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1. Argument didactic 

 

Noțiunea de pH nu este în prezent un termen de specialitate folosit doar în chimie. Am auzit cu toții 

despre ploile acide şi distrugerile pe care le provoacă acestea datorită modificării pH-ului apelor şi 

solului. Produsele cosmetice pe care le folosim au un pH optim pentru a produce efectele dorite. 

Plantele care ne înfrumusețează locuințele se dezvoltă şi cresc într-un sol mai acid sau mai bazic. În 

organismul nostru există un echilibru acido-bazic foarte bine controlat, alimentația şi stilul de viață al 

fiecăruia dintre noi determină adesea modificarea pH-ului lichidelor din organism generând 

dezechilibre care pot duce la îmbolnăviri. 

Consider că la ora actuală, cunoaşterea semnificației noțiunii de pH, de acid, bază sau reacție de 

neutralizare este în cele din urmă importantă în viața de zi cu zi pentru a acționa conștient şi eficient 

asupra organismului nostru şi asupra mediului înconjurător. 

Din punct de vedere didactic, definirea acizilor, bazelor, calcularea pH-ului unor soluții apoase, 

efectuarea titrărilor acido-bazice reprezintă competențe specifice  din curriculum-ul la disciplina 

chimie pe care elevii din clasele a IX-a trebuie să şi le formeze prin studiul unității de învățare „Soluții 

apoase de acizi şi baze”. 

Calcularea pH-ului unor soluții apoase, în cazul elevilor din clasele a IX-a este destul de dificilă 

folosind metodele clasice de predare-învățare, întrucât presupune utilizarea unor operații 

matematice pe care elevii nu le-au studiat la acel moment (logaritmarea concentrației ionilor *H+] din 

soluția apoasă). Pe de altă parte, realizarea experimentală a unei operații de titrare acido-bazică 

presupune nişte deprinderi de activitate practică pe care elevii din clasa a IX-a nu le au, iar timpul 

efectiv care poate fi alocat acestei teme (1 oră, maxim 2 ore) nu permite formarea acestor abilități şi 

deprinderi. Din acest motiv, de foarte multe ori experimentul clasic în cazul titrării acido-bazice este 

ineficient. 

Utilizarea unor experimente virtuale şi a instrumentelor puse la dispoziție de Windows 2007, ne-au 

permis o abordare diferită a noțiunilor de bază din această unitate de învățare, cu accent deosebit 

asupra aspectelor practice din viața cotidiană. 

Prelucrarea datelor înregistrate puse la dispoziția elevilor şi reprezentarea grafică a rezultatelor 

folosind Excel permite o implicare activă a elevului în însuşirea cunoştințelor, iar sarcinile de lucru pe 

care elevul trebuie să le rezolve asigură realizarea feedback-ului în privința formării competențelor. 



O astfel de abordare stimulează creativitatea elevului, care pe baza experimentelor prezentate poate 

imagina altele care să-i răspundă la diverse întrebări şi să-l ajute să înțeleagă importanța noțiunii de 

pH în interpretarea unor procese şi fenomene din viața de zi cu zi. 

În acelaşi timp elevul poate interpreta consecințele modificărilor de pH în diferite situații având ca 

punct de plecare reprezentările grafice ale rezultatelor înregistrate în experimentele efectuate.  

2. Ce este de fapt pH-ul? 

 

Pentru a explica noțiunea de pH pornim de la teoria protolitică a acizilor şi bazelor (Brönsted-

Lowry)care se bazează pe schimbul de ioni de hidrogen *H++ ce se produce în reacțiile acido-bazice. 

Conform acestei teorii acizii sunt substanțe care pun în libertate ioni de hidrogen *H+], iar bazele sunt 

substanțe care acceptă ioni *H++ în reacțiile cu acizii. 

Această comportare se poate urmări la dizolvarea acizilor şi bazelor în apă, când se produce schimbul 

de ioni [H+]. Astfel: 

un acid: HA  +  H2O   ↔  H3O+  +  A- 

o bază:  B  +  H2O   ↔  BH+  +  HO- 

Aceste reacții care se produc la dizolvarea acizilor, respectiv bazelor în apă sunt cunoscute sub 

denumirea de reacții de ionizare ale acizilor şi bazelor în soluții apoase. Se observă în aceste reacții 

de ionizare că H2O se comportă în funcție de mediu atât ca acid, cât şi ca bază. O astfel de substanță 

are caracter amfoter şi este un amfolit acido-bazic. 

Un alt aspect important de subliniat în reacțiile de ionizare în soluție apoasă este cel legat de gradul 

de ionizare al unui acid sau al unei baze care determină tăria sa. Unele reacții de ionizare în soluție 

apoasă sunt reversibile, altele sunt totale; în funcție de aceasta, acizii şi bazele se împart în acizi 

(baze) slabi, respectiv acizi (baze) tari. 

 Un acid tare este total ionizat în soluție apoasă, ceea ce înseamnă că *H+] = cMacid. Acizii slabi sunt 

ionizați parțial, deci *H+] < cMacid. Practic aciditatea unei soluții se poate aprecia dacă se cunoaşte 

concentrația ionilor de hidrogen *H++, pe care acesta îi pune în libertate în soluția apoasă. O 

concentrație mare de *H++  este caracteristică unei soluții puternic acide; cu cât scade concentrația 

[H++  scade şi aciditatea soluției respective. 

Aprecierea acidității unei soluții utilizând valorile *H++  este destul de complicată matematic, motiv 

pentru care s-a introdus noțiunea de pH = -log [H+]. Valorile pH-ului cuprinse între 0-14 dau informații 

simple şi exacte asupra caracterului acido-bazic al soluțiilor. 

De fapt, noțiunea de pH a fost introdusă în anul 1909, de către chimistul danez S. Sörensen,  pentru a 

măsura concentrația ionilor de hidrogen dintr-o soluție apoasă. pH- ul a fost definit ca fiind 

logaritmul zecimal cu semn schimbat al concentraţiei ionilor de hidrogen.  

 



 

Valoarea pH-ului este utilizată, în general, pentru a indica proprietățile acide sau bazice ale unor 

medii lichide. La concentrații mari ale ionilor de hidrogen soluția are proprietățile acidului, iar la 

concentrații mici soluția are proprietăți alcaline. La variația concentrației ionilor de hidrogen de la 

valori minimale la valori maximale, soluția se schimbă de la un caracter  puternic alcalin până la un 

caracter puternic acid.  

Cu cât pH-ul este mai aproape de 0, lichidul este mai acid, astfel încât la valoarea 0 găsim, de 

exemplu, acizii puternici, precum acidul sulfuric. Oțetul are pH-ul 3, sucul de portocale 3,5 iar cafeaua 

5. Creşterea pH-ului într-o soluție, corespunde micşorării concentrației ionilor de hidrogen în ea, 

întrucât la variația pH-ului cu o unitate numărul ionilor de hidrogen se schimbă de 10 ori, cu două 

unități de 100 de ori, etc. În soluțiile care se întâlnesc în practică pH-ul nu scade sub valoarea 2 şi nici 

nu depăşeşte valoarea 10. Există însă acizi concentrați, la care pH-ul poate scădea până la -2  şi soluții 

alcaline concentrate cu pH-ul  mai mare decât 15. 

3. Reacţii de neutralizare 

Reacția dintre un acid şi o bază este o reacție de neutralizare. Ținând seama de faptul ca reactanții 

sunt disociați, se poate reprezenta neutralizarea dintre acidul cel mai puternic din soluția apoasă şi 

baza cea mai puternică ca fiind: 

H3O+  +  OH-  ↔  2 H2O 

Reacțiile de neutralizare pot avea loc între: 

 un acid tare şi o bază tare;  
 un acid tare şi o bază slaba;  
 un acid slab şi o bază tare; 
 un acid slab şi o baza slabă. 

Exemplu clasic de neutralizare a unui acid tare cu o baza tare îl oferă reacția:  

 

HCl + NaOH = NaCl + H2O 

 

Titrarea este o metodă utilizată pentru a determina concentrația unei substanțe dintr-o 

soluție prin reacția sa completă cu o altă soluție de concentrație cunoscută, numită soluţie standard. 

Metoda se utilizează şi pentru determinarea acidității unei soluții prin neutralizarea sa  cu o bază. 

Operația de titrare se execută astfel: se măsoară cu biureta într-un flacon conic, un anumit 

volum de soluție de concentrație cunoscută, se diluează cu apă distilată până la un volum de cca 100 

cm3 şi se adaugă câteva picături din soluția de indicator. Se umple o altă biuretă cu soluția a cărui 

titru  (concentrație) urmează să fie stabilită; din aceasta, se adaugă treptat la soluția pregătită în 



flaconul conic, până la schimbarea culorii indicatorului. La  începutul titrării, adăugarea soluției se 

face mai repede, iar către sfârşitul acesteia, picătură cu picătură. În tot timpul titrării soluția se agită 

prin rotirea flaconului. Dacă rămân picături pe gâtul sau pereții flaconului, acestea se spală imediat 

cu apă distilată din stropitor. 

            Titrarea se consideră exactă dacă schimbarea de culoare a soluției titrate la sfârşitul 

determinării, are loc la adăugarea unei singure picături în plus din soluția de concentrație cunoscută 

peste punctul de echivalență. 

4. Titrarea în prezentare Microsoft PowerPoint 2007 

 

Vom descrie câteva facilități oferite de Microsoft PowerPoint 2007, pe care le-am utilizat în realizarea 
prezentării  intitulate pH.pptx, pe care o puteți accesa aici. 

Prima dintre ele se referă la utilizarea de teme și de stiluri rapide. Office PowerPoint 2007 este 
însoțit de teme, aspecte și stiluri rapide noi, care oferă o paletă largă de opțiuni atunci când formatați 
prezentările. În trecut, formatarea unei prezentări lua mai mult timp, deoarece trebuia să alegeți 
opțiunile de culoare și stil individual pentru tabele, diagrame și reprezentări grafice și să vă asigurați 
că acestea se potrivesc unele cu altele. Temele simplifică procesul de creare a prezentărilor 
profesionale. Doar selectați tema dorită, iar PowerPoint 2007 face restul. Cu un singur clic, fundalul, 
textul, reprezentările grafice, diagramele și tabelele se modifică pentru a reflecta tema selectată, 
asigurându-se că toate elementele din prezentare sunt complementare. Și, mai ales, se poate aplica 
aceeași temă pe care o aplicați în prezentare la un document Microsoft Office Word 2007 sau la o 
foaie de lucru Microsoft Office Excel 2007. 

După aplicarea temei la prezentare, galeriile Stiluri rapide se modifică pentru a se adapta la acea 
temă specifică. Ca rezultat, toate noi reprezentări grafice SmartArt, tabelele, diagramele, WordArt 
sau text pe care le inserați în prezentare se potrivesc automat cu tema existentă. Prin culori temă 
consistente, toate materialele pot avea un aspect relevant și profesional. 

În Office PowerPoint 2007, nu mai sunteți legat de aspectele predefinite. Acum, aveți posibilitatea să 
creați propriile aspecte particularizate, care pot conține oricât de mulți substituenți; elemente cum ar 
fi diagrame, tabele, filme, imagini, elemente grafice SmartArt și miniaturi; și chiar mai multe seturi de 
coordonatori de diapozitive cu aspecte particularizate pentru diverse subiecte de diapozitiv. De 
asemenea, aveți posibilitatea să salvați aspectele pe care le particularizați și creați, pentru utilizare 
ulterioară. Aspectele se utilizează la aranjarea obiectelor și a textelor într-un diapozitiv. Un aspect 
reprezintă o parte a unui coordonator de diapozitive, care definește amplasarea informațiilor pentru 
un conținut care urmează să apară într-un diapozitiv. Aspectele conțin substituenți care, la rândul lor, 
conțin texte, cum ar fi titluri sau liste marcate, și conținuturi de diapozitive, cum ar fi grafice 
SmartArt, tabele, diagrame, imagini, forme și miniaturi. Dacă substituenții de texte și obiecte se pot 
adăuga la un aspect sau la un coordonator de diapozitive, substituenții nu se pot adăuga direct la 
diapozitiv. 

Microsoft Office PowerPoint 2007 include cinci aspecte predefinite, standard, dar este posibil să 
creați aspecte particularizate care să corespundă nevoilor de organizare specifice ale dvs. Persoanele 
care creează prezentări în firma dvs. au posibilitatea să utilizeze fie aspectele predefinite, fie pe cele 
particularizate la crearea prezentărilor.  
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O prezentare poate conține unul sau mai mulți coordonatori de diapozitive. Fiecare coordonator de 
diapozitive conține unul sau mai multe aspecte care formează un șablon. Fiecare șablon poate 
conține informații temă, cum ar fi culori, efecte, fonturi, stiluri de fundal de diapozitiv și informații 
implicite care descriu felul în care temele sau alte informații de formatare sunt aplicate la conținutul 
diapozitivelor. 

Aspectele standard 

Aspectele standard disponibile în Office PowerPoint 2007 se aseamănă cu acelea disponibile în 
PowerPoint 2003 și în versiunile PowerPoint mai vechi. 

Când deschideți o prezentare necompletată în PowerPoint, apare aspectul implicit denumit 
Diapozitiv titlu, dar există și alte aspecte standard pe care aveți posibilitatea să le aplicați și să le 
utilizați. 

Dacă nu găsiți un aspect standard care să vă convină sau care să corespundă intențiilor autorilor din 
firmă ai prezentării, aveți posibilitatea să creați un aspect particularizat.  

Aveți posibilitatea să creați aspecte particularizate reutilizabile care să specifice numărul, 
dimensiunea și locația substituenților, conținuturi de fundal și proprietăți opționale pentru nivelul 
diapozitivului și al substituentului. De asemenea, aspectele particularizate se pot distribui ca parte a 
unui șablon, prin urmare, nu veți mai pierde timp prețios decupând și lipind aspectele în diapozitive 
noi sau ștergând conținutul unui diapozitiv pe care intenționați să îl utilizați împreună cu alte 
conținuturi noi sau diferite. 

Tipurile de text și substituenții bazați pe obiect care se pot adăuga la construirea aspectului 
particularizat: 

 Conținut  
 Textul  
 Imagine  
 Diagramă  
 Tabel  
 Diagramă  
 Media  
 Miniatură 

Dacă nu găsiți un aspect standard convenabil, aveți posibilitatea să adăugați și să particularizați un 
aspect nou.  

Pentru a adăuga un aspect, deplasați-vă la vizualizarea Coordonator de diapozitive, adăugați un 
aspect nou, adăugați substituenți specifici pentru texte și obiecte, apoi salvați prezentarea ca fișier 
șablon (.potx). 

1. Pe fila Vizualizare, în grupul Vizualizări prezentări, faceți clic pe Coordonator de diapozitive.  
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2. În panoul care conține coordonatorul de diapozitive și aspectele, faceți clic pe o locație de 
sub coordonatorul de diapozitive, unde doriți să adăugați aspectul nou.  

3. Pe fila Coordonator de diapozitive, în grupul Editare coordonator, faceți clic pe Inserare 
aspect.  

4. Alegeți una sau mai multe dintre următoarele variante:  

 Pentru a elimina un substituent implicit de care nu aveți nevoie, faceți clic pe bordura 
substituentului, apoi apăsați DELETE.  

 Pentru a adăuga un substituent, procedați astfel:  

1. Pe fila Coordonator de diapozitive, în grupul Aspect coordonator, faceți clic pe 
săgeata de lângă Inserare substituent, apoi faceți clic pe un substituent.  
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2. Faceți clic pe o locație din aspect, apoi glisați pentru a trasa substituentul.  

Observație! Pentru a redimensiona un substituent, glisați unul dintre colțurile bordurii sale. 

 

5. Faceți clic pe butonul Microsoft Office , faceți clic pe Salvare ca.  

6. În caseta Nume fișier, tastați un nume de fișier sau acceptați numele de fișier sugerat.  



7. În lista Tip fișier, faceți clic pe Șablon PowerPoint, apoi faceți clic pe Salvare. 

 

Observație! Aspectul pe care l-ați adăugat și particularizat va apărea în lista de aspecte standard, predefinite, 
aflată în Vizualizarea normală de pe fila Pornire, în grupul Diapozitive. 

Pentru   aplicarea unui anumit aspect: 

1. În panoul care conține filele Schiță şi Diapozitive, faceți clic pe fila Diapozitive.  
2. Faceți clic pe diapozitivul la care doriți să aplicați un aspect.  
3. Pe fila Pornire, în grupul Diapozitive, faceți clic pe un aspect. 

Pentru aplicarea unui stil rapid, selectați porțiunea de text dorită, apoi apelați la Stiluri rapide 
din galeria Desen, după cum puteți observa în imaginea următoare. 



 

A doua facilitate pe care o vom descrie pe scurt este inserarea de tabele cu aspect profesionist. 

Pentru aceasta selectați diapozitivul la care doriți să adăugați un tabel.  

1. În fila Inserare, în grupul Tabele, faceți clic pe Tabel.  

 

2. Aveți următoarele variante:  
 Deplasați indicatorul pentru a selecta numărul de rânduri și coloane dorit, apoi faceți 

clic.  
 Faceți clic pe Inserare tabel, apoi introduceți un număr în listele Număr coloane și 

Număr rânduri. 
3. Pentru a adăuga un text în celulele de tabel faceți clic pe o celulă, apoi introduceți textul.  

După ce introduceți textul, faceți clic în afara tabelului. În acest tabel am introdus datele 
experimentale obținute la titrarea acidului clorhidric cu hidroxid de sodiu. 



 

Astfel am obținut tabelul din imaginea următoare: 

 

Pentru realizarea curbei de titrare am utilizat Inserare Digramă care deschide fereastra de dialog 
din imaginea următoare, unde vom alege un grafic de tip XY digramă prin puncte. 

 



 

La deschiderea următoarei ferestre de dialog vom completa valorile necesare, ca în imaginea 
următoare. 

 

După aplicarea de Stiluri rapide potrivite curba de titrare va arăta ca în imaginea care urmează. Acum 

ne punem problema alegerii unei animații care să ducă la apariția succesivă a punctelor din curba de 

titrare. Vom apela la Animaţii, apoi la Animații particularizate, de unde vom alege animația dorită. 



 

Pentru că ne dorim ca animația să pornească după categoriile din diagramă, adică ele să apară pe 

rând, vom face clic dreapta pe animația stabilită, apoi vom alege Opţiuni efect ca în imaginea 

următoare. 

 

Rezultatul este vizibil la rularea diapozitivului cu numărul 12. 



Ultimul aspect pe care îl menționăm este crearea unei hiperlegături din diapozitiv spre un site web. 

Pentru aceasta am selectat textul pe care se realizează legătura, apoi clic pe Insert,  Hyperlink. La 

deschiderea ferestrei de dialog din imaginea următoare am completat URL-ul  site-ului dorit, apoi OK. 

 

 Încercați să creați prezentări PowerPoint 2007 pentru a vă ilustra proiectele și 
secvențele expozitive ale lecțiilor dumneavoastră! 

5. Dicţionar de termeni: 

 

acid – specie chimică, capabilă de a pune în libertate(ceda) ioni de hidrogen *H+] ; 

amfoter – caracter pe care-l prezintă substanțele care în funcție de mediul în care se găsesc se 

comportă ca acizi sau ca baze; 

bază – specie chimică, capabilă de a accepta ioni de hidrogen [H+] ; 

indicator acido-bazic – substanță organică cu proprietatea de a-şi modifica culoarea în funcție de 

caracterul acido-bazic al mediului în care se găseşte; 

neutralizare – reacția dintre un acid şi o bază; 

punct de echivalență – pH = 7, mediu neutru care corespunde neutralizării complete într-o reacție 

acid-bază; 

titrare – operația de determinare a concentrației de acid (sau bază) dintr-o soluție, utilizând o soluție 

de bază (sau acid) cu concentrația cunoscută şi un indicator acido-bazic; 

viraj – intervalul de pH în care se produce modificarea culorii unui indicator acido-bazic 


