Fișă de lucru
Soluţii apoase de acizi (tari şi slabi) şi de baze (tari şi slabe): HCl, H 2CO3,HCN, NaOH,
NH3.Cupluri acid-bază conjugată.

Subiectul I
1. În reacţia de ionizare în soluţie apoasă a acizilor tari se formează ionul ........(hidroniu/ hidroxid).
2. Iodura de potasiu este ………………. în apă (solubilă/ insolubilă).
3. Concentraţia molară a unei soluţii de acid tare monoprotic total ionizat în soluţie apoasă cu pH =
5 este: a. 5M b. 0,00001M c. 9M d. 0,5M
4. Concentraţia molară a unei soluţii de HCl cu pH = 2 este : a. 2 moli/L b. 10 -1 moli/L c. 0,2
moli/L d. 0,01M
5. Fenolftaleina, în mediu bazic se coloreazǎ în: a. albastru b. roşu-carmin c. verde d. Galben
6. În reacţia de ionizare în soluţie apoasă, bazele tari formează ionul ……..(hidroniu/ hidroxid).
7. Acidul clorhidric este practic …………………. în soluţie apoasă diluată (ionizat/ neionizat).
8. Produsul ionic al apei: a. este egal cu 10-7 mol/ L b. este egal cu 14 mol/ L
c. este constant la orice temperatură d. are valoarea 10 -14 mol2/ L2, la 250C.
9. Apa este solvent pentru substanţele cu structuri ……… (nepolare/ polare).
10. La ionizarea acidului clorhidric în apǎ, în soluţia obţinutǎ , concentraţia ionilor hidroxid
este mai ………….. decât concentraţia ionilor hidroniu (mare/ micǎ).
Subiectul II
1. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinute prin diluarea a 200g soluţie
H2SO4 98% cu 100g apă.
2. Amoniacul reacţioneazǎ cu acidul clorhidric şi formeazǎ clorura de amoniu (NH 4Cl).
Determinaţi volumul (litri) soluţiei de acid clorhidric de concentraţie molarǎ 0,5M, care
reacţionează stoechiometric cu doi moli de NH3.Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.
3. a. Notaţi formula chimicǎ a unei baze mai slabe decît hidroxidul de sodiu.
b. Notaţi formula chimicǎ a acidului conjugat apei.
4. a. Scrieţi o ecuaţie a unei reacţii chimice prin care să demonstraţi urmǎtoarea afirmaţie:
bazele tari deplasează bazele slabe din sărurile lor.
b. Precizaţi culoarea fenolftaleinei în mediu acid, respectiv în mediu bazic.
c. O probă de lichid pancreatic are pH=8. Calculaţi concentraţia ionilor hidroniu, [H3O+] în
acest lichid biologic.
5. Reacţioneazǎ 150 mL soluţie HCl de concentraţie molarǎ 10-1 M cu o cantitate stoechiometricǎ de
soluţie NaOH de concentraţie molarǎ 2M.
a. Notaţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.
b. Calculaţi volumul (litri) de soluţie NaOH consumatǎ.
Subiectul III
1. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare în prima treaptă, a acidului sulfuric în apă.
b. Precizaţi natura legăturilor chimice din ionul H3O+.
2. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare în apă, în 2 trepte, a acidului carbonic (H2CO3).
b. Scrieţi expresia matematică a constantei de aciditate Ka pentru prima etapă de ionizare a
acidului carbonic.
c.Scrieți cuplurile acid-bază conjugată prezente în soluție
3. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice prin care se obţine reactivul Schweizer utilizând soluţii
de CuSO4, NH3 şi NaOH
se dau masele atomice : Na=23 ; O=16 ; Cl=35,5 ; H=1; N=14 ; S=32

