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1. Completează tabelele: 

 

Formula chimică Denumirea substanței Formula chimică Denumirea substanței 

H3PO4  KOH  

Al2(SO4)3  CuO  

SO2  CaCO3  

P4  NaI  

HBr  H2  

CO  AgNO3  

NaF  Cl2  

Al(OH)3  Ca(OH)2  

KNO3  Li2CO3  

(NH4)2CO3  HNO2  

NaOH  O2  

Al2O3  HCl  

K2S  Cu(OH)2  

H2SO4  NO2  

 

Denumirea 

substanței 

Formula chimică Denumirea 

substanței 

Formula chimică 

hidroxid de bariu  dioxid de azot   

acid sulfuros  acid sulfhidric  

trioxid de sulf  azot  

azotat de amoniu  oxid de zinc  

oxid de fier(III)  amoniac   

acid iodhidric  azotat de cupru  

sulfură de magneziu  fluor  

argon  fier  

oxid de bariu  carbonat de potasiu  

metan  azotit de calciu  

bromură de aluminiu  acid fosforos  

hidroxid de zinc  azotat de amoniu  

clorură de fier(II)  clorură de calciu  

oxid de nichel  argint  

 

2. Utilizând tabelele de la exercițiul 1, notează formulele chimice și denumirea pentru: 

a) cinci nemetale; 

b) două metale;  

c) patru oxizi, doi de metal și doi de nemetal; 

d) cinci acizi; 

e) patru baze sau hidroxizi; 

f) șase săruri.  
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3. În săculețul fiecărei albine din imagine se află o substanță simplă sau compusă, clasa din 

care face parte substanța respectivă fiind notată pe săculeț. Scrie numărul de pe albină 

însoțit de litera fagurelui cu denumirea substanței simple sau compuse, care aparține clasei 

de substanțe notată pe săculeț. Scrie formula chimică a substanței din fiecare fagure. 

 
4. Alege denumirea corectă din coloana 2 pentru fiecare substanță compusă din coloana 1: 

 

Coloana 1 Coloana 2 

Ca(OH)2 hidroxid de calciu(II) / hidroxid de calciu 

H2S acid sulfuric / acid sulfhidric / acid sulfuros 

Al2O3 trioxid de aluminiu / oxid de aluminiu(III) / oxid de aluminiu 

NO monoxid de azot / oxid de azot(II) 

Fe(OH)2 hidroxid de fier(II) / hidroxid de fier 

SO3 oxid de sulf(VI) / oxid de sulf / trioxid de sulf 

Na2SO3 sulfură de sodiu / sulfit de sodiu / sulfat de sodiu 

Pb(NO3)2 azotat de plumb(II) / azotat de plumb(IV) 

Ca3(PO4)2 fosfat de calciu(II) / fosfat de calciu / fosfit de calciu(II) 

FeCl3 clorură de fier / clorură de fier(III) 

NH3 acid azotic / amoniac / acid azotos 
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 5. Alege formula chimică scrisă corect din coloana B pentru fiecare substanță compusă din 

coloana A: 

 

Coloana A Coloana B 

oxidul în care fierul are valența (II) Fe2O / FeO / FeO2 

oxidul în care sulful are valența (IV) SO / S2O / SO2 

sulfura în care fierul are valența (III) Fe2(SO4)3 / FeS3 / Fe2S3 / FeSO4 

trioxidul de azot N3O2 / N2O3 / NO3 

oxidul de crom(III) Cr2O3 / Cr3O2 / CrO 

azotatul de calciu CaNO2 / Ca(NO3)2 / Ca(NO2)3 / CaNO3 

sulfatul de potasiu P(SO4)2 / K(SO4)2 / P2SO4 / K2SO4 

clorura de fier(II) FeCl / Fe2Cl / FeCl2 

oxidul în care cuprul are valența (I) Cu2O / CuO / CuO2 

sulfitul de bariu BaSO4 / BaSO3 

acidul azotic NH3 / HNO2 / HNO3 

 

6. Numărul atomilor de oxigen din 14 molecule de acid azotic este egal cu numărul total de 

atomi din x molecule de acid sulfuric. Determină numărul atomilor de hidrogen existenți în cele 

x molecule de acid sulfuric. 

 

  

 

  

 


