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Test de evaluare 

 

Metale 

 

Varianta – I 

 

1. Luînd în considerare poziţia elementelor în TPE, completează spaţiile libere: 

                           Element                       Oxidul superior                   Hidroxid 

                                Ca                            ……………….                 …………… 

                                Na                           ……………….                 …………….   

                                Al                             ……………….                 …………….   

2. Găseşte corespondenţa dintre formulele din coloana B şi denumirile mineralelor din coloana A: 

                A                                      B 

 ......... 1.  Cretă                         a)    Fe2O3 

.......... 2. Hematit                      b)    CaCO3        

.......... 3. Sodă calcinată            c)  CaSO4· 2H2O 

........... 4. Ghips                        d)  Na2CO3 · 10 H2O 

3. Completează spaţiile libere: 

a) Reactivitatea calciului este mai ……………………… decît reactivitatea aluminiului.  

b) Un cui de fier întrodus într-o soluţie  de sulfat de cupru  se acoperă cu un strat de ..................... care are 

culoarea............................. . 

c) Procesul de degradare a metalelor şi aliajelor sub acţiunea mediului ambiant se 

numeşte.......................................... . 

4. Caracterul chimic creşte în şirul: 

a) Ca, Na, Fe, Al b) Na, Ca, Al, Fe c) Fe, Al, Ca, Na  d) Na, Ca, Fe, Al 

5. Scrie ecuaţiile reacţiilor pentru următoarea transformare chimică: 

Al2O3→Al→AlCl3→Al(OH)3→Al2O3 

6. Rezolvă problema: 

Calculaţi cîţi moli de hidrogen  se degajă la interacţiunea 5,6 g de pilitură de fier incandescentă cu vaporii de 

apă? 

7. Asociază fiecărei uzilizări a aluminiului din colana A una sau mai multe proprietăţi care stă (stau) 

la baza acesteia, reprezentate în coloana B: 

 

A                                   B 

1) industria navală şi aeronautică a) metal uşor 

2) ambalarea produselor alimentare b) capacitate mare de reflexie 

3) industria electrotehnică c) conduce curentul electric şi căldura 

4) sudarea şinelor de tramvai d) maleabil şi ductil 

5) fabricarea de cisterne e) formează un aliaj numit duraluminiu  

6) construirea de oglinzi metalice f)  are caracter puternic reducător faţă de unii oxizi ai 

metalelor  

7) în metalurgie, la obţinerea metalelor în stare pură g) nu reacţionează cu acidul azotic concentrat sau 

diluat. 

 
Schemă  de notare 

Pm -  punctaj maxim, Pa – punctaj acumulat, T – total 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Total 

Pm 3 4 4 3 8 6 4   32 

Pa         

 
 



2 

 

Alina BUGA, profesoară de chimie, grad didactic superior                                              LT ”V. Alecsandri”, or. UNGHENI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 

Test de evaluare 
 

Metale 

 

Varianta – II 

 

1. Luînd în considerare poziţia elementelor în TPE, completează spaţiile libere: 

                           Element                       Oxidul superior                   Hidroxid 

                                Mg                            ……………….                 …………… 

                                K                           ……………….                 …………….   

                                Fe                            ……………….                 …………….   

 

2. Găseşte corespondenţa dintre formulele din coloana B şi denumirile mineralelor din coloana A: 

                A                                      B 

............1. Magnetit                    a) NaHCO3       

............ 2. Bauxită                     b)  Al2O3 · SiO2 · nH2O 

........... 3. Sodă alimentară        c)  Al2O3 · nH2O 

............ 4. Argila                       d) Fe3O4           

 

3. Completează spaţiile libere: 

a) Reactivitatea aluminiului este mai ……………………… decît reactivitatea fierului.  

b) Un cui de fier întrodus în apă  se acoperă cu un strat de ..................... care are culoarea............................. . 

c) Amestecuri rezultate prin topirea a doua sau mai multor metale se numesc................................................. . 

 

4. Caracterul chimic creşte în şirul: 

a) Fe, Al, Ca, Na b) Na, Ca, Al, Fe c) Ca, Al, Fe, Na  d) Na, Ca, Fe, Al 

 

5. Scrie ecuaţiile reacţiilor pentru următoarea transformare chimică: 

Fe2O3→Fe→FeCl3→Fe(OH)3→Fe2O3 

 

6. Rezolvă problema: 

Calculaţi cîţi moli de fier se obţin prin încălzirea a 2,7 g de aluminiu cu oxidul feroferic? 

 

7. Asociază fiecărei uzilizări a fierului din colana A una sau mai multe proprietăţi care stă (stau) la 

baza acesteia, reprezentate în coloana B: 

 

A                                   B 

1) tuburi şi vase a) metal greu 

2) radiatoare şi sobe b) proprietăţi magnetice speciale 

3) industria electrotehnică c) conduce curentul electric şi căldura 

4) sîrme, tablă d) maleabil şi ductil 

5) fabricarea de cisterne e) formează un aliaj numit oţel 

6) electomagneţi f)  prin solidificare îşi măreşte volumul  

7) obţinerea pieselor de maşini g) nu reacţionează cu acidul azotic concentrat  
 

 

Schemă  de notare 

Pm -  punctaj maxim, Pa – punctaj acumulat, T – total 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Total 

Pm 3 4 4 3 8 6 4   32 

Pa         

 


