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SOLUŢII APOASE DE ACIZI ŞI BAZE 

REACŢII ACIDO-BAZICE 

INTRODUCERE 

Amintește-ți noțiunile referitoare la acizi și baze studiate în gimnaziu și completează spațiile punctate: 

Acizi Baze (hidroxizi) 

– compuşi formaţi din atomi de hidrogen şi un radical acid: 

Formula generală a acizilor:  HnA, unde A este radicalul, iar 

n este valenţa metalului. 

Exemple: HCl, H2S, H2SO4, HNO3 

-ionizează în soluţie apoasă  

ex. HCl + H2O →H3O+ + Cl-;  

- sunt electroliţi; 

-înroşesc turnesolul și metilorage-ul şi nu modifică 

culoarea fenolftaleinei; 

Clasificare 

1. După compoziţia lor, exprimată prin prezenţa sau absenţa 

atomilor de oxigen, acizii se împart în: 

- hidracizi - acizi care nu conţin atomi de oxigen   

Exemple: ..........................................................                                                                 

- oxoacizi - acizi care conţin în compoziţia lor atomi de 

oxigen  

Exemple: ..........................................................                      
2. După numărul atomilor de hidrogen din moleculă care 

pot fi cedaţi, acizii se pot clasifica în: 

- acizi monobazici (monoprotici) - care pot ceda un singur ion 

de hidrogen (proton) Ex: HCl, HNO3, CH3-COOH etc.  

- acizi polibazici (poliprotici) - pot ceda doi ioni sau mai mulți 

ioni de hidrogen (protoni) Ex: H2SO4, H2CO3, H3PO4 etc. 

Reacții ale acizilor 

1. Reacţionează cu metalele active formând săruri, cu 

degajare de hidrogen, conform schemei:  

metal + acid → sare + hidrogen 

Ex.  

Zn + HCl → .......................................................... 

Mg + H2SO4→....................................................... 

Observație: metalele situate după hidrogen în seria 

reactivităţii chimice a metalelor nu înlocuiesc hidrogenul din 

acizi. Unele dintre aceste metale reacţionează cu unii oxoacizi 

(H2SO4, HNO3) conform schemei generale: 

metal + acid → sare + oxid de nemetal + apă 

Cu +   H2SO4 →........................................................ 

Cu + HNO3 → ......................................................... 

2. Reacționează cu sărurile și scot acizii mai slabi din 

sărurile lor conform schemelor generale: 
acid tare+ sare de acid slab → sare de acid tare+acid slab 

CaCO3 + HCl → ...................................................... 

CaCl2 + H2CO3 → Nu are loc! 

3. Reacționează cu baze/oxizi bazici formând săruri  (reacție 

de neutralizare); 

H2SO4 + KOH → ...................................................... 

HCl + CuO → .......................................................... 

H2SO4 + Fe(OH)2 → ................................................. 

4. Unii oxoacizi slabi nu sunt stabili în stare pură, suferind 

reacţii de descompunere: 

H2CO3 → H2O + CO2 ↑ 

H2SO3 → H2O + SO2↑ 

– compuşi ce conţin metal şi grupe hidroxid:  

Formula generală a bazelor:  Me(OH)n, unde n este 

valenţa metalului. 

Exemple: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3. 

-disociază în soluţie apoasă  

ex. NaOH →  Na+ + HO- ;  

- sunt electroliţi; 

-albăstresc turnesolul, colorează în galben metilorage-ul  

şi înroşesc fenolftaleina; 

Clasificare 

1. După solubilitatea lor în apă: 

- Baze solubile, care se dizolvă în apă (exemple: NaOH, 

KOH, Ba(OH)2); 

- Baze insolubile, care nu se dizolvă în apă (exemple 

Zn(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3) 

2.După numărul grupărilor hidroxil din moleculă:  

- baze monoacide (monoprotice) – care pot accepta un singur 

ion de hidrogen (exemple: NaOH, NH3) 
- baze poliacide (poliprotice) – care pot accepta doi sau mai 

mulți ioni de hidrogen (exemple: Fe(OH)3, Al(OH)3) 

Reacții ale bazelor 

1. Reacționează cu sărurile și scot bazele mai slabe din 

sărurile lor (Bazele solubile reacţionează cu sărurile 

solubile ale metalelor care formează baze insolubile); 

bază solubilă + sare 1 → sare 2 + bază insolubilă 

Exemple: 

NaOH + CuSO4 → ......................................... 

KOH + AlCl3 → ............................................ 

Al(OH)3 + CaCO3 → Nu are loc! 

2. Reacționează cu acizii/oxizi acizi formând săruri – 

reacție de neutralizare conform schemelor generale: 

a. acid + bază → sare + apă 

Ex: 

H2SO4 + KOH → ....................................................... 

HCl + Ca(OH)2 → .......................................................... 

b. bază + oxid acid → sare + apă 

NaOH + CO2 → . ........................................................... 

Mg(OH)2 + SO3 → ......................................................... 

3. Reacţia de descompunere a unor baze (unelebaze 

insolubile şi unele baze solubile suferă reacţii de 

descompunere la încălzire, cu formare de oxizi): 

Cu(OH)2  CuO + H2O↑ 

2 Al(OH)3  Al2O3 + 3 H2O↑ 

Ca(OH)2  CaO + H2O↑ 
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Accesează link=urile: https://www.youtube.com/watch?v=lsrNwXIb_j8 

                                 https://www.youtube.com/watch?v=5j2YOcM2ZFc 
Realizează o sinteză referitoare la acizi, utilizând informații cunoscute de tine și selectate din filmulețele vizionate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Probleme 

1. Completează următorul tabel cu următoarele specii: HI, KOH, Al(OH)3, H2SO4, HClO4,   H3PO4, LiOH, Ca(OH)2           

ACIZI  BAZE 

Monoprotici 

(monobazici) 

Poliprotici 

(polibazici) 

Monoprotice 

(monoacide) 

Poliprotice 

(poliacide) 

HNO3 H2CO3 NH3 Mg(OH)2 

    

    

 

2. Prin acţiunea acidului unei soluții de clorhidric de concentrație 2M asupra calcarului de puritate 80%, au rezultat 44,8 L 

CO2. Se cere:  a) cantitatea de calcar utilizată, dacă 10% din acesta nu reacționează; b) volumul de soluţie acid clorhidric 

necesar C). Columul de gaz degajat la preiunea de 10 atm și 270C. 

3. Se obţine 22,2g CaCl2, prin tratarea cu  soluţie de HCl a carbonatului de calciu de puritate 80%. Se cere: a) cantitatea de 

carbonat de calciu impur utilizată; b) cantitatea de soluţie  HCl 36,5% consumată. 

4. Se descompun termic 5 kg piatră de var cu 10% steril. Dioxidul de carbon rezultat se absoarbe complet într-o soluţie NaOH 

20%  cu densitatea 1,23g/cm3 obţinându-se o sare neutră. Calculaţi volumul şi concentrația molară a soluţiei de NaOH 20%. 

5. Pentru reacţia de neutralizare se utilizează 100 cm3 soluţie KOH 80% cu densitatea 1,4g/cm3şi 100 cm3 soluţie HCl 73 % 

cu densitatea 1,25g/cm3. Se cere: a) să se arate dacă neutralizarea este totală; b) ce  cantitate  de  sare  rezultă  din reacţie? 

6. În 980g soluţie  H2SO4 20% se introduc 72g Mg. Se cere: a) ce substanţă este în exces şi cu cât; b) să se calculeze volumul 

gazului degajat (c.n.).  
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