
Concursul de chimie Lazăr Edeleanu 
Etapa municipiu –2018 

Clasa a VIII-a  
 

Timp de lucru: 2 ore (120 minute) 
În grila de concurs răspundeţi prin marcarea literei răspunsului pe care îl consideraţi corect.  Marcarea literei 
se face printr-un X. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. 10 puncte se acordă din oficiu. 
 
La  întrebările următoare, de la 1 la 20,  alegeţi un singur răspuns corect. 
1) Identificați halogenul, știind cǎ 284 g halogen reacționeazǎ cu 8 g H2, formând hidracidul respectiv.  
A) Fluor;           B) Clor;           C) Brom;           D) Iod;           E) Astatiniu. 
 
2). Sunt false afirmațiile, cu excepția:  
A) Sulful are valențǎ maximǎ în substanțele: SO3, H2SO3 și NaHSO4. 
B) Substanțele: HCl, K2O și HNO3 înroșesc turnesolul. 
C) CaH2, NH4Cl și CaO sunt molecule. 
D) O, C și P4 prezintǎ mai multe forme alotropice. 
E) C, S și Br2 se gǎsesc în stare de agregare solidǎ în condiții obișnuite. 
 
3) Sunt posibile reacțiile, cu excepția:  
A)  MnO2  +  4HCl  →  MnCl2  +  Cl2↑  +  2H2O 
B)  2NaBr  +  Cl2  →  2NaCl  +  Br2 
C)  KClO3  +  6HCl  →  KCl  +  3Cl2↑  +  3H2O  
D)  2KI  +  Br2  →  2KBr  +  I2 
E)  2NaCl  +  I2  →  2NaI  +  Cl2↑ 
 
4) Se dau reacţiile: 

1.  CaCO3  .temp   CaO  +  CO2↑ 

2.  CaO  +  H2O  →  Ca(OH)2 

3.  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O  

4.  CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 

5. Ca(HCO3)2   .temp  CaCO3↓ + H2O + CO2↑ 

Sunt posibile reacțiile de la rǎspunsul:  
A) 1, 2, 3.          B) 1, 2, 3, 4.           C) 1, 2, 3, 5.           D)  1, 2, 4.           E)  1, 2, 3, 4, 5. 

 
5) O soluție de HCl este neutralizatǎ de 500 g soluție NaOH 32%. Știind cǎ soluția de NaCl rezultatǎ are 
concentrația 11,7%, sunt corecte afirmațiile, cu excepția: 
 A) Masa de NaCl obținutǎ este de 234 g. 
 B) Masa de HCl folositǎ este de 146 g. 
 C) Concentrația soluției de HCl utilizatǎ este 9,73%. 
 D) Masa de AgNO3 necesarǎ pentru identificarea ionilor clorurǎ rezultați este 680 g. 
 E) Raportul în care se amestecǎ soluția de NaCl rezultatǎ cu soluție de NaCl 33% pentru a obține soluție  
  de NaCl 25% este 8:15. 

 
6) Sulfatul unui metal divalent cristalizat conține 12,8% S și 36% H2O. Formula cristalohidratului este: 
A) CaSO4· 2H2O;     
B) CaSO4· 1/2H2O;     
C) FeSO4· 7H2O;     
D) CuSO4· 5H2O;     
E) MgSO4· 7H2O.  



7) 126 g HNO3 reacționeazǎ complet cu o soluție ce conține 74 g de bazǎ. Ştiind cǎ metalul este divalent, 
baza corespunzǎtoare este : 
A) Fe(OH)2;       B) Zn(OH)2;         C) Ca(OH)2;          D) Mg(OH)2;        E) Ba(OH)2 

 
8) O picǎturǎ consideratǎ sfericǎ , cu volumul de 113 mm3,  de acid sulfuric 80% cu densitatea de 1,2 
g/cm3 , cade pe o plǎcuțǎ de zinc. Dupǎ încetarea reacției dintre acid și metal, masa plǎcuței se va 
micșora cu: 
A) 0,062 g;          B) 0,068 g;           C) 0,072 g;          D) 0,078 g;          E) 0,082 g. 
 
9) Sunt adevǎrate rǎspunsurile, cu excepția: 
A) Din 400 kg de sulfat de calciu pur se pot obține 288 kg acid sulfuric;          
B) Din 288 kg acid sulfuric se obțin 388 kg sulfat de amoniu utilizat ca îngrǎșǎmânt; 
C) Aceeași masǎ de azot ca în sulfatul de amoniu, de la punctul B, se gǎsește în 235,1 kg azotat de amoniu;          
D) Sulfatul de amoniu face parte din categoria îngrăşămintelor anorganice simple având un singur element 
nutritiv;  
E) Știind cǎ la un hectar se folosește o masǎ de 100 kg de sulfat de amoniu, suprafața pe care se va 
administra îngrǎșǎmântul obținut este de 4,57 ha.          

 
10) O substanțǎ X conține 2,46% H, 39,02% S și 58,52% O. Masa de substanțǎ X în care se gǎsește 
aceeași masǎ de oxigen ca și în 3 moli de apǎ, este: 
A) 96 g H2SO4;      B) 82 g H2SO4;      C) 73,5 g H2SO4;      D) 82 g H2SO3;      E) 72 g H2SO3. 

 
11) Se introduc 2,3 g Na într-un cristalizor cu 45 g apǎ. Sunt adevǎrate afirmațiile, cu excepția: 
A) Concentrația procentualǎ a soluției obținute este 8,47%. 
B) Sodiul plutește pe apǎ. 
C) Soluția rezultatǎ înroșeste fenolftaleina. 
D) Se degajă un gaz care arde cu pocnitură. 
E) Turnesolul devine incolor în mediul de reacție. 
 
 12) Sunt adevărate afirmațiile cu excepția: 
A) Ştiind că hemoglobina, o proteinǎ cu rol de transportor al oxigenului din celulele sângelui, conține patru 
atomi de fier într-o moleculǎ în procent de masǎ 0,34% Fe, ea are masa molecularǎ 65 882. 
B) Dacǎ din 156 g sare anhidrǎ de NiCl2 s-au oținut prin tratare cu apǎ 285,6 g cristalohidrat, atunci numǎrul 
moleculelor de apǎ din cristalohidrat este 6. 
C) Se dǎ reacția:   a  +  H2O →  b.  Știind cǎ raportul masic al elementelor componente din substanța „a” 
este S:O = 2:3, atunci substanța „a’’ este H2SO3. 
D) NH4Cl este o substanțǎ ionicǎ. 
E) CO nu tulbură apa de var şi este toxic. 
 
13) Pentru  a  obține  mangan,  piroluzita (MnO2)  este  încălzită  până  la  descompunere  în  Mn2O3  
și  O2.  Oxidul  format  este  redus  aluminotermic.  Masa  de  mangan  ce  se  poate  obține  din  1 t  
piroluzită care  conține  69,60% MnO2 , dacă procesul are loc cu pierderi de 20%  este:  
A) 550 Kg;     B).   340 Kg;     C).   760 Kg;     D).    352 Kg;     E).    480 Kg. 

 
14) Referitor  la  reacția metalelor alcaline și alcalino – pământoase  cu  apa este falsă afirmaţia: 
A) Metalele alcaline reacționează  cu  apa  la  rece ; 
B) Dintre metalele alcalino – pământoase , magneziul  nu  reacționează  cu  apa  la  rece; 
C) În urma reacției  se  formează oxizii metalelor  respective; 
D) În urma reacției  se  formează hidroxizii metalelor  respective; 
E) Rubidiul reacționează  violent  cu  apa. 

 



 
15) Reprezintă numai aliaje  care  conțin cupru : 
A) Alpaca ,bronz, alamă, duraluminiu; 
B) Alpaca, bronz, fontă, aliaj  de  lipit; 
C) Bronz, alamă, aliaj  de  lipit , oțel; 
D) Bronz, constantan, duraluminiu, oţel; 
E) Nichelină, fontă,  aliaj de  lipit, alpaca. 

 
16) Alchimiștii înscrierilor  cu  limbaj  “ermetic” numesc acest  metal Venus – această  planetă  fiind 
considerată că este reprezentată  de :   
A) Cupru;     B).    Argint;     C).    Aur;     D).    Crom;      E).     Platină. 
 
17) Este  corectă afirmația: 
A) Reacția cuprului  cu  clorura  de  sodiu este  o  reacție  de  substituție; 
B) Prin reacția cuprului  cu  acidul  azotic, în prezența aerului, se degajă  un  gaz incolor; 
C) În timpul descompunerii termice  a  carbonatului  de  cupru  are  loc modificarea  de  culoare negru  →  

verde ; 
D) Prin electroliza apei  acidulate  se  obține   un  amestec echimolecular   de  oxigen și hidrogen; 
E) Prin ruginire masa unui obiect  din fier crește. 

 
18)  Fie  succesiunea  de  reacții: 

xA   → yB + C 
C + xD  →xE 
E + B → F  

Ştiind că  x  şi  y  sunt coeficienţi stoechiometrici iar  A, B, C, D, E, F substanţe dintre   care   C 
întreţine arderea iar ultima reacţie  se  numeşte uzual „stingerea varului”, este falsă afirmaţia :  
A).    x = y = 2;        
 B).   C este substanţă simplă ;    
 C).    D  este substanţă compusă ;       
D).   În E raportul atomic este1:1 ;         
E).    În F procentul de oxigen este 43,24 %      
 
19)   Se  amestecă  1,12 g Fe  cu  o cantitate de sulf ce conține   0,36132 ∙1023 atomi de sulf . Este  fals : 
A).   Are  loc   o  reacție chimică;       
B).    Fierul reacționează  total;      
 C).    1,28 g  sulf sunt în exces; 
D).   Sulfura formată  are  culoare neagră ;       
 E).    Se  formează  5,28g compus. 
 
20)   Dintre următoarele ecuații  ale  unor reacții chimice este incorectă : 
  A).  Fe  +  H2SO4(diluat) → FeSO4 + H2 ;  

  B).  3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 ; 
  C).  CuO + 2H2O → Cu(OH)2; 
  D).  2Fe + 3Cl2  → 2FeCl3  ; 

  E).  Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 . 
 
 
 
 

 



 
La următoarele întrebări, de la 21 la 30,  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. 
 

21) Reprezintă  o proprietate chimică a carbonului: 
1)  Proprietatea  fulerenelor de a se dizolva în benzină 
2)  Formele alotropice ale carbonului;  
3) Proprietatea  grafitului de a  lăsa urme pe hârtie;   
4) Obținerea hidrocarburilor prin combinarea carbonului cu hidrogenul la temperaturi înalte; 

 
22) Într-o eprubetǎ se introduce o sǎrmǎ de Cu în soluție de AgNO3, iar în altǎ eprubetǎ se introduce un 
cui de Fe în soluție de CuSO4. Eprubetele sunt așezate în stativ, iar fenomenele ce au loc în timp sunt:  
1) Sârma de Cu se acoperǎ cu un strat argintiu. 
2) Soluția din prima eprubetǎ devine incolorǎ. 
3) Cuiul de Fe se acoperǎ cu un strat roșiatic.. 
4) Stratul roșiatic de pe cuiul de Fe este format din ruginǎ. 

 
 23) Reacționeazǎ H2SO4 concentrat, la cald, cu: S, C, Cu și Zn. Dacǎ în urma fiecǎrei reacții se obțin 0,6 
moli de gaze, sunt adevǎrate afirmațiile: 
 1) Numerele de moli de S și C care reacționeazǎ sunt identice. 
 2) Numerele de moli de H2O care rezultǎ din reacții este identic cu numǎrul de moli de H2SO4 transformați în 
reacțiile   respective. 
 3) Numerele de moli de Cu și Zn reacționate coincid cu numerele de moli de gaze rezultate din reacțiile 
respective. 
 4) În fiecare reacție se transformǎ același numǎr de moli de H2SO4. 
 
  24) Referitor la speciile O2, 816O și O2- sunt adevǎrate afirmațiile cu excepția:  
  1) 1 mol de O2 conține 12,044•1023 atomi. 
  2) 816O și O2- conțin fiecare câte 8 p+ și 8 e-. 
  3) O2- este izoelectronic cu neonul. 
  4) 1 mol izotop 816O conține NA n0                        

 
  25) Care dintre reacțiile urmǎtoare sunt posibile și pot fi corelate cu poziția metalelor în seria de 
activitate? 
   1)  Cu + 2HCl → CuCl2 + H2; 
  2)  Cu + ZnSO4  →   Zn +  CuSO4;            
  3)  2Ag + 2HCl → 2AgCl + H2; 
  4)  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2. 
 
26) Se introduce  o  bilă  de  cupru, cu volumul de 33 cm3  și  densitate 9,03 g/cm3 ,într-o  soluție  de  
acid  azotic  de  concentrație 50%. Sunt adevărate afirmaţiile: 
   1).  Masa bilei  de  cupru este  de  298 g; 
   2).  Din  reacție rezultă  un  gaz incolor ; 
   3).  Masa soluției  de  acid  azotic  este  de  1564,5g; 
   4). Numărul  de moli  de gaz degajat este  8,2. 
 
 
 
 
 
 
 



    27) Se  consideră  schema:          a + H2O → b 
                                                     b + sare gemă → d + e  
  Știind că raportul masic  al  elementelor componente  din  substanța a este S : O = 2 : 3  sunt 
adevărate afirmațiile: 
 

1) Substanța e  se mai numește  vitriol; 
2) Substanța d este o bază; 
3) Substanța b este  un  compus  ionic; 
4) Substanța e nu  poate reacționa  cu  argintul. 

28) Sunt posibile reacțiile dintre : 
1). Aluminiu și  acid  azotic; 
2). Aluminiu și soluție de hidroxid  de  sodiu; 
3). Argint și soluție de sulfat  de  cupru; 
4). Soluție  de piatră vânătă și soluție  de  sodă caustică. 
 
29) Sarcina electrică relativă  a  0,5  moli  de  ioni ai elementului X  este + 9.033 ∙ 1023. Afirmațiile 
corecte sunt : 
1). Ionul elementului  X  este  de  tipul  X3+ ; 
2). Elementul  X  este  un  metal  ce  se  poate afla  in  grupa   13 (III A); 
3). Un  mol  de atomi ai elementului  X  cedează  18066 ∙ 1020electroni. 
4). Elementul X  are în compuși electrovalența  +3. 
 
30) Conțin numai substanțe chimice care  au  proprietatea  de  a  conduce  curentul  electric: 
1). Grafit, Fe, soluție apoasă  de  HCl; 
2). Diamant , Cu, KItopitură; 
3). Cu ,Ag, NaCltopitură; 
4). S8, Cu, Ag. 

 
Se   dau: 
Numerele atomice: F – 9,  S- 16, Cl – 17, Br – 35, I- 53, At – 85  
Masele  atomice: H – 1, C – 12,  N- 14, O – 16, F – 19, Na – 23, Mg – 24, Al – 27,  S – 32, Cl-35,5 , Ca – 
40, Mn – 55,  
Fe  - 56, Ni – 57,  Cu – 64, Zn – 65, Br – 80, Ag – 108,  I- 127, At – 210. 
NA  =  6,022 · 1023 particule/mol, Vmolar = 22,4 L/ mol 

 
 

Profesori propunători de subiecte: Doicin Luminiţa- C. N. „Gheorghe Lazăr”, Iliescu Cristina- C. N. „Octav 
Onicescu”, Iancu Viorica Garofiţa- C. N. „Octav Onicescu”, Buriu Liliana- Lic. Teoretic “ Ion Barbu”, Vîlciu 
Nicoleta- Şcoala Gimnazială nr. 189, Angeluşiu Mădălina- Şcoala  nr. 45 Titu Maiorescu, Buican Carmen –Şcoala cu 
clasele I- VIII nr. 4 
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BAREM DE NOTARE 

 
 

Nr 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    

 


