
OLIMPIADA LA CHIMIE 

etapa raională/municipală, 11 februarie 2023, Clasa a IX-a  

Timp de lucru: 240 minute                                                           Mult succes! 

TEST (22 p.) 

1. Identificați elementul chimic, știind că atomul acestuia conține 108 particule 

elementare și numărul de neutroni este cu 9 mai mare decât numărul de 

protoni. (1 p.) 
 

2. Cele mai pronunțate proprietăți metalice manifestă elementul cu următoarea 

repartizare a electronilor pe straturi: (0,5 p.) 

a) 2e

 8e


 2e


 b) 2e


 8e


 1e


 c) 2e


 8e


 3e


 d) 2e


 8e


 8e


 1e


 

 

3. Modificații alotropice reprezintă: (0,5 p.) 

a) fonta și oțelul c) sulful și seleniul e) gheața și apa lichidă 

b) hidrogenul și deuteriul d) ozonul și oxigenul f) heliul și neonul 
 

4. Pot fi separate prin filtrare substanțele din amestecul(-rile): (0,5 p.) 

a) sulfat de sodiu și apă                      b) sulfat de bariu și apă      

c) sulfat de aluminiu și apă               d) sulfat de zinc și apă 
 

5. Gradul de oxidare maximal este același la elementele din șirul(-ile): (0,5 p.) 

a) F, Cl, Br       b) Na, Mg, Ca        c) O, S, Se        d) N, P, As 
 

6. În schema de transformări 

 
oxidarea sulfului are loc la etapa(-ele): ___________ (1 p.) 
 

7. Nitrura de magneziu, care conține 1,80610
23

 atomi de magneziu are masa (g) 

este egală cu: 

a) 10         b) 20         c) 30        d) 40                                 (1 p.) 
 

8. Masa moleculară a sulfatului unui metal(III) este mai mare decât masa 

moleculară a oxidului său de 2,5 ori. Formula oxidului este: _______     (1 p.) 
 

9. Densitatea unui gaz în c.n. este egală cu 1,786 g/L. Masa molară (g/mol) a 

acestui gaz este egală cu: 

a) 22       b) 32        c) 38        d) 40                                (1 p.) 
 

10. Masa  moleculară  relativă medie a amestecului ce conține 0,6 mol C4H10 și 

0,4 mol C3H8 este egală cu: 

a) 36,4          b) 44,8          c) 51,0          d) 52,4                        (2 p.) 

11. O probă de aluminiu se dizolvă complet în soluție de acid azotic diluat. La 

soluția obținută se adaugă exces soluție de hidroxid alcalin. La o încălzire 

ușoară, din soluție se degajă gazul: 

a) H2           b) N2O           c) NO           d) NH3                         (1 p.) 
 

12. Volumul (m
3
, c.n.) oxidului de azot(IV) consumat pentru fabricarea a 4 tone 

acid azotic de 63% conform schemei NO2 + H2O + O2  HNO3 constituie: 

a) 1792       b) 896        c) 448        d) 224                         (2 p.) 
 

13. La prelucrarea cu apă a fosfurii unui metal(II) (A) cu masa de 9,1 g se obține 

un gaz (B), care se autoinflamează în aer. Produsul de ardere (C) s-a dizolvat 

complet în apă. Soluția obținută a fost neutralizată, apoi prelucrată cu exces 

soluție de nitrat de argint. Ca rezultat, se obține un sediment de culoare 

galbenă (D) cu masa 41,9 g. Identificați substanțele A, B, C și D. (5 p.) 
 

14. Compoziția electrolitului din acumulatoarele bazice poate fi exprimată ca: 

53% Li2O; 3% CO2, 1% impurități de săruri ale altor metale, în rest – H2O. 

Exprimați această compoziție conform formulei LiOH ∙ xLi2CO3 ∙ yH2O.(5 p.) 

 

Problema 1. Ce volum (L, c.n.) ocupă 8 g amestec alcătuit din azot și oxid de 

carbon(IV), dacă partea de volum a azotului în amestec alcătuiește 75%? (8 p.) 

Problema 2. În rezultatul interacțiunii substanțelor simple A2 și B2, luate în 

cantități echimolare, se formează substanța compusă cu compoziția A2B3 și rămâne 

un exces de 2 mol de substanță. Calculați cantitatea (mol) substanței A2B3 formate.  

(12 p.) 
Problema 3. Un amestec gazos, alcătuit din oxigen și exces de monooxid de 

carbon, a fost supus arderii. După finalizarea reacției și revenirea sistemului la 

condițiile normale, s-a constat, că volumul amestecului s-a micșorat cu 25%, iar cu 

ajutorul amestecului gazos obținut se poate reduce complet 36 g oxid de fier(II). 

Determinați volumul monooxidului de carbon în amestecul inițial. (17 p.) 

Problema 4. În rezultatul prăjirii sulfurii unui metal(II) cu masa 8,3 g se formează 

oxid de metal cu masa 9,1 g. Determinați natura metalului. Scrieți ecuația reacției 

respective și stabiliți coeficienții stoechiometrici. (20 p.) 

Problema 5. Identificații substanțele A, B, C, D și E din schema propusă de 

transformări. Scrieți ecuațiile reacțiilor respective și stabiliți coeficienții 

stoechiometrici, tinând cont, că reacțiile 1 – 4 decurg fără schimbarea gradelor de 

oxidare ale elementelor, iar reacțiile 5 – 8 sunt reacții redox. (21 p.) 

 


