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

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 072

Subiectul A
Scrieţi pe foaia de examen termenul din parantezǎ care completeazǎ corect fiecare dintre
urmǎtoarele afirmaţii:
1. Elementul chimic reprezintă specia de atomi cu acelaşi …….. (număr atomic/ număr de
masă).
2. Soluţia în care concentraţia molarǎ a ionilor hidroxid este mai mare decât 10-7 mol/ L are
caracter ………….… (acid/ bazic).
3. Ferul, în reacţie cu clorul, manifestǎ caracter ………….. (oxidant/ reducǎtor).
4. Peroxidul de sodiu se formează în urma reacţiei sodiului cu …………. (apa/ oxigenul).
5. Gheaţa are densitatea mai .................... decât apa lichidǎ (mare/ mică).
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. Specia de atom 146 C conţine:
a. 14 protoni
b. 6 neutroni
c. 14 nucleoni
d. 14 electroni
2. Reprezentarea convenţională a celulei galvanice în care are loc reacţia dintre magneziu şi
ionii Cu2+ , Mg + Cu2+ → Mg2+ + Cu este:
a. (-) Mg/Mg2+//Cu/Cu2+(+)
b. (-) Mg2+/Mg//Cu2+/Cu (+)
2+
2+
c. (-) Mg/Mg //Cu /Cu(+)
d. (-) Cu2+/Cu//Mg/Mg2+(+)
3. Cantitatea de N2 conţinută într-o butelie cu volumul de 8,2 dm3, la 250 K şi 15 atm este:
a. 84 g
b. 6 moli
c. 6 L
d. 134,4 g
4. Este corectă afirmaţia referitoare la ionul Al3+ :
a. nu are orbitali monoelectronici
b. se formează prin acceptare de electroni
c. are configuraţia gazului rar argon
d. este izoelectronic cu ionul Cl5. Prezintǎ o singurǎ legǎturǎ covalentǎ polarǎ, simplǎ :
a. HCl
b. H2
c. H2O
d. Cl2
10 puncte
Subiectul C
1. Calculaţi entalpia molară de formare a etanolului (C2H5OH(l)) dacă se cunosc variaţiile de
entalpie ale următoarele reacţii chimice:
C(s) + O2(g) → CO2(g)
∆rH1 = -393,5kJ
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g)
∆rH2 = -241,8kJ
C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3 H2O(g)
∆rH3 = -1234,8kJ
2 puncte
2. Notaţi valoarea variaţiei de entalpie a reacţiei chimice:
C2H6(g) + 137 kJ → C2H4(g) + H2(g)
1 punct
3. Determinaţi cantitatea de căldură care se degajă la formarea a 2,8 kg de fer prin reacţia:
2Al(s) + Fe2O3(s) → 2Fe(s) + Al2O3(s) cunoscând entalpiile de formare standard:
0
0
∆ f H Al2O3 ( s ) = -1676 kJ/ mol, ∆ f H Fe
= -824 kJ/ mol.
2 puncte
2O3 ( s )
4. Calculaţi cantitatea de căldură care se degajă la arderea a 360 g pentan (C5H12).
0
∆ f H C05 H12 (l ) = -173 kJ/ mol, ∆ f H H0 2O ( g ) = - 241,8 kJ/ mol, ∆ f H CO
= - 393,5 kJ/ mol. 3 puncte
2(g)
5. Explicaţi sensul noţiunii: reacţie exotermǎ.
Mase atomice: Na-23, C-12, O-16, H-1, N-14, Fe-56.
Numere atomice: Al-13, Ar-18, Cl-17, H-1, O-8, N-7.
Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)

2 puncte

