl2, măsurat la temperatura 200C şi presiunea 2 atm care 
reacţionează stoechiometric cu 1,28g de cupru, pentru a forma clorură de cupru (II).  
Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.      4 puncte 
 
Mase atomice: H-1, K-39, Fe-56, S-32, Cu-64, Cl-35,5, O-16.  
 


