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1. Completați spațiile libere din următoarele afirmații: 

a) Bazele sunt substanțe ............................ alcătuite dintr-un atom de .................... și una sau mai 

multe grupări ........................... în funcție de valența ......................... . 

b) Formula generală a bazelor este .................................. . 

c) Reacția dintre o bază și un acid se numește reacție de ........................................ și este o reacție 

de .............................. înlocuire. 

d) La stingerea varului se .................... o cantitate mare de căldură, deci este o reacție .................. .   

e) Soluțiile bazelor ........................... turnesolul și ............................. fenolftaleina. 

2. Scrie formulele hidroxizilor: de sodiu, de magneziu, de fier (III), de calciu, de cupru (II). 

3. Corectează greșelile din scrierea următoarelor formule: Al(OH)2, ZnOH, Cu(OH)3, MgOH 

4. Se dau elementele:
1

32

16 E ; 
2

40

20 E ; 
3

39

19 E . 

a) Care dintre aceste elemente pot forma baze? 

b) Scrieți formulele bazelor respective și denumiți-le. 

5. Calculați raportul atomic și raportul de masă  pentru următoarele substanțe chimice: hidroxid de 

potasiu, hidroxid feros, hidroxid de calciu. 

6. Câte grame sunt conținute în: 

a) 1,5 moli de Al(OH)3 

b) 0,03 kmoli de KOH 

c) 1000 moli de Ba(OH)2 

7. Ce cantitate de NaOH conțin 230g sodiu? 

8. Se dau următoarele substanțe: CuSO4, NaOH, Na, H2O, FeCl3, Na2O. Folosind aceste substanțe, scrie 

ecuațiile reacțiilor în urma cărora se obțin baze. 

9. O soluție de clorură de fier (III) se tratează cu 0,02 moli hidroxid de sodiu. Peste precipitatul format 

se toarnă acid sulfuric. Ce sare s-a format în final și în ce cantitate? 

10. Completează produșii reacțiilor chimice de mai jos și stabilește coeficienții stoechiometrici: 

a) Na  +  H2O→ ..................... + ......................... 

b) CaO + H2O→ ................................... 

c) CuSO4  + NaOH → ............................ + ............................. 

d) CO2 + Ca(OH) 2→ ............................... + ............................ 

e) KOH + H2SO4→ ............................. + ............................... 



• Reacția numită stingerea varului este ___ 

• Reacția în care se folosește potasa caustică este ___ 

• Reacția de tulburare a apei de var este ___ 

• Reacția în care se obține soda caustică este ___ 

• O bază insolubilă se obține din reacția ___ 

11. Ce masă de soluție de NaOH de concentrație 20% se poate obține din 4 moli Na2O în urma tratării 

acestuia cu apă? 

12. Se descompune termic 864 kg CaCO3 cu 20% impurități. Jumătate din dioxidul de carbon rezultat 

din reacție se barbotează într-o soluție de sodă caustică. Să se calculeze cantitatea de carbonat de sodiu 

rezultată exprimată în grame și moli. 

13. Ce cantitate de soluție de H2SO4 de concentrație 49% este necesară pentru neutralizarea a 60g 

soluție de KOH de concentrație 20% ? 

14. Calculați volumul de soluție de HCl de concentrație 36,5% cu densitatea 1,18 g/cm3 necesar 

neutralizării a 2 moli Ca(OH)2. 

15. Se dă schema: 

Na + H2O → a + b↑ 

a + HCl → d + e 

a + CO2 → f + e 

a + CuSO4 → j↓ + m 

Se cere: a. substanțele corespunzătoare literelor a ... m; 

              b. să se scrie ecuațiile reacțiilor chimice cuprinse în schemă; 

              c. să se precizeze tipul fiecărei reacții. 

16. 140 g NH4Cl de puritate 80% reacționează cu Ca(OH)2. Calculați volumul de gaz care se obține 

măsurat în condiții normale. 

17. 400 g soluție de HCl de concentrație 20% reacționează cu 400 g soluție de sodă caustică de 

concentrație 20%. Determină: 

a)  ce substanță este în exces și în ce cantitate; 

b)  concentrația procentuală a soluției finale. 

18.  2,3 g de Na se introduc în 200 g soluție NaOH de concentrație 10%. Se cere: 

a) concentrația procentuală a soluției rezultate; 

b) volumul de soluție de H2SO4 de concentrație 40% (ρ = 1,307 g/cm3) necesar neutralizării 

bazei. 

19. O bază cu raportul masic Ca:O:H de 20:16:1 reacționează cu o soluție de 292 g soluția acid de 

concentrație 25%, rezultând o halogenură cu masa moleculară 111. Se cere: 

a) indicați halogenura; 

b) calculați concentrația procentuală a soluției rezultate. 



20. Se adaugă 100 g soluție H2SO4 de concentrație 5% la 100 g soluție NaOH de concentrație 5%. 

Neutralizarea este completă? Dacă nu, stabiliți dacă soluția este acidă sau bazică. 

 

Se dau: ACa = 40, AC = 12, AO = 16, ANa = 23, AH = 1, AK = 39,  AAl = 27,  AS = 32, ACl = 35,5,  

AN = 14, ABa = 137, AFe = 56 

 

 


