
Nume, prenume elev............................     clasa ........... 

 

TEST ACIZI 

clasa a VIII-a, chimie 

Veres Erika 

Școala Profesională Band 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu 

• Timpul de lucru efectiv este 50 min. 

SUBIECTUL I: (40 de puncte) 

1. Adevărat sau fals: 

a) Acizii conțin atomi de oxigen și atomi de metale. A/F 

b) Soluțiile acizilor sunt conducătoare de electricitate. A/F 

c) Acidul carbonic este un acid slab.  A/F 

d) Acidul clorhidric se obține industrial în stare gazoasă și se livrează în butelii sub 

presiune sau sub formă de soluție.  A/F 

e) Acidul sulfuric este uleios, incolor și inodor. A/F 

10 puncte 

 

2. Completați spațiile libere: 

a) Soluțiile acizilor rămân incolore în prezență de ......................... și devin roșii în 

prezență de .................. 

b) Dizolvarea acizilor în apă are loc cu ........................ de căldură, deci este un 

fenomen ....................... 

c) Denumirea tehnică a acidului sulfuric este .................................... 

10 puncte 

 

3. Se dau coloanele A, B, C. Lângă fiecare formulă de acid din coloana B atașați litera 

corespunzătoare denumirii acidului din coloana A și cifrele corespunzătoare 

clasificării acestuia din coloana C. 

 



A B C 

a) Acid sulfhidric 

 

                    HCl 1) hidracid 

b) Acid azotic 

 

                    H2CO3 2) oxiacid 

c) Acid carbonic 

 

                    H3PO4 3) Acid monobazic 

d) Acid fosforic 

 

                    H2S 4) Acid dibazic 

e) Acid clorhidric 

 

                    HNO3 5) Acid tribazic 

20 puncte 

SUBIECTUL II: (50 puncte) 

1. Se dă textul următor: 

,,Acidul clorhidric este un gaz incolor, cu miros înţepător, gust acru şi care fumegă în 

aer. Este uşor solubil în apă. Înroşeşte soluţia de turnesol şi nu colorează fenolftaleina. 

Reacţionează cu metale puternic electropozitive (exemplu, zinc) şi formează săruri 

(exemplu: clorură de zinc) şi hidrogen. Poate neutraliza soda caustică rezultând 

clorură de sodiu şi apă. Poate fi identificat cu azotat de argint. În laborator se foloseşte  

ca reactiv pentru recunoaşterea carbonaţilor, prepararea acizilor, clorurilor.” 

Se cere: 

 a) Scrieţi simbolurile şi formulele substanţelor întâlnite în text. 

              b) Scrieţi ecuaţiile reacţiilor la care se face referire în text. 

              c) Identificaţi proprietăţile fizice ale acidului clorhidric întâlnite în text. 

              d) Precizaţi acţiunea pe care o are asupra turnesolului şi fenolftaleinei soda  

                   caustică. 

30 puncte 

2. Calculați cantitatea (în grame și în moli) de carbonat de calciu cu 20% impurități care 

reacționează cu 21,9 g de acid clorhidric, și cantitatea de CO2 rezultată. 

(ACa = 40, AC = 12, AO = 16, AH = 1, ACl = 35,5) 

20 puncte 



Nr. item 1. 2. 3. 4. 5. Oficiu Total 

Punctaj 10 10 20 30 20 10 100 

 Barem de corectare: 

SUBIECTUL I 

1. Se acordă 10 puncte repartizate astfel: 

pentru fiecare afirmație corectă: 2 puncte     5*2 puncte 

 

2. Se acordă 10 puncte repartizate astfel: 

pentru fiecare completare corectă: 2 puncte     5*2 puncte 

 

3. Se acordă 20 puncte repartizate astfel: 

pentru fiecare asociere corectă se acordă 2 puncte           10* 2 puncte 

 

SUBIECTUL II 

 

1. Se acordă 30 puncte repartizate astfel: 

a) Simboluri, formule chimice scrise corect                      10*0,5 puncte 

b) pentru fiecare ecuație corectă se acordă 2 puncte   6*2 puncte 

c) pentru fiecare proprietate fizică se acordă 1 punct   7*1 puncte  

d) pentru fiecare afirmație corectă 3 puncte     2*3 puncte 

 

2. Se acordă 20 puncte repartizate astfel: 

- scriere și egalare ecuație          2 puncte 

- calculul maselor moleculare a substanțelor: câte un punct pentru fiecare masă 

corect calculată           3 puncte 

- determinarea cantității de  carbonat de calciu (grame și moli)     6 puncte 

- determinarea cant. impurități                                            3 puncte 

- determinarea cantității de dioxid de carbon (grame și moli)        6 puncte 


