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I. Alege răspunsul corect: 

1. Amestecul format din 20 g ulei şi  130 g de apă este: 

             a) un amestec eterogen; b) o soluţie diluată; c) o soluţie concentrata; 

2. Sarea de bucătărie nu este solubilă în: 

            a) apă; b) ulei alimentar; c) saramură diluată; 

3. Cu creşterea temperaturii, cantitatea de zahăr care se dizolvă într-o anumită cantitate de 

apă: 

           a) creşte; b) scade; c) zahărul nu se dizolvă în apă. 

4. Piatra vânătă se dizolvă mai repede dacă: 

a) nu se agită; b) apa este rece; c) piatră vânătă este mărunţită fin 

2 puncte 

II. Asociază prin săgeţi fiecare concept chimic din coloana A cu definiţia lui din coloana 

B 

A      B 

a ) soluţie                         1. soluţia care conţine o cantitate mică de solvat în raport cu 

cantitatea de solvent; 

b) dizolvare                  2. substanţă în care se dizolvă solvatul şi este în cantitate mare 

într-o soluţie; 

c) solvent                            3. Fenomenul de pătrundere a particulelor unei substanţe 

printre particulele altei substanţe. 

d) solvat                             4. substanţa care se dizolvă şi  este în cantitate mai mică într-o 

soluţie; 



e)solutie diluata               5. amestecul omogen de două sau mai multe substanţe obţinut în 

urma procesului de dizolvare; 

     2,5 puncte 

III. Indicaţi care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate (A) şi care sunt false (F) 

a) Masa unei soluţii se calculează cu relaţia: ms=md+ m apa    A/F  

b) Concentraţia procentuală indică masa de solvent din 100 g de soluţie  A/F 

c) Concentraţia procentuală se calculează cu formula c% = md*100/ms;  A/F 

d)  Cu md se notează masa de dizolvant dintr-o anumită cantitate de soluţie;  A/F 

2 puncte 

IV. Rezolvaţi: 

1. a).Care este concentraţia procentuală a unei soluţii care se obţine prin dizolvarea a 40 g 

zahăr în 160 g apă? 

b). Se evaporă 40 de grame de apă din soluţia iniţială, care va fi concentraţia soluţiei 

finale           2,5 puncte 

1 punct oficiu 

Răspunsuri: 

I.  1 a, 2 b, 3 a, 4 c 

II. 1 e, 2 c, 3 b, 4 d, 5 a 

III.  a-A, b-F, c-A, d-F 

IV.         a) c = 20% 

b) cfinal = 25% 


