
 
 

 

SUCCES! 

  
Concurs “Noi şi chimia?!” cls. a VII a, 

Ediția a XXII-a, 8 mai 2018 
 

Concurs organizat de C.N. „Iosif Vulcan” Oradea 
                  în parteneriat cu ISJ BIHOR  

  

 

 
 
 
Motto:  
 
“ Ai învins? Continuă!  
 Ai  pierdut? Continuă!” 
 
                Pierre de 
Coubertin 

 
● Timp de lucru efectiv: 2 ore 
● pentru rezolvarea problemelor utilizați masele atomice (valori rotunjite) din anexa  la subiecte 
● pentru calcule puteți utiliza claculatoare neprogramabile  

 
Subiectul I..................................................................(30 puncte) 

La următorii 10 itemi un singur răspuns este corect.  
Marchează cu X pe foaia de concurs răspunsul corect.  
Nu se admit modificări şi ştersături pe foaia de concurs. 

  
1. Elementul al cărui atom are 11 protoni în nucleu, reacţionează cu o substantă elementară a cărui                
atomi are pe stratul M, 6 electroni. Stabiliţi ce tip de reacţie are loc şi clasa de substanţe compuse a                    
produşilor rezultaţi? 
a) descompunere, sare; b) schimb, acid; c) combinare, sare; 
 
2. Sarcina nucleară a atomului unui element care are 2 electroni pe stratul L este: 
a) + 2; b) +4; c) +6; 

3. Culoarea fenolftaleinei introdusă într-un vas în care se desfăşoară reacţia sodiului cu apa este : 
a) albastru;  b) incoloră; c) roşu carmin; 
 
4. Pentru a transforma  30 grame soluţie de sodă caustică  5% într-o soluţie 10%: 
a) se adaugă 4,5 g solvat;  b) se adaugă 0,08 moli dizolvat; c) se evaporă 15 g solvent; 
 
5. Atomul elementului X are un electron pe stratul de valentă 4. Atomul elementului Y formeaza               
ioni negativi divalenti, izoelectronici cu ionul de F-. Elementele X şi Y sunt 
a)  X = Ca;  Y = S; b)  X = K;  Y = S; c)  X = K;  Y = O; 
  
6. Numărul de electroni de valentă care se află într-un amestec format din 4,8 g magneziu şi 0,1                 
moli calciu este: 
a) 1,2046 . 1023; b) 2,4092 . 1023; c) 3,6132 . 1023; 
 
7. Naftalina se purifică prin: 

a) cristalizare; b) distilare; c) sublimare 
 

8. Alegeţi şirul care nu conţine doar  substanţe: 

    a) oxigen, mercur, apă; b) acid sulfuric, oxid de calciu, dioxid de carbon; c) azot, aer, amoniac 
 

9. Reactivul folosit la recunoasterea  clorurilor şi a soluţiei de acid clorhidric este : 
a) AgNO 3; b) Na 2CO 3; c) BaCl2 
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10. Cel mai mic conţinut procentual în hidrogen îl are substanţa cu formula moleculară : 
a) C6H6;  b) C2H4O2; c) NH3; 
 

Subiect propus de prof.  Bondor Gabriela și Crăciun Rodica-Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea 
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Subiectul II………………………………………………………(30 puncte) 

 
II.1  Se consideră următoarea schemă de reacţii: (10 puncte) 
 
(1)       A →a  + b↑ 

(2)       a + p →d + e 

(3)       d + AgNO3 →f↓  + g 

(4)       e  + Na → h+ i↑ 

(5)       d+ h → j↓ + m 

(6)       h + H2SO4 → n  + e 

(7)       n + BaCl2 → o↓ + m 

(8)       m + H2SO4 → n  + p↑ 

(9)       b+ e       r 

(10)       b + Ca(OH)2 → s↓ + e 
 
Substanta A este sarea unui metal ce conţine, în invelișul electronic al atomului său, un număr de electroni 
egal cu numărul zilelor dintr-o lună februarie, din anii bisecți, iar suma electronilor de valență a atomilor celor 
două nemetale, din compozitia substanței A, este un număr egal cu nota maximă obținută de un elev 
sârguincios, iar diferența dintre acestea este egală cu valenta metalui. 
Se cere : 
a) Identifică substanţa A 
b) Identifică substanţele notate cu litere 
c) Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice din schemă şi precizează tipul acestora 

II.2 Soluţiile din 2 vase se amestecă. În vasul 1 există 400 g soluţie cu concentraţia 80%, iar în vasul 2 există                      
200g soluţie cu concentraţia 40%. Câtă apă trebuie adăugată pentru a forma o soluţie finală cu concentraţia cu                  
concentraţia  50 %. 
 
II.3 Cuprul natural este alcătuit din doi izotopi 63Cu si 65Cu şi are masa atomică relativă 63,54. Care este                    
conţinutul procentual în cei doi izotopi? 
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II.4 Identificați formula oxidul unui metal monovalent conţine 25,8% oxigen și scrieți ecuația reacţiei oxidului 

metalic cu acidul sulfuric. 
 

Subiect propus de prof.  Bondor Gabriela și Crăciun Rodica-Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea 

 
Subiectul III..............................................................................(30 puncte) 
 

 
1. a) Determinați formulele chimice ale substanțelor compuse, notate cu literele A, B, C, 
cunoscând următoarele informații: 

Substanța A are raportul de masă C:H:O = 6:1:8 
Substanța B are raportul de atomic C:H:O = 1:3:0,5 
Substanța C are compoziția în procente de masă 27,272%C și 72,727%O. 
Diferența între masa molară a substanței A și masa molară a substanței B este 134. 
Prin descompunerea unui singur  mol din substanța A se formează 2 moli de substanță B și 2 moli de 

substanță C. 
b)  Se dizolvă 60 grame A în 540 grame apă. Calculați: 

b1)  Concentrația procentuală a soluției. 
b1)  Compoziția procentuală în elemntul oxigen pentru soluția obținută.  

c)  Scrieți ecuațiile pentru două reacții chimice prin care se obține substanța C. 
 

2.  O soluție de acid sulfuric oleum, conține dizolvat în acid sulfuric, tioxid de sulf. Determinați 
concentrația procentuală în SO3  a soluției, pentru două cazuri A și B. 

A) Știind că soluția conține de trei ori mai mulți moli de acid sulfuric decât numărul molilor de 
trioxid de sulf. 

B) Știind că soluția conține atomii de hidrogen, sulf și oxigen în raportul atomic 
H:S:O=10:7:26 

 
Subiect propus de prof.  Dobre Maria-Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea 

 
 
 

 
Notă: NA=6,022*1023,  

4 
 


