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FIȘĂ DE LUCRU LA CHIMIE, CLASA A VIII-A:  OXIZI 

Catrinoiu Gianina-Maria,  

Șc.Gimn.,,Regina Maria”, Bicaz    

1. Completați rubricile libere ale tabelului de mai jos: 

Denumirea 

oxidului 

Formula Metalul Valenta 

metalului 

Nemetalul Valenta 

nemetalului  

 Cu2O   - - 

Trioxid de sulf  - -   

  Fe III - - 

Pentaoxidul de 

fosfor 

 - -   

  - - C II 

 

2. Alege varianta corectă și încercuiește-o: 

• Zăpada carbonică este:  a) Na2O   ;      b) Al2O3    ;  c) CO2    . 

• Oxidul folosit ca materie primă la obținerea acidului sulfuric este:  a) SO2  ;   b)  SO3   ;   

c)   NO2   . 

• Se obține prin descompunerea termică a calcarului (piatra de var) și este numit var 

nestins:  a) SiO2   ;     b) V2O5    ;      c) CaO   . 

• Formele cristalizate ale acestui oxid pot avea diferite culori (rubin-roșu, safir-albastru, 

smarald-verde, ametist-violet, topaz-galben): a) P2O5; b)Al2O3; c)SiO2. 

 

3. Realizați practic următoarele reacții chimice, respectând modul de lucru și completați 

rubricile tabelului:  

Mod de lucru Concluzii 

  1.Presărați în flacăra unei spirtiere pilitură de 

fier. 

 

  2.Într-o eprubetă, adăugați cu o spatulă, câteva 

grame de carbonat de cupru. Cu ajutorul unui 

clește de lemn, încălziți eprubeta.  

 

  3.Substanța obținută prin descompunere, o 

punem pe o bucată de hârtie, o adăugăm într-o 

altă eprubetă, peste care turnăm cu o pipetă, 

câțiva ml de HCl. 

 

                     !!!!!!!!!!!!! ATENȚIE  LA MÂNUIREA SUBSTANȚELOR CHIMICE!!!!!!!!!!!                               

4. Pentru următorul tabel , se cere: completați ecuațiile recțiilor chimice cu produșii de reacție, 

egalați-le, scrieți tipul de reacție și notați cu un ,,x” rubrica corespunzătoare metodei de 

obținere a oxizilor sau a proprietăților chimice . 
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Ecuația reacției chimice Tipul reacției Metoda de 

obținere 

Propritate 

chimică 

  CaO + H2O =    

  Na  + O2 =    

  CuCO3 →     

  CuO + HCl =     

  CO2 + H2O =    

  C + O2 =    

 

5. Scrieți trei proprietăți fizice pentru oxidul de 

calciu:................................................................................................................... 

6. Dați exemple de 3 utilizări practice ale dioxidului de 

carbon:................................................................................................................................... 

7. Care este raportul atomic a heptaoxidului de clor : 

.......................................................................................................................................................

........................................ 

.......................................................................................................................................................

.......................................... 

.......................................................................................................................................................

........................................... 

.......................................................................................................................................................

............................................ 

 

8. Calculați cantitatea în grame și moli de oxid de metal rezultată prin descompunerea a 200g 

CaCO3. 

.......................................................................................................................................................

................................ 

.......................................................................................................................................................

................................... 

.......................................................................................................................................................

................................. 

.......................................................................................................................................................

.................................. 

.......................................................................................................................................................

................................ 

 

REZOLVAREA  FIȘEI  DE LUCRU LA CHIMIE, CLASA A VIII-A:  OXIZI 

1. Completați rubricile libere ale tabelului de mai jos: 

Denumirea 

oxidului 

Formula Metalul Valenta 

metalului 

Nemetalul Valenta 

nemetalului  

Oxid de cupru(I), Cu2O Cu I - - 
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oxid cupros 

Trioxid de sulf SO3 - - S VI 

Oxid de fier(III), 

oxid feric 

Fe2O3 Fe III - - 

Pentaoxidul de 

fosfor 

P2O5 - - P V 

Monoxid de 

carbon 

CO - - C II 

 

2. Alege varianta corectă și încercuiește-o: 

• Zăpada carbonică este:  a) Na2O   ;      b) Al2O3    ;  c) CO2    . 

• Oxidul folosit ca materie primă la obținerea acidului sulfuric este:  a) SO2  ;   b)  SO3   

;   c)   NO2   . 

• Se obține prin descompunerea termică a calcarului (piatra de var) și este numit var 

nestins:  a) SiO2   ;     b) V2O5    ;      c) CaO   . 

• Formele cristalizate ale acestui oxid pot avea diferite culori (rubin-roșu, safir-albastru, 

smarald-verde, ametist-violet, topaz-galben): a) P2O5; b)Al2O3; c)SiO2. 

3. Realizați practic următoarele reacții chimice, respectând modul de lucru și completați 

rubricile tabelului:  

 

Mod de lucru Concluzii 

  1.Presărați în flacăra unei spirtiere 

pilitură de fier. 

Se obține oxidul feroferic, Fe3O4, care 

rezultă sub forma unor scântei 

portocalii. Se obține un oxid de metal. 

  2.Într-o eprubetă, adăugați cu o spatulă, 

câteva grame de carbonat de cupru. Cu 

ajutorul unui clește de lemn, încălziți 

eprubeta.  

Prin descompunere se obține CuO-

negru și CO2-incolor. Se obține un 

oxid de metal și un oxid de nemetal. 

  3.Substanța obținută prin descompunere, 

o punem pe o bucată de hârtie, o adăugăm 

într-o altă eprubetă, peste care turnăm cu o 

pipetă câțiva ml de HCl. 

Se obține CuCl2, de culoare verde. 

Este o proprietate chimică a oxizilor. 

 

4. Pentru următorul tabel, se cere: completați ecuațiile recțiilor chimice cu produșii de reacție, 

egalați-le, scrieți tipul de reacție și notați cu un ,,x” rubrica corespunzătoare metodei de 

obținere a oxizilor sau a proprietăților chimice . 

 

Ecuația reacției chimice Tipul reacției Metoda de 

obținere 

Propritate 

chimică 

  CaO + H2O = Ca(OH)2 combinare  x 
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 4 Na  + O2 =2 Na2O combinare x  

  CuCO3 → CuO + CO2 descompunere x  

  CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O dublă înlocuire  x 

  CO2 + H2O = H2CO3 combinare  x 

  C + O2 = CO2 combinare x  

 

5. Scrieți trei proprietăți fizice pentru oxidul de calciu: oxid solid, de culoare albă, fără 

miros. 

6. Dați exemple de 3 utilizări practice ale dioxidului de carbon: stingerea incendiilor, 

obținerea sifonului și băauturilor carbogazoase, la fotosinteză. 

7. Care este raportul atomic  și raportul de masă a heptaoxidului de clor : 

                                        Cl2O7     Ra = 2 : 7  

                                                        Rm = 2 ∙ 35,5 : 7 ∙ 16 = 35,5 : 56                                                          

8. Calculați cantitatea în grame și moli de oxid de metal rezultată prin descompunerea a 200g 

CaCO3. 

 

mCaCO3 = 200g                100g/mol         56g/mol 

CaCO3     →   CaO + CO2↑ 

mCaO = ?(g)           200g            x 

νCaO = ?(moli) µCaCO3 = 100g/mol x = 112 g CaO νCaO = mCaO/µCaO 

µCaO = 56g/mol                                          νCaO = 112/56 = 2 moli 

 


