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Subiectul II (30 puncte)

Varianta 032

Subiectul D
Reacţia de identificare a ionului Fe2+ în mediu acid are aplicaţii practice în chimia analitică;
ecuaţia reacţiei chimice care are loc este:

FeSO4 + K 2 Cr2 O7 + H 2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + Cr2 ( SO4 ) 3 + K 2 SO4 + H 2 O
1. Scrieţi ecuaţiile proceselor redox care au loc, precizând agentul oxidant şi agentul
reducǎtor.
4 puncte
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice.
2 puncte
3. Calculaţi volumul (litri) soluţiei de dicromat de potasiu de concentraţie molarǎ 0,01M care
poate fi preparat utilizând 2,94 g K2Cr2O7.
2 puncte
4. Scrieţi ecuaţiile transformǎrilor chimice care au loc la electrozii acumulatorului cu plumb şi
ecuaţia reacţiei chimice generatoare de curent electric, atunci când produce curent electric.
4 puncte
5. Descrieţi şi modelaţi procesul de dizolvare al unei substanţe cu moleculǎ polarǎ în apǎ.
3 puncte
Subiectul E
Procesul de dizolvare are o importanţă deosebită pentru viaţa planetei noastre.
1. Indicaţi efectul creşterii temperaturii asupra procesului de dizolvare a gazelor în lichide.
2 puncte
2. Calculaţi concentraţia procentuală masică a unei soluţii obţinute prin amestecarea a 60 g
soluţie NaOH de concentraţie procentualǎ masicǎ 40%, cu 140 g soluţie NaOH de
concentraţie procentualǎ masicǎ 15%.
4 puncte
3. Calculaţi volumul (litri) de Cl2, măsurat la 27 0C şi 2 atm care reacţioneazǎ stoechiometric
cu 160 g de cupru. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.
5 puncte
4. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care să justifice afirmaţia: “Acidul clorhidric este un acid
mai tare decât acidul cianhidric”.
2 puncte
5. Determinaţi concentraţia molară a unei soluţii de HCl care conţine 0,73 g HCl în 500 cm3
de soluţie.
2 puncte
Mase atomice: Cu-64, H-1, Cl-35,5, K-39, Cr-52, O-16.

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

