FIȘĂ RECAPITULARE
CLASA a IX-a

1. Calculează câți litri de clor, la 30˚C și 850 mmHg, se obțin din 200 g clorură de sodiu, în
reacția:
NaCl + H2SO4 + MnO2  Na2SO4 + MnCl2 + Cl2 + H2O
2. Un amestec de două gaze monoatomice A și B, în raport molar de 1:3, are densitatea relativă
în raport cu hidrogenul egală cu 47,875, iar diferența dintre masele lor moleculare este 47.
a. Identifică cele două gaze A și B;
b. Caculează presiunea exercitată de amestecul gazos, dacă acesta se află într-un cilindru
cu capacitatea de 20 litri, la 25˚C, masa amestecului fiind 3,875 kg;
c. Ce masă de gaz ar trebui evacuată pentru ca presiunea din recipient să scadă până la 30
atm?
3. Se dizolvă 49,2 g cristalohidrat MgSO4  xH2O cu un conținut de 51,22% apă, în 174,8 ml apă
distilată. Determină: a. formula cristalohidratului; b. concentrația procentuală a soluției
obținute.
4. Pentru a schimba soluția de H2SO4 dintr-un acumulator cu plumb sunt necesari 2,38 l soluție
H2SO4 38% (ρ= 1,26 g/ml). Aceasta se obține prin amestecarea unei soluții de H2SO4 1 M (ρ=
1,049 g/ml) cu o soluție de H2SO4 49% (ρ= 1,385 g/ml). Determină:
a. Volumele soluțiilor amestecate;
b. Volumul soluției de acid sulfuric 98% (ρ= 1,84 g/ml), necesar preparării soluției 1 M care
a fost utilizată;
c. Volumul soluției de Ba(OH)2 2 M care neutralizează 1/10 din soluția utilizată în
acumulator.
5. La o anumită temperatură, într-un balon de 1 litru, se află inițial 0,298 moli de PCl3 și 8,7 
10-3 moli de PCl5. La echilibru se regăsesc 2  10-3 moli Cl2.
PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g)
Calculează concentrațiile la echilibru ale componenților și valoarea constantei de echilibru.
6. Se amestecă 200 mL de soluţie de HNO3 cu pH = 2 cu 100 mL de soluţie de HNO3 cu pH = 1.
Se cere să se calculeze concentraţia molară a soluţiei obţinute.
7. Acidul HClO4 este un acid tare.
a) Scrieti ecuaţia procesului de ionizare în soluţie apoasă
b) Calculaţi concentraţia ionilor hidroniu din soluţie, ştiind că s-au preparat 200 mL
soluţie plecând de la 20,1 g acid percloric.
c) Determinaţi pH-ul soluţiei.
8. Stabiliți coeficienții următoarelor reacții redox:
a. HNO3 + H2S  H2SO4 + NO + H2O
b. MnO2 + FeSO4 + H2SO4  MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
c. MnO2 + H2SO4 + KI  MnSO4 + K2SO4 + I2 + H2O
9. Un amestec de 120 g pilitură de fier și cupru reacționează cu 40 g soluție HCl 36,5%.
Calculează:
a. Volumul de gaz degajat;
b. Compoziția procentuală masică a amestecului de metale;
c. Masa de soluție de acid sulfuric 60% cu care reacționează amestecul de metale.

