Ministerul Educaţiei Naționale

Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a concursurilor naționale școlare 2019
Probă scrisă
Concursul de Chimie ”Petru Poni”, 6 aprilie 2019
Clasa a IX-a
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
• Pentru rezolvarea cerințelor veți utiliza numerele atomice și masele atomice rotunjite din
tabelul periodic, care se găsește la sfârșitul variantei de subiecte.
SUBIECTUL I

35 puncte

1. Se consideră elementele A, B și C cu numerele atomice ZA, ZB, ZC. Știind că suma acestor
numere este 25, suma primelor două este mai mică cu 9 față de al treilea, iar diferența dintre
ultimul și primul este de 10 ori mai mare decât al doilea:
a. Identificați elementele A, B, C;
b. Propuneți o metodă de preparare pentru substanța AB4C, având ca materii prime
substanțele A2, B2 și BC, unde A, B, C reprezintă elementele identificate la punctul a;
c. Modelați formarea legăturilor chimice în A2, AB3, BC, utilizând simbolurile chimice pentru
elemente și puncte pentru reprezentarea electronilor. Indicați tipul legăturilor chimice;
d. Calculați numărul de molecule existente în 136 g de compus AB3.
20 puncte
2. O substanță A cu caracter amfoter, conține elementul X care are un orbital monolectronic și
formează ionul X3+ cu configurația gazului nobil din perioada a 2 – a.
Substanța A are raportul atomic X : O : H = 1 : 3 : 3 și participă la următoarele reacții chimice:
2 A → a + 3 H2O
2 A + 6 HCl → 2 b + 6 H2O
A + NaOH → B
a. Scrieți configurația electronică a elementului X;
b. Identificați elementul X;
c. Așezați în ordinea crescătoare a caracterului metalic elementele X, Na, Mg;
d. Identificați substanța A și notați formula chimică;
e. Scrieți ecuațiile reacțiilor la care participă substanța A, identificați substanțele notate cu
litere (a, b, B) și precizați denumirea lor.
15 puncte
SUBIECTUL al II-lea

35 puncte

1. Cloratul de potasiu (KClO3) este utilizat ca oxidant, antiseptic, la fabricarea chibriturilor, în
industria explozivilor, în vopsitorie.
În reacție cu HCl, conduce la obținerea de Cl2.
O masă de 490 g KClO3 reacționează cu HCl. Jumătate din cantitatea de clor rezultată este
folosită pentru obținerea unei noi cantități de HCl (prin sinteză directă din elemente) iar cealaltă
jumătate pentru obținere de hipoclorit de sodiu, NaClO (în urma reacției cu NaOH).
a. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice descrise mai sus, în vederea obținerii Cl2, HCl, NaClO;
b. Calculați volumul de Cl2 (exprimat în dm3) obținut la 27C și 1 atm.;
c. Calculați masa de HCl (exprimată în grame) obținută;
d. Determinați masa soluției de NaOH (exprimată în grame), de concentrație procentuală de
masă 40 %, utilizată pentru a obține NaClO.
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e. În urma reacției dintre NaOH și Cl2, alături de NaClO și apă, se obține o substanță Y cu
multiple utilizări practice. Precizați pentru substanța Y: denumirea uzuală, natura legăturii
chimice din substanța Y, o proprietate (stare de agregare la temperatura obișnuită, aspect,
solubilitate, punct de topire, conductibilitate electrică, etc.) și o utilizare.
16 puncte
2. O soluție de acid sulfuric cu volumul V = 200 mL, densitatea  = 1,16 g/cm3 și concentrația
molară cM = 1,5 mol / L, se introduce într-un balon cotat de 500 mL și se aduce la semn cu apă
distilată (densitate apă  = 1 g/cm3).
a. Calculați concentrația procentuală de masă a soluției inițiale;
b. Determinați raportul molar H2SO4 : H2O din soluția finală;
c. Calculați concentrația procentuală de masă și concentrația molară a soluției finale.
12 puncte
3. Un cristalohidrat de tipul CoCl2 * x H2O conține 45,378% H2O.
a. Identificați cristalohidratul;
b. Calculați compoziția procentuală de masă a cristalohidratului;
c. Determinați masa de cobalt din 23,8 g de cristalohidrat;
7 puncte
SUBIECTUL al III-lea

30 puncte

1. Molecula unui oxiacid al azotului conține 5 atomi. Raportul dintre numărul de atomi de oxigen și
hidrogen este 3 și suma dintre numărul de atomi de atomi de hidrogen și de azot este 2.
a. Identificați oxiacidul;
b. 100 g de soluție de oxiacid cu concentrația procentuală de masă 63% formează, împreună
cu o soluție apoasă de acid sulfuric de concentrație procentuală de masă 98%, un amestec
nitrant, des utilizat în chimia organică. Cunoscând raportul molar oxiacid : H2SO4 = 1: 3,
calculați masa amestecului nitrant.
11 puncte
2. 7,3 g soluție de HCl de concentrație procentuală de masă 10% se tratează cu 5 g soluție NaOH
de concentrație procentuală de masă 10%. Peste soluția finală se adaugă câteva picături de
turnesol.
a. Scrieți ecuația reacției chimice;
b. Indicați modificarea de culoarea ce s-ar putea observa după adăugarea soluției de turnesol
și demonstrați (prin calcul) răspunsul dat.
10 puncte
3. Se amestecă 100 mL de soluție de acid azotic ce conține 0,63 g acid azotic, cu 200 mL de
soluție de acid azotic cu concentrația molară cM = 0,15 mol / L și cu 100 mL apă (densitate apă  =
1 g/cm3).
a. Scrieți ecuația reacției de ionizare a acidului azotic;
b. Calculați pH-ul soluții finale, obținută după amestecare.
9 puncte
Se dau:
Constanta universală a gazelor: R = 0,082 atm∙dm3∙mol-1∙K-1
Numărul lui Avogadro: NA = 6,022∙1023 mol-1
Subiecte selectate și prelucrate de:
prof. Nicoleta-Nona Ionescu, Liceul Tehnologic ,,Lazăr Edeleanu”, Ploiești
Probă scrisă la Concursul de chimie ”Petru Poni” – clasa a IX-a
Pagina 2 din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

ANEXA: TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR
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