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OLIMPIADA DE CHIMIE 

etapa județeană/municipiului București 

22 februarie 2020  

Clasa a VIII-a 
 

• Pentru rezolvarea cerințelor veți utiliza mase atomice rotunjite din Tabelul periodic, care se 

găsește la sfârșitul variantei de subiecte.  

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

Subiectul I                  20 de puncte 

A.                                                                                                                       (10 puncte) 
Fie elementele X, Y, T cu numerele atomice ZX, ZY, ZT care satisfac relațiile: 

ZX - ZY = 2 
ZX + ZY = 36 
ZY + ZT = 25 

Unul din compușii ternari ai celor 3 elemente, A, este folosit în laborator la obținerea a două 
gaze D și E și a compusului ionic B. Gazul E este format din molecule ai căror atomi formează ioni 
izoelectronici cu cationul din compusul ionic B. 

a. Identificați substanțele A, B, D, E. 
b. Scrieți ecuațiile reacțiilor prin care se obțin cele două gaze, pornind de la compusul A. 
c. Calculați raportul dintre numărul de sarcini negative din 0,6 mol de compus B și numărul de 

atomi din 134,4 L de gaz E (c.n.). 
 

B.                                                                                                                        (10 puncte) 
La împlinirea a 150 de ani de la adoptarea legii pentru înființarea unui nou sistem monetar, 

Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic un set de monede pentru colecționari, din 
aur, argint și din tombac. Tombacul este o alamă roșie cu un conținut masic de cupru de peste 80%. 

O probă de alamă este tratată cu soluție de acid clorhidric, de concentrație procentuală masică 
36,5%. Se degajă 4 g de gaz X și se obține un reziduu solid R cu masa 591 g.  Prin tratarea reziduului 
R cu soluție de acid azotic se degajă 6 mol de gaz Y.  

a. Calculați compoziția procentuală de masă a aliajului. 
b. Indicați dacă proba de alamă poate fi folosită pentru fabricarea monedelor.  

 
Subiectul al II-lea                  25 de puncte 

Se consideră schema de reacții: 
(1) a + b  → d + e 
(2) a + f  → d + e 
(3) a + g  → d + e 
(4) a + h  → e + f  
(5) a + h  → d + e  
(6) a + i  → d + j 
(7) a + k  → d + j + l 
(8) a + m  → n + g 
(9) o + j → l  + a 
(10) p + a + h  → r + e  

Se cunosc următoarele informații despre unele din substanțele din schemă: 
- substanțele ”a” și ”b” sunt hidruri a două nemetale din aceeași grupă a Tabelului periodic, 
izoelectronice, care au aceeași masă molară; 
- substanța ”d” este o substanță simplă utilizată în tratarea bolilor de piele, cunoscută sub 
denumirea de ”inamicul cuprului”; 
- substanța ”e” este cel mai cunoscut solvent polar; 
- substanțele ”k” și ”l” se obțin prin reacția substanței ”i”, respectiv ”j” cu metalul care ruginește în 
prezența oxigenului și a apei;  
- substanța ”j” se obține industrial utilizând substanța ”i”; 
- cristalohidratul pentahidratat al substanței ”m” se numește piatră vânătă; 
- substanțele ”n” și ”o” sunt săruri neutre ale substanței ”a”, ale unor metale care au aceeași 
valență;  
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Tombac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alam%C4%83_ro%C8%99ie
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- nobilii și aristocrații din Evul Mediu, au fost neatinși de epidemiile de ciumă pentru că foloseau 
vase confecționate din substanța ”p” pentru păstrarea apei. 

Identificați substanțele notate cu litere și scrieți ecuațiile reacțiilor corespunzătoare 

transformărilor (1) – (10). 
 

Subiectul al III-lea                   25 de puncte 

A.                                                                                                                        (15 puncte) 
Un cristalohidrat X al azotatului unui metal divalent conține 16,949% metal. Prin deshidratare 

totală la încălzire, masa acestuia scade cu 30,5%, formând compusul Y.  

Se descompun termic 2 mol de compus Y și se formează un amestec de gaze G.  

a. Determinați formula moleculară a cristalohidratului X. 

b. Calculați masa de cristalohidrat necesară pentru a prepara 300 g soluție de concentrație 20%. 

c. Calculați concentrația procentuală de masă a soluției obținute după barbotarea amestecului 

gazos G într-o cantitate de apă de două ori mai mare decât cea pierdută prin încălzirea a 2 mol 

din cristalohidratului X. 
 

B.                                                                                                                     (10 puncte) 
Prin acțiunea peroxidului de sodiu asupra dioxidului de carbon se obține, pe lângă substanța 

ionică, un amestec  gazos în care oxigenul se află în procent molar de 20%. Determinați randamentul 

reacției. 

 

Subiectul al IV-lea                   30 de puncte 

Autorul roman Pliniu-cel-Bătrân descria un crustaceu comestibil, Pholas dactylus, care emitea 
lumină. Tot din însemnările lui Plinius aflăm şi despre o ciupercă de copac, Omphalotus olearius, care 
produce incandescenţă pe timp de noapte. În laborator, pentru a vedea efectul de luminescență produs 
în timpul unei reacții chimice se poate oxida catalitic luminolul (substanță utilizată pentru a detecta 
urmele de sânge de la locul unei crime). Catalizatorul este un compus cu formula chimică Xa[Y(CN)6].  

 

 

E536 are formula chimică Xb[Y(CN)6]·3H2O. El este un agent de separare sau un stabilizator 
din ce în ce mai întâlnit în produsele alimentare, prin introducerea sa în sarea iodată. Se utilizează, de 
asemenea, în cleirea albastră a vinurilor, un tratament antioxidant pentru vinurile predispuse la casare 
(o boală a vinului care-l face să devină tulbure, opalescent, în contact cu aerul). Tratamentul se bazează 
pe formarea unui precipitat albastru, care poate fi eliminat din vin. Ecuația reacției prin care se formează  
precipitatul albastru este: 

bYCla + aXb[Y(CN)6] → Y4[Y(CN)6]3↓+ a·bXCl 
 

 

Compusul Xa[Y(CN)6] se obține din compusul Xb[Y(CN)6] conform ecuației reacției: 
2Xb[Y(CN)6] + Cl2 → 2Xa[Y(CN)6] + 2XCl    (1) 
 

Compusul Xa[Y(CN)6] reacționează cu acidul clorhidric conform ecuației reacției: 
6HCl + Xa[Y(CN)6] → 6HCN + YCl3 + 3XCl    (2) 
 

Se cunosc următoarele informații: 
- elementele X și Y se găsesc în aceeași perioadă a Tabelului periodic; 
- compusul Xb[Y(CN)6]·3H2O, a cărei masă molară este 422 g/mol, se comercializează sub formă 

de cristale galbene; 
- 7,238 g de compus Xa[Y(CN)6] reacționează cu acidul clorhidric și formează 3,575 g compus 

YCl3 și 4,917 g compus XCl. 
 

a. Identificați elementele X, Y și scrieți formulele chimice ale celor doi compuși. 
b. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice (1) și (2). 

 

- volumul molar (c.n.): 3 1

mV 22,4 dm mol−=   

- numărul lui Avogadro: N = 6,022∙1023 mol-1  
 

Subiecte elaborate, selectate și prelucrate de:  

Elisabeta-Cornelia Cerăceanu, profesor la Colegiul Național ”Frații Buzești”, Craiova 

Carmen-Luiza Gheorghe, profesor la Școala Gimnazială ”Sfântul Apostol Andrei”, Buzău 

Ileana Popescu, profesor la Colegiul Național ”Spiru Haret”, Târgu Jiu 

 

http://proalimente.com/tag/vin/
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ANEXA: TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 
 

 

 

 


