
Testare finalǎ – chimie clasa a VIII-a 

Burlan Aurelia 

Şcoala Gimnazialǎ “George Emil Palade” Ploieşti 

Subiectul I …………………………………………………...……………………....50 puncte 

Alege răspunsul corect la următoarele enunţuri: 

1.Oxigenul se găseşte în aer sub două forme alotropice: O2 în aer în procent volumetric de 

21% şi O3 (ozon) în stratosferă.  

Referitor la O2 se poate afirma: 

a) este un combustibil pentru rachete; 

b) se obţine în urma procesului de fotosinteză şi întreţine viaţa şi arderea; 

c) se consumă în procesul  de fotosinteză şi întreţine viaţa şi arderea. 

2. Elementul chimic Carbon se găseşte sub trei forme alotropice: diamant, grafit şi fulerene. 

Primele două se găsesc în formă naturală iar ultimul s-a obţinut pe cale sintetică. 

Afirmaţia corectă referitoare la grafit este: 

a) este cea mai dură substanţă naturală; 

b) este folosit la tăierea sticlei; 

c) este singurul nemetal conductor de electricitate; 

3. Metalele au o largă utilizare în practică atât în stare pură dar mai ales sub formă de 

aliaje. Alama este un aliaj utilizat la confecţionarea de: robineţi, piese de maşini, etc. 

Metalele ce intră în componenţa alamei sunt: 

a) Cu şi Mg;              b) Al şi Mg;                c) Cu şi Zn. 

4. Metalele sunt bune conductoare de electricitate. Conductibilitatea celor mai bune scade în 

ordinea: Ag, Cu, Au, Al.  

Pentru instalaţia electrică din locuinţa ta este de preferat să alegi: 

a) argint deoarece este cel mai bun; 

b) cupru sau aluminiu deoarece sunt bune conductoare şi accesibile la preţ; 

c) aurul deoarece este bun conductor şi este cel mai scump. 

5. Utilizarea pe scară largă a metalelor şi a aliajelor lor se bazează pe proprietatea 

mecanică numită plasticitate. Nu sunt casante, ceea ce le oferă posibilitatea să fie 

transformate în foi, în fire. 

Proprietatea de a fi trase în fire  se numeşte: 

a) ductilitate;          b) maleabilitate;          c) plasticitate. 

6. Oxizii reprezintă o importantă clasă de compuşi. Mulţi dintre ei sunt se găsesc sub formă 

de pietre semipreţioase. Oxidul de aluminiu este întâlnit sub formă de: rubin (roşu), safir 

(albastru), corindon (incolor) si in multe altele sub diferite combinatii. 

 Formula chimică a oxidului de aluminiu este:   

a) Al2O3;         b) AlO;         c) Al2O. 

7. Bazele metalelor alcaline [din grupa 1(IA)] sunt caustice (atacă pielea) şi se folosesc la 

fabricarea săpunurilor solide şi a celor lichide în urma reacţiei de saponificare cu grăsimile 

animale sau vegetale.  

Sunt baze alcaline: 

a) Ca(OH)2 şi NaOH;       b) MgOH şi KOH;      c) NaOH şi KOH. 



8. Acizii pot elibera H2 din molecula lor dacă reacţionează cu metalele: 

a) Mg. Zn, Ca;    b) Na, Cu, Ag;       c) K, Al, Cu. 

9) Şirul ce cuprinde numai o singură clasă de substante compuse este: 

a) CO2. Fe(OH)3; H2S;     b) CaO; HNO3; Al2(CO3)3;       c) H2S; HNO3; H3PO4. 

10. Pentru ca o soluţie să aibă caracter bazic valoarea pH-ului şi culoarea fenolftaleinei 

trebuie săfie: 

a) pH > 7, roşu-carmin;    b) pH < 7, incolor;     c) pH = 7, incolor. 

Subiectul II. …………………………………………………………………………30 puncte 

Se considera schema program: 

1) H2O2  →  a + b↑ 

2) CaCO3 → d + e↑ 

3) Ca + b → d 

4) C + b → e 

5) d + a → f 

6) e + a ↔ g 

7) HNO3 +  f → h + a 

8) HCl + i → j↓ + HNO3 

9) m + BaCl2 → n↓ + HCl 

10)  Zn + HCl → o + H2 ↑ 

Se cere: 

a) Identificarea substantelor necunoscute si scrierea ecuatiilor reactiilor chimice a...o.  

Se dau denumirile uzuale: d – var nestins; f – var stins, g – sifon; i – piatra iadului; m 

– vitriol. 

b) Precizarea importantei in practica a reactiilor: 1), 2), 6), 7), 8), 9).  

c) Stabilirea tipului fiecarei reactii chimice. 

 

Subiectul III .............................................................................................................. 20 puncte 

 

Se trateaza 12,5 g carbonat de calciu impur de puritate 80% cu o solutie de acid clorhidric de 

c = 36,5%. Se cere: 

a)Scrierea ecuatiei reactiei chimice stiind ca acidul obtinut din reactie este instabil si se 

descompune usor intr-un gaz si apa; 

b) Calcularea masei de carbonat de calciu pur care participa la reactie; 

c) Calcularea masei de solutie de acid clorhidric consumata in reactie; 

d) Determinarea cantitatii de gaz obtinuta exprimata in: numar moli si numar de molecule. 

 

Succes! 

 

Se dau: Masele atomice: H – 1; C – 12; O – 16; Cl – 35,5. 

             Numarul lui Avogadro: NA = 6,022 x 1023 particule/mol. 

 

 

 

 



Barem de corectare – Subiecte clasa a VIII-a 

 

Subiectul I – 50 puncte 

     – 10 itemi x 5p = 50 puncte 

1- b; 2 – c; 3 – c; 4 – b; 5 – a; 6 – a; 7 – c; 8 – a; 9 – c; 10 – a. 

Subiectul II – 30 puncte 

a) 23 puncte 

- 12 substante x 0,25 p = 3puncte 

- 10 reactii x 2p = 20 puncte 

       a – H2O; b – O2; d – CaO; e – CO2; f – Ca(OH)2; g – H2CO3; h – Ca(NO3)2; i – AgNO3 

        j – AgCl; m – H2SO4; n – BaSO4; o – ZnCl2. 

b) 3 puncte 

- 6 reactii x 0,5 p = 3 punte 

c) 4 puncte 

- 10 reactii x 0,4 p = 4 puncte 

Subiectul III – 20 puncte 

a) Ec. r. ch  - 2 puncte 

b) Calcul mpur = 10 g CaCO3 – 3 puncte 

c) 7 puncte: 

- Calculare mase molare, exprimare pe reactie – 2 puncte 

- Calcul md = 7,3 g HCl – 2 puncte 

- Calcul ms = 20 g sol HCl – 3 puncte 

d) 8 puncte 

- Calcul n = 0,1 moli CO2 – 4 puncte 

- Calcul N = 6,022 x 1022 molecule CO2 – 4 puncte 

 

 

 

 

 


