
 

 

 
 

Concursul de chimie Lazăr Edeleanu 
Etapa locală –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. Sunt corecte afirmațiile: 

1. Seria SO2, CH4, N2 conține doar molecule nepolare. 
2. Molecula de NO2 conține un electron neîmperecheat. 
3. Iodura de argint este o substanță ionică, solubilă în apă. 
4. Molecula de CO2 are geometrie liniară. 

 
2. Conțin legături covalent-coordinative substanțele din următorul șir: 

1. NaBF4 , SiF4, MgF2  
2. [Co( NH3)6]Cl3 , NH4Cl, NH4NO3  
3. NH4Cl, FeS2 , (NH4)2SO4 ; 
4.  [Cu(NH3)2]OH , NH4BF4 , Na2[Zn(OH)4] .  

 
3. Electronul distinctiv al 30Zn se află: 

1. În orbital de tip d. 
2. Pe ultimul strat ocupat cu electroni. 
3. Pe penultimul strat ocupat cu electroni. 
4. Pe stratul 4. 

 
        4. Sunt adevărate afirmațiile: 

1. Raza  atomului de  sodiu  este mai mică decât raza ionului de  sodiu. 
2. Raza  atomului de  sodiu  este mai mare decât raza ionului de  sodiu.  
3. Razele atomului și respectiv ionului  de sodiu sunt egale pentru că electronul are dimensiuni foarte 
mici.                                          
4. Raza ionului de sodiu este mai mare decât raza ionului de litiu.         
 

        5.   Sunt adevărate afirmațiile: 
             1.CaO  este un oxid bazic                        2. SeO2 este un oxid bazic 
             3.K2O este un oxid bazic                         4. P2O5 este un oxid bazic 
 
        6. x atomi ai unui element din grupa 16, perioada 3 conțin 9,055 . 1018 electroni. Masa celor x atomi      
este:                  

1. 3,0964 .10-3mg;                                2. 30,07 .10-3mg;          
3. 30,964 .10-7g;                                   4. 3,007 .10-5g 
 



 

 

 
 

7. Elementul al cărui atom  are configurația (18Ar) 3d104s1 :          
1. Este situat în grupa IB a sistemului periodic;                 
2. Are valenta variabilă;                         
3. În 5 moli de atomi de element se găsesc 8,7319 .1025 electroni;            
4. este un element din blocul s.                                                                    
 

8. Un element E care prezintă valențe variabile, formează în valență superioară o clorură cu 14,87%E.  
Despre elementul E sunt adevărate afirmațiile:     
  1. Are moleculă de forma E4;              
  2. E formeaza ioni negativi trivalenti izoelectronici cu argonul;                
  3. Clorurile formate sunt de forma ECl3 și ECl5 ;                 
  4. Elementul are o rețea moleculară.            
 

9. 40,8 g clorat de potasiu reacționează cu acidul clorhidric. Este adevărat că: 
1. Se obțin 2 moli de clor; 
2. Se folosesc 400 g soluție HCl 36,5%; 
3. Masa de sare rezultată este de 35 g; 
4. Se obține un gaz de culoare galben-verziu. 
 

10. Sulfatul de cupru  reacționează cu hidroxidul de sodiu formând un precipitat albastru gelatinos, 
peste care se adaugă amoniac până la dizolvarea precipitatului când se formează compusul X.  
Despre compusul X  sunt corecte afirmațiile:  
1. Se numește reactiv Schweitzer; 
2. Compusul X este un solvent pentru celuloză; 
3. În compusul X se stabilesc 4 legături covalent coordinative; 
4. Sarcina ionului complex este +2.                                            
                                                                                                   

La întrebările 11 – 30 alegeti  un singur răspuns corect.  
11. 10 g cristalohidrat FeSO4· xH2O se încălzește până la pierderea totală a apei de cristalizare. Știind 

că masa de cristalohidrat scade la încălzire cu 4,5323 g valoarea lui x este: 
a) 6             b) 5                 c) 7                    d) 4                   e) 2 

 
12. În ce raport de masă trebuie să se amestece două soluții de clorură de sodiu de concentrație 15% 

și, respectiv, 30% , pentru a obține o soluție de concentrație 25%? 
a) 2:1            b) 1:2            c) 1:3                 d) 3: 1               e) 1: 4 
 

13. Pentru o substanţă gazoasă A, care are densitatea în raport cu aerul 2,457, este corectă afirmaţia: 
a) 100 g A conţin 6,4093.1023 molecule în condiţii normale. 
b) Volumul ocupat de 6 moli A la 127°C şi 4 atm este 42,2 l. 
c) Numărul de moli de A care reacţionează complet cu 12,3 l H2 aflat la 27°C şi 3 atm, pentru a forma 

substanţa X, este 2 moli. 
d) Concentraţia procentuală a soluţiei obţinute prin dizolvarea în 500 g apă a 3 moli substanţă X, 

rezultată prin reacţia dintre A şi H2 este 17,96%. 
e) Turnesolul se colorează in albastru în soluţia apoasă a produsului de reacţie dintre A şi H2. 

 
 



 

 

 
14. Câți moli de clor de combină cu masa de fer care cedează 108,396·1023 electroni? 

a) 9 moli          b) 6 moli        c) 3 moli        d) 2 moli             e) 1 mol 
 

15. Se consideră elementele: P, Si, S, Cl, O, F. Ordinea corectă  creșterii electronegativității este: 
a)  Si, S, P, Cl, O, F             b)  F, O, Cl, S, P, Si               c)  Si, S, Cl, O, P, F 
d) Si, P, S, Cl, O, F              e)  Si, P, Cl, S, O, F. 

 
16. Un gaz ocupă la 27 ⁰C și 720 mmHg un volum de 950 cm3. Care va fi volumul ocupat de același gaz 

în condiții normale? 
              a) 829 cm3          b)  819 L       c)  819 cm3    d)  918 cm3      e) 809 cm3 

 

17. Despre  substanța Na2O2 este corectă afirmația: 
 a) Sodiul are N.O.=+2                            b) Raportul de masă Na:O=23:16 
 c) Raportul de masă Na:O=1:1               d) Nu se poate obține direct din reacția Na cu oxigenul 
                           e) Conține oxigenul cu N.O.= -2 
 

18. Ordinea corectă a creșterii razei atomice este : 
a) Na, Al, Mg, O, Cl 
b) O, Cl, Mg, Al, Na 
c) Cl, O, Al, Mg, Na 
d) Na, Mg, Al, Cl, O 
e) O, Cl, Al, Mg, Na 

 
19. În seria metalelor tranzitionale din perioada a 4-a, are orbital d semiocupat: 

a) 29Cu          b) 30Zn         c) 26Fe         d) 21Sc      e) 24Cr 
 

20. Ordinea corectă a creșterii punctelor de fierbere este : 
a)H2, O2, CS2,  HBr, H2O                               b)H2, O2, HBr, CS2, H2O  
c)H2O , HBr, CS2,  O2, H2                              d)H2O,  CS2, H2, HBr, O2,   

                                      e)O2, H2, HBr, CS2, H2O 
 

21. O probă de carbonat de magneziu  se descompune termic complet. După descompunere  masa 
acesteia scade cu 30% (se consideră că impuritățile din probă sunt stabile la temperatură). Puritatea 
probei este:     
a) 70%;                       b ) 50%;                   c) 55,55%;                     d)   60,77%;                     e) 57,27%                            
    

22. O substanță X, având  în compoziție elementele N, H, O  se descompune la 1700C  și formează 
substanța Y în care N și O se găsesc în raportul masic 7:4 și substanța Z, în care elementele H și O 
se gasesc în raportul masic 1:8.  Substanța X este:     
a) HNO3;                     b)  HNO2;                     c) NH4NO3;                    d) NH4NO2;          e) H2NOH            
           

23. Indicati afirmatia falsă: 
             a) atomii elementului cu Z = 35 formează molecule diatomice; 
             b) elementul cu Z = 11 formează în reactie cu apa un compus ionic şi unul covalent; 
             c) atomii elementului cu Z = 24 au electronul distinctiv intr-un orbital 3p; 
             d) raza atomică a elementului cu Z = 13 este mai mică decât cea a elementului cu Z = 31; 
             e) elementul cu Z = 20 are caracter electropozitiv. 
 
 
 



 

 

24. Un inel lucrat dintr-un aliaj format din argint, cupru și aur, are următoarea compoziție: argintul 
reprezintă  o treime din masa aliajului, cuprul reprezinta  o doime din masa de argint din aliaj. 
Fracția pe care o reprezintă masa de aur din masa aliajului este: 
a) trei pătrimi;                b) o pătrime;                  c) două pătrimi;              
d)  două treimi;                 e) o treime                                                                
 

25. Clorul nu poate reacționa cu: 
a) KBr                     b) H2O              c) NaOH           d) NaF                  e) CO 

 
26. Din reacția sodiului cu ”x” g apa s-au degajat  18,066·1024 molecule de hidrogen. Stiind ca s-au 

introdus 1780 g apa, masa de apa nereactionata este: 
a) 80 g;            b) 700 g;            c) 1000 g;            d) 540 g;            e) 459 g. 
 

27. Numǎrul electronilor de tip s din 0,2 kmoli cupru este: 
          a) 48,176·1023;          b) 8,43 . 1025;               c) 8,43 . 1026;       d) 48,175·1025;             e) 72,264·1026. 
 

28. Două elemente E1 (Z = 12) si E2 (Z = 35) reacționează între ele. Sunt adevărate afirmațiile, cu 
excepția: 
a) E1 cedează 2 electroni; 
b) E2 este un nemetal situat în grupa 17; 
c) cele două elemente pun în comun 2 electroni; 
d) se obține un compus ionic; 
e) 80 g element E2 acceptă 6,022.1023 electroni. 

 
29. Oxiacidul elementului care are 10 electroni de tip p este izoelectronic cu oxidul unui element 

trivalent ce conține 47,05% oxigen. Cele două substanțe sunt: 
a) HClO4 și P2O3; 
b) H2SO3 și SO3; 
c) H2SO3 și Al2O3; 
d) H2SO4 și Al2O3; 
e) H2PO3 și Fe2O3; 

 
30. Doi moli de gaz A reacționează cu un singur mol de gaz B. Reacția este totală și rezultă doi moli de 

produs C, care cântărește 160 g. Știind că masa molară a lui A este dublă față de cea a lui B, atunci: 
a) masa molară a lui B este 32; 
b) sunt necesare 64 g de substanță A; 
c) masa molară a lui B este 64; 
d) masa molară a lui A este 80; 
e) sunt necesare 128 g de substanță B. 

 
Numere atomice: H-1; Li – 3; N-7; O-8; F – 9; Na -11; Mg -12; Al-13; Si – 14; P-15; S-16; Cl – 17; Ar-18; 
Fe – 26; Cu – 29; Zn – 30; Br—35;. 
Mase atomice: H-1;  C-12;  N-14; O-16;  Mg-24; P-31; S-32; Cl-35,5; K-39;  Fe-56; Cu-64; 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     


