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TEST DE EVALUARE PE TEMA: 

„Apa. Soluţiile. Disociaţia electrolitică” 

Varianta - I  

 

1. Termină ecuaţiile reacţiilor ce prezintă proprietăţile chimice ale apei. Stabileşte coeficienţii. 

Numeşte substanţele finale. 

a) Ca + H2O → 

b) Na2O + H2O → 

c) SO3 + H2O → 

2. Marchează prin încercuire, afirmaţiile de mai jos: A – cele adevărate, F – cele false 

A  F  soluţiile neelectroliţilor conduc curentul electric; 

A  F  acidul clorhidric disociază în ioni de H
+
 şi ioni de clorură, Cl

-
; 

A  F   ionii negativi se numesc cationi; 

A  F   disocierea este un proces reversibil; 

A  F   apa distilată nu conduce curentul electric; 

A F    bazele disociază în cationi de metal şi anioni de hidroxil; 

A F    bazele sunt caustice, săpunoase la pipăit; 

A F    în soluţia de acizi fenolftaleina se colorează în zmeurie; 

A F    hidroxidul de potasiu este un electrolit tare; 

A F    sărurile de CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 condiţionează duritatea apei permanentă. 

3. Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice în formă moleculară, ionică completă şi ionică redusă dintre 

următoarele substanţe: 

a) clorură de amoniu şi hidroxid de sodiu; 

b) clorură de bariu şi sulfat de potasiu; 

c) hidroxid de magneziu şi acid clorhidric. 

4. Rezolvă problema: Permanganatul de potasiu, KMnO4 sub formă de soluţie, are proprietăţi 

antiseptice şi poate fi utilizat la muşcătura de şarpe. Calculează compoziţia procentuală a soluţiei 

formate din 25 g permanganat de potasiu şi 475 g apă. 

 

5. Ce aplicaţii practice are soluţia de clorură de sodiu ? 
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TEST DE EVALUARE PE TEMA: 

„Apa. Soluţiile. Disociaţia electrolitică” 

Varianta – II 

 

1. Termină ecuaţiile reacţiilor ce prezintă proprietăţile chimice ale apei. Stabileşte coeficienţii. 

Numeşte substanţele finale. 

d) K + H2O → 

e) BaO + H2O → 

f) P2O5 + H2O → 

2. Marchează prin încercuire, afirmaţiile de mai jos: A – cele adevărate, F – cele false 

A  F  soluţiile electroliţilor conduc curentul electric; 

A F   despre tăria electroliţilor se poate trage concluzii după electroconductibilitatea lor; 

A  F  hidroxidul de sodiu disociază în ioni de sodiu şi ioni hidroxil; 

A  F   ionii pozitivi se numesc anioni; 

A  F   disocierea este un proces de desfacere în ioni; 

A  F   apa distilată conduce curentul electric; 

A F    sărurile disociază în cationi de metal şi anioni de radical acid; 

A F    în soluţia de baze fenolftaleina se colorează în zmeurie; 

A F    acidul acetic este un electrolit tare; 

A F    sărurile de Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 condiţionează duritatea apei temporară. 

3. Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice în formă moleculară, ionică completă şi ionică redusă 

dintre următoarele substanţe: 

d) carbonat de sodiu şi acid clorhidric; 

e) clorură de calciu şi azotat de argint; 

f) hidroxid de potasiu şi acid sulfuric. 

4. Rezolvă problema: Clorura de zinc, ZnCl2 sub formă de soluţie, se utilizează la îmbibarea 

lemnului pentru a nu putrezi. Calculează compoziţia procentuală a soluţiei formate din 60 g clorură 

de zinc şi 140 g apă. 

 

5. Ce aplicaţii practice are soluţia de sulfat de cupru? 

 


