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➢ Scopul urmărit: actualizarea conținuturilor studiate în gimnaziu (clasele VII – VIII). 

➢ Conţinuturi vizate: 

− Element chimic, simbol chimic. Atom. Nucleu atomic. Număr atomic. Număr 

de masă. Structura învelişului de electroni. Corelaţii structură - loc ocupat de 

elementele chimice în tabelul periodic. 

− Masa atomică. Tipuri de substanţe. Proprietăţi chimice – exemplificări pe 

oxigen, carbon, fier, cupru, oxizi, acizi, baze, săruri. 

− Masă molară, raport atomic, raport de masă, compoziţie procentuală. 

− Legea conservării numărului de atomi. Ecuaţii chimice. Tipuri de reacţii 

chimice. Clasificare după diferite criterii. Exemplificări pentru metale, 

nemetale şi pentru substanţe compuse: oxizi, acizi, baze, săruri. Reacţii 

chimice cu importanţă practică. 

− Clasificarea soluţiilor, solubilitate, factori care influenţează solubilitatea 

substanţelor. Concentraţia în procente de masă. 

− Ecuaţii stoechiometrice. Probleme de calcul stoechiometric. Aplicaţii de calcul. 

➢ Competenţe urmărite: 

− Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor aspecte ce permit clasificarea 

reacţiilor chimice.  

− Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea 

fenomenelor. 

− Modelarea conceptelor, relațiilor, stucturilor. 

− Integrarea relațiilor matematice în rezolvarea de probleme. 

I. Completaţi tabelul:                                                                                                                                                                 

Denumirea 

elementului 

Simbolul 

chimic 
Z A p+ n0 e-  

Configuraţia 

electronică 
Grupa Perioada 



 

Fluor  9   10  K2 L7   

 Ca  40   20    

Sodiu   23     1, I A 3 

 N   7 7     

Aluminiu   27    K2 L8 M 3   

 Mg    12   2, II A 3 

Carbon  6 12       

 S    16 16    

Siliciu  14 28       

 Be   4 5     

 

II. Completați tabelul următor, după exemplele date, indicând denumirea și tipul 

substanțelor respective: 

Nr. 

crt. 

Formula 

chimică 

Denumirea 

substanței 

Substanță 

simplă 

Substanţă compusă 

Oxid Bază Acid Sare 

1.  Ca Calciu X     

2.  CaO Oxid de calciu  X    

3.  HCl       

4.  AgNO3       

5.  Ca(OH)2       

6.  HNO3       

7.  NaOH       

8.  NaCl       

9.  CO2       

10.  H2SO4       

 

III.Completați și egalați ecuațiile următoare, specificând și tipul acestora:       

1. BaCl2       +          H2SO4  →….....……. +    HCl reacție de ……………………… 

2.   Fe      +       CuSO4 → …....…….+   Cu    reacție de ……………………… 

3.   H2CO3         →  .....…..       +      H2O        reacție de ……………………… 

4.   NaOH   +     CuSO4 → …...…….+    Cu(OH)2   reacție de ……………………… 

5.   CaCO3   →    CaO   +   ….......   reacție de ……………………… 

 

IV. Stabiliţi corespondenţa dintre elementele celor două coloane: A (formule chimice) și B 

(denumiri uzuale).     

   A      B



 

....... a.  CaCO3 

....... b.  AgNO3 

....... c.  HCl + HNO3 

....... d.  H2SO4 

....... e.   Fe3O4 

....... f.   NH4Cl 

....... g.   CuSO4 

....... h.    CaO 

 

1. Var nestins 

2. Vitriol 

3. Ţipirig 

4. Magnetită 

5. Piatră vânătă 

6. Apă regală 

7. Piatră de var (calcar) 

8. Piatra iadului

V. Pentru substanţele numerotate cu a, b, d, f şi h de la exerciţiul precedent (IV) calculaţi: 

a. raportul dintre numărul de atomi; 

b. raportul de masă în care se combină elementele; 

c. compoziţia procentuală. 

 

VI.  Se consideră formulele următorilor oxizi: CaO, SO2, CO2, Na2O, SO3, N2O5, P4O6, P4O10.  

Subliniaţi cu o linie oxizii acizi şi cu două linii oxizii bazici.  

 

VII. Particularizaţi clasificarea reacţiilor chimice de mai jos, dând câte două exemple: 

a. reacţii de combinare  

b. reacţii de descompunere  

c. reacţii de înlocuire (de substituţie)  

d. reacţii de schimb                                                                                                                                

 

VIII. O masă de 40 g soluție de HCl de concentrație procentuală masică 36,5% reacționează cu fierul. 

Să se calculeze : 

         a). cantitatea de hidrogen, exprimată în moli, care se degajă; 

          b). concentrația procentuală a soluției de sare obținută în urma reacției, dizolvată în 250 g apă. 

 

IX.  Se amestecă 150 g de soluţie de sodă caustică de concentrație procentuală masică 15 % cu 80 g de 

soluţie de sodă caustică de concentrație procentuală masică 25 %. 

Se cere: a.  concentraţia soluţiei finale obţinute prin amestecarea celor două soluții; 

 b. cantitatea de HCl, exprimată în moli, necesară neutralizării soluţiei finale. 


