
 
 

 

                     
Concursul  de  chimie LAZĂR   EDELEANU 

Etapa locala – 24 martie 2018  
Clasa  a VII-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) Succesiunea metodelor de separare a componentelor unui amestec format din nisip, fier si iod 

sunt:  
A) magnetizare, sublimare  
B) distilare, recristalizare 
C) decantare, cristalizare  
D) filtrare, sublimare 
E) decantare, sublimare 

 
2) Dioxidul de carbon introdus in apa : 

A) nu se dizolvă 
B) se dizolvă doar prin agitarea amestecului 
C) se dizolvă doar prin încălzirea amestecului 
D) dizolvarea este favorizată de răcirea amestecului  
E) dizolvarea este favorizată de agitarea si încălzirea amestecului  

 
3) Un amestec format din solutie de piatra vanata + ulei poate fi separat folosind: 

A) pâlnia de filtrare şi un pahar Erlenmeyer 
B) pâlnia de separare, suport cu cleme şi un pahar Berzelius 
C) pâlnia de filtrare şi hârtie de filtru 
D) pâlnia de filtrare şi refrigerentul 
E) pâlnia de filtrare, hârtie de filtru şi un pahar Erlenmeyer 

 
4) Într-un cilindru gradat în care se află 100 mL apă se introduce o bilă cu masa de 5,85 g, când se 

constată că nivelul apei se ridică la 100,75 mL. Densitatea bilei este: 
A) 2,7 g/ cm3   B) 8,9 g/ cm3 C) 6,8 g/ cm3  D) 7,8 g/ cm3  E) 9,5 g/ cm3 

 
5) De la o masă de 300 g soluție de NaCl de concentrație 25% se va ajunge la o soluție finală  cărei 

concentrație să fie 35%  prin evaporarea a:  
A) 5,85 · 1023 molecule saramură 
B) 6 moli apă  
C) 2,868 · 1024 molecule apă 
D) 5 moli NaCl 
E) 54 g apă 

 
6) Sarcina nucleară a atomului unui element căruia îi lipsesc 3 electroni pentru a avea  configurația 

electronică a gazului rar numit argon, Ar, este:  
A) +15   B) +18  C) -3  D) -15  E) + 3 

 
7) Atomul unui element are sarcina nucleară +19. Atomul: 

A) are 19 de neutroni 
B) are masă neglijabilă 
C) este situat in grupa a I-a A, perioada a 4-a 



 
 

 

D) are 39 de protoni 
E) este divalent 
F)  

8) Masa de sulf care acceptă 12,044 · 1024 electroni  este : 
A) 120 g  B) 16 g        C) 32 g         D) 64 g           E) 320 g  

 
9) Substanța în care ionii componenți sunt izoelectronici este:  

A) MgCl2 B)  NaCl; C) MgO D) CaO E) Li2O 
 

10)  Azotatul unui metal divalent conține 14,814 % N. Metalul este: 
A) calciu 
B) cupru 
C) magneziu 
D) zinc 
E) aluminiu 

 
11)  În ce masă de Cu(OH)2 se găsește aceeași cantitate de oxigen ca cea conținută în 0,75 moli oxid de 

aluminiu:   
A) 102,25g     B) 111,35g  C) 112,5g     D) 111,25g       E) 110,25g 

 
12)  O soluție de acid sulfuric este astfel preparată încât masa oxigenului din acidul sulfuric  
este egală cu masa oxigenului din apă. Concentrația soluției de acid sulfuric este: 

A) 49,98% B) 98,32%      C) 23,45%  D) 63,52%   E) 57,64%. 
 

13)  Formează molecule triatomice: 
A) dioxidul de sulf, amoniacul, oxigenul 
B) monoxidul de carbon, acidul clorhidric, apa 
C) fosforul, metanul, trioxidul de sulf 
D) dioxidul de carbon, ozonul, hidrogenul sulfurat 
E) fosfina, trioxidul de sulf, apa oxigenata 

 
14)  Suma numerelor atomice ale trei elemente chimice este 36. Numărul atomic al primului este  
diferenţa dintre al treilea şi al doilea , iar numărul atomic a celui de-al doilea este jumătate din suma 
celorlalte două.Cele trei elemente chimice au numerele atomice: 

A) 5,10,15 şi se găsesc în aceeaşi perioadă 
B) 6,12,18 şi se găsesc în aceeaşi grupă principală 
C) 6,10,14 şi sunt nemetale 
D) 5,10,15 şi unul este gaz nobil  
E) 6,12,18 şi unul este  metal 

 
15)  Se prepară o soluție de hidroxid de sodiu prin amestecarea a două soluții de concentrație  
38%, respectiv 22%,  al căror raport masic este de 1:3.Concentrația soluției finale este de: 

A) 26%              B) 60%         C) 16%         D) 23%         E)  29% 
 

16) Neonul are trei izotopi    𝑵𝒆𝟏𝟎
𝟐𝟎 𝑵𝒆,   𝟏𝟎

𝟐𝟏 𝑵𝒆,   𝟏𝟎
𝟐𝟐  , cel mai raspândit fiind  𝑵𝒆𝟏𝟎

 𝟐𝟎  (89,97%). Știind  
că masa atomică a neonului este 20,193, abundența celorlalți doi izotopi este: 

A) 5,015% , respectiv 5,015% 
B) 9,76% , respectiv 0,63% 
C) 0,76% , respectiv 9,27% 
D) 2,77% , respectiv 6,27% 
E) 10,3% , respectiv 8,63% 

 



 
 

 

17) Sulfura unui metal divalent este izoelectronică cu ionul elementului care are 7 electroni pe stratul 
4. Formula compusului este: 
A) SrS  B) MgS  C) CaS  D) K2S  E) BaS 

 
18) Exicatoarele se folosesc pentru: 

A) uscarea lentă 
B) păstrarea substanţelor 
C) scurgerea lichidului într-o substanţă poroasă 
D) măsurarea lichidelor 
E) efectuarea reacţiilor de probă 

 
19) Pentru a prepara 300g solutie de clorură de amoniu de c=15% necesară pentru răcirea în 

laborator a unei soluții de acid sulfuric proaspăt preparată se va utiliza o masa de țipirig de 
puritate 90% egală  cu: 
A) 45g  B) 40,5g  C) 40g  D) 50g  E) 45.5g 

 
20) Elementul chimic este specia de atomi :   

A) cu acelaşi număr de neutroni  
B) cu acelaşi număr  de protoni   
C) cu acelaşi număr de masă   
D) cu acelaşi număr de electroni în ultimul strat  
E) cu proprietăţi asemănătoare 

 
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)  Care din seriile de mai jos conțin numai atomi ai elementelor cu caracter electronegativ: 

1) O, H,  C,  S, Br 
2) S, Mg, N, Rb, P  
3) Cl, F, S, O, N 
4) I, Na, H, Ar, Al 

 
22)  Substanța chimică care are raportul de masă Fe : N : O = 28 : 21 : 72 

1) are formula Fe(NO3)2  
2) se numește azotit de fer (II)  
3) conține 13,11% Fe 
4) este un compus solubil in apa 

 
23)  Despre elementul X căruia îi lipsesc doi electroni de pe stratul al doilea pentru a avea cofigurație 

de gaz rar este adevărat că: 
1) are numărul de ordine egal cu 8 
2) formează ioni X2-  
3) este situat în grupa a VI-a A (16), perioada a 2 – a  
4) este un metal 

 
24)  Șirul care cuprinde numai compuși ionici este: 

1) nMgO, H2S, Cl2 
2) FeCl3, Ca(OH)2, KI 
3) NaCl, H2SO4, CH4 



 
 

 

4) NH4Cl,  NaCl, MgS 
 

25)  Elementele chimice din grupa 17 ( VII A) 
1) au caracter nemetalic 
2) se numesc halogeni  
3) au 7 electroni de valența 
4) au elctrovalenta +1 

 
26)  Sunt adevărate afirmațiile: 

1) piatra vânătă are formula  CuSO4 ∙ 5 H2O 
2) sulfatul de cupru anhidru în atmosferă umedă își schimbă culoarea din alb în albastru 
3) piatra vânătă se dizolvă mai ușor în apă dacă este mojarată fin 
4) apa conținută în cristalohidrați se numește apă de dizolvare 

 
27) Următoarele afirmații sunt incorecte: 

1) Amestecul format din praf de cretă, zahăr și apă se separă prin decantare urmată de cristalizare 
2) În 9 Kg de apă se găsesc 9,033·1025 atomi 
3) Pulberea de sulf se dizolvă în apă  
4) Aliajele sunt soluții solide 

 
28) Hidroxidul unui metal trivalent contine 61,53% oxigen. Despre acesta se poate spune că: 

1) este Fe(OH)3 

2) este Al(OH)3 
3) conține un metal tranzițional 
4) 1 mol conține 24,088 . 1024 electroni 

 
29)  În  X  moli  de  hidroxid de Cu(II)  se  găseşte aceeaşi cantitate de oxigen ca şi în  Y  moli  de  

carbonat  de  calciu. Este  corectă  afirmația: 
1) X  este mai mare decat Y 
2) X  este mai mic decat Y 
3) raportul X : Y = 3 : 2  
4) raportul X : Y = 1 : 2 

 
30) Elementul E1 are numărul atomic cu 4 mai mare decȃt cel al elementului E2. Elementul E2 

formează ioni negativi divalenți, izoelectronici cu gazul rar din perioada a 3-a. Este adevărat că: 
1) E1-sulf, E2-azot 
2) E1-calciu, E2-sulf 
3) E2-metal 
4) E1 – formează un oxid ce contine 28,57% oxigen 

Se dau : 
NA= 6,022x1023 molecule/mol. 
Numere atomice: H -1; Li -3; C - 6; N -7; O- 8; F- 9; Na -11; Mg -12; Al -13; P -15; S-16;  
Cl -17;  Ar -18; K -19; Ca -20; Rb – 37;  Br - 35;  I-53.  
Mase atomice: H -1; C-12; N-14; O-16; Na-23; Al-27; Mg -24; K-39; S-32; Cl-35,5; Ca-40; Fe-56; Sr-88; 
Cu-64; Zn-65; Ba- .  
 
 
 
Profesori propunători de subiecte: Doicin Luminița – C.N. Gheorghe Lazăr,  Anghel Claudia Emilia– C.N. 
de Informatică Tudor Vianu, Gîrtan Silvia – Şcoala Gimnazială Nr. 280, Dragomir Maria– Şcoala 
Gimnazială Principesa Margareta, Gabriela Dimulescu – Şcoala Gimnazială Nr. 56, Sorica Ileana – Şcoala 
Gimnazială Nr. 124/126
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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   


