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Examenul de bacalaureat 2012 

Proba E. d) 
Proba scris ă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/Nivel II)  

 Varianta 1 
Filiera teoretic ă – profil real 
Filiera tehnologic ă – profil tehnic; profil resurse naturale şi protec ţia mediului 
Filiera voca ţional ă – profil militar, specializarea matematic ă-informatic ă 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
ЗАВДАННЯ I (30 балів) 

Завдання A. 
Напишіть на екзаменаційному листку поняття, що правильно доповнюють наступні речення: 
1. Атомне ядро містить протони і …………… . (нейтрони/ електрони) 
2. При нормальних умовах температури і тиску, вода є …………. . (рідкою/твердою) 
3. Полярний ковалентний зв’язок утворюється між атомами елементів з ….…… неметалічним 
характером. (однаковим/ різним) 
4. Функціонування свинцевого акумулятора базується на процесі з обміном ……….. . 
(електронів/ протонів) 
5. Основи – це хімічні види, які здатні …………. протони (приєднувати/ віддавати) 

10 балів 
Завдання B. 
Напишіть на екзаменаційному листку тільки літеру, що відповідає правильній відповіді 
кожного запитання даного завдання. Кожне запитання має одну правильну відповідь. 
1. Хімічний елемент, розміщений у  II A (2) групі, 3 періоді має електронну конфігурацію:  
    a. 1s22s22p1     b. 1s22s22p63s2      
    c. 1s22s22p63s23p2    d. 1s22s22p63s23p3 
2. Речовина, розчинна у воді є : 
    a. карбонат барію       b. хлорид срібла       
    c. гідроксид натрію   d. карбонат кальцію 
3. У процесі електролізу водного розчину NaCl утворюється NaOH, H2 i: 
    a. оксиген  b. натрій  c. хлор    d. вода 
4. Один моль Cl2 : 
    a. має масу 35,5 г    b. має масу 71г      
    c. містить NA атомів   d. містить 2·NA молекули 
5. Ступінь окислення хлору у сполуці NaClO є: 
    a. -1   b. -2   c. 0    d. +1     

10 балів  
Завдання C. 
1. Напишіть ядерний склад (протони, нейтрони) для атома 24

12 Mg .   2 бали 
2. Для виду атома, що має заряд ядра +15 i A = 31, напишіть: 
    a. кількість нуклеонів;         1 бал 
    b. розміщення електронів у електронній оболонці.     1 бал 
3. Знайдіть кількість протонів атома (X), якому не вистачає 3 електрони для того, щоб 
повністю заповнити електронами 2 (L) рівень.      2 бали 
4. Змоделюйте утворення хімічного зв’язку у молекулі азоту, використовуючи символ 
хімічного елементу і крапки для позначення електронів.     2 бали 
5. Напишіть рівняння хімічної реакції, яка підтверджує вираз: "Хлор має сильніший 
неметалічний характер, ніж йод ".       2 бали 
 
 
 
 
Атомні числа: N – 7. 
Атомні маси: Cl – 35,5. 
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ЗАВДАННЯ II (30 балів) 
Завдання D. 
Сульфат заліза (II) реагує з пероксидом водню у кислому середовищі: 

…FeSO4 + …H2O2 + …H2SO4 → …Fe2(SO4)3 + …H2O 
Для реакції між сульфатом заліза (II) і  пероксидом водню у кислому середовищі:  
1. a. Напишіть рівняння процесів окислення і відновлення.    2 бали 
    b. Уточніть роль пероксиду водню (реагент окисник, реагент відновник).  1 бал 
2. Напишіть стехіометричні коефіцієнти рівняння хімічної реакції.    2 бали 
3. Обчисліть масову процентну концентрацію розчину, утвореного при додаванні 20 г 
дистильованої води до 130 г розчину сульфату заліза (II) з масовою процентною 
концентрацією 15%.          3 бали 
4. 0,1 моль сірчаної кислоти реагує з гідроксидом натрію. 
    a. Напишіть рівняння хімічної реакції між сірчаною кислотою і гідроксидом натрію, з 
утворенням нейтральної солі і води.        2 бали 
    b. Обчисліть масу (у грамах) гідроксиду натрію стехіометрично необхідного  у реакції з  
0,1 молями сірчаної кислоти.         2 бали 
5. a. Уточніть роль цинкової пластинки у гальванічному елементі Данієлля.   1 бал 
    b. Напишіть рівняння хімічного процесу, що відбувається на катоді гальванічного елемента 
Даніелля.            2 бали 
 
Завдання E. 
Оцет – це розчин оцтової кислоти (CH3−COOH), що використовується у харчуванні.   
1.a. Знайдіть  pH оцту, в якому концентрація іонів гідронію (H3O

+) є 10-3 M.   2 бали 
   b. Уточніть колір оцту при додаванні 2-3 крапель лакмусу.    1 бал 
2. Використання пероксиду натрію Na2O2 для освіження підводних приміщень базується на 
його реакції з диоксидом карбону за такою хімічною реакцією: 

2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2 
Обчисліть об’єм (в літрах) O2, виміряного при температурі  300 K і тиску 2 атм, що 
утворюється при реакції  156 г Na2O2 з стехіометричною кількістю диоксиду карбону. 

 4 бали 
3. 10 мл розчину  NaOH 1 M і 1,6 г  твердого NaOH помістили у вигнутий балон об’ємом 250 
мл. Балон заповнюється водою до позначки. Обчисліть молярну концентрацію утвореного 
розчину.           4 бали 
4. Напишіть рівняння хімічної реакції, що підтверджує вираз: „ Сильні кислоти витісняють 
слабкі кислоти із їхніх солей .”        2 бали 
5. Напишіть хімічні формули спряжених кислот для основ: S2-; NH3.   2 бали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Атомні маси: H – 1; O – 16; Na – 23; S – 32  
Газова молярна стала: R = 0,082 л·атм/моль·K. 
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ЗАВДАННЯ III                       (30 балів) 
Завдання F. 
Пропан (C3H8) – це газоподібне паливо. 
1. Напишіть рівняння хімічної реакції горіння пропану.      2 бали 
2. Обчисліть теплоту (в кДж) виділену при горінні 132 г пропану, знаючи, що при горінні   
1 моля пропану виділяється 2218 кДж.       3 бали  
3. Обчисліть масу  (в кг) води, яку можна нагріти від температури t1 = 10 0C до температури 
 t2 = 80 0C за допомогою теплоти, виділеної при горінні 70 молів пропану (cводи= 4,18 кДж/кг.K).  
Вважається, що витрат теплоти немає.        4 бали 
4. Знайдіть молярну ентальпію утворення  SO3(g) за наступними термохімічними рівняннями:  

SO2(g) + ½ O2(g) → SO3(g) ∆rH1  = - 99 kДж 
S(s) + O2(g) → SO2(g)  ∆rH2  = - 297 kДж.     4 бали 

 
5. Знаючи молярну ентальпію води ∆fH

0H2O(l) = - 285,5 кДж/моль, напишіть величину розкладу 
рідкої води. Поясніть відповідь.        2 бали 
 
Завдання G1. (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЛЯ I РІВНЯ) 
Монооксид карбону горить голубим полум’ям за хімічним рівнянням: 
   2CO(g) + O2(g) 

Cu→ 2CO2(g) 
1. Уточніть роль міді у цьому процесі. Напишіть, чи можлива ця реакція при відсутності міді. 

2 бали 
2. Знайдіть:  a. кількість молекул, що містяться у 8,8 г CO2;    2 бали 

b. масу (у грамах) CO2 , що містить 6,022·1023 атоми оксигену.      2 бали 
3. Обчисліть масу (у кг) O2 необхідну для отримання 11,2 м3 CO2, виміряного при нормальних 
умовах температури і тиску, якщо діють з надлишком 20% O2 (у масових процентах).  
            4 бали 
4. Уточніть природу хімічного звязку у хлориді амонію (NH4Cl).    3 бали 
5. Напишіть рівняння швидкої хімічної реакції .      2 бали 
 
Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 
Pentru o reacţie chimică de forma A →  Produşi, la o creştere a concentraţiei reactantului A de 
două ori, viteza de reacţie creşte de 8 ori. 
1.a. Notaţi expresia matematică a legii vitezei de reacţie.     1 бал 
   b. Calculaţi ordinul de reacţie.        3 бали 
2. Determinaţi unitatea de măsură a constantei de viteză, k, pentru aceastǎ reacţie. 2 бали 
3. Pentru o reacţie de tipul:   

A(g) ⇄ B(g) + 2D(g) , ∆rH>0  
notaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic în urmǎtoarele situaţii: 
   a. scade presiunea;          1 бал  
   b. creşte temperatura.          1 бал  
4. Notaţi expresia matematică pentru produsul ionic al apei (Kw ) şi precizaţi semnificaţia mărimilor 
care intervin.           3 бали 
5. a. Notaţi ecuaţia reacţiei de ionizare, în soluţie apoasă, a acidului cianhidric.  2 бали 
    b. Notaţi expresia matematică a constantei de aciditate (Ka) a acidului cianhidric. 2 бали  
 
 
 
 
 
 
 
 
Атомні маси: H – 1; C – 12; O – 16. 
Молярний об’єм: V = 22,4 л/моль. 
Число Авогадро: NA = 6,022·1023 моль−−−−1.  


