
OLIMPIADA LA CHIMIE 

etapa raională/municipală, 11 februarie 2023, clasa a X-a 

Timp de lucru: 240 minute     Mult succes! 

 

Notă: Nu uitați să egalați reacțiile. 

 

Test (32 p). (În itemii 3, 5, 7 selectați răspunsurile corecte) 

1. Scrieți ecuațiile pentru o reacție de descompunere, o reacție de combinare, o 

reacție de schimb și o reacție de substituție, cu participarea uneia și aceleași 

substanțe (patru ecuații în total). (4 p) 

2. Partea de masă a unui gaz necunoscut într-un amestec cu oxid de carbon(IV) 

este egală cu 12%, iar partea sa de volum - 60%. Stabiliți formula gazului 

necunoscut. (2 p) 

3. Molecula de fosgen (COCl2) are o structură spațială: a)triunghiular-planară; 

b)tetraedrică; c)plan-pătrată; d)piramidei patrulatere și are următorul tip de 

hibridizare a atomului de carbon: a)sp; b)sp2; c)sp3; d)sp3d. (2 p) 

4. Care din hidroxizi posedă proprietăți bazice mai pronunțate – CuOH sau 

Cu(OH)2? (1 p) 

5. Se cunoaște, că într-un volum de apă în condiții normale (c. n.) se pot dizolva 

1200 volume de amoniac. Partea de masă (în %) a amoniacului într-o astfel de 

soluție saturată (densitatea apei 1,0 g/mL în c. n.) este egală cu:  

                      a) 12,0; b) 36,5; c) 47,7; d) 53,6. (2 p) 

6. Stabiliți formula hexahidratului halogenurii unui metal, dacă se știe, că unul 

dintre ionii acestui compus are configurația electronică 1s22s22p63s23p6, iar masa 

apei de cristalizare este de 4 ori mai mare decât masa metalului. (2 p) 

7. Suma coeficienţilor stoechiometrici din partea dreaptă a ecuaţiei reacţiei redox 

Na2S3+NaClO3+H2ONa2SO4+… este egală cu: а)10; b)13; c)16; d)19. (2 p) 

8. Indicaţi substanţele, care au interacţionat formând următorii produşi de reacţie 

(sunt indicate toate substanţele finale fără coeficienţii stoechio-metrici): 

a)…HPO3+N2O5; b)…MgSO4+(NH4)2SO4; c)…S+KNO3+NO↑+H2O; 

d)…P2O5+NO. Scrieți ecuațiile reacțiilor respective. (4 p) 

9. Se știe, că substanțele A, B și C intră în reacții, care pot fi reprezentate prin 

următoarele scheme: a)A+B+H2O→C;   b)A+HCl→B+...; c)C+HCl→B+...;   

d)A t
B+... . Scrieți ecuațiile complete ale reacțiilor. (4 p) 

10. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor corespunzătoare următoarei scheme: 

FeSO4→X→Fe(NO3)3, respectând următoarele trei variante de condiţii (în total, 

6 reacții): a) ambele reacţii sunt REDOX; b) doar prima reacţie este REDOX;    

c) doar a doua reacţie este REDOX. (9 p) 

 

Problema 1. (12 p) Ce masă de Na2SO4·10H2O trebuie de adăugat la 60,0 g 

soluție de BaCl2 cu partea de masă a substanței dizolvate egală cu 30,0% pentru 

a obține o soluție, în care partea de masă a BaCl2 este egală cu 15,0%? 

Problema 2. (18 p) Determinați formulele compușilor A-E și X-Z. Scrieţi 

ecuaţiile reacţiilor, care corespund următoarelor transformări: 

(CuOH)2CO3
toC
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+ CO, t
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X
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Y
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Suplimentar se cunoaște, că: a)substanţele A, B, C, D şi E conţin cupru, iar X, 

Y şi Z conţin carbon; b)compusul E este o sare complexă, în care partea de 

masa a cuprului este egală 37,43% (Ar(Cu)=64); c)pentru a efectua 

transformarea  Y→Z, se realizează electroliza unei soluţii concentrate de sare 

Y la rece; d) compoziția sării Z: (K)=39,4%, (C)=12,1%, restul–oxigen; 

e)substanța Z posedă proprietăți oxidante pronunțate.  

Problema 3. (10 p) Un compus chimic cu masa 100 g, format din atomi a două 

elemente, conține 30,437 mg de electroni. Masa unui electron este egală cu 

1/1823 de unitate atomică de masă. Stabiliți o formulă posibilă pentru 

compusul dat. 

Problema 4. (28 p) La tratarea unui amestec de aluminiu și două substanțe 

simple necunoscute cu un exces de soluție de hidroxid de potasiu, se degajă 

6,72 L de hidrogen (c. n.). La prelucrarea aceleiași cantități de amestec cu un 

exces de acid clorhidric, se degajă 10,08 L (c. n.) de hidrogen și masa 

amestecului scade cu 9 g, iar pentru dizolvarea reziduului solid care nu a 

reacţionat cu acidul clorhidric, se consumă 38,04 mL acid sulfuric fierbinte de 

98% cu o densitate de 1,84 g/mL. La dizolvarea reziduului solid în 

H2SO4(conc) se degajă un amestec de două gaze cu o densitate relativă față de 

aer egală cu 1,977. Stabiliți compoziția calitativă (formulele substanțelor 

necunoscute) a amestecului inițial și masa lui. Calculați cum se va schimba 

masa amestecului (∆m) după arderea lui completă într-un curent de oxigen. 


