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-SUBIECTE CHIMIE+BOTANICA- 
Farmacie 

1 Alegeți afirmația corectă: 
A. atomul de carbon și cel de oxigen au același număr de electroni pe ultimul strat 

electronic; 
B. planul legăturii π este tangent la planul axelor legăturilor σ; 
C. orbitalii sp2 au energii diferite; 
D. legăturile covalente simple se formează numai între atomi de carbon; 
E. atomii de carbon ai etenei sunt hibridizați sp2.

2 Care este numărul de electroni π conţinuţi de 410g de 1,4-hexadienă? 
 A. 6,022•1024; 
              B. 12,044•1024; 
              C. 12,044•1023; 
              D. 30,11•1023; 
              E. 24,088•1024.

3 Numărul de izomeri (fără stereoizomeri) cu formula moleculară C6H12, care conţin un 
atom de carbon cuaternar, este: 
A. șapte; 
B. șase; 
C. opt; 
D. nouă; 
E. zece.

4

5 Glicerina: 
A. este un alcool monohidroxilic; 
B. are solubilitate redusă în apă; 
C. este componentă de bază a grăsimilor; 
D. nu formează legături de hidrogen; 
E. nu se utilizează în industria farmaceutică.

Alegeți afirmația corectă referitoare la compusul cu următoarea structură: 

 
A. se numește acid acetilsalicilic; 
B. este precursor în sinteza aspirinei; 
C. se numește acid benzoil-acetic; 
D. se numește acid salicilic; 
E. prezintă o grupare eterică ce poate da reacții de hidroliză.



6 Care dintre următorii compuși este optic activ? 
A. acid maleic; 
B. clorură de alil; 
C. acid tartric; 
D. acid acetic; 
E. acetaldehidă.

7

8

9

Se dă reacția: 

 
Știind că A este primul reprezentant din seria alchenelor ce conține 1 atom de carbon 
primar, să se calculeze cantitatea de compus B ce se formează pornind de la 126 kg 
compus A, știind că randamentul reacției este 75%. 

A. 230 kg; 
B.180 kg; 
C. 250 kg; 
D. 270 kg; 
E. 200 kg.

Selectați afirmația FALSĂ referitoare la compusul cu următoarea structură: 

 
A. aminoacidul N-terminal este valina; 
B. este o tetrapeptidă; 
C. conține 3 legături peptidice; 
D. poate suferi reacții de hidroliză; 
E. acidul glutamic este unul dintre aminoacizii constituenți.

Se dă schema de reacții: 

 

Compușii A și C sunt: 
A. oxid de etenă și anilină 
B. etan și nitrobenzen 
C. oxid de etenă și nitrobenzen 
D. etenă și nitrobenzen 
E. etan și anilină
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11 Alegeți compusul ce prezintă în moleculă mai mult de o grupare OH fenolică: 
A. p-crezol; 
B. 1-hidroxinaftalină; 
C. fenol; 
D. pirogalol; 
E. β-naftol.

12 Care dintre următorii compuși este o dizaharidă: 
A. fructoza; 
B. glucoza; 
C. maltoza; 
D. galactoza; 
E. amidonul.

13

14 Ciclobutanul și metilciclopropanul se găsesc în relație de: 
A. izomeri de funcțiune; 
B. izomeri geometrici; 
C. izomeri de constituție; 
D. izomeri de configurație; 
E. izomeri de poziție.

Se dă schema de reacții: 

 

Știind că A este un compus carbonilic monofuncțional care conține 36,36% oxigen, 
selectați afirmația corectă referitoare la compusul D: 

A. este un alcool secundar; 
B. prezintă izomerie geometrică; 
C. formulei sale moleculare îi corespund 8 izomeri (inclusiv stereoizomeri); 
D. are NE = 4; 
E. este optic activ.

Care dintre următoarele afirmații referitoare la adrenalină, compus cu structura de 
mai jos, este FALSĂ: 

 
A. este un hormon derivat de la aminoacidul tirozină; 
B. este secretat în situații de stres; 
C. prezintă trei grupări fenolice; 
D. prezintă o grupare de tip alcool secundar; 
E. prezintă un atom de carbon primar.



15 O cantitate de 27,6 g toluen se clorurează la lumină și formează compusul A. Acidul 
clorhidric rezultat se neutralizează cu 300 mL soluție hidroxid de sodiu 2M. 
Hidroliza compusului A conduce la: 

A. alcool benzilic; 
B. fenol; 
C. benzaldehida; 
D. acid benzoic; 
E. acetofenona.

16 Selectați vitamina care intervine în procesele de fosforilare oxidativă: 
A. vitamina E; 
B. niacina; 
C. tiamina; 
D. vitamina K; 
E. cobalamina.

17 Se supun fermentației alcoolice 1440 g de glucoză. Știind că randamentul reacției este 
75%, volumul soluției de NaOH 4M care absoarbe dioxidul de carbon rezultat este: 
A. 6 L; 
B. 8 L; 
C. 10 L; 
D. 18 L; 
E. 24 L.

18 Adenina și timina: 
A. sunt macromolecule ce se găsesc atât în structura ADN-ului cât și a ARN-ului; 
B. sunt baze azotate purinice; 
C.sunt molecule izomere; 
D. prezintă aceeași NE; 
E. sunt baze azotate complementare.

19 În urma hidrogenării naftalinei poate rezulta următoarea pereche de compuși: 
A. C10H16 și C10H8; 
B. C12H18 și C8H10; 
C. C10H18 și C10H12; 
D. C10H16 și C10H12; 
E. C14H24 și C14H20.

20 Alegeți afirmația corectă referitoare la compusul cu formula moleculară C8H12N2O2: 
A. prezintă NE = 1; 
B. este o hidrocarbură; 
C. nu prezintă grupări funcționale în moleculă; 
D. raportul masic C:H:N:O este 4:6:1:1; 
E. prezintă 19,05% oxigen în moleculă.
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22 34 g amestec echimolecular a două alchine izomere cu formula moleculară C5H8 
reacționează cu reactivul Tollens, rezultând 43,75 g de acetilură. Identificați 
alchinele din acest amestec: 

A. 1-pentină; 3-metil-1-butină; 
B. 2-pentină; 3-metil-1-butină; 
C. 2-pentină; 2-metil-2-butină; 
D. 1-pentină; 3-etil-1-butină; 
E. 2-pentină; 2-etil-propină.

23

24 Produsul principal al reacției dintre 1-butină și acidul clorhidric în exces este:  
A. 2-cloro-1-butena;  
B. 1,2-dicloro-butan;  
C. 2,2-dicloro-butan;  
D. 1,1-dicloro-butan;  
E. 1-cloro-1-butena

Denumirea compusului cu următoarea structură, conform IUPAC, este:  

 

A. 4-izopropil-3-metil-3-heptenă;  
B. 2-etil-3-izopropil-2-hexenă;  
C. 3,5-dimetil-4-n-propil-3-hexenă;  
D. 1-etil-4-izopropil-3-heptenă;  
E. 2-etil-3-izopropil-3-heptenă. 

Alegeți afirmaţia corectă referitoare la compusul organic cu următoarea structură:  

 
A. nu prezintă izomerie optică; 
B. nu prezintă izomerie geometrică; 
C. conține trei atomi de C primari în moleculă; 
D. nu conține atomi de C cuaternari; 
E. prezintă trei legături π în structură.



25 Care dintre următoarele afirmații este FALSĂ:  
A. acidul tricloracetic este un acid mai tare decât acidul acetic;  
B. constanta de aciditate a acidului fluoroacetic este mai mare decât constanta de aciditate a 
acidul cloroacetic;  
C. acidul benzoic se obține prin hidroliza clorurii de benzil;  
D. acidul butiric este un acid gras saturat ce se găsește în unt;  
E. acidul oxalic este primul reprezentant al seriei acizilor dicarboxilici saturați. 

26 Masa de dioleopalmitină care trebuie hidrolizată pentru a se obține 128,8 g glicerină, 
cu un randament de 70%, este egală cu:  
A. 858 g;  
B. 1824 g;  
C. 1716 g;  
D. 1640 g;  
E. niciun răspuns corect.

27

28 Care dintre următoarele afirmații referitoare la grăsimi este FALSĂ:  
A. se numesc trigliceride;  
B. sunt solubile în apă;  
C. cele lichide se numesc uleiuri;  
D. pot fi hidrolizate;  
E. cele naturale sunt esteri ai acizilor grași cu glicerolul.

29 Triglicerida simplă care prin saponificare formează un săpun ce conține 7,56% sodiu 
este:  
A. tripalmitina;  
B. trioleina;  
C. distearopalmitina;  
D. dipalmitostearina;  
E. tristearina. 

Se dă schema de reacții:  

 

Știind că R-X este un derivat monohalogenat iar compusul D este o amină primară ce 
conține un atom de carbon cuaternar și are masa molară 87 g/mol, să se identifice 
compușii R-X, B și C.  
A. 1-bromobutan, trimetil-acetonitril, acid pentanoic;  
B. 2-bromobutan, trimetil-acetonitril, acid pentanoic;  
C. bromura de terțbutil, 2,2-dimetil-propionitril, acid 2,2-dimetil-propanoic;  
D. 1-bromopropan, propionitril, acid propanoic;  
E. 2-bromopropan, propionitril, acid butanoic. 



30 Care dintre următoarele afirmații este corectă:  
A. alcoolii secundari prin oxidare blândă formează aldehide;  
B. alcoolii inferiori sunt substanțe solide;  
C. alcoolii primari prin oxidare energică formează acizi carboxilici;  
D. alcoolii reacționează cu hidroxizii alcalini;  
E. aciditatea alcoolilor este mai mare decât a fenolilor.

31 Se dau următoarele afirmaţii referitoare la proteine:  
1. sunt compuşi macromoleculari obţinuţi prin polimerizarea aminoacizilor;  
2. structura primară a proteinelor se referă la secvenţa aminoacizilor (identitatea, 
numărul şi succesiunea lor în molecula proteinei);  
3. proteinele fibroase adoptă o structură secundară alfa;  
4. structura terţiară a enzimelor are un rol decisiv în activitatea lor catalitică;  
5. denaturarea proteinelor provocată de temperatură nu afectează structura primară 
a proteinelor.  
Sunt corecte afirmațiile:  
A. 2, 4, 5;  
B. 2, 3, 5;  
C. 1, 4, 5;  
D. 2, 3, 4;  
E. 1, 3, 5. 

32 O cantitate de 90 g de alfa-D-glucopiranoză reacţionează cu metanolul în prezenţa 
acidului clorhidric. Care este cantitatea de metanol consumată, dacă randamentul 
reacţiei este de 80%?  
A. 51,2 g;  
B. 16 g;  
C. 64 g;  
D. 12,8 g;  
E. 25,6 g.

33 În moleculele tuturor compușilor organici se află:  
A. clorul;  
B. carbonul;  
C. oxigenul;  
D. azotul;  
E. bromul. 

34 Procentul cel mai mare de oxigen se găsește în peptida:  
A. seril-cisteinil-glicină;  
B. glicil-glicil-serină;  
C. glicil-valil-valină;  
D. glutamil-alanil-glicina;  
E. alanil-glicil-alanina. 



35 Un amestec format dintr-un mol de 1-butenă şi doi moli de 1,3-butadienă se oxidează 
cu KMnO4 în mediu de H2SO4. Să se calculeze volumul soluției de KMnO4 2M 
necesar oxidării.  
A. 5 L;  
B. 5,4 L;  
C. 208 L;  
D. 108 L;  
E. 5,4 cm3.

36 Prin tratarea clorurii de neopentil cu KOH soluţie alcoolică se obţine:  
A. neopentanol;  
B. izobutenă;  
C. 2-metilbutanol;  
D. neopentenă,  
E. reacţia nu are loc.

37 Câți izomeri aciclici corespund formulei moleculare C4H6Cl2?  
A. 20;  
B. 18;  
C. 21;  
D. 15;  
E. niciun răspuns corect.

38 Metanalul se dizolvă în apă deoarece:  
A. toate aldehidele sunt solubile în apă;  
B. apa este un solvent nepolar;  
C. se formează legături de hidrogen între metanal şi apă;  
D. este gaz şi gazele sunt solubile în apă;  
E. are masă moleculară foarte mare. 

39 Se dau următorii compuși:  
1. metanal;  
2. etanal;  
3. benzaldehidă;  
4. acroleină;  
5. benzofenonă;  
6. propanal;  
7. celuloză.  
Nu pot avea rol de componentă metilenică în condensarea crotonică:  
A. 1, 2, 3, 5, 7;  
B. 1, 3, 5, 6, 7;  
C. 2, 3, 5, 6, 7;  
D. 1, 3, 4, 5, 7;  
E. toți compușii. 



40 Care dintre următoarele amine poate forma săruri de diazoniu:  
A. C6H5-NH-CH3;  
B. C6H5-NH-C6H5;  
C. C6H5-NH2;  
D. C6H5-NH-CH2-CH3;  
E. C6H5-NH-CH2-CH2-CH3. 

41 O aldopentoză are în structură:  
A. două grupări de tip alcool secundar;  
B. două grupări de tip alcool primar;  
C. trei grupări de tip alcool secundar;  
D. o grupare de tip alcool terțiar;  
E. trei grupări de tip alcool primar. 

42 Un aminoacid formează prin condensare o tripeptidă simplă care conţine 46,75% 
carbon, 7,35% hidrogen, 27,7% oxigen și 18,18% azot. Alegeţi afirmaţia corectă 
referitoare la acest aminoacid știind că masa molară a tripeptidei este 231 g/mol.  
A. are două perechi de enantiomeri;  
B. este un hidroxi-aminoacid;  
C. conţine 17,73% azot;  
D. un mol de aminoacid poate reacţiona cu doi moli de NaOH;  
E. prezintă izomerie de poziţie.

43 Care dintre următorii compuşi se găsesc într-o relaţie de anomerie?  
A. D-glucoza şi L-glucoza;  
B. alfa-glucoza şi beta-glucoza;  
C. D-glucoza şi D-manoza;  
D. D-glucoza şi D-fructoza;  
E. D-glucoza şi D-galactoza.

44 O cantitate de zaharoză este supusă hidrolizei acide. Amestecul rezultat este tratat cu 
reactiv Tollens în exces, obținându-se oglinda de argint. După îndepărtarea 
reactivului Tollens, oglinda de argint este dizolvată în HNO3  
rezultând 200 mL soluție de AgNO3 de concentrație 1M. Să se calculeze cantitatea de 
zaharoză supusă hidrolizei.  
A. 18 g;  
B. 1,8 g;  
C. 36 g;  
D. 17,1 g;  
E. 34,2 g.



45 Un amestec de glucoză și fructoză formează în urma reducerii 91 g de hexitol. Prin 
tratare cu reactiv Fehling precipită 57,6 g de oxid de cupru(I). Care este compoziția 
procentuală a amestecului?  
A. 10% glucoză și 90% fructoză;  
B. 20% glucoză și 80% fructoză;  
C. 40% glucoză și 60% fructoză;  
D. 80% glucoză și 20% fructoză;  
E. 90% glucoză și 10% fructoză.

46 Identificati afirmatia FALSA: 
A. briofitele sunt considerate “amfibienii” plantelor; 
B. organismele eucariote, pluriceluare, fotoautotrofe sunt incluse în regnul 

Plante; 
C. organismele procariote au nucleu individualizat; 
D. bacteriile si algele albastre-verzi sunt cuprinse in regnul Monera; 
E. organismele eucariote imobile, cu nutritie heterotrofa sunt cuprinse in regnul 

Fungi.

47 Care afirmatie referitoare la specia Rhizobium leguminosarum este FALSA? 
A. este prezenta in radacinile plantelor; 
B. este o bacterie fixatoare de azot; 
C. formeaza nodozitati la nivelul radacinii; 
D. este folosita in industrie la obtinerea unor vitamine; 
E. face parte din regnul Monera

48 Care din urmatoarele afirmatii NU este adevarata? 
A. mugurii de conifere se utilizeaza la obtinerea de siropuri cu actiune 

expectoranta; 
B. lemnul de conifere este utilizat in industria celulozei si hartiei; 
C. padurile de gimnosperme au un rol ecologic important; 
D. rasina coniferelor furnizeaza substante antifungice si insecticide; 
E. gimnospermele sunt plante ierboase, raspandite in zone de campie.

49 Angiospermele dicotiledonate NU includ: 
A. Fagus sylvatica ; 
B.Zea mays; 
C. Trifolium pratense ; 
D. Phaseolus vulgaris 
E. Rosa canina.



50 Despre gimnosperme NU se poate afirma:  
A. multe gimnosperme sunt plante decorative si altele formeaza paduri cu rol 
ecologic; 
B. coniferele nu au un rol economic important; 
C. din rasini se extrag substante insecticide; 
D. semintele sunt libere; 
E. florile mascule sunt unice, iar cele femele sunt grupate in conuri 

51 Sphagnum cymbiofilum: 
A. este muschiul de pamant; 
B. absoarbe o cantitate de apa de 20 de ori mai mare decat greutatea proprie; 
C. are trahei si traheide; 
D. este o pteridofita; 
E. face parte din clasa Hepaticae

52 Precizati care dintre urmatoarele asocieri sunt corecte: 
A. glicogen – polizaharid, glucoza – monozaharid, maltoza – dizaharid; 
B. zaharoza – polizaharid, amidon – dizaharid, fructoza – monozaharid; 
C. fructoza – monozaharid, maltoza – dizaharid, celuloza – dizaharid; 
D. glucoza – monozaharid, chitina – dizaharid, amidon – polizaharid; 
E. chitina – polizaharid, galactoza – dizaharid, maltoza – monozaharid

53 Endocitoza consta în: 
A. echilibrarea concentratiilor mediilor intern si extern; 
B. formarea unor vezicule pentru introducerea substantelor in celula; 
C. formarea unor vezicule pentru eliminarea substantelor din celula; 
D. particule de dimensiuni mici care traverseaza membrana; 
E. transport realizat de o proteina

54 In celulele vegetale, unii acizi organici care ar putea produce efecte toxice se combina cu 
cationii si precipita sub forma de: 

A. pigmenti; 
B. celuloza; 
C. amidon; 
D. cristale insolubile; 
E. fructoza. 

55 In profaza diviziunii mitotice are loc: 
A. dublarea cantitatii de ADN; 
B. dezorganizarea membranei nucleare; 
C. migrarea cromozomilor pe filamentele fusului de diviziune spre cei doi poli; 
D. recombinarea genetica; 
E. dispunerea cromozomilor in planul ecuatorial al celulei sub forma de placa

56 NU este proprietate a moleculelor de apa: 
A. stabilitatea termica 
B. capilaritatea 
C. polaritatea  
D. dimensiunea mica 
E. sursa energetica



57 Precizati informatia GRESITA cu privire la constituentii materiei vii: 
A. moleculele organice sunt specifice organismelor vii; 
B. glucidele sunt principala sursa energetica a organismelor vii; 
C. acizii nucleici reprezinta materialul genetic care contine informatia ereditara; 
D. dintre moleculele anorganice, proteinele sunt cele mai importante; 
E. lipidele intra in structura tuturor membranelor celulare.

58 Perioada G2 a interfazei se caracterizeaza prin: 
A. productie de noi proteine; 
B. deplasarea cromozomilor spre cei doi poli; 
C. disparitia invelisului nuclear; 
D. formarea placii ecuatoriale; 
E. disparitia fusului de diviziune.

59 Procesul de crossing-over (recombinare genetica) are loc în timpul: 
A. metafazei II; 
B. profazei I; 
C. interfazei; 
D. anafazei I; 
E. telofazei II.

60 Meristemele primare: 
A. se gasesc in varfurile de crestere; 
B. sunt meristeme laterale; 
C. includ cambiul din cilindrul central; 
D. determina cresterea secundara a plantelor perene; 
E. sunt formate din celule care isi recapata proprietatea de a se divide.

61 Felodermul prezinta urmatoarele caracteristici, CU EXCEPȚIA: 
A. are rol de aparare; 
B. este format din celule vii; 
C. nu prezinta spatii intercelulare; 
D. provine dintr-un meristem secundar; 
E. este un tesut definitiv.

62 Stomata prezinta urmatoarele caracteristici, CU EXCEPTIA: 
A. este specifica organelor subterane; 
B. prezinta un orificiu denumit ostiola; 
C. este alcatuita din doua celule stomatice; 
D. are rol in schimbul de gaze; 
E. este inconjurata de celule anexe.



63 Seva elaborata este transportata prin: 
A. tesutul conducator liberian; 
B. trahee; 
C. tesutul acvifer; 
D. traheide; 
E. vase de lemn.

64 Parenchimul asimilator din frunza este un țesut: 
A. de aparare; 
B. conducator; 
C. fundamental; 
D. mecanic; 
E. secretor.

65 Identificati afirmatia FALSA: 
A. suberul este un tesut de aparare; 
B. tesuturile secretoare au rol in producerea și eliminarea unor substante precum 

rasini, latex, arome; 
C. tesutul conducator lemnos asigura circulatia apei si a sarurilor minerale; 
D. tesuturile mecanice sunt meristeme secundare; 
E. dupa gradul de diferentiere, tesuturile sunt embrionare si definitive.

66 Suberul prezinta urmatoarele caracteristici, CU EXCEPTIA: 
A. ofera protectie mecanica; 
B. contine suberina; 
C. ofera izolare termica; 
D. provine dintr-un meristem primar; 
E. este un tesut definitiv.

67 Identificati afirmatia FALSA: 
A. la organismele unicelulare, celula indeplineste toate functiile vietii; 
B. diferentierea si gruparea celulelor în tesuturi si organe nu are loc dupa un 

program genetic precis; 
C. tesuturile sunt alcatuite din celule care prezinta aceeasi origine, forma, 

structura si functie; 
D. histologia este stiinta care studiaza tesuturile; 
E. in cazul organismelor pluricelulare, celulele sunt specializate.



68 Nutritia autotrofa: 
A. se realizeaza prin parazitarea plantelor si animalelor vii; 
B. este tipul de nutritie prin care organismele isi sintetizeaza singure substantele 

organice necesare, pornind de la substante anorganice; 
C. este caracteristica ciupercilor; 
D. se realizeaza prin absorbtia substantelor organice dizolvate in apa; 
E. este caracteristica organismelor care se hranesc cu substante organice 

provenind de la plante si animale intrate in descompunere

69 Acidul adenozintrifosforic (ATP): 
A. este o substanta purtatoare de energie chimica; 
B. rezulta in urma fazei de intuneric a fotosintezei; 
C. reprezinta un pigment asimilator important; 
D. este produs in urma procesului de fotoliza a apei; 
E. are rol in captarea energiei luminoase.

70 Care din urmatoarele afirmatii referitoare la chemosinteza este FALSA: 
A. organismele chemoautotrofe folosesc energia rezultata din oxidarea unor 

substante anorganice; 
B. bacteriile sulfuroase oxideaza hidrogenul sulfurat; 
C. bacteriile metanogene transforma amoniacul in acid azotos; 
D. este caracteristica unor specii de bacterii; 
E. este o modalitate de nutritie autotrofa.

71 Nu este zoonoza: 
A. pneumonia; 
B. antraxul; 
C. leptospiroza; 
D. salmoneloza; 
E. tuberculoza

72 Nutritia simbionta: 
A. este o modalitate de hranire care include specii autotrofe si heterotrofe; 
B. reprezinta un mod fundamental de alimentatie a organismelor vegetale; 
C. este caracteristica plantelor carnivore; 
D. nu presupune existenta unei relatii reciproc avantajoase intre doua specii; 
E. consta in producerea unor substate care lezeaza structurile specifice gazdei.

73 Care din urmatoarele afirmatii referitoare la ATP este INCORECTA? 

A. contine un radical fosfat; 
B. acumuleaza energie in legatura ”fosfat macroergica”; 
C. este prezent in toate organismele si in toate celulele; 
D. este folosit de celula oriunde si oricand este nevoie de energie; 
E. este ”moneda energetica universala”.



74 Care din urmatoarele afirmatii caracterizeaza respiratia aeroba a plantelor? 
A. se poate pune in evidenta prin determinarea cantitatii de substante organice 

sintetizate; 
B. consta in oxidarea substantelor organice cu ajutorul oxigenului liber; 
C. are aplicatii in industria laptelui, alcoolului, panificatie si in producerea de 

biogaz 
D. este intalnita in special la organismele inferioare (unele bacterii si drojdii); 
E. determina scaderea concentratiei de CO2 atmosferic.

75 Absorbtia optima a apei din sol se realizeaza in urmatoarele conditii: 
A. lipsa oxigenului din sol; 
B. prezenta apei in sol in cantitate suficienta; 
C. o temperatura a solului sub 0ºC; 
D. prezenta hidrogenului in sol; 
E. cresterea vascozitatii citoplasmei.


