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Probă scrisă la CHIMIE ORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)  

      
 
Subiectul III (30 puncte)       Varianta 002 
 
Subiectul F 
Zaharoza şi α-alanina fac parte din clasa compuşilor organici cu funcţiuni mixte. 
1. Scrieţi formula de structură a amfionului, anionului şi cationului pentru α-alanină. 3 puncte 
2. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor α-alaninei cu: 
a. α –alanină;  b. NaOH(aq);  c. glicină.    6 puncte 
3. Precizaţi rolul zahărului în organismul uman.     2 puncte 
4. Precizaţi ce tip de interacţii intermoleculare se formează în procesul de dizolvare a 
glucozei în apă.         2 puncte  
5.Calculaţi conţinutul procentual masic de carbon din glucoză.    2 puncte 
 
Subiectul G1 (obligatoriu numai pentru NIVELUL I) 
1. O hidrocarbură aromatică mononucleară (A), care conţine în procente masice 92,3% 
carbon, cu M=78g/ mol, se supune nitrării, cu amestec nitrant, rezultând un amestec de 
compuşi mono-, di- şi trisubstituiţi, notaţi cu (B), (C) şi (D).  
a. Determinaţi formula moleculară a hidrocarburii (A).     2 puncte  
b. Scrieţi formula structurală a hidrocarburii A.     1 punct 
2. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a compuşilor (B), (C), şi (D), pornind de la substanţa 
(A). (Se pot utiliza formule moleculare).        3 puncte 
3. În amestecul obţinut raportul molar (A) : (B) : (C) : (D) este 6 : 2 : 1 : 1. Calculaţi masa de 
compus (B), care rezultă în condiţiile date, din 1,56 t compus (A).   4 puncte 
4. Calculaţi raportul molar (A) : HNO3 în care se introduc substanţele în proces. 3 puncte 
5. Calculaţi procentul masic de azot din compusul (B).    2 puncte 
 
Subiectul G2 (obligatoriu numai pentru NIVELUL II) 
1.Prin alchilarea metilaminei cu clorură de metil se obţine un amestec de dimetilamină, 
trimetilamină şi clorură de metil nereacţionată, în raport molar 3:6:1.  
Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc.     2 puncte 
2.Calculaţi masa de clorură de metil care trebuie introdusă în proces pentru a obţine 708 g 
trimetilamină.          4 puncte 
3. Calculaţi conversia utilă a clorurii de metil în trimetilamină şi conversia totală.  4 puncte 
4. Arena mononucleară cu o singură catenă laterală ramificată şi cu formula moleculară 
C9H12  se obţine prin alchilarea benzenului cu o alchenă. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice. 

2 puncte 
5. a. Precizaţi caracterul acido-bazic al anilinei (benzenaminei).   1 punct 
b. Scrieţi ecuaţia unei reacţii care pune în evidenţă acest caracter.   2 puncte 
 
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Cl- 35,5.  
 


