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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 046 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre 
următoarele afirmaţii: 
1. Reacţia dintre acidul clorhidric şi hidroxidul de sodiu este o reacţie cu transfer de ........... 
(protoni/ electroni). 
2. Sarea de bucǎtǎrie, NaCl, este ……........ în solvenţi nepolari (solubilǎ/ insolubilǎ). 
3. Anodul acumulatorului cu plumb este format dintr-un grătar de plumb având ochiurile umplute 
cu ………………. (dioxid de plumb/ plumb spongios). 
4. Valoarea pH-ului soluţiilor apoase acide este mai ……...... decât 7(mare/ micǎ). 
5. Clorul formează molecule ………… (polare/ nepolare). 

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. Baza conjugatǎ a acidului clorhidric este: 
a. ionul clorat  b. ionul hidroxid  c. ionul clorurǎ  d. apa  
2. Electronul distinctiv al atomului care are în nucleul atomic 17  protoni este plasat în substratul : 
a. 4s   b. 4p   c. 3p   d. 3d  
3. Din reacţia clorului cu apa rezultǎ: 
a. HClO şi H2  b. HCl şi H2  c. H2 şi O2  d. HClO şi HCl  
4. Este corectǎ afirmaţia referitoare la reacţia descrisǎ de ecuaţia chimicǎ: 

2KClO3 → 2KCl + 3O2↑  
a. clorul nu îşi modificǎ numǎrul de oxidare  
b. numǎrul de oxidare al potasiului creşte 
c. oxigenul din KClO3 se reduce   
d. KClO3 manifestă caracter oxidant şi caracter reducǎtor 
5. Concentraţia molară a unei soluţii de HCl cu pH = 2 este: 
a. 2 moli/L   b. 10 -1 moli/L 
c. 0,2 moli/L   d. 0,01M 

10 puncte 
Subiectul C 
1. Determinaţi variaţia de entalpie pentru reacţia: CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(l) 

pe baza ecuaţiilor termochimice: CO(g) + 1
2  O2(g) → CO2(g) ∆rH1 = - 283 kJ/ mol 

H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(l)    ∆rH2 = - 285,8 kJ/ mol 
CH3OH(l) + 3/2 O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)  ∆rH3 = - 726,5 kJ/ mol   2 puncte 

2. Notaţi definiţia noţiunii: entalpie de reacţie.      2 puncte 
3. Calculaţi cantitatea de căldură care se degajă la arderea a 5 moli de propan (C3H8). Ecuaţia 
reacţiei chimice care are loc este: C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g) . Se cunosc entalpiile de 

formare standard: 0
)(83 gHCf H∆ =-104 kJ/mol, 0

)(2 gOHf H∆ =-241,8 kJ/mol, 0
)(2 gCOf H∆ = -393,5 kJ/mol.  

           3 puncte 
4. Notaţi formula hidrocarburii care are molecula mai stabilă, comparând entalpiile de formare 

standard: (C2H2(g)) 
0

)(22 gHCf H∆ = 227 kJ/ mol şi (CH4(g)) 
0

)(4 gCHf H∆ = - 74,8 kJ/ mol 1 punct 

5. Calculaţi cantitatea (moli) de var nestins (CaO) care se obţine atunci când în procesul descris 
de ecuaţia termochimică: CaCO3(s) + 118kJ → CaO(s) + CO2(g) se consumă 354 kJ.  2 puncte 
 
Mase atomice: C-12, H-1, O-16, Ca-40. 
Numere atomice: Na-11, Cl-17, Ar-18. 


