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OLIMPIADA DE CHIMIE 

etapa județeană/municipiului București 

4 februarie 2023 

Clasa a VIII-a 
• Pentru rezolvarea cerințelor vei utiliza Tabelul periodic care se găsește la sfârșitul variantei de subiecte. Vei 

folosi mase atomice rotunjite.  

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

Subiectul I                                  30 de puncte 
A. Se consideră schema de reacţii: 

(1) a + b + H2O → c (4) h + i → j + k↓ 

(2) d + H2O → e + f↑ (5) l → m + n↑ 

(3) g  + f → h  + H2O (6) f + n → H2O 
 

Se cunosc informațiile: „a” este o substanță care se găsește în calcar, cretă și marmură, „e” este varul stins, „i” se 
mai numește piatra iadului, „l” este un compus ternar cu raportul masic Ca : O : Cl = 20 : 8 : 35,5, „g” este un oxid 
mixt al unui metal tranzițional (magnetit), iar reacția (1) are loc la formarea stalactitelor și stalagmitelor. 

a. Identifică substanțele notate cu litere în schema de reacţii.  
b. Scrie ecuațiile reacțiilor chimice din schemă. 

 

B. Într-un pahar Berzelius sunt  90 g de soluție de apă oxigenată, de concentrație procentuală masică 3%. După 
câteva ore s-a constatat că masa vasului a scăzut cu 0,8 g.  

a. Scrie ecuația reacției care are loc. 
b. Calculează noua concentrație procentuală masică a soluției de apă oxigenată. 

 

Subiectul al II-lea                    20 de puncte 
A. O cantitate de pirită cu masa 64 kg, ce conține 25% impurități, este supusă „prăjirii”. Impuritățile nu reacționează. 
Ecuația reacției care are loc la prăjirea piritei, este: 

4FeS2 +11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 
Trioxidul de sulf format prin oxidarea dioxidului de  sulf rezultat la prăjirea piritei, este absorbit  într-o soluție de acid 
sulfuric cu concentrația procentuală masică 94%, obținându-se un oleum cu 20% SO3 (procente masice).  

a.   Scrie ecuațiile reacțiilor descrise în enunțul problemei. 
b.   Calculează masa de oleum cu 20% SO3 obținută.  

Indicație: Oleumul este un amestec de acid sulfuric cu trioxid de sulf. 
 

B. Un amestec echimolar ce conține 1,12 g de fier și un metal trivalent (M) situat înaintea hidrogenului în seria 
activității metalelor, reacționează stoechiometric cu o soluție ms de acid sulfuric, de concentraţie procentuală 
masică 9,8%. Știind că soluția finală are masa 51,56 g, calculează masa soluției de acid sulfuric ms și  identifică 
metalul (M), prin calcul. 
 

Subiectul al III-lea                  25 de puncte 
A. Cu ajutorul instalației din figura de mai jos s-a efectuat un experiment. 

 
 

Cifrele din figură indică: 

- (1) eprubetă; 
- (2) tub vidat prin care trece o tijă metalică, iar pe suprafața tubului se află o spirală metalică, ambele fiind conectate 
la o sursă de înaltă tensiune;  
- (3) tub de sticlă în formă de U;  



Ministerul Educației 
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

clasa a VIII-a  pag. 2 din 3 
 

- (4) cristalizor cu apă pentru răcire. 
Etapele de lucru ale experimentului sunt descrise mai jos: 

• Se introduce în eprubeta (1) substanța solidă (A). 

• Se încălzește substanța (A) din eprubeta (1) folosind un bec de gaz Bunsen. Rezultă două substanțe 
simple, un gaz incolor și inodor (B) care întreţine viaţa şi combustia și substanța (C) lichidă, cu densitate mare, 
argintie, cu luciu metalic. 

• Gazul (B) trece în tubul (2), unde sub influența unei descărcări electrice se transformă parțial în gazul (D). 
Gazele (B) şi (D) sunt stări alotrope ale aceluiași element. 

• Amestecul de gaze (B) și (D) intră în tubul (3) în care sunt introduși vapori încălziți ai substanței (C). Partea 
inferioară a tubului (3) este răcită cu apă rece din cristalizorul (4). Ca rezultat al reacțiilor din tubul (3), se formează 
din nou substanța A. 

1. Identifică substanțele (A), (B), (C) și (D). 
2. Scrie ecuațiile descrise în experiment: 

a. descompunerea substanței (A) în eprubeta (1); 
b. conversia parțială a gazului (B) în (D), în tubul (2); 

      c. formarea substanței (A) în tubul (3). 
 

B. Un amestec cu masa de 59,6 g este format din trei săruri solubile în apă (A), (B), (C) ale aceluiași metal 
alcalin (D), care colorează flacăra unui bec de gaz în violet. Substanțele (A) și (B) sunt oxosăruri, iar substanța (C) 
este un compus binar în care cationul și anionul sunt izoelectronici cu atomul de argon și conține 52,349% metal 
(D), procente masice. Sărurile (A) și (B) sunt folosite în pirotehnică, iar amestecul de săruri (A) și (C) este folosit ca 
îngrășământ mineral.  

       Amestecul este încălzit până la descompunere (reacțiile 1 și 2), rezultând un nou amestec solid, format din 
substanțele (X) și (C) și o substanță gazoasă (Y). 

       Amestecul solid rezultat la descompunerea termică se dizolvă în apă și se obține o soluție care conține 
2,4088∙1023 de anioni monoatomici.  

       Substanța gazoasă (Y) se tratează cu cantitatea stoechiometrică de hidrogen, când se formează 14,4 g 
de apă (reacția 3). 

  1. Determină formulele chimice ale sărurilor (A), (B), (C). 
  2. Scrie ecuațiile reacțiilor 1, 2, 3. 
  3. Calculează raportul molar al sărurilor (A), (B), (C) în amestecul inițial. 

 

Subiectul al IV-lea                   25 de puncte 
 

Se calcinează 4,625 g de amestec solid format din MnSO4 (substanţa A), KNO3 (substanţa B) şi sodă de 
rufe Na2CO3∙10H2O, (sarea anhidră este substanța D). Cele trei substanţe sunt în raport molar 1 : 2 : 2. 
Randamentul de calcinare este η = 90% şi rezultă 2,429 g de solid verde. 

Ecuaţia reacţiei care are loc la calcinare este:          A + 2B + 2D → X + 2Y + Z + 2T         (ecuaţia 1) 
Sărurile X, Y şi Z formate la calcinare sunt ternare.  
Y are compoziţia procentuală masică: 45,88% K, 16,47% N și 37,68% O, iar X şi Z sunt săruri ale sodiului. 
Z are raportul masic Na : S : O = 23 : 16 : 32. 
Substanţa X, de culoare verde, este solubilă în H2O şi prin acidularea soluţiei cu substanţa T are loc reacţia:

               3X + 2T → 2V + W + 2D              (ecuaţia 2) 
Substanţa V este violet şi este, de asemenea, solubilă în H2O. 
Substanţa W este un precipitat brun, fiind un oxid metalic care are raportul masic metal : oxigen = 1,71875. 
Substanţa W reacţionează cu soluţia concentrată de HCl:       W + 4HCl → U + Cl2 +2H2O          (ecuaţia 3) 

 

a) Identifică substanţele: X, Y, Z, T, W, U şi V. 
Se cere să calculezi: 
b) compoziţia procentuală masică a substanţelor din amestecul solid rezultat în urma calcinării (reacţia 1);  
c) masa gazelor rezultate la calcinarea amestecului celor trei săruri A, B şi D; (reacția 1) 
d) masa de substanţă W de puritate 85% şi masa de soluţie de HCl de concentraţie 32% care reacţionează 

pentru a se forma 4,48 L (c.n.) de clor.  
 

- volumul molar (condiții normale): VM = 22,4 L· mol-1 
Subiecte elaborate de:  

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

prof. Anița Luncan – Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea  

prof. Silvia Petrescu – Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, Brăila 

prof. Claudia Anghel – Colegiul Național „Tudor Vianu”, București 
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ANEXA: TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 

    


