
Concurs Acad. Cristofor Simionescu 

Modele clasa a IX-a  
 

Toate subiectele sunt obligatorii, 1 singur răspuns corect. Pentru fiecare item, completați răspunsul pe 

care îl considerați corect, cu simbolul . 

 

 

1. Elementul chimic al cărui atom are Z =16 se găsește în sistemul periodic în: 

a) perioada 3, grupa  II A  b) perioada 3, grupa IV A c) perioada 3, grupa VI A 

 

2. Energia electronilor dintr-un strat variază în ordinea:  

a) s>p>d>f  b) s<p<d<f a) s<p>d>f 

 

3. Elementele chimice din grupa 17 (VIIA) au electronul distinctiv situat în : 

a. substratul de tip d b. substratul de tip s c. substratul de tip p 

 

4. Care este afirmația adevărată referitoare la razele ionice: 

a) raza ionilor pozitivi 

(cationilor) este mai mare 

decât raza atomilor din  care 

provin 

b) raza ionilor pozitivi 

(cationilor) este mai mică 

decât raza atomilor din care 

provin; 

c) raza ionilor pozitivi  

(cationilor) este egală cu raza 

atomilor din  care provin 

 

5. Elementul chimic al cărui atom are Z =18 se găsește în sistemul periodic în: 

a) perioada 4, grupa 2 (IIA) b) perioada 3, grupa 14 (IVA) c) perioada 3, grupa 18 (VIIIA) 

 

6. Izotopii hidrogenului sunt: 

a) protiul, deuteriul, tritiul b) protonul, deuteronul c) hidrogenul ușor, hidrogenul 

mediu și hidrogenul greu 

 

7. Seria care cuprinde simbolurile unor elemente chimice cu caracter nemetalic este: 

a) Cl, N, O, S, F, C b) Ca, Mg, Al, He, P, Cl c) Fr, Cl, Br, I, Na, K 

 

8. Seria care cuprinde simbolurile unor elemente chimice cu caracter metalic este: 

a) Sr, Zr, Ir b) S, Zn, I c) Sr, S, Se 

 

9. Precizați care dintre ionii de mai jos au configurație de gaz inert: 

a) 2Cl , Mg   b) 1Cl , Fe   c) Br ,  Cl   

 (Z: Cl=17; Mg=12; Fe=26; Br=35) 

 

10. Atomul de calciu (Z=20, A=40) conține: 

a) 19p+, 19no, 20e- b) 20e-, 20p+, 20no c) 19p+, 20no, 19e- 

 

11. Un izotop al carbonului servește la stabilirea vârstei unor materiale ce conțin carbon. Acest 

izotop este: 

a) 12C; b) 14C; c) 16C. 

 

12. Ionul K+ este izoelectronic cu ionul: 

a) S2- b) Cl - c) Na+ 

 

 

 



13. Elementul Cu (ZCu=29) ar putea avea, în stare fundamentală, configurația electronică [18Ar]3d94s2. 

Această configurație nu este cea corectă deoarece: 

a)  nu respectă regula lui 

Hund; 

 

b) nu ţine seama de 

posibilitatea stabilizării prin 

salt electronic pentru a 

forma configurația 

[18Ar]3d104s1; 

c) nu respecta principiul 

energetic al ocupării straturilor 

şi substraturilor. 

 

 

14. Un element monoizotopic are: 

a) numărul de electroni egal cu 

numărul de neutroni; 

 

b) este constituit numai 

dintr-un singur tip de atomi, 

având toți aceeași valoare a 

numărului de masă; 
 

c) are numărul de protoni egal 

cu numărul de neutroni. 

 

15. Se consideră configurația electronică 1s22s22p6. Care din următoarele specii chimice au această 

configurație: 

a) F b) O
 c) Ne  

(Z: F=9; O=8; Ne=10) 

 

16. Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul a minim 90 mmol K/zi. Cantitatea de 

potasiu conținută în 100 g nuci este de 600 mg. Presupunând ca un adult își asigură necesarul de potasiu 

numai din nuci, el ar trebui sa mănânce zilnic: 

a) 209 g nuci; b) 585g nuci; c) 691 g nuci. 

(AK= 39 g/mol) 

 

17. Zincul și cuprul sunt elemente metalice prezente în sol în concentrații care, la nivel de urme, au 

rol important în creșterea plantelor (Zn - 3·10-5 %, Cu - 6·10-6 % -procente de masă). În 2,16 tone de sol 

se găsesc:  

a) 0,01moli Zn,  

0,002 moli Cu 

b) 0,065moli Zn,  

0,029 moli Cu 

c) 0,66 moli Zn,  

0,06 moli Cu 

(ACu= 64 g/mol; AZn= 65 g/mol;) 

 

18. Alex este curios să afle câți moli de NaCl se găsesc in 190 g sare gemă cu puritatea de 79 % 

(impuritățile sunt insolubile.) și ce cantitate de soluție de concentrație 20% se pot prepara din aceasta   

a) 2,56 moli și 750,5g b) 5 moli și 250 g c) 6,023 moli și 10 g 

(ANa=23 g/mol; ACl=35,5 g/mol) 

 

19. O cantitate de 72 g nemetal pulbere arde în 6 moli de oxigen și rezultă un compus de tipul EO2. 

Masa atomică a nemetalului este: 

a) 32; b) 14; c) 12; 

(AO =16 g/mol) 

 

20. Alex adaugă 20g sare peste 200g soluție de sare de concentrație necunoscută, obținând o soluție 

de concentrație 25%. Care a fost concentrația procentuală a soluției inițiale? 

a) 17,5% b) 20% c) nu se poate calcula 

 

21. Ionii de mercur sunt responsabili de simptomele bolii Minamata, descoperita in Japonia in 1956, 

unde functiona o fabrica de produse chimice care deversa ape cu poluanti in golful orasului. Stiind ca in 

pestele din apele Golfului Minamata, concentratia de mercur a variat intre 5 si 35 mg/L si ca in parul 

populatiei din zona, concentratia aceluiasi poluant a variat intre 100 si 700 mg/L, precizati de cate ori 

este mai mare concentratia de mercur la om: 

a) de 20 de ori  b) de 0.05 ori c) de 500 ori 



22. Un bazin cu volumul de 1600 m3 a fost poluat accidental cu o soluție de NH4NO3 provenit de la 

îngrășăminte chimice. Concentrația de poluant determinata este de 5 mg/L. Sa se calculeze care este 

cantitatea de substanță, exprimata in grame și moli de substanță deversată. 

a) 8000 g si 100 moli b) 800 g si 10 moli c) 0.8 kg si 100 moli 

 

23. O probă de apă potabilă a fost analizată și a fost determinată o concentrație de ioni NO-
3 de 1.5 

mg/L. Ionii NO-
3 au efecte dăunătoare asupra sănătății umane și pot cauza Boala Albastră, afectând în 

special nou-născuții. Procentul de ioni NO-
3 în proba de apă este: 

a) 1.5 ∙ 10-2 % b) 1.5 ∙ 10-4 %  c) 1.5 ∙ 10-6 % 

 

24. Andreea și-a cumpărat o pereche de cercei din argint marca 925 (92,5%Ag) care cântăresc 3 g 

(perechea). Fiind curioasă, a calculat că într-o ureche are: 

a) 45 atomi de argint b) 0,025 mol Ag c)  0,0128mol Ag   
(A Ag = 108 g/mol) 

 

25. Alex are un stilou cu peniță de inox placat cu iridiu (4,4 micrograme). Fiind pasionat de chimie, 

a calculat că stiloul lui conține:  

a) 192,217 atomi de Ir b) 1,38 ∙1016 atomi Ir c) 6,23 ∙1026 atomi Ir 

(A Ir = 192 g/mol) 

 

26. Care afirmație este adevărată: 250 g soluție conțin 12,5 g de substanță dizolvată, iar 350 g soluție 

conțin 13 g substanță dizolvată. 

a) soluțiile au concentrații 

procentuale egale; 

b) prima soluție este mai 

diluată; 
c) prima soluție este mai 

concentrată. 

 

 

27. Se prepară clor în laborator. În clorul obținut se ard 8 g de fier și se obțin 18,65 g de masă solidă. 

Procentul de fier reacționat este: 

a) 50% b) 70%  c) 80,33% 
(AFe=56 g/mol, ACl=35,5 g/mol) 

 

28. Cantitatea de zinc (în grame) de puritate 80% care reacționează cu 5 moli de HCl este: 

a) 203,1 g b) 162,5 g c) 65 g; 

 (AH = 1 g /mol; ACl = 35,5 g/mol; AZn = 65 g/mol).  

 

29. Ana calculează că pentru neutralizarea a 100 cm3 soluție de hidroxid de potasiu cu concentrația 

de 20% (ρ=1,205g/cm3) folosește un volum de acid sulfuric de concentrație 28% (ρ=1,176g/cm3). 

Volumul soluției de acid sulfuric este: 

a) 73,5 cm3 b) 64 mL c) 23,5 mL 

(AH = 1 g /mol; AO = 16 g/mol; AK = 39 g/mol; AS = 32 g/mol).  

 

30. Într-o fabrică se ard zilnic 300kg cărbune ce conține 2%S. Câți kmoli de de SO2 se obțin în 30 de 

zile și câte kg de acid sulfuric se poate fabrica cu dioxidul de sulf obținut: 

a) 0,56 kmoli și 55,12kg acid 

sulfuric 
b) 5,6 kmoli și 551,2kg acid 

sulfuric 

c) 98 kmoli și 8,99 kg acid 

sulfuric 

 

Barem 

Subiectele 1-15 sunt cotate cu 2 puncte 

Subiectele 16-25 sunt cotate cu 4 puncte 

Subiectele 26-30 sunt cotate cu 6 puncte 

Punctaj maxim 100 puncte!    Succes! 


