
Chimie organică 

Model – transfer – clasa a X-a 

 

 

 Toate subiectele sunt oblgatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de o oră. 

SUBIECTUL I                        (45 de puncte) 

Subiectul A. 

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, scrieţi numărul de ordine al 

enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, scrieţi numărul de ordine al enunţului şi litera F. 

1. Numărul izoalcanilor cu formula moleculară C6H14 este egal cu 4. 

2 Adiţia halogenilor la alchene, în prezenţa unui solvent inert, determină obţinerea unui compus 

dihalogenat vicinal. 

3. Acetilura de calciu este un compus ionic.     

4. Radicalul provenit din benzen prin îndepărtarea unui atom de hidrogen se numeşte benzil. 

5. Reacţia de saponificare este un proces ireversibil.              15 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. La temperatură ridicată, n-butanul formează prin dehidrogenare un amestec organic care conţine: 

a. doi alcani omologi    c. două alchene omoloage 

b. două alchene izomere   d. doi alcani izomeri 

2. Numărul alchinelor cu formula moleculară C6H10 care nu reacţionează cu reactivul Tollens este egal cu: 

a. 2      c. 4 

b. 3      d. 5 

3. Denumirea compusului organic obţinut majoritar în urma adiţiei bromului la 1,3-butadienă, în raport 

molar de 1:1, este: 

a. 2,3-dibromo-2-butenă    c. 3,4-dibromo-1-butenă 

b. 1,4-dibromo-2-butenă    d. 1,2,3,4-tertrabromobutan  

4. Produsul organic obţinut în urma mononitrării benzenului conţine în moleculă: 

a. un atom de carbon cuaternar   c. o legătură covalentă coordinativă 

b. cinci atomi de carbon terţiar   d. şase legături C – H  

5.. Esterii glicerolului cu acizi graşi se numesc: 

a. săpunuri      c. detergenţi ionici 

b. trigliceride      d. detergenţi neionici                       15 puncte 

 

Subiectul C. 

 Scrieţi numărul de ordine al reacţiilor din coloana A însoţit de litera din coloana B, 

corespunzătoare condiţiilor în care au loc acestea. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură 

literă din coloana B. 

     A B 
1. alchilarea benzenului cu etenă a. amestec sulfonitric 
2. nitrarea naftalinei b. K2Cr2O7/ CH3-COOH 
3. oxidarea antracenului c. H2SO4 concentrat 

4. sulfonarea benzenului d. AlCl3 anhidră 

5. acilarea toluenului cu clorura de acetil e. lumină 

 f.  AlCl3 umedă     15 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea                 (45 de puncte) 

Subiectul D.                

Alchina (A) are formula de structură: 

(A)   

HC C CH CH3

CH2

CH3  
1. Notaţi denumirea IUPAC a alchinei (A).                        3 puncte 

2. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ardere a alchinei (A)                                                                  5 puncte 

3. Calculaţi volumul de aer, măsurat în condiţii normale de temperatură şi de presiune, cu 20% 

oxigen, în procente de volum, necesar arderii a 410 g de alchină (A).           10 puncte 

4. Notaţi starea de agregare, în condiţii standard a alchinei (A).                               2 puncte 

 

Subiectul E                 

Alchilarea Friedel-Crafts este o metodă de obţinere a arenelor. 

1.  Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a izopropilbenzenului din benzen şi propenă, în prezenţă de 

clorură de aluminiu umedă.                          5 puncte 

2. Notaţi formula de structură a unei arene 1,2-disubstituită, izomeră cu izopropilbenzenul.  5 puncte 

3. O probă de izopropilbenzen se nitrează cu amestec sulfonitric şi se obţine un amestec organic 

care conţine orto-nitro-izopropilbenzen, para-nitro-izopropilbenzen şi izopropilbenzen 

nereacţionat, în raport molar de 3:5:2. 

Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a orto-nitro-izopropilbenzen şi para-nitro-izopropilbenzen, din 

izopropilbenzen.                                                             5 puncte 

4. Determinaţi masa de para-nitro-izopropilbenzen obţinută în condiţiile de la punctul 3, exprimată în 

kg, ştiind că s-au introdus în proces 600 kg izopropilbenzen.                                          10 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mase atomice: H – 1; C – 12; N – 14; O – 16. 

Volum molar: 22,4 L/mol-1 

 

 


