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OLIMPIADA DE CHIMIE 

etapa județeană/municipiului București 

20 martie 2022 

Clasa a VIII-a 

• Pentru rezolvarea cerințelor veți utiliza Tabelul periodic care se găsește la sfârșitul 

variantei de subiecte.  

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

Subiectul I              30 de puncte 
A. Se dă schema: 
       

a 
 oCt

⎯⎯⎯→  b + c 

d + e → b 
d + f → g 
g + h → i + f 

j 
 oCt

⎯⎯⎯→  k + l  

f + k → m + n 
e + l → o + p 
p + d → r  

s 
catalizator

⎯⎯⎯⎯⎯→  l + c 

Se cere: 
a) identificați substanțele notate cu litere asociind litera cu formula chimică; 
b) scrieți ecuațiile reacțiilor chimice din schemă; 
c) precizați tipul reacțiilor chimice din schemă. 

 

B. O soluție de apă oxigenată în care raportul molar H2O2 : H2O = 3 : 11 se descompune cu un 
randament de 80% și se constată că masa soluției scade cu 64 g. Se consideră că oxigenul nu se 
dizolvă în apă. Determinați: 

a) concentația soluției inițiale; 
b) masa soluției finale; 
c) masa de sulf de puritate 96%, ce se poate arde în oxigenul rezultat în urma descompunerii 

apei oxigenate cu randament 80%. 
 

Subiectul al II-lea            20 de puncte 
A. Într-o soluție care conține sulfat de cupru(II) se introduce o plăcuță de aluminiu, cu dimensiunile 
L = 5 cm, l = 3 cm și h = 0,1 cm. Densitatea aluminiului este 2,7 g/cm3. După un timp, se scoate 
plăcuța, se usucă și se cântărește, înregistrându-se o masă a plăcuţei de 5,43 g. Calculați masa 
de cupru depusă pe plăcuța de aluminiu. 
 

B. O panglică de magneziu cântărind 720 mg se taie în trei părți egale. Bucățile de panglică de 
magneziu se introduc în trei vase ce conțin fiecare câte 10 g de soluții diferite, după cum urmează: 

‒ Vasul 1 conține soluție de clorură de potasiu de concentrație 7,45%;  
‒ Vasul 2 conține soluție de acid clorhidric de concentrație 14,6%; 
‒ Vasul 3 conține soluție de clorură de cupru(II) de concentrație 6,75%.  

Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice care au loc și determinați concentrația procentuală masică a 
soluțiilor din cele trei vase după finalizarea transformărilor chimice. 
 

Subiectul al III-lea            25 de puncte 
A. Cationii și anionii din compoziția unei substanțe X sunt ioni ai unor elemente A, respectiv B din 
grupele principale, sunt izoelectronici și în raport molar cation : anion = 2 : 3. Într-un mol de 
substanță X se află 301,1·1023 electroni. Substanța X și un metal M se obțin conform ecuației 
reacției chimice: 

3M2Bn + 2nA → 6M + nX   
unde raportul molar între M și X este 1,2.  
Din 7,28 g de M2Bn se obțin 3,264 g de metal M, cu un randament de 80%. Se cere: 

a) determinați formula chimică a substanței X; 
b) identificați metalul M.  

 

Știind că: 

• c, d și p sunt gaze 

• d este un gaz galben - verzui 

• e, f, h și n sunt metale 

• f prezintă proprietăți magnetice 

• h are 2 electroni în stratul 3 

• atomul lui e are cu 7 electroni mai mult decât atomul lui h 

• j are raportul masic Cu:O:H = 32:16:1 

• a conține 31,836% K; 28,979% Cl; 39,183% O 
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B. O probă tehnică ce conține CuO, Fe2O3 și impurități are masa 130 g. Peste probă se adaugă 
15 g de cărbune ce conține 88% C și apoi este încălzită și se degajă 24,64 L de gaz X (c.n.). Gazul 
X se elimină în procesul respirației animale. Reziduul solid obținut este tratat cu o soluție de HCl 
de concentrație 25% și se degajă 26,88 L de H2 (c.n.). Știind că oxizii din probă reacționează 
integral și că impuritățile sunt inerte din punct de vedere chimic, se cere: 

a) determinați raportul molar al celor doi oxizi în probă; 
b) calculați compoziția procentuală de masă a reziduului solid rezultat la tratarea probei cu 

carbon; 
c) calculați masa soluției de HCl consumată. 

 

Subiectul al IV-lea            25 de puncte 
 

Pietrele preţioase şi semipreţioase au incitat interesul oamenilor încă din vremuri preistorice. Dacă 

în timpul epocii de piatră, acestea erau utilizate pentru confecţionarea uneltelor, în antichitate 

pietrele preţioase şi semipreţioase se şlefuiau şi se foloseau ca obiecte de podoabă sau ca 

amulete. 

Azuritul este o piatră semipreţioasă şi este un carbonat 

bazic de cupru. Pentru a stabili compoziţia azuritului, s-a 

prelevat o probă P cu masa de 2,768 g. Proba P s-a 

calcinat, iar gazele rezultate au fost trecute prin două vase 

V1 şi V2. Vasul V1 conţine 7 g de soluţie de H2SO4 de 

concentraţie 25%, iar vasul V2 conţine 20 g de soluţie de 

Ca(OH)2 8%. După finalizarea calcinării probei P, în vasul 

V1 concentraţia soluţiei de acid sulfuric a devenit 24,62%, 

iar în vasul V2 s-a format un precipitat alb, conform ecuaţiei:  

Ca(OH)2+ CO2→ CaCO3+ H2O 

Precipitatul alb s-a separat prin filtrare, s-a uscat, cu 12% 

pierderi în urma operaţiei de filtrare, apoi s-a cântărit. Masa 

precipitatului alb a fost 1,056 g. 

Se cere: 

a) scrieți ecuaţiile reacţiilor care au loc la calcinarea 

probei P de azurit; 

b) stabiliți formula chimică a azuritului; 

c) stabiliți puritatea probei P de azurit; 

d) calculați masa reziduului obţinut la calcinarea probei P şi precizați culoarea reziduului; 

e) calculați concentraţia procentuală masică a filtratului din vasul V2. 

Notă: Impurităţile din proba P nu se descompun la calcinare. 
 
- volumul molar: VM = 22,4 L· mol-1 

 

 

 

 

Subiecte elaborate de:  

Prof. Daniela Bogdan – Colegiul Național „Sfântul Sava”, București 

Prof. Daniela Tudor –  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, București 

Prof. Belamiea Ichim – Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă”, Câmpulung Moldovenesc 

Prof. Daniel Radu – Colegiul Economic „Ion Ghica”, Târgoviște 

Prof. Carmen-Luiza Gheorghe – Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”, Buzău 

 

 

 

 

 

 

 
Azurit 
Sursa: https://minerals-stones.com/de/azurit/2063-

azurit.html 
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ANEXA: TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 
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