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VARIANTA A 
 

 CHIMIE ORGANICĂ 

1 600 g soluție de hidroxid de sodiu 20% reacționează cantitativ cu 272 g amestec 
format din acid acetic și alcool etilic. Cantitatea de alcool etilic din amestec este: 
A. 120 g; 
B. 92 g; 
C. 2 g; 
D. 3 g; 
E. 138 g. 

2 Alegeți afirmația corectă referitoare la tirozină: 
A. reacționează cu clorura de acetil, dar nu reacționează cu alcoolul etilic; 
B. conținutul în oxigen (exprimat în procente de masă) este mai mare decât în cazul serinei; 
C. nu intervine în circuitul iodului în organism; 
D. în mediu puternic alcalin se găsește sub formă neionizată; 
E. reacționează cu clorura de metil, dar și cu clorura de benzoil. 

3 Calculați cantitatea de apă rezultată în procesul de obținere al anhidridei ftalice prin 
oxidarea cu KMnO4 în mediu de acid sulfuric, a 106 g o-xilen: 
A. 118,8 g; 
B. 108,5 g; 
C. 18 g; 
D. 36 g; 
E. 504 g. 

4 Calculați cantitatea de fenol care prin tratare cu apă de brom conduce la obținerea a 
407,13 g precipitat alb: 
A. 346,86 g; 
B. 94 g; 
C. 115,62 g; 
D. 141 g; 
E. 251,24 g. 

5 Care este volumul de iodură de metil (d = 2,28 g/mL) care reacționează cu 204 g 
cadaverină, știind că substanțele reacționează în raportul maxim posibil? 
A. 747,36 mL; 
B. 373,68 mL; 
C. 1704 mL; 
D. 857,33 mL; 
E. 1205,12 mL. 

6 Grăsimile sunt: 
A. hidrolizabile în soluție apoasă neutră; 
B. ușor solubile în apă; 
C. solide dacă sunt nesaturate; 
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D. lichide dacă sunt saturate; 
E. esteri ai glicerinei cu acizi grași saturați sau nesaturați. 

7 Celuloza: 
A. este solubilă în apă datorită grupărilor hidroxil din moleculă; 
B. conferă plantelor rezistență mecanică și rigiditate; 
C. este formată din resturi de α-glucopiranoză; 
D. are o structură filiformă, ce permite formarea legăturilor de hidrogen între grupările -OH 
ale macromoleculelor vecine; 
E. are o structură ramificată, unitățile de glucoză fiind legate prin legături 1-4 și 1-6 
monocarbonilice. 

8 Compusul hidroxilic obținut din reacția dintre o cicloalchenă cu raportul de masă C:H 
= 36:5 și reactivul Baeyer are formula moleculară: 
A. C6H12O2; 
B. C5H10O2; 
C. C6H12O; 
D. C7H14O2; 
E. C7H14O. 

9 Considerând că tuberculii de cartof conțin 25% amidon, calculați masa de amidon 
care se poate extrage dintr-un kg de cartofi, cu un randament de 70%. 
A. 25 g; 
B. 17,5 g; 
C. 250 g; 
D. 175 g; 
E. 150 g. 

10 Formulei moleculare C4H6O2 îi corespund (inclusiv stereoizomeri): 
A. patru acizi carboxilici aciclici nesaturați; 
B. șapte esteri cu catenă nesaturată; 
C. doi cetoacizi; 
D. trei compuși trihidroxilici derivați ai butinei; 
E. două anhidride. 

11 În procesul de obținere a glicolului din etenă este necesar: 
A. să se rupă legătura σ din moleculă; 
B. dicromatul de potasiu; 
C. H2SO4 concentrat; 
D. reactiv Baeyer; 
E. să se rupă cele două legături π din moleculă. 

12 În structura compusului cu formula moleculară C3H4 nu pot exista: 
A. numai legături duble C-C; 
B. legături simple și duble; 
C. numai legături σ; 
D. o legătură triplă și o legătură simplă C-C; 
E. legături π. 

13 În urma condensării crotonice dintre o moleculă de benzaldehidă și o moleculă de 
acetonă se obține: 
A. 3-fenil-2-metil-propenal; 
B. 4-fenil-3-buten-2-onă; 
C. 1-fenil-1,3-butadienă; 
D. 1-fenil-3-butenal; 
E. 1-fenil-3-metil-2-butenal. 
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14 O hidrocarbură aciclică ce conține 14,29% H prezintă densitatea vaporilor săi față de 
aer 1,453. Selectați afirmația FALSĂ: 
A. poate reacționa cu acidul iodhidric; 
B. poate participa la reacții de polimerizare; 
C. este un compus solid în condiții normale; 
D. prezintă un singur izomer de funcțiune; 
E. poate participa la reacții de alchilare. 

15 Prin arderea a 26,88 L amestec de etan și etenă măsurat în condiții normale se obține 
un amestec de gaze ce ocupă la 150°C și 1 atm un volum de 183,95 L. Volumul de etan 
din amestec precum și volumul de hidrogen necesar pentru reducerea etenei din 
amestec, măsurate în condiții normale, sunt: 
A. 15,68 L și 11,2 L; 
B. 22,4 L și 11,2 L; 
C. 33,6 L și 11,2 L; 
D. 11,2 L și 15,68 L; 
E. 15,68 L și 15,68 L. 

16 Se consideră alcoolii izomeri A, B și C cu formula moleculară C4H10O. Compusul A 
prezintă doi enantiomeri, compusul B este izomer de poziție cu compusul A, iar 
compusul C nu reacționează cu o soluție diluată de K2Cr2O7 în mediu acid. Compușii 
A, B și C sunt: 
A. 2-metil-1-propanol, 1-butanol, 2-metil-2-propanol; 
B. 2-butanol, 1-butanol, 2-metil-2-propanol; 
C. 2-butanol, 2-metil-1-propanol, 1-butanol; 
D. 1-butanol, 2-metil-2-propanol, 2-butanol; 
E. 2-metil-2-propanol, 2-metil-1-propanol, 2-butanol. 

17 Selectați afirmația FALSĂ referitoare la legăturile C-C din structura alcanilor: 
A. sunt legături de tip sigma; 
B. permit rotația liberă; 
C. nu se pot rupe în reacții de oxidare; 
D. sunt n-1 asemenea legături în alcanii cu n atomi de carbon; 
E. au lungimea de 1,54 Å. 

18 Se consideră peptida cu structura: 

 
Alegeți afirmația FALSĂ: 
A. toți aminoacizii componenți sunt optic activi; 
B. aminoacidul N-terminal este valina; 
C. conține un aminoacid monoaminodicarboxilic; 
D. conține trei legături peptidice; 
E. unul dintre aminoacizi este cisteina. 
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19 Se dă schema unde compusul A este aldohexoza din structura zaharozei: 

 
Se dau următoarele afirmații: 
1. compusul B se poate obține în urma reacției dintre compusul A și hidroxidul de 
cupru (II); 
2. compusul D nu se poate obține prin reducerea unei cetohexoze; 
3. compusul C se poate obține în urma reacției dintre compusul A și CH3I (Ag2O); 
4. compusul D este izomer cu manitolul; 
5. compusul A se poate transforma în prezența enzimelor din drojdia de bere într-un 
compus lichid, cu gust arzător. 
Sunt adevărate: 
A. 3, 4, 5; 
B. 1, 3, 5; 
C. 1, 4, 5; 
D. 2, 3, 4; 
E. 1, 2, 5. 

20 Se dă schema: 

 
Știind că A este o hidrocarbură cu 75% C, iar D este cea mai simplă hidrocarbură 
aromatică, formulei moleculare a compusului H îi corespund: 
A. patru acizi izomeri; 
B. doi derivați funcționali ai acidului acetic; 
C. doi derivați funcționali ai acidului formic; 
D. trei acizi izomeri; 
E. doi derivați funcționali ai acidului benzoic. 

21 Se dau următoarele afirmații referitoare la acroleină și glioxal: 
1. conținutul procentual de carbon dintr-un amestec echimolar este 52,63%; 
2. au aceeași NE; 
3. sunt dialdehide; 
4. glioxalul se poate obține prin hidroliza alcalină a 1,1,2,2-tetrabromoetanului; 
5. acroleina este aldehidă saturată; 
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6. au același număr de atomi de oxigen. 
Sunt adevărate: 
A. 3, 5, 6; 
B. 2, 3, 5; 
C. 2, 4, 6; 
D. 1, 2, 6; 
E. 1, 2, 4. 

22 Se poate obține un singur compus monoclorurat din următorii compuși, cu 
EXCEPȚIA: 
A. metan; 
B. ciclobutan; 
C. etan; 
D. neopentan; 
E. propan. 

23 Se dau următoarele afirmații: 
1. aminele primare se pot obține prin reducerea nitrililor; 
2. aminele primare alifatice formează cu acidul azotos în mediu acid săruri de 
diazoniu; 
3. aminele primare alifatice au caracter bazic mai slab decât amoniacul; 
4. aminele primare se pot obține prin reducerea nitroderivaților; 
5. aminele primare pot participa la reacții de alchilare cu oxidul de etenă. 
Sunt adevărate: 
A. 1, 4, 5; 
B. 1, 3, 5; 
C. 2, 4, 5; 
D. 2, 3, 4; 
E. 1, 3, 4. 

24 Se dă schema: 

 
Reacțiile se desfășoară în ordinea: 
A. oxidare, substituție, esterificare; 
B. reducere, acilare, substituție; 
C. oxidare, esterificare, substituție; 
D. oxidare, reducere, acilare; 
E. reducere, acilare, hidroliză. 

25 Se dau următoarele reacții chimice: 
1. acid salicilic + clorură de benzendiazoniu 
2. fenol + bicarbonat de sodiu 
3. clorură de acetil + α-naftilamina 
4. fenol + brom 
5. clorobenzen + benzen 
Sunt posibile reacțiile: 
A. 1, 4, 5; 
B. 1, 2, 5; 
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C. 3, 4, 5; 
D. 2, 3, 4; 
E. 1, 3, 4. 

26 Selectați compusul care NU este izomer cu acidul butanoic: 
A. acetatul de etil; 
B. butandiona; 
C. 4-hidroxi-2-butanona; 
D. 3,4-dihidroxi-1-butena; 
E. 3-hidroxi-2-butanona. 

27 Se dau următorii compuși: 

 
Alegeți afirmația corectă: 
A. compusul A poate reacționa doar cu Na, dar nu și cu NaOH; 
B. compusul B poate participa la reacția de diazotare; 
C. compusul C poate reacționa cu NaOH; 
D. compusul D poate forma săruri de diazoniu cu acidul azotos în mediu acid; 
E. compușii C și D au același caracter acido-bazic. 

28 Se supune pirolizei un volum de 1 m3 metan (condiții normale) știind că se obține 
acetilena cu un randament de 70%, volumul acesteia (condiții normale) este: 
A. 1 m3; 
B. 350 L; 
C. 3500 mL; 
D. 70 L; 
E. 700 dm3. 

29 Selectați afirmația adevărată legată de hidrocarburi: 
A. sunt doar compuși gazoși și lichizi în condiții normale; 
B. numărul atomilor de hidrogen din moleculă poate lua orice valoare; 
C. valoarea NE este egală întotdeauna cu numărul legăturilor π din moleculă; 
D. nu prezintă izomerie de funcțiune; 
E. cele nesaturate nu pot prezenta atomi de carbon nulari. 

30 Selectați afirmația corectă referitoare la hormoni: 
A. cortizolul este un hormon cu structură polipeptidică; 
B. insulina este un hormon steroid; 
C. sunt neesențiali și fără importanță biologică pentru organismele vii; 
D. sunt secretați doar de glanda hipofiză; 
E. adrenalina este un hormon derivat de tirozină. 

31 Selectați asocierea corectă între termenii celor două coloane: 
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1. trimetilamină 

2. 1,4-naftalendiamină 

3. difenilamină 

4. dietilamină 

5. N-etil-N-metil-fenilamină 

a. amină mixtă 

b. amină primară 

c. amină secundară alifatică 

d. toți atomii de carbon sunt nulari 

e. are NE = 8 

 
A. 1-d, 2-c, 3-a, 4-b, 5-e; 
B. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e; 
C. 1-e, 2-a, 3-b, 4-c, 5-d; 
D. 1-d, 2-b, 3-e, 4-c, 5-a; 
E. 1-f, 2-e, 3-d, 4-c, 5-b 

32 Selectați compusul care prin hidroliză totală formează un α-hidroxiacid cu izomerie 
optică: 

 
33 Selectați reacția reversibilă în care se formează acidul propionic: 

A. hidroliza acidă a propionatului de etil; 
B. hidroliza amidei acidului propionic; 
C. hidroliza clorurii acidului propionic; 
D. hidroliza bazică a propionatului de etil; 
E. hidroliza propionitrilului. 

34 Știind că acidul aspartic este omologul inferior al acidului glutamic, alegeți afirmația 
corectă referitoare la dipeptida simplă a acestuia: 
A. 1 mol dipeptidă poate reacționa cu 2 moli NaOH; 
B. conține 10,29% N (procente de masă); 
C. conține 45,16% O (procente de masă); 
D. 1 mol dipeptidă poate reacționa cu 2 moli HCl; 
E. prezintă doi enantiomeri. 

35 Un compus dicarbonilic, dihalogenat geminal cu formula moleculară C5H6Cl2O2 
formează prin hidroliză un compus cu o singură grupare cetonică, iar prin oxidare 
urmată de hidroliză formează acidul 3-oxo-1,5-pentandioic. Compusul supus 
transformărilor este: 
A. O=CH-CH2-CCl2-CH2-CH=O 
B. O=CH-CHCl-CHCl-CH2-CH=O 
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C. O=CH-CHCl-CH2-CHCl-CH=O 
D. O=CH-CCl2-CH2-CH2-CH=O 
E. O=CH-CH2-CH2-CH2-CH=O 

36 Următoarele reacții sunt posibile, cu EXCEPȚIA: 
A. C6H5-OH + NaHCO3 
B. CH3-CH2-COOH + NaHCO3 
C. CH3-COOH + Mg 
D. C6H5-O-Na+ + CH3-COOH 
E. C6H5-OH + NaOH 

37 Următorii compuși pot rezulta prin dibromurarea toluenului, cu EXCEPȚIA: 
A. o,p-dibromotoluen; 
B. bromură de p-bromobenzil; 
C. bromură de benziliden; 
D. bromură de o-bromobenzil; 
E. bromură de benzin. 

38 Vitaminele: 
A. sunt substanțe obținute doar prin sinteză; 
B. sunt enzime; 
C. sunt implicate într-o serie de procese fiziologice; 
D. sunt compuși ce conțin obligatoriu în moleculă grupări aminice; 
E. determină mai frecvent avitaminoză dacă sunt lipofile. 

39 Volumul de aer măsurat în condiții normale (cu 20% O2 în volume) necesar pentru 
arderea a 100 g amestec echimolar de naftalină și antracen este: 
A. 2354,2 L; 
B. 1932,2 L; 
C. 1043,1 L; 
D. 2441,1 L; 
E. 3360,0 L. 

40 Volumul de etenă (condiții normale) obținut din 0,5 L spirt alb (soluție alcool etilic 96 
g/dL) este: 
A. 243,5 L; 
B. 233,7 L; 
C. 122,1 L; 
D. 500 mL; 
E. 0,48 L. 

 

Masele atomice relative pentru principalele elemente chimice 

H = 1 O = 16 Mg = 24 Ba = 137 Cu = 64 Cl = 35,5 

C = 12 S = 32 K = 39 Cr = 52 Zn = 65 Br = 80 

N = 14 Na = 23 Ca = 40 Mn = 55 Ag = 108 I = 127 

 


