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Notează termenul care completează corect afirmațiile următoare:
1. Ionii pozitivi se formează prin ........... de electroni;
2. Elementele chimice ai căror atomi formează ioni negativi au caracter chimic de
................;
3. În molecula de amoniac sunt ....... atomi de hidrogen și ....... atomi de azot;
4. În molecula de metan carbonul are valența ..........;
5. Valența unui element chimic depinde de .......... de electroni de pe ultimul strat
al atomilor săi.
Completează tabelul de mai jos, cu formulele, denumirile și masele moleculare ale
substanțelor din următorul șir: NaOH, CO, carbonat de calciu, HCl, acid sulfhidric,
oxid de fier (II), Fe2O3, azotat de potasiu, SO3, hidroxid de calciu, HNO3, clorură de
calciu, KOH, acid sulfuric.
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O substanță A are compoziția procentuală masică 31,83% K, 28,97% Cl și restul O.
a. Determină formula chimică a substanței;
b. O probă din substanța A are masa 544,44 g și conține 10% impurități, procente
masice. Calculează masa de potasiu, în grame, din probă;
c. Determină concentrația procentuală a soluției obținute prin dizolvarea substanței
pure B într-o cantitate de apă ce conține 12,044  1025 molecule.
O probă ce conține un amestec de clorură de sodiu și clorură de potasiu, în raport
molar NaCl:KCl = 2:1, cântărește 38,3 kg.
a. Determină cantitatea, în moli, de clorură de sodiu și clorură de potasiu din probă;
b. Calculează procentul molar și masic de cloruri din probă.
Nitroglicerina se prepară prin tratarea glicerinei cu amestec nitrant, care se obține
prin amestecarea unor soluții concentrate de acid azotic și acid sulfuric. Pentru a
prepara 2 kg amestec nitrant ce conține 31,5% acid azotic (procente masice), se
amestecă o soluție de acid sulfuric 98% și o soluție de acid azotic 63%.
a. Calculează masa soluției de acid sulfuric necesară pentru prepararea celor 2 kg de
amestec nitrant;
b. Determină cantitatea (în moli) de acizi din amestec.

