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Proba E/F 
      

• Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru 
NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. 
• Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Subiectul I  (30 puncte)       Varianta 068 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre 
afirmaţiile următoare:  

1. La dizolvarea în apă acizii carboxilici formează cu aceasta legături ……………… 
(de hidrogen/ covalente). 
2. Apa şi tetraclorura de carbon formează un amestec …………… (omogen/ eterogen). 
3. Polizaharida, cu rol de susţinere în plante este ............. (glucoza/ celuloza).  
4. Aminoacidul care conţine o grupare hidroxil de tip alcool este ………. (glicina/ serina). 
5. Punctul de fierbere al etanolului este mai ………….. decât al glicerinei (mic/ mare). 

10 puncte 
Subiectul B 
Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera 
corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.  

1. Acidul etanoic nu poate reacţiona cu următoarea substanţă: 
a. NaHCO3  b. KCl   c. Mg   d. CH3OH 
2. Numărul de alcooli secundari saturaţi (fără izomeri optici) care au compoziţia C5H12O 
este egal cu: 
a. unu   b. doi   c. trei   d. patru 
3. Numărul butinelor izomere care reacţionează cu apa şi formează butanona este: 
a.una   b. două  c.trei   d.patru 
4. Acidul aminoacetic şi acidul glutamic sunt: 
a. aminoacizi  b. tioaminoacizi c. izomeri  d. omologi 
5. La încălzirea amestecului de etanol, K2Cr2O7 şi H2SO4 se observă o modificare   
a culorii: 
a. de la verde la portocaliu   b.de la portocaliu la verde 
c. de la galben la albastru   d.de la portocaliu la roşu 

10 puncte 
Subiectul C 
Compusul (A) este un intermediar utilizat pentru sinteza unor medicamente şi are formula de 
structurǎ: 
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1. Precizaţi douǎ particularitǎţi structurale ale compusului (A).   2 puncte 
2. Scrieţi formula molecularǎ a compusului (A).     1 punct 
3. Precizaţi natura atomilor de carbon din nucleul benzenic al compusului (A). 
           2 puncte 
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei compusului (A) cu NaOH(aq).   2 puncte 
5. Calculaţi masa soluţiei de hidroxid de sodiu, de concentraţie procentualǎ masicǎ 

20%, stoechiometric necesară reacţiei cu 0,50 moli compus (A).  3 puncte 
 
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23. 


