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Nr. 1
1. Se dau ecuaţiile reacţiilor chimice de mai jos şi efectele lor termice:
C(s) + 02(g)► C02(g)
ΔH° = -393,5 kJ/mol
C(s) + 02(g)► CO(g) ΔH ° = -110,5 kJ/mol
Să se calculeze variaţia de entalpie, în kJ/mol, a reacţiei:
CO(g) + 1 / 2 O 2(g) ............................ ►C02(g)

2 puncte

2. Se dau următoarele ecuaţii termochimice:
Na20(s) + 2HN03(aq) ---- ► 2NaN03(aq) + H20(1) + 455,15 kJ
Na20(s) + H20(1)------ ► 2NaOH(aq) + 151,73 kJ
Se cere cantitatea de căldură, în kJ, care se degajă la obţinerea a 5 moli de NaN03 printr-o reacţie
de neutralizare acid-bază.
2.5 puncte
3. Se dau ecuaţiile termochimice:
C(s) + 02(g) ------- ► C02(g) + 393,5 kJ
H2(g) + 1/202(g) ----- ►H2O(g) + 241,8 kJ
C(s) + 2H2(g)------- ► CH4(g) + 74,9 kJ
Care este variaţia de entalpie a reacţiei de combustie a metanului, exprimată în kJ/mol?
2.5 puncte
4. Scrie cuvântul/ cuvintele dintre paranteze car completează corect fiecare dintre
afirmaţiile date:
a. în reacţiile exoterme se ....căldură, (acceptă, cedează)
b. Căldura de reacţie ..................... de starea de agregare a speciilor chimice, (depinde/
nu depinde)
1punct
5. Stabileşte tipul de reacţie: a) N2(g) + 02(g)  2NO(g) -89,87 kJ;
b) 4HCI(g) + 02(g)  2H20(g) + 2CI2(g) +112,86 kj

Se acordă 1 punct din oficiu.
ANa= 23; AN=14; AO=16

1punct
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1. Se dau: entalpia standard de formare a apei în starea gazoasă, ΔH = -241,8 kJ, şi ecuaţiile
următoarelor reacţii, cu efectele termice corespunzătoare:
FeO(s) + CO(g) ----- ► Fe(s) + C02(g)

ΔH ° = -18,2 kJ

2CO(g) + 02(g) ----- ► 2C02(g)
ΔH = -566,0 kJ
Calculaţi variaţia de entalpie pentru reacţia: FeO(s) + H2(g) ► Fe(s) + H20(g),

2 puncte

2. Calculaţi căldura care se degajă la arderea a 135 g pulbere de aluminiu, cunoscând variaţia
entalpiilor următoarelor două transformări:
Fe203(s) + 2Al(s) ----- ► Al203(s) + 2Fe(s)
4Fe(s) + 302(g) ----- ► 2Fe203(s)

ΔH ° = -836 kJ
ΔH ° = - l 672 kJ

2,5 puncte

3. Care este căldura de descompunere a unui mol de apă în stare gazoasă cunoscând:
C(s) + 2H2(g) ----- ►CH4(g)
ΔH ° = -74,9 kJ
CH4(g) + 202(g) ------ ► C02(g) + 2H20(g) ΔH = -803,3 kJ
2,5 puncte
4. Scrie cuvântul/ cuvintele dintre paranteze car completează corect fiecare dintre
afirmaţiile date:
a. Căldura de formare este căldura degajată sau absorbită la sinteza unui ........de
substanţă, din elemente, în condiţii standard, (gram/ mol)
b................................................Reprezintă condiţii standard: (0°C şi atm./ 25°C şi 1
atm.)
1 punct
5. Stabileşte tipul de reacţie a) 4FeS2 +207,33 kJ  4FeS(s) + 4S(s);
b)4S(g) + 402(g) 4S02(g) -1446,28 kJ
1 punct

Se acordă 1 punct din oficiu.
AAl= 27; AO=16

