
OLIMPIADA LA CHIMIE 

etapa raională/municipală, 12.02.2022, clasa a X-a 

Timp de lucru: 240 minute       Mult succes! 

Test (21 p.) (În itemii 1-5 selectaţi răspunsurile corecte) 

1. Gazul, densitatea căruia la presiunea 760 mmHg și temperatura 18°C este egală cu 0,7116 

g/L,  are formula:  

a) NH3; b) O2;  c) CO2; d) Kr. 

1 p. 

2. Câţi protoni şi electroni conţine anionul tetrahidroxodiaquaaluminat?   

a) 13p, 59ē; b) 71p, 64ē; c) 69p, 70ē; d) 27p, 71ē. 
1 p. 

3. Concentraţia molară a soluţiei de NaOH cu partea de masă 16% şi densitatea 1,18 g/cm3 

este egală cu (mol/L): 

a)2,47;  b)2,42;  c)7,42;  d) 4,72. 

1 p. 

4. Partea de masă a sulfatului de potasiu în soluţie se va mări de 2 ori dacă la 500 g soluţie cu 

(K2SO4) = 6% se va adăuga alaun de crom şi potasiu (K2SO4·Cr2(SO4)3·24H2O) cu masa 

(g) egală cu: 

a) 948;  b) 552;  c) 78,7;  d) 445 

1 p. 

5. Suma coeficienţilor stoechiometrici din partea stângă a ecuaţiei reacţiei REDOX 

 ( ) CdONSOCOCOKKNONCSCd t ++++⎯→⎯+ 2223232
      este egală cu:  

a) 14;  b) 18;  c) 10;  d) 9;  e) 23. 

1 p. 

6. Propuneți cinci exemple de ecuații a reacțiilor, în rezultatul cărora se obține hidroxid de 

potasiu. 
2,5 p. 

7. Compusul binar are o structură ionică. Numărul total de electroni în ionul încărcat pozitiv 

este de 1,8 ori mai mare decât în ionul încărcat negativ, iar sarcinile nucleelor celor două 

elemente diferă de 2,5 ori. Indicați formula compusul binar. 

2,5 p. 

8. Prezentaţi o ecuaţie a reacţiei de electroliză a soluţiei unei sări, în rezultatul căreia să obţin 

patru produşi. 
2 p. 

9. Indicaţi cele două substanţe care au interacţionat formând următorii produşi de reacţie 

(toate substanţele finale sunt indicate fără coeficienţii stoechiometrici). Scrieți și egalați 

ecuațiile reacțiilor corespunzătoare. 

a) …+…→ NaNO3 + NaNO2  + H2O;   b) …+…→ FeCl2;   c) …+…→ KNO2 + CO2 

6 p. 

10. Configuraţiile electronice ale învelişului de valenţă pentru două elemente într-o reacţie 

de oxido-reducere se schimbă în următorul mod: 3d5 → 3d6 şi 3s23p6→ 3s23p4. Propuneţi un 

exemplu de reacţie, care satisface condiţiile sus-numite. 

3 p. 

Problema 1. (10 p.) La dizolvarea în apă a 13,2 g amestec de calciu și oxid de calciu, se obțin 500 

mL soluție de hidroxid de calciu cu concentrația 0,5 mol/L. Ce volum (c.n.) de gaz se elimină în 

rezultatul dizolvării amestecului? 

Problema 2. (17 p.) Metalul A reacționează cu oxigenul, formând un amestec de compuși B și C, 

care interacționând cu apa, formează compusul D. Partea de masă a metalului în compusul D este 

egală cu 80,12%. Numiți substanțele A - D și scrieți ecuațiile tuturor reacțiilor care au avut loc. 

Problema 3. (27 p.) Scrieți 12 ecuații de reacții, 

cu ajutorul cărora pot fi realizate transformările, 

care corespund schemei din dreapta. Fiecare 

săgeată corespunde unei reacții.  

Problema 4. (25 p.) O probă cu masa 5,95 g de 

aliaj a metalelor A şi B, luate în raport molar de 

2:1, s-a dizolvat în acid clorhidric. Ca rezultat, 

aliajul s-a dizolvat complet şi s-au degajat 4,48 

L de gaz (c.n.). Stabiliţi compoziţia aliajului în 

părţi de masă, dacă se ştie, că raportul maselor 

atomice ale metalelor A:B = 0,415. 
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Schema de transformări pentru problema 3 

 


