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CONCURSUL DE CHIMIE PENTRU CLASA a VII-a „RALUCA RIPAN”
– etapa judeţeană –
5 mai 2018
Ediţia a XIV-a



Timp de lucru efectiv 3 ore.
Pentru rezolvarea problemelor utilizați masele atomice (valori rotunjite) din anexa la
subiecte: TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR.

Subiectul I ................................................................................................................................ 40 puncte
A. .............................................................................................................................................. 15 puncte
Tabelul periodic al elementelor, numit și tabelul lui Mendeleev, cuprinde toate elementele chimice
aranjate în funcție de numărul lor atomic, dintre care 90 se găsesc în stare naturală (2 lichide, 11 gaze
şi 77 solide), iar alte 28 sunt artificiale, în total fiind 118 elemente chimice.
1. Identifică 2 elemente chimice cu numere atomice mai mici de 20 ai căror atomi au raportul dintre
numărul de protoni și numărul de neutroni egal cu unitatea.
(4 puncte)
2. Scrie simbolul elementului care se potrivește fiecărei descrieri:
a. metal alcalin din perioada a 3-a;
b. formează ioni trivalenți pozitivi izoelectronici cu Ne;
c. metal, unul dintre cele 2 elemente lichide în stare naturală.
(6 puncte)
3. Două elemente A şi B au ionii A+ și B- izoelectronici cu argonul.
a. Identifică cele două elemente.
b. Scrie formula chimică a compusului AB.
(5 puncte)
B. .............................................................................................................................................. 25 puncte
1. Determină formula chimică a unui oxid al azotului care conţine 30,43% N, procente de masă şi are
masa molară 92 g/mol.
(4 puncte)
23
2. O probă de 142,5 g clorat de potasiu impur conţine 19,5715∙10 atomi de oxigen. Ştiind că
impurităţile conţin 20% oxigen (procente masice), calculează puritatea probei.
(7 puncte)
3. Un amestec format din carbonat de calciu şi bicarbonat de sodiu conţine 13,043% C, procente
masice. Determină raportul molar al sărurilor din amestec.
(6 puncte)
4. Trei specii chimice, X, Y și Z au același număr de electroni, fiecare câte 22. Fiecare specie chimică
provine din câte 3 atomi ai unor nemetale, două dintre ele X și Y fiind molecule, a treia Z, fiind un
anion format doar din atomi ai aceluiași element chimic.
a. Identifică speciile chimice, X, Y și Z.
b. Scrie formula chimică a unei substanțe în a cărei compoziție este anionul respectiv.
(8 puncte)
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Subiectul II .......................................................................................................................... 40 puncte
A. ............................................................................................................................................... 5 puncte
Raportul masic a două soluţii de hidroxid de sodiu (S1) și (S2) este 5 : 8. Masele de dizolvat ale celor
două soluţii sunt în raportul md1 : md 2 = 5 : 4. Calculează raportul concentraţiilor procentuale masice
ale cele două soluţii.
B. .............................................................................................................................................. 10 puncte
Completează următoarele ecuații chimice:
1) Ba(OH)2 +2HCl 
… + …
2) NH3 + HCl 
…
t C
3) CaCO3  … + …
t C
4) 2NaHCO3 
…+…+…
t C
5) …  MgO + 2CO2 + H2O
t C
6) AgNO3 
…+…+…
7) ... + ... 
 CaCl2 + CO2 + H2O
8) 3Cu + 8HNO3 
… + … + …
C................................................................................................................................................20 puncte
În schema de transformări de mai jos sunt informații care se referă la proprietățile fizice și chimice ale
unor substanțe anorganice:
1) SO3 + H2O 
a
2) a + Fe 
 FeSO4 + b↑
3) a + NH3 
c
4) c + CaCl2 
 CaSO4 + d
t C
5) d  NH3 + e↑
6) a + soda de rufe 
 f + H2O + k↑
7) f + BaCl2 
 sare de bucătărie + g↓
8) e + piatra iadului 
 h + i↓
9) galenă + peroxid de hidrogen 
 PbSO4↓ + H2O
10) j + bicarbonat de sodiu 
 NaNO3 + Al(OH)3↓ + k↑
11) j + NaOH(exces) 
 l + NaNO3
12) m + piatra iadului + n 
 Ag3PO4↓ + KNO3+ H2O
13) o + NH3 + H2O 
 Al(OH)3↓ + d
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a. Identifică substanţele corespunzătoare literelor din schemă, știind că substanțele a și m au aceeași
masă molară și că soluțiile lor apoase se colorează în roșu la adăugarea a câteva picături de turnesol,
iar substanța c este o sare neutră.
b. Notează în ce condiții are loc reacția (2).
c. Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice din schemă.
D. ................................................................................................................................................5 puncte
O probă de analizat conţine anionii clorură și iodură. Soluţia acestei probe se tratează cu soluţie de
azotat de argint, pentru precipitarea completă a anionilor respectivi. Se filtrează amestecul obținut, se
spală cu apă distilată solidul de pe hârtia de filtru, apoi se tratează cu soluţie de amoniac, în exces. Se
observă că are loc solubilizarea parţială a solidului.
a. Scrie ecuațiile reacțiilor chimice care au loc.
b. Explică faptul că are loc solubilizarea parțială a solidului.
c. Notează culoarea substanței rămase pe hârtia de filtru după tratarea solidului cu soluţie de amoniac,
în exces.
Subiectul III..............................................................................................................................20 puncte
A. ...............................................................................................................................................10 puncte
Cu ajutorul instalației din figură s-a efectuat un experiment.

Unele cifre din figură indică:
- (1) balon Würtz;
- (3) pâlnie de separare;
- (4) robinetul pâlniei de separare;
- (5) cilindru.
Etapele de lucru ale experimentului sunt descrise mai jos:

Se introduce în balonul Würtz o suspensie de dioxid de mangan în apă (2) și se închide balonul
cu un dop perforat în care s-a fixat pâlnia de separare.
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În pâlnia de separare se introduce soluția apoasă a substanței X. După deschiderea robinetului
pâlniei de separare, în balonul Würtz are loc o reacție violentă, cu formarea unui gaz incolor Y
(REACȚIA 1), care este cules în cilindrul închis (5).

La flacăra unei spirtiere se aprinde o cantitate de sulf într-o lingură de ars, apoi se introduce
lingura de ars în cilindrul (5). Sulful arde cu o flacără albastră, iar după introducerea în cilindrul (5)
flacăra devine mai puternică și mai strălucitoare (REACȚIA 2). În timpul reacției 2 se consumă tot
gazul incolor Y din cilindrul închis.

După terminarea reacției 2, cilindrul (5) se umple cu un gaz incolor, sufocant, cu miros
neplăcut, Z. Prin barbotarea gazului Z în soluția substanței X, se obține printr-o reacție de combinare
substanța T (REACȚIA 3), caracterizată prin raportul de masă H : S : O = 1 : 16 : 32.
1. Identifică substanța Z care se formează în cilindrul (5) și scrie ecuația reacției 2.
2. Determină prin calcul formula chimică a substanței T.
3. Identifică substanța X care se află în pâlnia de separare (3) și scrie ecuația reacției 1.
4. Scrie ecuația reacției 3.
5. Notează rolul dioxidului de mangan din suspensia (2) pentru reacția (1).
6. Identifică substanța care s-ar forma la barbotarea gazului Z în apă.
B. ................................................................................................................................................10 puncte
Prin dizolvarea în apă a unui cristalohidrat A se obține o soluție (S1), care are următoarea compoziție,
în procente masice: 2,838 % K, 1,965% Al, 4,658% S, 81,514% O și 9,022% H.
1. Unul dintre cationii din compoziția cristalohidratului colorează în violet flacăra incoloră a unui bec
de gaz. Notează simbolul chimic al cationului.
2. Determină prin calcul formula chimică a sării anhidre care formează cristalohidratul respectiv.
3. Calculează concentrația procentuală masică a soluției (S1).
4. Prin răcirea soluției (S1) se depune o masă de cristalohidrat egală cu jumătate din cea inițială
obținându-se soluția (S2). Știind că raportul molar dintre apa din soluția (S1) și apa din soluția (S2) este
1,107, determină prin calcul formula chimică a cristalalohidratului A.
Se dau :

1. ANEXA : TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR
2. Numărul lui Avogadro NA = 6,022•1023 mol-1.
Subiecte propuse de Costel Gheorghe, profesor la Colegiul Naţional Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş
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ANEXĂ - TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR
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