
 
DIRECȚIA GENERALĂ 

EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII                         

 

 
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,  Bucureşti  

    Tel:    +40 (0)21 405 62 21 

    Fax:   +40 (0)21 313 55 47 

www.edu.ro 

                                 OLIMPIADA „ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI” 
-etapa judeţeană- 

24 mai 2014 

CHIMIE 

Subiectul I............................................................................................................................................10 puncte   

La întrebările 1-10 trebuie să alegi un singur răspuns corect din variantele propuse: 

 

1. Elementele X, Y, Z, T şi Q ocupă în sistemul periodic locurile prezentate în figură: 

       Y Z 

  X      

T           Q       

                  

Sunt corecte afirmaţiile : 

I.     elementul Z are configuraţie stabilă de dublet; 

II.    elementul Y formează ioni Y 
; 

III.  elementul T formează ioni T 
; 

IV.  elementele X, T și Q sunt metale; 

V.   elementul Q este metal tranziţional. 

a)  I, II, III, IV, V;  b)  II, III, IV, V;  c) III, IV,V;  d).  II, III, IV;  e) II, III, V.     

2.  Clorul reacţionează cu H2, Fe, Cu formând:   a) HCl, FeCl3, CuCl;  b) HCl, FeCl3, CuCl2;  c) HCl, FeCl2, CuCl2;    

d) HCl, nu reacţionează, CuCl2;  e) nu reacţionează , FeCl3, CuCl2. 

3.  Analiza calitativă are ca scop stabilirea constituenţilor probei analizate. Prezenţa componenţilor în probă 

este confirmată în baza semnalului analitic al reacţiilor de identificare efectuate. 

I.     O probă de analizat conţine mai mulţi cationi şi un singur anion. Pentru identificarea anionului se foloseşte o 

soluţie de azotat de plumb. Rezultatul identificării este apariția unui precipiatat galben. Anionul identificat este I .   

II.   Pentru a confirma prezenţa cationului 
2Fe

într-o probă de analizat, peste soluţia acestei probe se adaugă  

reactivul X, când se formează un precipitat verde. Reactivul X este hidroxidul de sodiu. 

III.  O soluţie de analizat conţine un singur cation. Acesta s-a identificat cu o soluţie alcalină prin formarea unui 

precipitat brun roșcat. Cationul identificat este 
3Fe . 

IV.  Cationul 
2Cu 

se poate identifica  cu o soluţie de hidroxid de sodiu. Rezultatul identificării este apariția unui 

precipitat albastru care nu se dizolvă în exces de amoniac.  

Sunt  corecte identificările :  a) I, II, III, IV;  b) I, II, III ;  c)  II, III ;  d). II, III, IV;  e) I, IV.     

4.  Sunt corecte afirmaţiile : 
I.  Un amestec echimolecular de SO2 şi SO3 conține 55,55% oxigen, procent masic. 

II. Procentul masic de carbon dintr-un amestec echimasic de 2CO și 3 8C H este de 54,54. 

III. O tonă de pirită de puritate 60% conține 32 % S. Impuritățile nu conțin sulf. 

IV. 30,115x10
23

 molecule de NH3 reacţionează total cu 500 g soluţie HCl 36,5%. 

V.Procentul masic al apei de cristalizare din calaican, 4 27FeSO H O , este de 45,32. 

a) I, II, III, IV,V;  b)  II, III, IV,V;  c)  III, IV,V;  d)  II, III, IV;  e) II, III, V.     

5.  Sunt corecte afirmaţiile : 

I. Prin amestecarea a două soluţii de 3 4H PO  cu c=60% şi respectiv 30% în raport masic 2 :1 se obţine o soluţie cu 

c=50%. 
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II. Soluția obținută prin dizolvarea a 50 g de 4 2·5CuSO H O  în 270 g de 2H O  are concentrația de 10%. 

III. La amestecarea a 100 mL de soluţie NaCl 0,1 mol/L cu 100 mL de soluţie 
3AgNO 0,1 mol/L se obțin 14,35 g de 

precipitat.   

a) I, II;  b)  II, III;  c) I;  d)  II;  e) I, II, III.   
 

6.  31,5 g de HNO3 pur reacționează cu o soluție ce conține 18,5 g de hidroxid al unui metal divalent. Hidroxidul 

corespunzător este :       a)  Cu(OH)2 ;        b)  Mg(OH)2 ;        c)  Ca(OH)2 ;        d)  Fe(OH)2 ;         e)  Zn(OH)2. 

 

7.  Care dintre următoarele reacții sunt posibile: 

3 2 2.    1/ 2I AgNO Ag NO O    

2 3 2 3. 2    2   II Cr Al O Al Cr O    

2 2.   1/ 2    1/ 2III KCl Br KBr Cl    

2 4 2 4.  2    2IV Na SO HCl H SO NaCl    

 3 2 22
.    V CaCO H O Ca OH CO    

a) I, II, III, IV,V;  b)  I, II, III;  c)  I, II, III, IV,V; 

d) I;  e)  I, II.     

 

8.  La barbotarea unui gaz printr-o soluție de permanganat acidulată cu acid sulfuric s-a constatat decolorarea acesteia. 

Gazul poate fi:   a) CO2;        b) NH3;            c) Cl2;         d) SO2;       e) SO3.  

 

9. Se adaugă în exces o soluție de Na2CO3 la o soluție ce conține:  1) CaCl2; 2) CuSO4; 3) Fe2(SO4)3;  4) Al(NO3)3;  

5) BaCl2. Precipitatul format este un carbonat neutru în cazurile:  

a)  1,2,3,4,5;        b) 1,3,5;              c) 1,5;             d) 3,4;             e) 1,2,5. 

 

10. Soluția apoasă concentrată a unei substanțe A poate reacționa cu două substanțe solide B și C. La interacția cu 

substanța B se formează și un produs gazos D, mai usor decât aerul. La interacția cu substanța C, de culoare brun-

neagră , se formează și un produs gazos E, de culoare galben -verzuie, mai greu decât aerul. Prin reacție, gazele D și E 

formează substanța A. Compușii A, B, C, D, E sunt: 

a) HCl; Cu; MnO2; H2; Cl2;                                b) HCl; Fe; KClO3; H2; Cl2;                c) HCl; Fe; MnO2; H2; Cl2; 

d) NH4Cl; Cu(OH)2; H2C2O4; NH3; HCl;           e) NH4Cl; NaOH; H2SO4; NH3; HCl. 

  

Subiectul II...........................................................................................................................................20 puncte   

A.   Prin oxidarea(prăjirea) unui amestec cu masa de 40 g, format din sulfurile a două metale X și Y, rezultă 32 g 

reziduu și o substanță gazoasă care ocupă un volum de 17 L, măsurat la 0,9 atm și 100 °C. Metalului X, care se 

găsește în reziduu în procent de 40%, formează un oxid ce conține 20 % oxigen.
i
 

a)  Determinați metalele X , Y și formulele sulfurilor din amestec. 

b)  Calculați compoziția amestecului în procente de masă. 

c)  Scrieţi ecuaţiile reacţiilor care redau transformările indicate în problemă. 

 

B.         Rodocrozitul,  una dintre cele mai rare pietre prețioase, este un  mineral insolubil în apă rece şi caldă, dar se 

dizolvă rapid în soluție fierbinte de acid clorhidric, cu o puternică efervescenţă. Când se dizolvă 25 g rodocrozit în 

100 g soluţie 20 % de acid clorhidric se formează 115,435 g soluţie incoloră(reacția 1). În timpul calcinării unui 

eşantion de rodocrozit în aer se formează o pulbere de culoare gri închis şi se constată o pierdere de masă de 33,65 % 

(reacția 2). Dacă proba se calcinează în atmosferă inertă, în curent de azot, se obţine un compus negru cu un luciu de 

oţel, iar pierderea de masă este de 38,26 %(reacția 3). NOTĂ: Se neglijează solubilitatea gazelor în apă.  

    a)  Determinaţi formulele rodocrozitului şi a produşilor rezultaţi la calcinare . 

 b)  Scrieţi ecuaţiile reacţiilor care au loc la dizolvarea şi descompunerea termică a rodocrozitului . 

   c)  Precizaţi doi reactivi de precipitare a cationului din soluţia rezultată la dizolvarea rodocrozitului.Scrieţi 

ecuaţiile reacţiilor care au loc şi indicaţi culoarea precipitatelor obţinute.  

Se dau:  

– mase atomice: H – 1; N – 14; O – 16;  Cu – 64;  Ag – 108;  Na – 23;  S – 32;  Fe – 56;  C – 12;  Mg – 24;  Ca–40;  

Zn – 65;  P– 31;  Cl –35,5;  Cr – 52;  Mn –55; S – 32. 

– Numărul lui Avogadro = 6,022•10
23

 mol
-1

. 

Subiecte selectate şi prelucrate de prof. Costel Gheorghe, Colegiul Naţional Vlaicu Vodă, Curtea de Argeș 
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