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Universitatea Politehnica Timişoara                  Clasa a XII-a 
Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului             Chimie anorganică 
 
 

CONCURSUL DE CHIMIE “CORIOLAN DR ĂGULESCU” 
−−−− 2016 −−−− 

 
1. (4 p) Se consideră o soluŃie de NH3 0,1 M cu pH = 11. Constanta de bazicitate a acestei 
soluŃii este: 
a) 10-1 mol L-1             b) 1 mol L-1         c) 10-3 mol L-1        d) 10-11 mol L-1       e) 10-5 mol L-1 . 
 
2. (4 p) Dintre soluŃiile de: KClO 4, NH4Br, KNO 2, CH3COONH4, KBr, de aceeaşi 
concentraŃie, cel mai mare pH îl are soluŃia de:  
a) KClO4             b) NH4Br                c) KNO2              d) CH3COONH4                       e) KBr. 
 
3. (5 p) DeterminaŃi pH-ul soluŃiei obŃinute prin amestecarea a 300 mL soluŃie HNO3 0,05 M 
cu 200 mL soluŃie NaOH 0,1 M: 
a) 11                      b) 12                          c) 2                   d) 13                           e) 7. 
 
4. (2 p) Care dintre următoarele specii chimice pot funcŃiona ca amfoliŃi acido-bazici? 
a) H3PO4         b) H3O

+                    c) PO4
3-         d)  HS-             d) H3O

+                      e) NH4
+. 

 
5. (5 p) Valorile coeficienŃilor ecuaŃiei reacŃiei:  
mKI + nK 2Cr2O7 + xH2SO4 → yI2 + nCr2(SO4)3 + zK2SO4 + xH2O 
sunt :  a) m=4, n=1, x=7, y =4, z=5                  b) m=6, n=1, x=7, y=3, z=4 
c) m=4, n=1, x=7, y=3, z=6               d) m=8, n=2, x=7, y=3, z=5           e) m=6, n=2, x=7, y=3, z=5. 
 
6. (2 p) Care dintre următoarele specii chimice pot funcŃiona ca amfoliŃi redox? 
a) H2O                  b) KI                        c) I2                   d) H2O2                        e) F2. 
 
7. (3 p) În ecuaŃia reacŃiei chimice: 
2KMnO 4 + 3H2SO4 + 5H2O2 → K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O + 5O2 
a) H2O2 este agentul reducător 
b) KMnO4 este agentul reducător 
c) H2SO4 este agentul oxidant 
d) H2O2 este agentul oxidant 
e) H2SO4 este agentul reducător. 
  
8. (4 p) Prin electroliza unei topituri de clorură de magneziu utilizând un curent de 6 A timp 
de 40 minute, volumul de clor degajat (în condiŃii normale) este:  
a) 22,4 L                  b) 0,167 L                    c) 1,80 L                   d) 3,34 L                   e) 1,67 L. 
 
9. (4 p) La electroliza unei soluŃii de FeCl3 pentru Q = 96500 C, la catod se depun 46 g Fe. 
DeterminaŃi echivalentul electrochimic al fierului. 
a) 47 g C-1             b) 64 g C-1           c) 0,47 mg C-1             d) 0,64 mg C-1           e) 46 g C-1. 
 
10. (2 p) Albastru de Berlin are formula: 
a)[Cu(NH3)4](OH)2 

b)Fe4[Fe(CN)6]3 
c)[Ag(NH3)2]OH 
d) K4[Fe(CN)6] 
e) K2[HgI4]. 
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11. (3 p) StabiliŃi corelaŃia: 
1. Fe2S3                      a. galben 
2. KMnO 4                 b. alb 
3. HgI2                       c. violet 
4. Na2CrO 4                d. roşu-portocaliu          
5. BaSO4                    e. negru 
a) 1d 2b 3a 4e 5c 
b) 1e 2a 3c 4b 5d 
c) 1a 2e 3b 4d 5c 
d) 1e 2c 3d 4a 5b 
e) 1b 2d 3e 4c 5a. 
 
12. (8 p) Cunoscând ecuaŃiile termochimice: 
3Fe(s) + 2O2(g) → Fe3O4(s)                   )1(298

°∆H  = -1116 kJ mol-1 

FeO(s) + CO(g) → Fe(s) + CO2(g)              )2(298
°∆H  = -16,46 kJ mol-1 

CO(g) → C(s) + 1/2O2(g)      )3(298
°∆H  = 110,41 kJ mol-1 

C(s) + O2(g)  → CO2(g)                                      )4(298
°∆H  = -393,13 kJ mol-1 

Să se calculeze căldura implicat ă la obŃinerea a 5,6 kg Fe(s), la temperatura de 298K, pentru 
reacŃia: Fe3O4(s) + 4CO(g) → 3Fe(s) + 4CO2(g) 
a) 496 kJ                 b) -1488 kJ                    c) -496 kJ              d) 1488 kJ               e) 4,96 kJ. 
 
13. (4 p) Se dau entalpiile standard de formare pentru compuşii: NH 3, CH2O, NO2, C6H6, CO2 

°∆
)(3 gNHfH = -45,95 kJ mol-1; °∆

)(2 gOCHfH = -115,79 kJ mol-1; °∆
)(2 gNOfH = 33,86 kJ mol-1; 

°∆
)(66 gHCfH = 82,76 kJ mol-1; °∆

)(2 gCOfH = -392,2 kJ mol-1.  

Stabilitatea acestor compuşi scade în ordinea: 
a) C6H6(g) > NO2(g) > NH3(g) > CH2O(g) > CO2(g) 
b) C6H6(g) > CH2O(g) > NO2(g) > CO2(g) > NH3(g) 
c) CO2(g) > C6H6(g) >CH2O(g) > NO2(g) > NH3(g) 
d) NH3(g) > CH2O(g) > CO2(g) > NO2(g) > C6H6(g) 
e) CO2(g) > CH2O(g) > NH3(g) > NO2(g) > C6H6(g). 
 
14. (8 p) Un volum de 20 L amestec de etan şi butenă aflat la temperatura de 70°C şi presiune 
2 atm se supune arderii. Cunoscând căldurile de ardere pentru C2H6 = -1559,74 kJ mol-1 şi 
pentru C4H8= -2716,8 kJ mol-1 şi densitatea amestecului 1,4 kg m-3, calculaŃi cantitatea de 
căldur ă degajată.  
a) 2862,77 kJ            b) -1431,38 kJ          c) 1431,38 kJ             d) -2862,77  kJ          e) -5725,54 kJ. 
 
15. (4 p) Se consideră reacŃia: 
C(s) + CO2(g)  → 2CO(g)    

Să se calculeze valoarea entalpiei de reacŃie la 25°C, cunoscând: 
°∆

)(2 gCOfH = -393,5 kJ mol-1; °∆
)( gCOfH = -110,6 kJ mol-1. 

a) 282,9 kJ mol-1     b) 172,3 kJ mol-1     c) -282,9 kJ mol-1    d) 344,6 kJ mol-1      e) -172,3 kJ mol-1. 
 
16. (4 p) Care este expresia legii de viteză pentru o reacŃie de forma: M + N →→→→ P + R, ştiind  
că prin dublarea concentraŃiei lui M (concentraŃia lui N fiind constantă), viteza de reacŃie 
creşte de două ori, de asemenea dublându-se concentraŃia lui N (concentraŃia lui M fiind 
constantă) viteza de reacŃie creşte tot de două ori: 
a) v = k[M][N]  b) v = k[M]2[N] 2  c) v = k[M]2 

d) v = k[M]2[N]  e) v = k[M][N] 2. 
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17. (3 p) Care dintre afirmaŃiile următoare este falsă? 
a) energia de activare cea mai mică o au reacŃiile exoterme 
b) inhibitorii măresc energia de activare a reacŃiei chimice 
c) reacŃia dintre HgCl2 şi KI se desfăşoară cu viteză mai mică în soluŃie decât în amestecul 
pulverulent 
d) catalizatorii au rolul de a diminua energia de activare a unei reacŃii chimice 
e) cu cât concentraŃia reactivilor este mai mare cu atât viteza de reacŃie este mai mare. 
 
18. (7 p) IndicaŃi compoziŃia (în procente de masă) dintr-un aliaj sodiu-mercur ştiind că prin 
tratarea a 80g aliaj cu 93g apă se obŃine o soluŃie de NaOH 30%: 
a) 20%  Na şi 80% Hg 
b) 50% Na şi 50% Hg 
c) 22% Na şi 78% Hg 
d) 24% Na şi 76% Hg 
e) 30% Na şi 70% Hg. 
 
19. (6 p) La electroliza apei s-au colectat 12 mL amestec gazos în timp de 4 minute (în condiŃii 
normale). Să se calculeze intensitatea curentului constant la care s-a desfăşurat procesul de 
electroliză. 
a) 287 mA                      b) 574 mA                  c) 1,14 A                   d) 144 mA               e) 431 mA. 
 
20. (8 p) La electroliza unei soluŃii apoase de ZnSO4, la catod are loc depunerea Zn 
concomitent cu degajarea H2. La un curent de 200 A, timp de 16 minute şi 5 secunde se obŃin 
0,9 moli Zn. CalculaŃi randamentul de curent pentru depunerea catodică a Zn precum şi 
volumul de H2 degajat în condiŃii normale. 
a) 95%; 3,36 L H2                             b) 45%; 1,12 L H2                                   c) 90%; 2,24 L H2       
d) 60%; 4,48 L H2                                 e) 45%; 4,48 L H2. 
 
 
 
 
 
Se dau:  
Mase atomice:      H − 1; O − 16; N - 14; Na − 23; Mg – 24; Cl − 35,5; C – 12; S − 32; Fe – 56; 
   Zn − 65,4; Hg – 201.               
Constante fizice:  R = 0,082 L atm mol-1 K-1;  F = 96500 C mol-1 
 
Timp de lucru 2 ore.  
Se acordă 10 puncte din oficiu. 


