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Subiectul II

(30 puncte)

Varianta 066

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. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare şi de reducere; precizaţi agentul oxidant şi agentul
reducător.
4 puncte
2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice dintre permanganatul de
potasiu şi apa oxigenată, în mediu acid.
2 puncte
3. Notaţi definiţia concentraţiei procentuale de masǎ.
2 puncte
4. Calculaţi volumul (litri) de soluţie de KMnO4 de concentraţie 0,5M care reacţionează
stoechiometric cu 100g soluţie H2SO4 de concentraţie procentuală masică 49%. 4 puncte
5. Descrieţi şi modelaţi procesele care au loc la dizolvarea unei substanţe ionice în apă.
3 puncte
Subiectul E
Iodul (I2) este foarte puţin solubil în apă, dar se dizolvă uşor în sulfura de carbon, CS2,
formând o soluţie de culoare violet.
1. Explicaţi de ce iodul se dizolvă cu uşurinţă în sulfura de carbon.
2 puncte
2. Calculaţi cantitatea (moli) de Cl2 necesară pentru a reacţiona stoechiometric cu cantitatea
de KI conţinută în 0,5 litri soluţie de concentraţie molarǎ 0,2M. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice
care are loc.
4 puncte
3. Determinaţi masa (grame) de apă în care trebuie dizolvată o cantitate de 0,3 moli FeSO4
pentru a obţine o soluţie cu concentraţia procentuală masică 8% .
4 puncte
4. Explicaţi sensul noţiunii solubilitate.
2 puncte
5. Într-o regiune poluată, pH-ul solului variază în felul următor: 4<pH<5. Calculaţi între ce
valori variază concentraţia molară a ionilor hidroniu, H3O+.
3 puncte
Mase atomice: K-39, I-127, O-16, Fe-56, S-32, Mn-55, H-1, Cl-35,5.
Numere atomice: H-1, O-8, C-6, S-16, I-53.

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

