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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 065 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre 
următoarele afirmaţii: 
1. Catodul acumulatorului cu plumb este constituit dintr-un grătar de plumb ale cărui ochiuri 
sunt umplute cu ……………(Pb spongios / PbO2). 
2. Clorura de sodiu este solubilǎ în solvenţi ……………………(polari/ nepolari). 
3. În reacţia ferului cu clorul, ferul are rol de agent  ……………(oxidant/ reducător). 
4. Un orbital de tip p conţine maximum …………… electroni (doi/ şase). 
5. Numărul de oxidare al ferului în ionul [FeCl4]

- este ………… (+4/ +3). 
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. Elementul chimic ai cărui atomi formează ioni pozitivi trivalenţi, cu configuraţia electronică 
1s22s22p6 este situat în Tabelul periodic în: 
a. grupa 13 (IIIA) b. perioada 6  c. grupa 16 (VIA)  d. perioada 2  
2. Simbolul chimic al elementului al cărui atom are trei orbitali monoelectronici este: 
a. Al   b. N   c. F    d. Li 
3. Specia de atom 35

17 Cl are în nucleul atomic: 

a. 17 electroni  b. 35 protoni  c. 17 nucleoni   d. 18 neutroni 
4. Când produce curent electric, la anodul acumulatorului cu plumb: 
a. Pb2+ se reduce    b. se formează Pb2+ 
c. se formează PbO2    d. PbO2 se oxidează 
5. Clorul are numărul de oxidare, cu valoarea cea mai mare, în compusul: 
a. CaCl2  b. LiClO  c. Ca(ClO2)2   d. Al(ClO3)3 

10 puncte 
Subiectul C 
1 Calculaţi cantitatea de căldură necesară pentru a obţine 0,2kmoli etenă (C2H4(g)) prin 
dehidrogenarea etanului. Ecuaţia termochimicǎ a reacţiei care are loc este:  

C2H6(g) → C2H4(g) + H2(g)   ∆rH = +137 kJ    2 puncte 
2. Calculaţi entalpia molară de formare a SO3(g), pe baza următoarelor ecuaţii termochimice:  

S(s) + O2(g) → SO2(g)   ∆rH1 = -297 kJ 
SO2(g) + 1/2 O2(g) → SO3(g)  ∆rH2 = -98 kJ    2 puncte 

3. Calculaţi căldura degajată la arderea 580 g butan (C4H10(g)). Ecuaţia reacţiei chimice care 
are loc este: C4H10(g) + 6,5O2(g) → 4CO2(g) + 5H2O(g). Entalpiile molare de formare: 

0
)(104 gHCf H∆ = -126 kJ/mol, 0

)(2 gOHf H∆ = - 241,8 kJ/mol, 0
)(2 gCOf H∆ = - 393,5 kJ/mol. 3 puncte 

4. Explicaţi sensul noţiunii: reacţie exotermǎ.     2 puncte 
5. Notaţi semnul variaţiei de entalpie ∆rH în procesul de obţinere a dioxidului de carbon din 
monoxid de carbon; ecuaţia termochimicǎ a procesului chimic este:  

CO(g) + 1/2 O2(g) → CO2(g) + 283 kJ      1 punct 
 
Numere atomice: Al-13, N-7, F-9, Li-3. 
Mase atomice:  C-12, H-1, O-16.  


