
Chimie organică 

Model – transfer – clasa a XI-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. Mezoforma, un compus cu mai multe centre de chiralitate, este optic activă. 

2  Ionizarea acidului acetic în soluţie apoasă este o reacţie reversibilă. 

3. Bromura de terţ-butil şi bromura de izobutil sunt compuşi halogenaţi izomeri de poziţie. 

4. În mediu acid, valina se găseşte sub formă de anion. 

5. Celuloza este o polizaharidă solubilă în apă.                            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. Între următoarele molecule, nu se pot forma legături de hidrogen: 

a. etanol-etanol     c. etanal-etanal 

b. apă-etanol      d. etanal-apă 

2. Numărul aminelor secundare cu formula moleculară C4H11N este egal cu: 

a. 2       c. 4 

b. 3       d. 5 

3. Acidul acetilsalicilic se obţine din acid salicilic şi anhidridă acetică printr-o reacţie de : 

a. alchilare;      c. condensare; 

b. esterificare;      d. neutralizare. 

4. Acidul formic nu poate reacţiona cu: 

a. oxid de calciu      c. clorură de potasiu 

b. hidroxid de sodiu     d. zinc 

5. Numărul grupelor funcţionale monovalente dintr-o moleculă de acid gluconic este egal cu: 

a. 5;       c. 2; 

b. 4;       d. 1.         15 puncte 

Subiectul C. 

 Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al fiecărui compus organic din coloana A însoţit de 

litera din coloana B, corespunzătoare clasei de compuşi din care face parte. Fiecărei cifre din coloana A îi 

corespunde o singură literă din coloana B. 
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Chimie organică 

SUBIECTUL al II-lea                 (45 de puncte) 

Subiectul D.                

Fenolul este un compus toxic şi caustic. 

O probă de fenol de puritate 80% reacţionează cu acidul azotic din 300 g soluţie de concentraţie 31,5% şi 

se obţine acid picric. 

1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a 2,4,6-trinitrofenolului din fenol şi acid azotic, utilizând formule de 

structură pentru compuşii organici.                             5 puncte 

2. Calculaţi masa de fenol de puritate 80%, exprimată în grame, care se nitrează în condiţiile de la punctul 

1.                                                                    10 puncte 

3. Notaţi o utilizare practică a acidului picric.                                      2 puncte 

4. Comparaţi caracterul acid al  fenolului cu cel al acidului picric. Justificaţi.             3 puncte 

 

Subiectul E                 

Aminoacidul (A) are formula de structură: 
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1. Notati denumirea IUPAC a aminoacidului (A).                           3 puncte 

2. Se tratează 0,4 L soluţie de aminoacid (A) cu o soluţie de hidroxid de sodiu. 

a.  Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre aminoacidul (A) şi hidroxid de sodiu.             5 puncte 

b. Determinaţi concentraţia molară a soluţiei de aminoacid (A) care reacţionează cu 200 mL 

soluţie de hidroxid de sodiu de concentraţie 0,1 M.                              10 puncte 

3. Scrieţi formula de structură a dipeptidei simple, obţinută prin condensarea aminoacidului (A).        

                                    5 puncte       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


