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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 052 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din parantezǎ care completeazǎ corect fiecare dintre 
urmǎtoarele afirmaţii : 
1. În celula galvanică Daniell, catodul constituie polul ……………….. (pozitiv/ negativ). 
2. Densitatea apei lichide este mai …………… decât a gheţii (mare/ micǎ). 
3. Clorura de sodiu este …………………. în solvenţi polari (solubilă/ insolubilă). 
4. Hidroxidul de magneziu este o bazǎ mai ……… decât soda causticǎ, NaOH (tare/ slabǎ). 
5. Oxigenul are numǎrul de oxidare (–2) în ………..........................(MgO/ Na2O2). 
           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. O cantitate de 10 moli de gaz la 273K şi 760 mmHg ocupǎ un volum de : 
a. 320 L  b. 224 L  c. 224 mL  d. 448 L 
2. Numărul maxim de electroni care se pot afla în stratul 3 (M) este : 
a. 2   b. 8   c. 18   d. 32 
3. Elementul chimic care are sarcina nuclearǎ +17 face parte din blocul de elemente : 
a. d   b.  f    c. s   d. p 
4. În urma reacţiei dintre sodiu şi apǎ, în condiţii normale de presiune şi temperatură, se 
formeazǎ : 
a. Na2O2 şi H2   b. Na2O şi  O2  c. NaOH şi H2   d.  Na2O şi H2 
5. Masa atomică a unui metal divalent care formează un oxid cu 40% oxigen (procente de 
masă) este: 
a. 24   b. 9   c. 40   d. 56 
       10 puncte 
Subiectul C 
1. În furnal, are loc reacţia descrisǎ de urmǎtoarea ecuaţie termochimicǎ:  

3CO(g) + Fe2O3(s) → 2Fe(s) + 3CO2(g) + 32 kJ, 
Calculaţi cantitatea (grame) de fer care se obţine atunci când din proces rezultă 160 kJ. 
           2 puncte 
2. Calculaţi efectul termic al reacţiei descrise de ecuaţia chimicǎ: 
2NH3(g) + 5/2O2(g) → 2NO(g) + 3H2O(g) cunoscând efectele termice ale reacţiilor următoare: 

1/2 N2(g) + 3/2 H2(g) → NH3(g)  ∆rH1 = - 46 kJ/ mol 
H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(l)  ∆rH2 = - 284,5 kJ/ mol 
NO(g) → 1/2 N2(g) + 1/2 O2(g)  ∆rH3 = - 90,3 kJ/ mol 
H2O(g) → H2O(l)   ∆rH4 = - 44 kJ/ mol   3 puncte 

3. Variaţia de entalpie a reacţiei de obţinere a gazului de apă din metan, are valoarea  
∆rH = 131,5 kJ. Precizaţi dacă procesul este exoterm sau endoterm.   1 punct 
4. Notaţi definiţia căldurii de combustie.      2 puncte 
5. Calculaţi entalpia molară standard de formare a CH4(g) pe baza urmǎtoarelor informaţii: 

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) ∆rH = - 890 kJ/ mol,  
0

)(2 gCOf H∆ = - 393,5kJ/ mol, 0
)(2 lOHf H∆ = - 285,8 kJ/ mol.     2 puncte 

 
Mase atomice: Ca-40, Fe-56, O-16. 
Numere atomice: Mg-12, Na-11, Cl-17. 


