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EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 
Probă scrisă CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II) 

Proba E/F 
      

• Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru 
NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. 
• Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Subiectul I  (30 puncte)       Varianta 024 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din  paranteză care completează corect fiecare dintre 
afirmaţiile următoare: 
1. Baza conjugatǎ a acidului clorhidric este ………. (clorura de sodiu/ ionul clorurǎ). 
2. Apa are punctul de fierbere anormal de ridicat din cauza ………. (atomilor de hidrogen/ 
legǎturilor de hidrogen). 
3. Oxigenul are  numărul de oxidare N.O. = - 1 în . . . . . . . . ( Na2O2 / K2O). 
4. Clorura de sodiu este………………………… în tetraclorură de carbon (solubilă/ insolubilă). 
5. Atomul de oxigen are pe ultimul nivel …….............. orbitali monoelectronici (şase/ doi). 

10 puncte 
Subiectul B 
Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera 
corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 
1. Configuraţia electronicǎ a ultimului strat ns2np1 este caracteristicǎ elementelor chimice din  
a. perioada 3  b. perioada 1  c. grupa I A (1) d. grupa III A (13) 
2. Din seria de substanţe chimice: NH3, H2O, HF, Cl2, substanţa care are molecula nepolarǎ 
este:  
a. NH3   b. HF   c. Cl2   d. H2O 
3. Carbonatul de calciu are formula chimică CaCO3 şi un conţinut procentual masic de 
carbon: 
a. 12%   b. 18%   c. 24%   d. 30% 
4. Concentraţia molarǎ indicǎ numǎrul de moli de substanţǎ dizolvaţi în:  
a. 100 mL H2O b. 1000 g soluţie c. 1dm3 soluţie  d. 1000 dm3 soluţie  
5. Prezintǎ legǎturǎ covalentǎ multiplǎ: 
a. N2   b. H2O   c. Cl2   d. H2 

10 puncte 
Subiectul C 
1. Calculaţi cantitatea de căldură necesară dehidrogenării a 20 moli de etan considerând că 
nu au loc pierderi de căldură. Ecuaţia reacţiei termochimice care are loc este:  
 C2H6(g) + 137 kJ → C2H4(g)+H2(g)      2 puncte 
2. Determinaţi variaţia de entalpie pentru reacţia: Ca(s) + ½ O2(g) → CaO(s) utilizând 
următoarele reacţii termochimice: 

Ca(s) + 2H2O(l) → Ca(OH)2(s) + H2(g) + 430kJ 
CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s) + 81,5kJ 
H2(g)+ ½ O2(g) → H2O(l) + 285,5kJ      3 puncte 

3. Indicaţi tipul reacţiei chimice (exotermă/ endotermă) dintre aluminiu şi oxidul de fer(III). 
Ecuatia reacţiei chimice care are loc este: 2Al(S) + Fe2O3(s) → Al2O3(S)+2Fe(S). Se cunosc 
entalpiile de formare standard: 0

)(32 sOAlf H∆ = -1672 kJ/ mol, 0
)(32 sOFef H∆ = -836 kJ/ mol.  

2 puncte 
4. Notaţi enunţul legii lui Hess.       2 punct 
5. Comparaţi stabilitatea oxizilor de aluminiu şi de fer(III), pe baza entalpiilor de formare 
standard: 0

)(32 sOAlf H∆ = -1672 kJ/ mol, 0
)(32 sOFef H∆ = -836 kJ/ mol.   1 punct 

 
Mase atomice: C-12, Na-23, O-16, H-1, Ca-40. 
Numere atomice: N-7, H-1, O-8, Cl-17. 


