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Test de evaluare 

Unitatea de conţinut „METALE” 

 

2p. 1. Completați spațiile libere din următoarele afirmații: 

În tabelul periodic metalele se află __________________________________________. 

Atomii metalelor __________________ electroni și se transformă în ioni _______________ 

numiți ______________. Caracterul electropozitiv al metalelor din grupele principale este 

mai accentuat cu cât numărul de electroni cedați de un atom este mai ____________ și cu cât 

atomul are mai ________________ straturi ocupate cu electroni. Valența unui metal este 

egală cu numărul de electroni ______________ de atomul său și, în general, pentru cele din 

grupele principale, egală cu ______________________________. 

 

1,5p. 2. Încercuiește cifra corespunzătoare răspunsului/ răspunsurilor corecte: 

a) Metale colorate sunt: 

1. Cu    2. Fe   3. Au 

b) Singurul metal lichid este: 

1. Au    2. Hg   3. Na 

c) Cel mai dur metal este: 

1. Al    2. Pt   3. Cr 

d) Cel mai mare punct de topire îl are: 

1. W    2. Ir   3. Cd 

e) Cele mai bune conducătoare de căldură și electricitate sunt: 

1. Ag, Cu, Au  2. Al, Fe, Cu  3. Zn, Ag, Au 

f) Cel mai greu metal este: 

1. Na    2. Al   3. Os  

1,5 p. 3. Scrie ecuația reacției chimice a Cu acid azotic în cele două etape și ecuația 

reacției generale. 

 



2p. 4. O probă de 6 moli Al, de puritate 80%, reacționează astfel: jumătate din cantitate se 

tratează cu soluție HCl 36,5% și cealaltă jumătate cu Fe2O3. Se cere: 

a) volumul de hidrogen degajat 

b) masa soluției de acid clorhidric consumat 

c) cantitatea de oxid obținută prin procedeul aluminotermiei 

2p. 5. Calculați masa de Fe care reacționează cu: 

a) 5 moli oxigen 

b) 200g S de puritate 96% 

c) 120g soluție CuSO4 de concentrație 16% 

 

Se dau: 

AH = 1, Ao = 16, AAl = 27, AS = 32, ACl = 35,5 AFe = 56, ACu = 64. 

 

1p din oficiu 


