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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 045 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre 
afirmaţiile următoare:  
1. Masa atomicǎ şi numǎrul atomic al clorului au valori .......... (egale/ diferite).  
2. Apa conţine molecule ……….. (polare/ nepolare). 
3. Clorura de sodiu are un tip special de reţea cristalinǎ, numitǎ reţea ………… (cubicǎ/ 
stratificatǎ). 
4. Clorura de ........................... se obţine din reacţia ferului cu clorul (fer(II)/ fer(III)). 
5. Numǎrul de moli de substanţǎ dizolvatǎ într-un litru de soluţie reprezintǎ concentraţia ……….. 
(procentualǎ/ molarǎ).       

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. Este corectă afirmaţia referitoare la Tabelul periodic al elementelor: 
a. în grupa 1 (IA) şi în grupa 2 (IIA) se găsesc elemente care formează ioni negativi  
b. grupele conţin elemente cu numǎr diferit de electroni de valenţǎ  
c. perioadele conţin elemente ai cǎror atomi au acelaşi număr de straturi  
d. perioadele conţin elemente cu acelaşi număr de electroni pe ultimul strat 
2. Pentru a prepara 500 mL soluţie de concentraţie 0,1 mol/L , trebuie cântǎritǎ o cantitate de 
KNO3 egalǎ cu : 
a. 50,5 g  b. 10,1 g  c. 5,05 g  d. 1,01 g 
3. Simbolul chimic al elementului care are configuraţia electronicǎ 1s22s22p5, este:  
a. N   b. F   c. Na   d. P  
4. Reprezintǎ o transformare chimicǎ posibilǎ : 
a. H → H-  b. Al → Al-3  c. S → S+2  d. Mg → Mg-2 
5. Numărul straturilor complet ocupate cu electroni , în învelişul de electroni al atomului de oxigen 
este :  
a. 1   b. 2   c. 3   d. 4    
           10 puncte 
Subiectul C 
1. Calculaţi variaţia de entalpie pentru reacţia de clorurare a metanului (CH4) reprezentatǎ prin 
ecuaţia reacţiei chimice:  

CH4(g)  + 4Cl2(g) → CCl4(l) + 4HCl(g) . Utilizaţi entalpiile de formare standard:  
0

)(4 gCHf H∆ = - 74,8 kJ/ mol, 0
)(4 lCClf H∆ = - 133 kJ/ mol , 0

)( gHClf H∆ = - 92 kJ/ mol   2 puncte 

2. Calculaţi cantitatea de căldură care se degajă la formarea unui kilogram de oxid de aluminiu 
prin reacţia descrisă de ecuaţia chimică:  2Al(s) + Fe2O3(s) → 2Fe(s) + Al2O3(s) 
cunoscând următoarele date termochimice:  

2Al(s) + 3/2 O2(g) → Al2O3(s)  ∆rH1 = - 1668 kJ 
2Fe(s) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(s)  ∆rH2 = - 819 kJ       3 puncte 

3. Explicaţi sensul noţiunii: reacţie exotermă.       2 puncte 
4. La arderea unui kilogram de huilă se degajă 36,5 MJ. Calculaţi masa (kg) de calcar, CaCO3, 
care se descompune cu ajutorul căldurii degajate la arderea a 2 kg huilă. Ecuaţia termochimică a 
procesului care are loc este:CaCO3(s) + 118 kJ → CaO(s) + CO2(g).    2 puncte 
5. Notaţi variaţia de entalpie ∆rH pentru reacţia chimică:   

C(s) + O2(g) → CO2(g) + 393,5 kJ       1 punct 
Numere atomice: H-1, Al-13, Cu-29, S-16, N-7, F-9, Na-11, P-15, O-8, Mg-12. 
Mase atomice: K-39, N-14, O-16, Al-27, Fe-56, Ca-40, C-12. 


