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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 047 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul  din parantezǎ care completeazǎ corect fiecare dintre 
urmǎtoarele afirmaţii: 
1. Hidrogenul, în molecula apei prezintǎ numǎr de oxidare ........ (pozitiv/ negativ). 
2. Soluţia apoasǎ în care concentraţia molarǎ a ionilor hidroniu este mai mare decât  
      10-6 mol/L are caracter ……… (acid/ bazic). 
3. Cuprul în reacţie cu clorul manifestǎ caracter …….. (oxidant/ reducǎtor). 
4. Cristalul de clorurǎ de sodiu ………… curentul electric (conduce/ nu conduce). 
5. Pe un orbital de tip p se pot repartiza maximum …………. electroni (doi/ şase). 

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. Masa de zahǎr care trebuie adǎugatǎ la 500 g de sirop ce conţine 10% zahǎr, pentru a 
avea o concentraţie a zahǎrului în sirop de 25% este: 
a. 100 g  b. 200 g  c. 300 g  d. 400 g  
2. Numǎrul de  molecule de gaz din 0,224 L  de  hidrogen (c.n.) este:   
a. 0,01NA   b. 0,1NA   c. NA   d. 0,001NA 
3. Este corectǎ afirmaţia : 
a. toate substanţele cu molecule nepolare sunt la fel de solubile în apǎ  
b. aerul este un amestec gazos neomogen de O2 şi N2 

c. soluţia este un amestec eterogen  
d. apa este solvent pentru clorura de sodiu 
4. Grupul de substanţe chimice care conţine numai molecule nepolare este:  
a. H2O şi CH4 b. CH4 şi HF c. Cl2 şi H2 d. CO2  şi H2O 
5. Perechea de substanţe chimice care au în moleculǎ toate legǎturile chimice nepolare este: 
a. P4  şi Cl2   b. P4  şi  CCl4   c. S8  şi CCl4   d. Cl2  şi  CCl4  

10 puncte 
Subiectul C 
1. Notaţi sensul noţiunii: căldură de combustie.     2 puncte 
2. Calculaţi variaţia de entalpie pentru reacţia: MgO(s) + CO2(g) → MgCO3(s). 
Se dau valorile variaţiilor de entalpie ale următoarelor reacţii chimice: 

Mg(s)+ 1/2 O2(g) → MgO(s)   ∆rH1 = - 601 kJ/ mol 
C(s) + O2(g) → CO2(g)    ∆rH2 = - 393,5 kJ/ mol 
Mg(s) + C(s) + 3/2 O2(g) → MgCO3(s)  ∆rH3 = - 1095,8 kJ/ mol  2 puncte 

3. Determinaţi formula chimică a alcanului (CnH2n+2) care are entalpia de formare  
0Hf∆ = - 131,6 kJ/ mol ştiind că la arderea a 200 de moli de alcan se degajă 530288 kJ. Se 

cunosc entalpiile de formare standard: 0
)(2 gOHf H∆ = -241,8 kJ/ mol, 0

)(2 gCOf H∆ = -393,5 kJ/ mol.

           3 puncte 
4. Notaţi semnul variaţiei de entalpie (∆rH) pentru o reacţie exotermă.  1 punct 
5. Calculaţi cantitatea (grame) de aluminiu necesară pentru a ceda în procesul de 
aluminotermie 568 kJ, considerând transformarea totală. Ecuaţia reacţiei termochimice care 
are loc este: 2 Al(s) + Fe2O3(s) → 2Fe(s) + Al2O3(s) + 852 kJ.    2 puncte 
 
Mase atomice: Al- 27, Fe-56, O-16, C-12, H-1.  


