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1. Citește textul de mai jos: 

Cuprul a fost folosit de oameni din cele mai vechi timpuri, arheologii 

descoperind obiecte din acest metal datând din 8700 î.Hr. Originea 

numelui provine din cyprium, cuvânt din limba latină (după numele 

insulei Cipru, unde se găseau zăcăminte de cupru). Cuprul este destul de 

răspândit în natură. Cele mai importante minereuri care conțin cupru 

sunt: cupritul (conține Cu2O-oxidul de cupru(I)), calcozina (conține Cu2S-

sulfură de cupru(I)), calcopirita sau pirita cupriferă (conține CuFeS2-

sulfură dublă de cupru(II) și fier(II)). Cuprul se mai găsește în două 

minerale frumos colorate, malachitul (CuCO3‧Cu(OH)2-carbonat bazic 

de cupru) și azuritul (2CuCO3‧Cu(OH)2-carbonat bazic de cupru). 

 

 

În stare pură, cuprul are culoare roșiatică. Se topește la 1068⁰C 

și are temperatura de fierbere 2310⁰C. Are duritate mare și 

densitatea 8,96 g/cm3. Este bun conducător de electricitate și 

căldură. Cuprul formează ușor aliaje: alame cu zincul, bronzuri 

cu staniul, aliajul pentru monede cu argintul, constantanul, 

utilizat în industria electrotehnică, prin aliere cu nichelul. 

Cuprul este maleabil, adică poate fi prelucrat în foi. 

Cuprul este un element cu reactivitate chimică scăzută. În aer, la temperatura de 25 ⁰C 

este stabil, însă în aer umed se acoperă cu un strat de culoare verde, numit cocleală. 

Aceasta este carbonat bazic de cupru, care este toxic. Fenomenul poate fi observat în 

cazul clădirilor cu acoperiș de cupru, care, în timp, capătă culoarea verde a coclelii. 

Cuprul reacționează cu clorul, formând clorura de cupru(II), de culoare verde. La 

încălzire, reacționează cu sulful sau cu oxigenul și formează sulfuri sau oxizi. Cuprul nu 

reacționează cu apa.  

 

 

Cuprul de puritate mare este folosit la fabricarea conductelor de apă și 

a unor obiecte ornamentale. Se utilizează la confecționarea 

dispozitivelor ce implică transferul de căldură. Depus în strat subțire pe 

un material izolator, se folosește la fabricarea circuitelor electronice. 

Sub formă de sârmă este utilizat drept conductor electric în 

electrotehnică. 

 

Având în vedere informațiile din text referitoare la cupru, răspunde cerințelor: 

a. Scrie denumirea a șase substanțe simple întâlnite în text, dintre care 3 metale și 3 nemetale. 

b. Scrie formulele chimice și denumirile a patru substanțe compuse dintre care două au în compoziție 

două elemente chimice, una are în compoziție trei elemente chimice și una patru elemente chimice. 

c. Notează denumirea a trei aliaje ale cuprului. 

d. Notează trei proprietăți fizice ale cuprului și două constante fizice ale acestuia. 

e. Asociază două utilizări ale cuprului cu două proprietăți fizice ale acestuia. 

f. Notează trei proprietăți chimice ale cuprului. 

g. Justifică utilizarea cuprului la fabricarea conductelor de apă.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cipru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transfer_de_c%C4%83ldur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Circuit_imprimat
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2. Se consideră seria de formule chimice:  

H2SO4, CO2, KOH, AgNO3, Cl2, SO2, Ca, Al2(SO4)3, Ne, NaF, P4, Fe3O4, HBr, 

Ca(OH)2, H2O, Au, Ni, H2, MgO, O3, K2S, CuO, H3PO4, CO, He, NH4NO3, HClO3, S8, 

Al(OH)3, CaCO3, NaHCO3, Br2 . 
Completează celulele tabelelor cu formule chimice din seria dată, conform cerințelor: 

 

Substanțe simple formate din: 

 

 

atomi molecule diatomice molecule poliatomice 

   

 

 

 

 

Substanțe compuse formate din: 

 

 

două elemente chimice trei elemente chimice patru elemente chimice 

   

 

 

 

 

3. Completează tabelul: 

Formula chimică a compusului Cl2O7 MgCl2 HCl Cl2O3 

Valența clorului     

Formula chimică a compusului SO3 K2S MgS SO2 

Valența sulfului     

Formula chimică a compusului N2O Na3N NO2 N2O5 

Valența azotului     

 

4. Calculează: 

a) numărul atomilor de oxigen din 7 molecule de ozon (O3). 

b) numărul atomilor de carbon din 10 molecule de dioxid de carbon (CO2). 

c) numărul total de atomi din 3 molecule de acid clorhidric (HCl). 

d) numărul atomilor de oxigen care se găsesc în 10 molecule de acid sulfuric (H2SO4). 
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Material propus de: 

  prof. Irina Elena Popescu,        Maria-Cristina Constantin,  

Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Ploiești, jud. Prahova    Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

 

5. Scrie, în celulele libere, formulele chimice și denumirile compușilor ce rezultă prin atracția 

ionilor din tabel, după modelul dat. 

 

       anioni 

 

cationi 

Cl- 

clorură 

S2-  

sulfură 

HO- 

hidroxid 

2

4SO −  

sulfat 

3

4PO −  

fosfat 

3NO−  

azotat 

Na+ NaCl Na2S NaOH Na2SO4 Na3PO4 NaNO3 

denumirea 

compusului 

clorură de 

sodiu 

sulfură de 

sodiu 

hidroxid de 

sodiu 

sulfat de 

sodiu 

fosfat de 

sodiu 

azotat de 

sodiu 

4NH+

(amoniu) 

      

denumirea 

compusului 

      

Ca2+       

denumirea 

compusului 

      

K+       

denumirea 

compusului 

      

Cu2+       

denumirea 

compusului 

      

Al3+       

denumirea 

compusului 

      

Fe2+       

denumirea 

compusului 

      

Mg2+       

denumirea 

compusului 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 


