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

      
 
Subiectul III (30 puncte)       Varianta 041 
 
Subiectul F 
O varietate de porumb conţine 15,2% proteine, 69,7% amidon. 
1. Precizaţi o metodă de identificare a amidonului.     2 puncte 
2. Scrieţi ecuaţia reacţiei de hidroliză enzimatică totală a amidonului.  2 puncte 
3. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de oxidare a glucozei cu reactiv Fehling.  2 puncte 
    b. Calculaţi masa de Cu2O formată stoechiometric la oxidarea unei probe  
de 50 mL glucoză de concentraţie 2M  cu reactiv Fehling.    4 puncte 
4. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor glicinei pentru a forma: 

a. glicil-glicina;   b. glicil-α-alanină.    4 puncte 
5. Specificaţi importanţa reacţiei de condensare a proteinelor.   1 puncte 
 
Subiectul G1 (obligatoriu numai pentru NIVELUL I) 
1. Scrieţi formula de structură a naftalinei.       1 punct 
2. Determinaţi formula brută a naftalinei.      2 puncte 
3. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de mononitrare a naftalinei. (Se pot utiliza formule moleculare)  
            2 puncte 
   b. Calculaţi masa de acid azotic stoechiometric necesară reacţiei cu 5 kmoli de naftalină 
pentru obţinerea mononitroderivatului.      3 puncte 
4. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de monoalchilare a benzenului cu propenă.  
(Se pot utiliza formule moleculare).       2 puncte 
    b. Calculaţi masa de izopropilbenzen formată la un randament de 80%.  4 puncte 
5. Precizaţi natura atomilor de carbon din molecula benzenului.   1 punct 
 
Subiectul G2 (obligatoriu numai pentru NIVELUL II) 
1. Prin clorurarea catalitică a benzenului rezultă monocloroderivatul (A), dicloroderivatul (B) 
şi tricloroderivatul (C). Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a compuşilor (A), (B) şi (C).  
(Se pot utiliza formule moleculare)       3 puncte 
2. În procesul de clorurare a benzenului se obţine un amestec de compuşi (A), (B) şi (C) şi 
benzen nereacţionat în raport molar de 2 : 2 : 1 : 5. Calculaţi masa de substanţă (A) obţinută 
din 7,8g benzen introdus în reacţie.        4 puncte 
3. Calculaţi conversia totală a benzenului.      3 puncte 
4. Scrieţi formulele de structură pentru stereoizomerii α-alaninei.   2 puncte 
5. Fenolul este primul termen în clasa fenolilor. 
a. Precizaţi caracterul acido-bazic al fenolului.     1 punct 
b. Scrieţi ecuaţia unei reacţii prin care să puneţi în evidenţă caracterul acido-bazic 
 al fenolului.           2 puncte 
 
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Cl- 35,5.  


