
Concursul de chimie Lazăr Edeleanu 
Etapa locală –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) Știind cǎ densitatea sulfului este 2,06 g/cm3  și cǎ din 51,5 kg rocǎ se extrage atâta sulf cât va umple 
un vas paralelipipedic cu dimensiunile 0,5 m x 20 cm x 5 cm, calculați masa de sulf extrasǎ și puritatea 
rocii. 
A) 10 300 g S și P=25%;    B) 103 g S și P=25%;    C) 10,3 kg S și P=20%;    D) 103 g S și P=20%;   
E) 1 030 g S și P=30%. 
 
2) Condiția pentru ca reacția dintre A g soluție H2SO4 a% și B g soluție KOH b% sǎ fie totalǎ este: 
A) A : B = 7a : 8b;  
B) A : B = 8b : 7a;    
C) A : B = 8a : 7b;     
D) A : B = 7b : 8a;  
E) Nici un rǎspuns nu este corect. 
 
3) Care dintre compușii urmǎtori are compoziția procentuală masicǎ a hidrogenului mai micǎ: 
A) HCl;  B) HClO; C) HClO2; D) HClO3; E) HClO4.  
 
4) În 35 g soluție NaCl, substanța dizolvatǎ reprezintǎ ¼ pǎrți de masǎ din solvent. Concentrația 
procentualǎ a soluției este: 
A) 10 %;  B) 15 %; C) 20 %; D) 25 %; E) 30 %. 
 
5) Este falsă afirmația: 
A) Ionii O2-, F-, Cl-, N3- sunt izoelectronici cu Ne;    
 B) Soluţia de clor în apă are proprietăţi decolorante şi dezinfectante;   
C) Grafitul are rețea cristalinǎ hexagonalǎ stratificatǎ;  
D) Molecula de sulf este octaatomicǎ;       
E) Dioxidul de carbon este un gaz neinflamabil. 
 
6) Pentru combinația formatǎ din elementele A cu Z=20 și B cu Z=17 este incorectǎ afirmația:  
A) este o substanțǎ ionicǎ cu formula AB2;   
B) este insolubilǎ în apǎ;  
C) conține ioni izoelectronici;   
D) are temperaturǎ de topire ridicatǎ;   
E) este o substanţă solidă, cristalizată. 
       
7) O masă de 38,63 g HCl impurificat cu Cl2 formează în reacţie cu Fe  0,52 moli de săruri. Raportul 
molar HCl: Cl2 din amestecul iniţial este:  
A)  3:100;     B)  200:7;     C)  100:3;     D) 3:5;     E) 70:3. 
 
8. Într-un vas închis se introduc 6 g H2, 32 g O2 și 3,55 g Cl2. Gazele se supun descǎrcǎrilor electrice, 
iar dupǎ încetarea reacțiilor vasul este rǎcit la temperatura camerei. Rǎspunsul corect este:   
A) Se formeazǎ 36 g H2O;   
B) Rezultǎ 3,65 g HCl;   
C) Concentrația soluției rezultate este 9,2%;   
D) Masa de H2 în exces este 1,9 g;   
E) Toate rǎspunsurile sunt corecte. 
      



9) Pentru elementele A și B care au suma numerelor atomice 20, iar diferența  numerelor atomice 4 
este incorectǎ afirmația: 
A) B este nemetal cu valența 2-;  
B) Compusul AB este ionic;   
C) A este metal cu valența 2+;               
D) AB este compus molecular ;  
E) AB în reacție cu apa formeazǎ o substanțǎ care înroșește fenolftaleina. 
   
10) Un  amestec  format  din  sulf,  cărbune, pilitură  de  fier  și  pilitură  de  magneziu  se  supune  
următoarelor  operații:  I) i  se  adaugă  sulfură  de  carbon  și  apoi  se  filtrează;  II) reziduului  
rezultat  i  se  adaugă  o  soluție  de  acid  clorhidric  in  exces  și  se  filtrează  din  nou. În  final  pe  
hârtia  de  filtru  se  va  găsi :  
A) Fier  și  magneziu;    B)Cărbune ;       C)Cărbune  și  sulf;          D)Sulf ;                E)Fier. 
 
11) Hemoglobina  este  o  substanță  organică  ce  conține  fier  având  proprietatea  de  transporta  
oxigenul  molecular  în  organismul  animalelor  superioare  și  al  omului. 1g hemoglobină  poate  lega  
1,32 cm3 oxigen  molecular  (c.n. ) . Stiind  că  o  moleculă  de  hemoglobină  leagă  4  molecule  de  
oxigen,  masa  moleculară  a  hemoglobinei  este : 
A) 33939;  B) 56980;    C) 74890;    D) 67878;     E) 48989. 

 
12) 3 g carbon de puritate 80 % reacţionează cu substanţa A şi formează 30,8 g compus molecular cu 
formula CA4.Formula substanţei CA4 este: 
A) CCl4;  B) CH4;    C) CBr4;   D) CS4 ;  E) CI4 . 

13) 2860 g  de Na2CO3·10H2O se  tratează cu H2SO4. Numărul  de  molecule de CO2 care se degajă 
este: 
A) 60,22 x 1023 ;  B) 6,022 x 1026 ; C) 12,044 x 1023 ;   D) 0,6022 x 1023;    E) 60,22 x 1026 . 

 
14) În  oxigen  sau  în  aer , sulful: 
A) Nu  arde;   
B) Arde  cu  o  flacără  galbenă;   
C) Arde  cu  o  flacără  albastră;   
D) Arde  cu  flacără  incoloră;   
E) Arde  cu  flacără  roșie. 
 
15) Sunt  gaze  incolore și inodore  :  
A) H2 , O2 , Cl2;   B)  H2 , O2 , N2;      C)  O2 , H2S , N2;        D)  HCl , H2 , NO2;           E) N2 , Cl2 , NH3 . 
 
16) Masa  unui  vas  de  reacție  în  care  se  încălzește  un  amestec  de  CuO  și  C , scade  în  urma  
reacției  cu  27,5g. Cantitatea  de  oxid  de  cupru(II)  reacționat  este : 

A) 100g;  B) 7,5g;  C) 210g;  D) 90g;   E)73,8g. 

17)  Plantele verzi, la lumină, prin procesul de fotosinteză: 
A) consumă O2 și elimină CO2;   
 B) consumă aer și elimină CO; 
C) consumă CO2 și elimină CO;   
D) consumă CO2 și elimină O2;  
E) consumă CO și elimină O2. 
 
18) Numărul de atomi de sulf conținut în 200 g soluție de acid sulfuric de concentrație 20% este 
A) 4,08 x 6,022 x 1023; B) 44,08 x 6,022 x 1023; C) 0,408 x 6,022 x 1023; D) 14,08 x 6,022 x 1023;         
 E) 40,8 x 6,022 x 1023;   
 
 
 



 
19) Aliajele de lipit ale căror componente de bază sunt staniul (60%) şi plumbul  se folosesc la 
lipiturile din industria alimentară, sanitară și electrotehnică. Masa de staniu din aliajul (densitatea de 
8,91g/cm3) necesar pentru a acoperi cu un strat de 1 cm o placă dreptunghiulară cu dimensiunile de 
30x40 cm  este: 
A) 6,4152g Sn;  B) 64,152g Sn; C) 641,52g Sn; D) 6415,2g Sn; E) 64152g Sn. 
 
20) Soluția pentru îndepărtarea cariilor mobilei este formată din 200g fluorură de sodiu care se 
dizolvă în 10 l de apă, la cald ( densitatea apei 1g/cm3).  Ce cantitate de apă trebuie eliminată pentru a 
tripla concentratia?  
A) 680 g apă; B) 680 kg apă; C) 0,680 g apă; D) 6800 kg apă; E) 6800 g apă. 

 
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) Pentru diamant și grafit, stǎri alotropice ale carbonului, sunt adevǎrate afirmațiile cu excepția:  
  1. Grafitul prezintǎ fenomenul de clivaj; 
  2. Valoarea diamantului se mǎsoarǎ în carate, date de greutatea acestuia, 1 carat = 0.2 g; 
  3. Grafitul este un bun conducǎtor de cǎldurǎ și electricitate; 
  4. Diamantul are rețea cristalinǎ hexagonalǎ stratificatǎ. 
 

22) Moleculele de CO și N2 sunt izoelectronice deoarece: 
      1. Sunt substanțe gazoase; 
      2. Au aceeași masǎ molecularǎ; 
      3. Conțin doar nemetale; 
      4. Au același numǎr de electroni. 
 
23) Gazele care pot fi culese în timpul preparǎrii lor în pahare cu gura în jos sunt: 
       1. CO2;  2. NH3; 3. Cl2;  4. H2. 

 
 24) Sunt corecte afirmațiile: 

1. Formula molecularǎ a oxiacidului care conține 1,754 % H, 56,140 % S și are M=114, este H2S2O3; 
2. Amestecul gazos format din 95 % O2 şi 5 % CO2 se foloseşte în oxigenoterapie 
3. Dacǎ oxigenul se gǎsește în aer în proporție de 21% în volume, o încǎpere cu dimensiunile  
  5m x 4m x 6m  conține 25,2 m3 O2; 
4. Oxizii de Pb, Cr, Fe, Zn se folosesc ca pigmenţi coloranţi.  

 
25) Douǎ sticluțe identice neetichetate conțin soluții de HCl și respectiv H2SO4. Printr-o singurǎ 
experiențǎ putem determina în care sticluțǎ se gǎsește H2SO4 cu: 
     1. Zn;   2. AgNO3;   3. Mg;   4. BaCl2. 
 
26) Un element chimic are 3 e-  pe stratul al treilea. Despre el sunt adevărate afirmațiile: 

1. este nemetal 
2. are 13 protoni în nucleu 
3. este situat în grupă secundară 
4. este trivalent 

 
 
 
 



27) Se  știe  că „a”  este  metal  ce  intră  în  compoziția  oaselor;  „b” este  acid  cu  masa  molară  36,5 
g/mol; „g”  și  „h”  sunt  gaze  aflate  în  aerul  atmosferic. 

a + b   c + d 
d + e b 
f   d + g 
d + h  i  
a + f    j + d 
Sunt  adevărate  afirmațiile: 
1. Substanța „e”  este  un gaz  galben  verzui; 
2. Substanța „i” este  un  gaz  cu  miros  înțepător  care  rezultă  la  descompunerea  prafului  de  copt; 
3. Substanța  „j” se numește var stins. 
4. În  reacția  substanței  „a”  cu  substanța „f”  rezultă  o  soluție  care  înroșește  fenolftaleina. 

 
28) Despre  elementul  chimic  din  perioada  a 2 a , grupa  14 (IVA) , se poate  spune  că: 

1. Formează  ioni negativi; 
2. Are  2  electroni  de  valență; 
3. Prezintă  3  forme  alotrope; 
4. Cu  oxigenul  formează  3  oxizi. 

29)  Gazul rezultat în urma respirației este barbotat într-o soluție limpede de apă de var. Vei observa 
următoarele modificări: 

1. soluția rămâne  neschimbată pentru că nu are loc nicio reacție chimică; 
2. soluția devine tulbure datorită Ca(OH)2 format; 
3. soluția se colorează în albastru; 
4. soluția devine tulbure datorită CaCO3 format. 

 
30) Substanța X este oxidul unui metal divalent, iar oxidul conține 60% metal. 

1. substanța X este oxidul de fier;          
2. substanța X este oxidul de cupru; 
3.  2 moli de oxid cântăresc 112g ; 
4.  metalul din compoziția oxidului este mai  reactiv decât calciul. 

 
Se dau: 
Numerele atomice: C – 6, N-7, O - 8, F- 9, Ne - 10, Cl-17 
Masele atomice: H-1, C-12, N-14, O-16, Na–23, Mg–24, S-32, Cl-35,5, K-39, Cu-64 
Numărul lui Avogadro: 6,022.1023 particule/mol 
Volumul molar: 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 

 
 
 


