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Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. d)
Chimie anorganică
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Subiectul A
10 puncte
1. A; 2. A; 3. F; 4. F; 5. A.
(5x2p)
Subiectul B
1. a; 2. b; 3. c; 4. d; 5. a.

10 puncte
(5x2p)

Subiectul C
1. c; 2. f; 3. e; 4. a; 5. b.

10 puncte
(5x2p)

SUBIECTUL al II - lea
(30 de puncte)
Subiectul D
15 puncte
1. precizarea compoziţiei nucleare pentru atomul de plumb: 82 de protoni (1p), 125 de neutroni (1p)
2p
2. a. scrierea configuraţiei electronice a atomului elementului (E), care are 5 electroni în substratul 2p: 1s22s22p5 (2p)
b. notarea poziţiei în tabelul periodic a elementului (E): grupa 17(VIIA) (1p), perioada 2 (1p)
c. notarea numărului de orbitali monoelectronici: 1 (1p)
5p
3. modelarea procesului de ionizare a atomului de clor, utilizând simbolul elementului şi puncte pentru reprezentarea
electronilor
3p
4. modelarea formării legăturii chimice în molecula de azot, utilizând simbolul elementului şi puncte pentru
reprezentarea electronilor
3p
5. notarea modului în care variază solubilitatea dioxidului de carbon în apă, la:
a. creșterea temperaturii: solubilitatea dioxidului de carbon în apă scade (1p)
2p
b. creșterea presiunii: solubilitatea dioxidului de carbon în apă crește (1p)
Subiectul E
15 puncte
1. a. scrierea ecuaţiilor procesului de oxidare a clorului (1p), respectiv de reducere a manganului (1p)
b. notarea rolului acidului clorhidric: agent reducător (1p)
3p
2. notarea coeficienţilor stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei: MnO2 + 4HCl → Cl2 + MnCl2 + 2H2O
1p
3. a. raţionament corect (2p), calcule (1p), m(HCl) = 60 g
b. raţionament corect (1p), calcule (1p), c(sol. HCl) = 6%
5p
4. a. scrierea ecuaţiei reacţiei dintre sodiu şi apă: pentru scrierea formulelor chimice ale reactanţilor şi ale produşilor
de reacţie (1p), pentru notarea coeficienţilor stoechiometrici (1p)
b. raţionament corect (1p), calcule (1p), m(H2) = 0,5 g
4p
5. notarea oricăror două metode de protecție anticorosivă a metalelor (2x1p)
2p
SUBIECTUL al III - lea
Subiectul F
1. raţionament corect (2p), calcule (1p), ∆fH0C2H2(g) = 227,4 kJ
2. raţionament corect (1p), calcule (1p), Q = 390,06 kJ
3. raţionament corect (4p), calcule (1p), ∆rH = - 2 ∆r H10 + 3 ∆r H02 - 2 ∆r H30 - 3 ∆r H04
4. raţionament corect (2p), calcule (1p), m(C2H6O) = 2,3 g
5. ∆fH0CO(g) < ∆fH0NO(g) (1p), justificare corectă (1p)
Probă scrisă la Chimie anorganică
Barem de evaluare şi de notare

(30 de puncte)
15 puncte
3p
2p
5p
3p
2p
Model
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Subiectul G
1. notarea rolului dioxidului de mangan: catalizator
2. raţionament corect (3p), calcule (1p), V(O2) = 3690 L
3. raţionament corect (4p), calcule (1p), N(K+) = 0,2·NA = 12,044·1022 ioni
4. raţionament corect (3p), calcule (1p), nA = 2
5. scrierea formulei chimice a tetrahidroxoaluminatului de sodiu: Na[Al(OH)4]

Probă scrisă la Chimie anorganică
Barem de evaluare şi de notare

15 puncte
1p
4p
5p
4p
1p
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