
 
 

Concursul de chimie Lazăr Edeleanu 
Etapa municipală –2018 

Clasa a IX-a- real 
 
În grila de concurs răspundeţi prin marcarea literei răspunsului pe care îl consideraţi corect.  Marcarea literei se 
face printr-un X. Completarea grilei se face cu pix sau cerneală albastră.Nu se admit ştersături sau modificări în 
grilă. Ştersăturile sau modificările duc la anularea răspunsului la întrebarea respectivă.Pentru fiecare rãspuns 
corect se acordã 3 puncte. 
La următoarele intrebări, de la 1 la 10,  răspundeţi  cu: 

A. dacă numai  răspunsurile 1,2,3 sunt corecte; 
B. dacă numai  răspunsurile  1,3  sunt corecte 
C. dacă numai  răspunsurile  2,4  sunt corecte 
D. dacă numai  răspunsul  4  este  corect; 
E. dacă toate  cele 4 răspunsuri  sunt corecte  sau  false. 
 

1. Se dă următorul șir de transformări: 
        t0C         +H2                +H2SO4 conc        +NaOH                                              +NH3 
A  →    B              C                    D                 E(precipitat albastru)   →  F 

      Știind că substanța A conține 51,61% Cu și 9,67% C, despre substanța F sunt false afirmațiile: 
1) se denumește dihidroxidiamino cupru (I); 
2) ligandul este un anion; 
3) între ionul central și ligand se stabilesc legături ionice; 
4) între ionul complex și sfera exterioară se stabilesc legături covalente. 

 
2. Apreciați afirmațiile adevărate dintre: 

1) ionul Cs+ are raza  mai mare decât ionul Ti; 
2) electronii cedați de 18 g de aluminiu pot fi acceptați de 1 mol de molecule de fluor; 
3) razele ionice scad în ordinea P3->N3->O2-> F-; 
4) între atomii gazelor rare în stare lichidă se exercită numai forțe de dispersie LONDON. 

 
3. Sunt substanțe insolubile în apă: 

1)  NaOH, Ag2O, S8, C;                  2)  CuSO4, AgBr, PbI2; 
3)  SiO2, NaCl, NH4Cl, KCl;          4)  Au, AgCl, S8, Cu(OH)2. 

 
4.  Energia de ionizare: 

1) Se consumă la formarea ionilor pozitivi. 
2) Este cu atât mai mare cu cât metalul este mai reactiv. 
3) Este o proprietate periodică. 
4)Este mai mare la sodiu decât la argon. 
 

5. În legătură cu 84g soluție de NaOH 14,285%  sunt corecte fracțiile molare: 
1) XNaOH=0,069       2) XNaOH=0,33                3) XH2O=0,93                4) XH2O =0,67 
 

6. Referitor la o probă de potasiu de puritate 95,4% (procente de masă), impurificată cu K2O sunt corecte 
afirmațiile: 
1) în 50 de mg amestec se află 1672379• 1013 ioni O2-; 
2) raportul molar K: K2O= 50:1; 
3) 100 g amestec conține 2,664 moli K; 
4) 100 g amestec reacționează cu 2,488 moli apă. 

 



 
7. Afirmațiile adevărate sunt:  

1) metalele cu energie de ionizare mici au caracter metalic pronunțat; 
2) afinitatea pentru electroni variază în același mod cu caracterul nemetalic; 
3) odată cu scăderea afinității pentru electroni scade electronegativitatea; 
4) caracterul nemetalic și electronegativitatea variază invers proporțional. 
 

8. Următoarele afirmații sunt incorecte: 
1) vasele de bucătărie din aluminiu se pot curăța prin fierbere cu sodă de rufe; 
2) în condiții de presiune și temperatură identice, azotul are densitatea mai mare decât a oxigenului; 
3) numărul maxim de electroni necuplați ce pot exista în învelișul electronic al unui element plasat în 

perioada a patra este 6; 
4) hidroxidul de aluminiu se poate obține prin reacția pulberii de aluminiu cu apa, la cald. 

 
9. 150 mL soluție cu densitatea 1g/cm3 de HCl si H2SO4  in raport molar 1:2 se tratează cu 50g solutie de 

NaOH de concentratie 5%. Dupa reactie, hidroxidul de sodiu se afla in exces in amestecul rezultat, in 
procent de 0,75%. Concentratia solutiei initiale este: 
1) sol.HCl 0,45M, sol. H2SO4 0,25 M; 
2) sol.HCl 0,033 M, sol. H2SO4 0,066 M; 
3) sol.HCl 3,42%, sol. H2SO47,5%; 
4) sol.HCl 0,12%, sol. H2SO4 0,65%; 
 

10. Care dintre următoarele afirmații nu este corectă: 
1) hidroxidul de tetraaminocupru se numește cuproxan și se utilizează ca solvent pentru celuloză; 
2) ionul Fe3+ se identifică prin formarea albastrului de Berlin: Fe4[Fe(CN)6]3 ; 
3) hemul, substanța roșie din sânge este un complex de fer ce conține Fe2+; 
4) clorofila, substanța verde din plante, este un compus asemănător hemului, care conține ca metal legat 

complex nichelul. 
 

La întrebările 11 – 30 alegeti  un singur răspuns corect.  
 
11. Din 400 g soluție saturată la 100 0C de azotat de bariu, prin răcire la 40 0C, se depun 59,6 g azotat de 
bariu. Știind că solubilitatea azotatului de bariu la 100 0C este 34,2, concentrația soluției de azotat de bariu 
la 40 0C  este: 
a) 13,25%            b) 12,43%                c) 13,42%                 d) 12,93%          e) 14,22% 
 
12. Din 0,2 L soluție de NaOH de concentrație necunoscută se scot 0,05 L și se înlocuiesc cu apă distilată. 
Soluția rezultată se titrează până la neutralizare complete cu 50 mL HCl de concentrație 0,1M. 
Concentrația soluției inițiale de NaOH este: 
a)3·10-3 M        b) 3,15·10-3 M      c) 3,75·10-3 M     d) 3,33·10-3 M     e) 3,5·10-3 M 
 
13. Primul potențial de ionizare scade în ordinea: 
a)Sr, Cs, Al, F, S      b)Sr, S, Cs, Al, F      c)Cs, Sr, Al, S, F      d)F, S, Al, Sr, Cs     e)Cs, Al, Sr, S, F 
 
14. Aerul expirat conține CO2, care are presiunea parțială 30 mmHg la temperatura 37 0C. Care este masa 
de CO2 dintr-un litru de aer expirat de corpul uman? 
a) 0,68 g            b) 0,068 kg            c) 0,098 g            d) 0,068 g               e) 0,098 kg 
 
 
 



15. Un cilindru A are volumul de 60 L și conține N2(g) la 8,2 atm și 27oC. Un cilindru B cu volum 
necunoscut, x L, conține He(g) la 9,5 atm și 27oC. Când cei doi cilindri sunt conectați și gazele se amestecă, 
presiunea în fiecare cilindru devine 9 atm. Valoarea lui x este: 
a) 80,05 L        b) 20,74 L           c) 96 L          d) 90 L             e)48,4L 
 
16. Ordinea corectă a creșterii reactivității față de apă a elementelor este: 
a) Cs< Mg<Al<Na<K;               b) Mg<Al< Na<K< Cs;           c) Al< K< Na< Cs< Mg;  
d) Al< Mg<Na<K< Cs;              e) Na<K< Cs< Mg<Al 
 
17. Se dau gazele: CH4, NO2, O2, N2, CO, NH3, HCl, H2S, H2,SO2. Se pot culege în vase cu gura în sus 
următoarele gaze: 
a)  NH3, SO2, CH4, NO2, H2S; 
b) NO2, H2, H2S, O2, CO;  
c) O2, SO2, NO2, H2S, HCl;  
d) CH4, NO2, O2, N2, CO;  
e) NO2, H2S, HCl, Ne, O2, He. 
 
18. Din 5,85g de clorură de sodiu și acid sulfuric se prepară o substanță gazoasă care, după ce a fost  
dizolvată  în apă, se adaugă peste 12,9g aliaj Cu-Zn. Compoziția procentuală a Cu în aliaj este: 
a)28,2%;                   b) 76%;             c) 74,8%;           d) 30,2%;                  e)   96,5%       
 
19. Dintr-o eroare o cantitate de carbonat de calciu a fost impurificată cu oxid de calciu. Știind că procentul  
de calciu a crescut cu 3,14% în urma impurificării, puritatea probei astfel obținută este: 
a) 75%;                      b) 80%;           c) 85%;              d) 90%;                e) 95%    
 
20. Un amestec de 2 gaze izomasice A și B se află în raport molar de 3:1. Gazul A arde în aer cu flacără 
albastră, formând un gaz C care este barbotat într-un vas  cu 30 cm3 solutie Ca(OH)2 2M. În urma reacției 
se obține un precipitat alb. Gazul B  este  o substanță simplă diatomică care se găsește în procentul cel mai 
mare în aer. Știind că amestecul gazos se găsește într-un recipient cu volumul de 390 cm3, presiunea 
amestecului gazos în recipient la 270C este: 
a) 4,0756 atm;              b) 3,165 atm;                c) 5,289atm;             d) 4,9512 atm;       e) 5,04615 atm        
 
21. Compusul AxBy  al elementului pentavalent A conține 56,33% O, iar 51,61% din nucleonii lui A sunt 
neutroni. Despre elementul A sunt adevărate afirmațiile:  
a) conține 9 electroni de tip p; 
b)este un metal tranzițional; 
c)in 3,1g A se găsesc 0,9635 x 1022 neutroni; 
d)se găsește sub formă diatomică A2; 
e) poate forma ioni trivalenți pozitivi. 
 
22. Alegeţi afirmaţia corectă: 
a) La temperatura de 27oC şi presiunea de 1atm un mol din orice gaz ocupă un volum de 22,4L. 
b) Aerul este o soluţie lichidă omogenă. 
c) Solvatul este substanţa în care are loc dizolvarea. 
d) Relaţia matematică dintre temperatura absolută şi temperatura exprimată în grade Celsius este: 
T(K)=t(oC)+273,15. 
e) Clorul este puternic electonegativ și deplasează din halogenuri toti ceilalti halogeni. 
 
23. 2,3g Na ard în cantitatea necesară de aer. Calculați numărul de legături covalente nepolare existente în 
cantitatea de produs obținut în condițiile date. 
a) 6,022•1022      b) 6,022•1023    c) 30,11•1021      d) 30,11•1022       e) 30,11•1023 
 



24. Substanțele formate prin legături covalente polare sunt: 
a) CaO, SO2, H2O;      b) H2O, SO3, HBr;     c) O2, NaBr, MgO;     d) CO2, K2O, P2O3;     e) SO2, CH4, Br2. 
 
25. O butelie cu azot pierde gaz, astfel încât la temperatura de 70C, presiunea este de 8,2 atm. După un 
timp, la temperatura de 270C, se constată că presiunea gazului este aceeași. Masa de azot care a ieșit din 
butelie, știind că volumul buteliei este de 0,01 m3, este: 
a) 6,6 g;                  b) 0,83 kg;              c) 25 g;             d) 7,6 g;           e) 1,13 kg. 
 
26. Pentru fabricarea amoniacului se folosesc hidrogen și azot în raport molar 3:1. Din reacție rezultă un 
amestec de gaze, care conține în procente de volum 25% amoniac, restul fiind azot și hidrogen nereacționat. 
Câți moli de amoniac rezultă, în condițiile de mai sus, din 18 moli hidrogen: 
a) 8 moli;                  b) 5,2 moli;             c) 4,8 moli;               d) 12 moli;               e) 10 moli. 
 
27. Masa de Al2(SO4)3

.18H2O ce trebuie adaugata peste 250 g soluție din aceasta sare de concentrație 4% 
pentru a ridica concentratia la 6% este: 
a) 8,5g                   b) 3 g                        c) 10,5 g                         d) 11,02g               e) 34,2g 
 
28. Specia chimică căreia îi corespunde configurația electronica 1s22s22p63s23p63d10 este: 
a) Cu                      b) Cu2+                       c) Zn2+                 d) Ga                      e) Zn 
 
29. Elementul X, care formează ioni trivalenti pozitivi izoelectronici cu neonul, reactionează cu oxidul unui 
metal ce contine 14 electroni pe stratul al treilea. In urma reactiei se obtine: 
a) un gaz; 
b) un oxid amfoter; 
c) un oxid bazic; 
d) un oxid acid; 
e) un precipitat de culoare albă. 
 
30. Un amestec format din doua gaze contine 57,9% dioxid de carbon, in procente de masa. Cât este masa 
moleculara a gazului necunoscut, daca densitatea amestecului in raport cu azotul este 1,357: 
a) 64               b) 2                     c) 17                      d) 28                 e) 32 
 
 
Numere atomice: H-1; N-7; C – 6; O-8; F- 9; Ne -10; Na -11; Mg -12; Al-13; S-16; Cl – 17; Ar-18;  K- 19; 
Ca-20; Ti -22; Fe – 26; Cu – 29; Zn – 30; Ga -31; Br—35; Cs-55; Ba-56. 
Mase atomice: H-1;  C-12;  N-14; O-16;  F- 19; Na – 23; Mg-24; Al -27; P-31; S-32; Cl-35,5; K-39;  Fe-56; 
Cu-64; Zn -65; Br-80; 
Constante :R=0,082 atm∙L/mol∙K; NA= 6,022.1023 molecule/mol;   
NOTA: Timp de lucru 2 ore. Se acorda 10 puncte din oficiu  şi câte  3 puncte pentru fiecare item. 
 
 
 
 
Profesori propunători de subiecte: Doicin Luminița – C.N. Gheorghe Lazăr, Angelușiu Mădălina – Școala Gimn. “Titu 
Maiorescu”, Gheorghiu Georgeta – C.N. Cantemir Vodă, Istodor Carmen – Școala Gimn. “Șerban Vodă”, Dimulescu 
Gabriela – Școala Gimn. Nr. 56, Badea Doinița - Liceul Teoretic Al. I. Cuza 
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Număr 
item 

A B C D E 

1     X 
2     X 
3    X  
4  X    
5  X    
6   X   
7 X     
8   X   
9   X   
10    X  
11  X    
12    X  
13    X  
14    X  
15   X   
16    X  
17   X   
18   X   
19    X  
20     X 
21 X     
22    X  
23   X   
24  X    
25 X     
26   X   
27    X  
28   X   
29  X    
30     X 


