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Química 
Criteris específics de correcció 

Model 1 

 
 
La puntuació màxima de cada pregunta està indicada a l’inici de la qüestió. La nota de 
l’examen és la suma de les puntuacions. 
 
A les preguntes on es demana una resposta raonada, podran ser no qualificades les 
respostes sense raonament. 
 
Les preguntes numèriques, en cas de resultat incorrecte, es podran qualificar fins a un 
màxim del 80% de la nota màxima, sempre que els plantejaments siguin correctes, 
ordenats i clarament explicats.  
 
Si a la resposta d'una pregunta, tant numèrica com teòrica, es detecten errors de concepte, 
contradiccions o absurds, àdhuc si la solució final és correcta, la pregunta no es qualificarà. 
 



 

Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

Química 
Solucions 

Model 1 

 
OPCIÓ A 

1. (2 punts)   
      a) 0,5 punts. C6H6(l) + 15/2 O2(g) �  6 CO2(g) + 3 H2O(l)  

b) 1,0 punt. ∆Hf(C6H6) = 49 kJ/mol 
c) 0,5 punts. Substància tòxica 

      2. (2 punts)  
a) 1,0 punt. [àcid] = 0,1 M i pH = 2,35 
b) 1,0 punt. 6 mL de NaOH i pH bàsic (HCOONa) 
3.  (2 punts) 
a) 1,0 punt. Elèctrodes Ag+/Ag i Fe2+/Fe. Potencial 1,24 V. 
b) 1,0 punt. 2 Ag+ + Pb(s) → 2 Ag(s) + Pb2+, ànode: Pb2+/Pb. 
4. (2 punts)  
a) 0,5 punts. Clorometà (clorur de metil) i diclorur de beril· li 
b) 1,0 punt. BeCl2 molècula lineal; CH3Cl molècula tetraèdrica 
c) 0,5 punts. Hibridació sp3 

  5. (2 punts)  
a) 0,75 punts. Rat(Rb)>Rat(Li)>Rat(F) 
b) 0,5 punts. Energia mínima necessària per arrancar l’electró menys lligat d’un  
    àtom aïllat en el seu estat fonamental i gasós 
c) 0,75 punts. Na: 496; O: 1314; F: 1618 (kJ/mol) 

 
OPCIÓ B 

1. (2,5 punts) 
a) 1 punt. Kc = 2,22 M-1

 

b) 0,5 punts. Kp = 0,027 atm-1 
c) 0,5 punts. L’equilibri es desplaçarà cap a la dreta (formació de productes) 
d) 0,5 punts. Els catalitzadors no modifiquen el valor de Kc 
2. (2,0 punts) 
a) 1,0 punt. 4HCl + MnO2 �  MnCl2  +  Cl2  +  2 H2O 
b) 0,25 punts. MnO2.     c) 0,75 punts. 0,082 mols de MnO2 
3. (2 punts)  
a) 1,0 punt. Dissoldre KCl en aigua: forces electrostàtiques. Vaporitzar N2(l): forces de 
van der Waals (dispersió) 
b) 1,0 punt. PH3. Piràmide trigonal; CO2 molècula lineal 
4. (1,0 punt) 0,5 punts cada apartat 
a) Procés exotèrmic. Quan augmenta la temperatura disminueix la quantitat d’oxigen 

dissolt 
b) Fals. La variació d’entropia és negativa i, dependent de la temperatura ∆G, pot ser 

positiva 
5. (2,5 punts) 
a) 0,5 punts. 0,34 g de NH3.  
b) 0,5 punts. Base feble. pH < 13 
c) 0,5 punts. NH4Cl pH àcid.  
d) 1,0 punt. 2,0 mL d’amoníac comercial; Pipeta i matràs aforat. 


