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1
Prin descompunerea termică a n -butanului, la 650

o
C, 

se formează un număr de compuşi organici diferiţi egal 

cu :

3 5 6 8 10 4

2 Alchenele pot fi transformate în derivati dicloruraţi prin tratare cu:acid clorhidric clorură de aluminiu clorură de sodiu clorură de etil clorură de calciu clor

3 1-Butena reacţionează cu: acidul azotic sodiu, la 150 C cianura de potasiu hidroxidul de sodiu reactivul Fehling acid clorhidric

4

Denumirea corectă (conform IUPAC) a alchenei de mai 

jos este: 4-etil-2-metil-3-

pentenă
3,5-dimetil-3-hexenă 2,4-dimetil-3-hexenă 2-etil-4-metil-pentenă 4-etil-2-metilpentan 3,5-dimetilhexan

5 Prin adiţia a 2 moli HBr la 1 mol de propină se obţin: 1,2-dibromopropan 1,3-dibromopropan 2,2-dibromopropan 1,1,2,2-tetrabromopropan 1-bromopropan 2-bromopropan

6
Catena de atomi de carbon a hidrocarburii cu formula 

moleculară Cn H2n , în care n=2,  conţine:
numai duble legături numai legături simple

atât legătură  dublă cât şi 

legături simple
2 legături duble 1 legătură triplă

1 legătură dublă și 

1 legătură triplă

7 Prin mononitrarea toluenului cu amestec sulfonitric se obţine:2-nitrotoluen 4-nitrotoluen
amestec de 3-nitrotoluen 

şi 4-nitrotoluen

amestec de 2-nitrotoluen şi 3-

nitrotoluen

amestec de 2-

nitrotoluen şi 6-

nitrotoluen

amestec de 2-

nitrotoluen şi 4-

nitrotoluen

8 In uleiuri şi grăsimi, alcoolul cu care sunt esterificaţi acizii graşi este:alcoolul etilic etilenglicolul
 diferit in uleiuri şi 

grăsimi
alcoolul izopropilic glicerolul alcoolul alilic

9 Grupele funcţionale din acidul salicilic pot fi esterificate folosind:acelaşi alcool acelaşi  acid carboxilic acelaşi fenol acelaşi aminoacid glucoza

reactivi diferiţi, un 

alcool, respectiv un 

acid

10 In urma reacţiei de oxidare a toluenului cu KMnO4 in mediu acid se obţine:acid oxalic acid benzensulfonic benzen acid benzoic acid fenilacetic acid ftalic

11 Hidroxidul de sodiu poate reacţiona cu: propanul glicerolul 1-nitronaftalina etena acidul salicilic benzenul

12 Salicilatul de metil este un:  compus alifatic alcool acid alifatic acid aromatic ester aminoacid

13 Glucoza şi fructoza au:
aceeaşi formulă 

moleculară
aceeaşi formulă structurală

acelaşi unghi de rotaţie a 

planului luminii polarizate
același tip de grupe funcționale

același punct de 

topire 

număr diferit de 

grupe hidroxil

14 In urma hidrolizei amidonului se obţine: alanina și glicocolul D-glucoza D-glucoza si D-fructoza  D-fructoza celuloza glicerolul

15 Detergenţii cationici au structură de:
săruri ale acizi 

sulfonici alifatici
acizi graşi

săruri ale acizilor 

carboxilici
esteri ai acizilor graşi

săruri ale acizi 

sulfonici aromatici

săruri cuaternare 

de amoniu

16

Se nitrează 0,2 moli benzen, obţinandu-se 18,45g 

nitrobenzen. Randamentul reacţiei este:   (Mase 

atomice: C-12; H-1; N-14; O-16)

25% 30% 50% 60% 75% 90%

17

Cantitatea de carbonat de sodiu necesară în reacţia cu 

2 moli de acid acetic este:                 (Mase atomice: C-

12; H-1; O-16; Na-23)

212 g 150 g 106 g 100 g 75 g 424 g

18
Câţi atomi de hidrogen se află într-o moleculă de

benzen?
6

8
9

10
11 12

Număr

subiect
Subiect

Variante raspuns

CH3 CH3CH3 CH3 CH3CH3H3C CH3 CH3CH3

CH3 CH

CH3

CH CH CH3

CH2 CH3


