
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării  
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I /Nivel II)  

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 005 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din parantezǎ care completeazǎ corect fiecare dintre 
urmǎtoarele afirmaţii: 
1. În învelişul de electroni, al treilea strat electronic are un substrat cu trei orbitali p, notat cu 
……....... (3p/ 2p). 
2. În acumulatorul cu plumb, catodul este electrodul ………. (pozitiv/ negativ). 
3. Arderea sodiului este o reacţie ………..........................(exotermǎ/ endotermǎ). 
4. La creşterea …………., scade solubilitatea CO2 (g) în apǎ (presiunii/ temperaturii). 
5. Hidrogenul, în reacţia cu clorul, prezintǎ caracter........(oxidant/ reducǎtor). 
           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. Poziţia în Tabelul periodic a elementului chimic care are sarcina nuclearǎ + 17 este: 
a. grupa I A (1) , perioada 1   b. grupa IV A (14) , perioada 1 
c. grupa I A (1) , perioada 4   d. grupa VII A (17) , perioada 3 
2. Este corectǎ afirmaţia referitoare la amoniac: 
a. formeazǎ legături nepolare   b. în soluţie apoasǎ este o bazǎ tare 
c. este baza conjugatǎ a ionului amoniu d. nu este solubil în apǎ 
3. Valoarea pH-ului unei probe biologice în care [HO-] = 10-12 mol/L este:  
a. 2   b. 12   c. -2    d. 4 
4. Numǎrul de oxidare al clorului cu valoarea cea mai mare este în compusul: 
a. NaCl   b. NaClO  c. NaClO2  d. NaClO3 
5. Apa prezintǎ punct de fierbere anormal de ridicat, deoarece: 
a. conţine oxigen      b. conţine hidrogen 
c. are moleculele asociate prin legǎturi de hidrogen  d. are molecula polarǎ 

10 puncte 
Subiectul C  
Etanul (C2H6) prin ardere formeazǎ dioxid de carbon şi apǎ. Ecuaţia reacţiei termochimice 
care are loc este:  2C2H6(g) +7O2(g) →4CO2(g) + 6H2O(l) + 3116,6 kJ. 
1. Calculaţi căldura degajatǎ la arderea a 60 g de etan.    2 puncte 
2. Determinaţi creşterea temperaturii (∆t) a unei cantitǎţi de 10 kg apă dacă aceasta 
absoarbe toată căldura degajată la arderea a 60 g etan C2H6.(capă = 4,18kJ/kg.K)  
           2 puncte 
3. Calculaţi entalpia de formare standard a etanului ( 0

)(62 gHCf H∆ ) cunoscând urmǎtoarele 

constante termochimice: 0
)(2 gCOf H∆ = -393,5 kJ/mol , 0

)(2 lOHf H∆ = - 285,8 kJ/mol.  3 puncte 

4. Scrieţi sensul noţiunii cǎldură de combustie.      2 puncte 
5. Ordonaţi în sensul creşterii stabilitǎţii moleculelor, formulele urmǎtoarelor substanţe 
chimice: H2O(l) , CO2(g), pe baza entalpiilor de formare standard.   1 punct 
 
Numere atomice: Na-11, Mg-12, Cl-17. 
Mase atomice: H-1, C-12, O-16. 


