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

      
 
Subiectul III (30 puncte)       Varianta 042 
 
Subiectul F 
Se dau substanţele : 

(A) H3C-CH(NH2)-COOH (B) HO-CH2-CH(NH2)-COOH 
1. Precizaţi denumirile IUPAC pentru substanţele date.    2 puncte 
2. Scrieţi două ecuaţii chimice de obţinere a două  dipeptide la care să participe substanţele 
date.           4 puncte 
3. Calculaţi compoziţia procentuală elementală masică a substanţei (B).  4 puncte 
4. Indicaţi două proprietăţi fizice şi o metodă de identificare pentru amidon.  3 puncte 
5. Precizaţi rolul celulozei pentru plante.      2 puncte 
 
Subiectul G1 (obligatoriu numai pentru NIVELUL I) 
1. a. Scrieţi ecuaţia chimică a reacţiei de monoclorurare catalitică a benzenului. 2 puncte 
b. Precizaţi tipul reacţiei.        1 punct 
2. Daţi exemplu o hidrocarbură aromatică, în care numărul atomilor de hidrogen să fie mai 
mare decât cel al atomilor de carbon.       1 punct 
3. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de mononitrare a benzenului.     2 puncte 
b. Calculaţi randamentul reacţiei, dacă prin nitrarea a 0,2 moli benzen se obţin  
19,68 g mononitrobenzen.         3 puncte 
4. Calculaţi compoziţia procentuală masică în toluen şi benzen a unui amestec format din  
    2 moli toluen şi 78 g benzen.       3 puncte 
5. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de monoalchilare a benzenului cu propenă.  2 puncte 
b. Denumiţi produsul rezultat.        1 punct 
 
Subiectul G2 (obligatoriu numai pentru NIVELUL II) 
1. Fenolul este folosit pentu obţinerea unor produşi cu utilitate practică. La nitrarea fenolului 
se obţin mono-, di- şi trinitroderivaţii notaţi, în ordinea crescătoare a conţinutului masic de 
azot, compuşii (A), (B), (C). Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice de obţinere a compuşilor (A), 
(B) şi (C) din fenol. (Se pot utiliza formule moleculare).    3 puncte 
2. Denumiţi compuşii (A), (B), (C).        3 puncte 
3. La nitrarea a 1504 kg fenol se obţine un amestec care conţine fenol nereacţionat, (A), (B) 
şi (C) în raport molar de 1 : 1 :2 : 4. Calculaţi masa de compus (C) formată.  4 puncte 
4. Calculaţi conversia utilă a procesului de nitrare pentru compusul (C)    2 puncte 
5. Determinaţi raportul molar fenol : acid azotic la introducerea în proces, în condiţiile date.
           3 puncte 
 
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.  


