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

      
 
Subiectul III (30 puncte)       Varianta 044 
 
Subiectul F 
Se dau următoarele substanţe : 

(A) HO-CH2-CH(NH2)-COOH  (B) NH2-CH2CONH-CH(CH3)-COOH 
1. Scrieţi denumirea IUPAC şi denumirea biochimică pentru substanţa (A). 2 puncte 
2. Scrieţi formulele de structură pentru aminoacizii care formează compusul (B). 4 puncte 
3. Scrieţi ecuaţia reacţiei glicinei cu NaOH(aq).     2 puncte 
4. Calculaţi volumul soluţiei de concentraţie procentuală masică 20% de NaOH  
(ρ=1,2 g/cm3 ) care reacţionează cu 4 moli glicină.     4 puncte 
5. Explicaţi comparativ comportarea celulozei şi amidonului faţă de apă.  3 puncte 
 
Subiectul G1 (obligatoriu numai pentru NIVELUL I) 
1. Alchilarea benzenului cu propenă decurge cu un randament de 40%.  
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice a benzenului cu propena.    2 puncte 
b. Calculaţi masa de propenă necesară obţinerii a 2 moli produs, cu un randament de 40%.
           3 puncte 
2. Benzenul reacţionează cu amestec nitrant, obţinându-se 1,3,5-trinitrobenzen. 
    Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de trinitrare. (Se pot utiliza formule moleculare). 2 puncte 
3. Precizaţi  tipul de reacţie de nitrare a benzenului.     1 punct 
4. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de monoclorurare a benzenului.   2 puncte 
    b. Calculaţi masa de acid clorhidric, care rezultă din reacţia a 780 g benzen.  2 puncte 
5. Calculaţi raportul molar toluen : naftalină într-un amestec format din 18,4 g toluen  
şi 38,4 g naftalină.         3 puncte 
 
Subiectul G2 (obligatoriu numai pentru NIVELUL II) 
1. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre fenol şi hidroxidul de sodiu.    2 puncte 
b. Calculaţi masa de soluţie de NaOH de concentraţie procentuală 10 %  necesară 
stoechiometric reacţiei cu 3 moli de fenol.      2 puncte 
2. Scrieţi formula şi denumirea unei substanţe care are caracter acido-bazic opus fenolului.
            2 puncte 
3. Se clorurează 1170 kg benzen şi se obţine un amestec care conţine diclorobenzen şi 
monoclorobenzen în raportul molar de 1: 4. 
a. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc.(Se pot utiliza formule moleculare).2 puncte 
b. Calculaţi volumul de clor (c.n.) necesar acestor procese, ştiind că atât benzenul, cât şi 
clorul, se consumă în totalitate.       2 puncte 
4. Calculaţi procentul masic de clor al amestecului rezultat la clorurare, după îndepărtarea 
HCl.           3 puncte 
5. Scrieţi ecuaţia reacţiei de monoalchilare a anilinei cu clorura de etil.    2 puncte 
 
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23; Cl-35,5.  
Volum molar (condiţii normale)=22,4 L/ mol 
 
 


