
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării  
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

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

      
 
Subiectul II (30 puncte)       Varianta 098 
 
Subiectul D 
Acumulatorul cu plumb este o pilă reversibilă. 
1. Descrieţi construcţia unui element din acumulatorul cu plumb (anod, catod, electrolit). 

3 puncte 
2. Scrieţi ecuaţiile transformărilor chimice care au loc la electrozii acumulatorului cu 
plumb, când acesta produce curent electric şi ecuaţia reacţiei generatoare de curent electric.
           4 puncte 
3. Notaţi cum variază concentraţia electrolitului în timpul descărcării acumulatorului cu 
plumb.           1 punct 
4. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinute prin dizolvarea a 2 moli 
de FeSO4 în 1000 grame de apă.       3 puncte 
5. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de oxidare a sulfatului de fer (II) cu dicromatul de 
potasiu (K2Cr2O7) în mediu de acid sulfuric, cunoscând produşii de reacţie: sulfat de fer(III), 
sulfat de potasiu, sulfat de crom(III), apă; notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei 
chimice.           4 puncte 
 
Subiectul E 
Hidroxidul de magneziu, Mg(OH)2 se foloseşte uneori pentru neutralizarea HCl din sucul 
gastric; din reacţie rezultă clorură de magneziu şi apă. 
1. Calculaţi cantitatea (moli) de Mg(OH)2 care reacţionează stoechiometric cu HCl conţinut  
în 50 mL suc gastric cu pH=2. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 5 puncte 
2. Explicaţi de ce I2 se dizolvă în CCl4 .       2 puncte 
3. Calculaţi masa (grame) soluţiei HCl de concentraţie procentualǎ masicǎ 20% necesară 
pentru a prepara 500 mL soluţie HCl de concentraţie molarǎ 0,01 M.  3 puncte 
4. Notaţi formula chimicǎ şi denumirea acidului conjugat apei.   1 puncte 
5. Calculaţi cantitatea (moli) de FeCl3 care se obţine prin reacţia a 0,56 g fer cu cantitatea 
stoechiometricǎ de clor. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.  4 puncte 
 
Mase atomice: H-1, Cl-35,5, Fe-56, O-16, Mg-24, S-32. 
Numere atomice: C-6, Mg-12, Cl-17, I-53. 


