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EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2008 
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 089 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză, care completează corect fiecare dintre 
următoarele afirmaţii: 
1. Atomul de sodiu are substratul 3s ………… cu electroni (ocupat/ semiocupat). 
2. Arderea metanului (CH4) în oxigen este o reacţie ……………… (exotermă/ endotermă). 
3. La electrodul negativ al elementelor galvanice au loc procese de ……. (oxidare/ reducere).  
4. În NaH, hidrogenul are numǎrul de oxidare …….. (-1/ +1 ). 
5. Pe un orbital d se pot repartiza maxim ........... electroni (doi/ zece). 
           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. Numărul de molecule din 3,4 grame amoniac este : 
a. 2.NA   b. 0,1.NA  c. 0,2.NA  d. NA 
2. Substanţa cu cel mai mare conţinut procentual masic de hidrogen este: 
a. H2S   b. H2O   c. C2H2   d. CaH2 
3. Numǎrul cel mai mare de molecule este conţinut în:  
a. 1 g H2  b. 32 g SO2  c. 8,5 g NH3  d. 24 g O2 
4. Concentraţia molară a unei soluţii apoase de acid clorhidric cu pH= 4 este: 
a. 0,001 M  b. 0,01 M  c. 4 M   d. 0,0001 M  
5. Suma algebricǎ a numerelor de oxidare a elementelor chimice din ionul complex al 
substanţei [Cu(NH3)2]Cl2 este : 
a. 0   b. –2   c. +2   d. +3    

10 puncte 
Subiectul C 
1. Calculaţi variaţia de entalpie a procesului chimic reprezentat prin ecuaţia: 

NO(g)  + O(g) → NO2(g), pe baza reacţiilor termochimice: 
O2(g) → 2O(g) ∆rH1 =  495 kJ,    NO(g)  + O3(g) → NO2(g) + O2(g) ∆rH3 = - 199 kJ 
O3(g) → 3O(g) , ∆rH2 = - 142 kJ       2 puncte 
2. Calculaţi variaţia de entalpie a reacţiei chimice dintre aluminiu şi oxidul de fer(III). Ecuaţia 
reacţiei chimice care are loc este: 2Al(s) + Fe2O3(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s). Entalpiile molare de 
formare: 0

)(32 sOAlf H∆ = -1672 kJ/ mol, 0
)(32 sOFef H∆ = - 836 kJ/ mol.    2 puncte 

3. Determinaţi formula molecularǎ a alchinei (CnH2n-2) care la combustia a 500 L (c.n.)  
produce 28026,1 kJ; entalpia molarǎ de formare a alchinei este H 0

f  = +226,75 kJ/mol.Se 

cunosc entalpiile molare de formare: 0
)(2 gCOf H∆ = -393,5 kJ/mol, 0

)(2 gOHf H∆ = -241,8 kJ/mol. 

      2 puncte 
4. Ordonaţi formulele oxizilor: NO(g), NO2(g), CO2(g) în sensul descrescător al stabilităţii 
moleculelor, pe baza entalpiilor molare de formare: 0

)( gNOf H∆ = +90 kJ/mol,  
0

)(2 gNOf H∆ = +33kJ/mol, 0
)(2 gCOf H∆ = -393,5 kJ/mol.      2 puncte 

5. Calculaţi cantitatea de căldură necesară dehidrogenǎrii a 2,24 m3 (c.n.) etan.  
Ecuaţia procesului termochimic este: CH3-CH3(g) + 137 kJ → CH2=CH2(g) + H2(g) . 

      2 puncte 
Numere atomice: Na-11, Cr-24.  
Mase atomice: N-14, H-1, S-32, O-16, Ca-40, C-12. 


