
 
                                          Concursul  de  chimie LAZĂR   EDELEANU 

Clasa  a IX-a – profil  uman/tehnologic 
Etapa  locală  2018 

 
Subiectul I (60puncte) 
    Pentru  enunţurile de mai  jos se dau  cinci  variante de răspuns, notate cu literele a-e,  dintre 

care una singură este corectă. Vei completa tabelul atașat filelor de examen cu X  în  rubrica   
corespunzătoare răspunsului considerat corect. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. 
Nu se admit modificări în  tabel, iar dacă acestea apar, se anulează răspunsul  modificat. 

 
1. Numărul de neutroni dintr-un amestec format din 30 atomi protiu  (Z =1,  A = 1), 12 atomi 

deuteriu (Z =1, A = 2) şi 3 atomi  tritium (Z = 1,  A = 3), este: 
        a) 48;  b) 90;  c) 5;  d) 22;  e) 18.  
 
2. Poziția în Tabelul Periodic a elementului E, al cărui electron distinctiv este al 4-lea electron în 
substratul 3p, este: 

a) grupa a IV- a A(14), perioada a 5-a;            b)grupa a IV- a A (14), perioada a 4-a;  
c) grupa a VI- a A (16), perioada a 3-a;           d)grupa a IV- a A (14), perioada a 3-a; 
e) grupa a VI- a A (16), perioada a 5-a; 

 
3. Sunt particule izoelectronice: 
         a)  Na+ , Ne,  F-, O2-;             b) Ne, Ar, K+, Ca2+ ;         c) Al3+ , S2-, Mg2+, Ne; 
         d) Cl-, Ar, Al3+, K+;               e) Cl-,  Ne, K+, Ca2+.  

 
4. Formulele substanțelor care se pot asocia prin legături de hidrogen sunt: 

  a) HF, CH4, HNO3; NaOH;             b) HF, H2O, NH3; H2O2;      c) H2S, H2SO4, H2; NH3;                   
  d) H3PO4, CH4, H2O; HF;               e) PH3, NaOH,  NH3; H2SO4 .  

 
5.  Borul se găseşte în natură sub forma unui amestec de doi izotopi: 10

5B în procent de masă x % 

şi 11
5B în procent de masă y %. Dacă masa atomică relativă a borului este 10,81 atunci valorile x,  

respectiv y sunt: 

a) x = 27, y = 73;   b) x = 21, y = 79;    c)  x = 19, y = 81;    d) x = 2, y = 98;    e) x = 12,  y = 88. 

6.  Masa molară a oxidului X2O5 este 142 g/mol şi  atomul X are 3 electroni în substratul 3p. 
Numărul de neutroni  pe care-i  conţine  nucleul  atomului  X  este:  
a) 31 n0;  b) 30 n0;  c) 15 n0;  d)16n0;  e) altă  variantă. 
 
7.  Anionul cu cea  mai  mică  rază ionică   este: 
a) Cl-;   b) O2- ;  c) S2- ;   d) F- ;   e) N3-. 
 
8. Culoarea  soluţiei  obţinute  în reacţia apei de clor cu bromura de potasiu, în prezenţă de 
cloroform, este:  
a) galben  deschis;  b) brun  roşcat;     c) roşu-violet;    d) incoloră;    e) culoarea nu se modifică.   
 
9. Elementul E, situat în Tabelul Periodic în grupa a IV-a A (14), perioada a 2-a, formează cu 
oxigenul doi compuși în care raportul de masa este E:O = 3:4, respectiv E:O = 3:8. Formulele celor 
doi compuși sunt: 



a) E2O2 și EO2 ;   b) E2O3 și E3O4 ;  c) EO2 și EO3 ; d) EO și EO2; e) E2O și E3O4. 
 
10. Masele de soluție de KOH de concentrație 20% și KOH de concentrație 30% care trebuie 
amestecate pentru a obține 400 g soluție de KOH de concentrație 24% sunt:  

a) 175g și 225g; b) 140g și 260g; c) 250g și 150g; d) 260g și 150g; e) 240g și 160g. 
 
11.  Din enunțurile de mai jos, varianta corectă este: 
a)  atomii a două nemetale cu electronegativități diferite sunt uniți prin legătură covalentă nepolară; 
b)  orbitalul molecular de legătură, corespunzător unei legături covalente coordinative, se formează 
prin întrepătrunderea unui orbital dielectronic al donorului de electroni cu un orbital neocupat  cu 
electroni al acceptorului de electroni; 
c)  legătura ionică se realizează între doi ioni de acelasi semn; 
d)  la dizolvarea compușilor ionici în apă se stabilesc interacțiuni de tip dipol- dipol; 
e)  legăturile  de   hidrogen  sunt interacții moleculare medii.  

 
12.Elementul 34X este situat în Tabelul Periodic al elementelor în :  
a) grupa oxigenului, perioada a 3-a;       b) grupa halogenilor, perioada a 3-a; 
c) grupa 17 (VIIA), perioada a 4-a;         d) grupa 16 (VI A), perioada a 4-a; 
e) grupa gazelor rare, perioada a 4-a.  
 
13. Din reacția  a 0,4 g calciu  cu  apa  se formează o soluție alcalină cu concentrația procentuală 
de  1%. Este falsă afirmația: 
a) volumul de hidrogen degajat a fost  0,224 L;      
b) masa de apă  consumată  în reacție a fost  0.36 g ;  
c) volumul  de apă utilizată  la  obținerea  soluției a fost 73,62 ml;      
 d) masa hidroxidului de calciu obținut a fost 0.74 g    
e) cantitatea de apă utilizată a fost 2,22 moli.  
 
14. Referitor la soluția de amoniac, afirmația corectă este: 
 a) are pH-ul mai mic decat 7; 
 b) între moleculele de amoniac și ionii hidroniu se pot forma legaturi covalent-coordinative, în care 
amoniacul este acceptorul de electroni; 
 c) amoniacul este  o bază mai tare  decât baza formată în urma reacției sodiului cu apa; 
 d)se colorează în roșu carmin în prezență de   turnesol; 
 e) între moleculele din soluție există numai interacții dipol-dipol.  
 
15. Este  incorectă  afirmația: 
a) numărul de neutroni din 32 g O2 este 16 x 6,022 x 1023;      
b) atomul  de  oxigenul are 4 orbitali dielectronici; 
c) sulful are 5 substraturi ocupate cu electroni;        
d) în 2 moli de sulf sunt 32 x 6,022x 1023 protoni; 
e) în 32 g O2 sunt 4 x 6,022 x 1023 orbitali monoelectronici.  
 
16. Se dau următoarele elemente: X(Z=6), Y(Z=16), W(Z=20). Varianta care cuprinde elementele 
așezate în ordinea descrescătoare a numărului electronilor de valență este:  

a) W, X, Y;     b) X, Y, W;      c) Y, X, W;      d) W, Y, X;      e) Y, W, X. 
 

17.O cantitate de 0,5 moli de iodură de potasiu, KI, reacționează complet cu clorul. Masa de iod 
care se formează în urma reacției este: 



a)63,5g ;            b)31,75g;         c) 43,25g, ;        d)75,23g;        e) 60,24g . 
 

 18.  Seria în care există numai molecule diatomice este: 
a) HF, CaCl2,KI, Cl2;              b) HF, NO, H2, Cl2;       c)  AlCl3, H2S, HCl,CaF2;      

            d) H2O, HBr, HCl, NaCl ;        e) NH3, K2O, HCl, N2. 
 
19. Compusul, A, conţine 27,27% C şi 72,27% O. Raportul  dintre numărul de electroni π si 
electroni  neparticipanti  pe care îi conţine  compusul A,  este:  
            a) 1:1;   b) 2:1;  c) 1:2;   d) 2:3;   e) 3:2 
 
20. 4,2 g sare binară care conţine ioni izoelectronici monovalenţi se dizolvă în 200 g apă.  
Dacă anionul aparţine celui mai electronegativ element, afirmaţia falsă cu privire la sare este:  
a) sarea este NaF şi cristalizează în reţea ionică;  
b) este un compus ionic, cu punct de topire ridicat, cu conductibilitate electrică în soluţie şi în topitură;  
c) cele 4,2 g sare binară conţin 6,022 . 1022 ioni negativi şi 6,022 .1022 ioni pozitivi;  
d) este solubilă în CS2, Br2, benzen şi alţi solvenţi nepolari;  
e) concentraţia soluţiei obţinute este de 2,05%. 
 
Subiectul II (30 puncte) 
 
   Pentru  enunțurile de mai  jos se dau  patru variante de răspuns, notate cu cifrele 1, 2, 3, 4.  
Alege combinația de răspunsuri corecte, care se notează astfel:  

a) dacă răspunsurile 1, 2, 3 sunt adevărate; 
b) dacă răspunsurile 1, 3 sunt adevărate; 
c) dacă răspunsurile 2, 4 sunt adevărate; 
d) dacă răspunsul 4 este adevărat; 
e) dacă răspunsurile 1, 2, 3, 4 sunt adevărate sau false. 

 
21.Referitor la nucleul atomic este adevărată afirmaţia:  
       1). are masă  neglijabilă; 
       2) sarcina  nucleară este  pozitivă şi egală cu numărul total a nucleonilor; 
       3)  numărul  protonilor este egal cu numărul neutronilor; 
       4) are volumul mult mai mic decât cel al atomului datorită forţelor  nucleare. 
 
22.Referitor la compuşii ionici, afirmaţiile incorecte sunt:   

1) se găsesc în cele 3 stări de agregare;  
2) se topesc la temperaturi ridicate;  
3) sunt solubili în solvenţi polari; 
4) în stare solidă sunt electroliţi.  

 
 23. Afirmațiile  corecte   referitoare la acidul  clorhidric  sunt: 
       1) acidul   clorhidric este utilizat la decaparea     metalelor;   
       2) legătura  covalentă  între  cei  doi  atomi  din  molecula de acid  clorhidric este simplă; 
       3) acidul  clorhidric se găsește în  sucul  gastric; 

4)  denumirea  uzuală a acidului  clorhidric este “vitriol”. 
 

24. Referitor la elementele A, B, C, D cu  următoarele  caracteristici: elementul A, cu electronul 
distinctiv ce completează substratul 3p cu 6 electroni, elementul B,  cu 2  electroni mai puțin 



decât A, elementul C, cu 5 electroni în orbitali de tip s și  elementul  D  situat în grupa  a 
IV- a A (14), perioada a 2-a, sunt adevărat  afirmaţiile:  
1) elementul B formează ionul B2- , izoelectronic cu atomul  elementului A; 
2) elementul D este un nemetal tetravalent; 
3) elementul C este  un metal alcalin, argintiu, cu reactivitate ridicată; 

            4) elementul A este un gaz rar. 
 
     25.Sunt  baze   solubile: 

       1) hidroxidul de sodiu; 2) hidroxidul de cupru (II);  3) hidroxidul de potasiu; 4) hidroxidul de zinc. 
 

26. Referitor la reacţia potasiului cu apa, afirmaţia corectă este:   
       1) decurge mai violent decât reacţia sodiului cu apa;    2) are loc cu absorţie de căldură; 
       3) duce la formarea unei baze tari. 
       4) se formează o soluţie care colorează turnesolul în roşu carmin; 
 
      27. Azotatul  unui metal  divalent  conține 14,89% N. Metalul  divalent  este: 
             1) Ca;        2) Mg;       3) Zn;            4) Fe .  
 
     28. Sunt proprietăți periodice ale elementelor: 
            1) raza atomică;       2) valența:         3) electronegativitatea;     4) masa atomică.  
 
     29.. Reprezintă procese corecte de ionizare: 
           1)  Na + 1e-→Na+; 
           2)  O+  2e- →O2+;  
           3)  F  -  1e-  → F –; 
           4)  N   -  3e-   →  N3+. 

 
     30. Pentru Cu (Z = 29) sunt  corecte enunțurile : 
     1) are configurația: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ;   2) are configurația:  1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s1;        
     3) are 3 straturi, 7 substraturi și 14 orbitali ocupați cu electroni;  
     4) poate forma ioni monovalenți. 
 
Numere atomice: H - 1,  He – 2,  Li - 3, Be - 4, B – 5, C - 6, N - 7, O - 8, F - 9, Ne  - 10, Na - 11,  
Mg - 12,  Al -  13,  Si – 14,  P – 15, S - 16, Cl - 17,  Ar – 18, K -  19, Ca -20, Br - 35, I  - 53. 
Mase atomice: H - 1, C – 12, N – 14, O - 16, F – 19, Na - 23, Mg  - 24, P  - 31,  S  - 32, Cl - 35,5,  
K – 39, Ca  - 40, Fe – 56,  Cu  -  64, Zn -65,  I  -  127. 
NA = 6,022 . 1023 particule/mol 
Vmolar  =  22,4L;  ƍapei = 1g/mL. 
Notă : - Se acordă  10 puncte din oficiu. Timp de lucru 2 ore. 
Propunători  de  subiecte: 
Doicin  Luminița  Irinel  -  Colegiul  Național  Gheorghe  Lazăr 
 Dragomir  Maria -  prof. Școala  Gimnazială Principesa  Margareta 
 Sorica  Ileana  -  prof. Școala  Gimnazială  Nr.  124/Școala  Gimnazială  Nr. 126 
Gîrtan  Mihai  -  prof.  Liceul Teoretic  Ion  Barbu 
Murguleț  Liliana  -  Școala  Gimnazială  Nr.  79 
Anghel  Claudia  - Colegiul  Național  Tudor  Vianu 
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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   


