
OLIMPIADA LA CHIMIE 

etapa raională/municipală, 12.02.2022, Clasa a IX-a  

Timp de lucru: 240 minute                                                                                                 Mult succes! 

 

TEST (10 p.) 

1. Cel mai mic număr de electroni de valență conține atomul de: 

a) calciu b) brom c) carbon d) sulf e) aluminiu (0,5 p.) 

2. Pentru substanțele simple sunt caracteristice următoarele tipuri de legături: 

a) covalentă nepolară și ionică b) covalentă polară și metalică  

c) covalentă nepolară și metalică d) ionică și metalică (0,5 p.) 

3. Care nemetal din șirul propus formează cel mai mare număr de compuși cu hidrogenul? 

a) carbon b) azot c) oxigen d) fluor e) sulf f) clor (0,5 p.) 

4. În căutarea pietrei filosofale alchimistul german Hennig Brand a descoperit un element chimic 

care luminează în întuneric. Acest element a fost numit: 

a) heliu b) lutețiu c) fosfor d) neon (0,5 p.) 

5. Care compuși sunt alcătuiți din atomii aceluiași element chimic? 

a) nisip și cretă b) diamant și grafit c) sare și zahăr d) nisip și sulf (0,5 p.) 

6. Elementul, care în substanțele compuse manifestă doar grad de oxidare negativ este: 

a) hidrogen b) oxigen c) azot d) sulf e) fluor  

f) clor g) calciu h) neon i) carbon j) litiu (0,5 p.) 

7. În apa de clor se conține: 

a) ClO2 b) HClO c) HClO3 d) HCl e) HClO2 (1 p.) 

8. Numărul de atomi ce se conțin în 6,72 L (c.n.) de hidrogen este egal cu: 

a) 4,5151022 b) 1,8061023
 c) 6,021023 d) 3,6121023 (1 p.) 

9. Masa sedimentului format la interacțiunea 1,5 g iodură de sodiu cu 2,7 g nitrat de argint este 

egală cu: 

a) 3,30 g b) 2,35 g 3,38 g 1,25 g (1 p.) 

10. Restabiliți partea stângă în următoarele ecuații chimice: 

a) ... = 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O b) ... = 4FeCl3 + 2H2O  

c) ... = 3FeO + CO2 d) ... = Fe3O4 + 4H2 (4 p.) 

 

Problema 1*. (15 p.) La prelucrarea unei substanțe cristaline de culoare albă A cu soluție de acid 

sulfuric concentrat (la încălzire) se elimină un gaz incolor B cu miros înțepător. Gazul B se dizolvă 

în apă, rezultând o soluție acidă, și decolorează soluția de permanganat de potasiu, cu eliminarea 

unui gaz C. Una din substanțele obținute la barbotarea gazului C prin soluție concentrată fierbinte 

de hidroxid de potasiu se transformă în substanța inițială A la încălzire. Identificați substanțele A, B 

și C. Scrieți și egalați ecuațiile reacțiilor descrise.  

Problema 2*. (20 p.) În ce raport de masă trebuie de amestecat cristalohidrații MgSO47H2O și 

CuSO45H2O, pentru ca părțile de masă ale magneziului și cuprului în amestec să fie egale? Ce 

masă de asemenea amestec trebuie de dizolvat în 100 g apă, pentru a obține o soluție cu partea de 

masă a ionilor fiecărui metal de 1%?  

Problema 3*. (25 p.) În rezultatul reacției de calcinare a unui amestec alcătuit din nitrați de sodiu și 

argint, masa acestuia se micșorează de 1,382 ori și se elimină 2,8 L (c.n.) gaz. Determinați părțile de 

masă ale sărurilor în amestecul inițial și masa reziduului solid după spălarea cu apă și uscarea 

produșilor de calcinare.  

Problema 4*. (30 p.) Un balon chimic umplut cu oxid de carbon(IV) cântărește 422 g. Același 

balon, umplut cu argon, are masa 420 g. Dacă balonul se umple cu un amestec ce conține 50% 

(după volum) argon și 50% gaz necunoscut, masa acestuia este egală cu 417 g. Determinați volumul 

balonului și masa molară a gazului necunoscut. Toate măsurările s-au realizat în condiții normale.  

* În calcule folosiți 3 cifre după virgulă. 


