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

      
 
Subiectul III (30 puncte)       Varianta 007 
 
Subiectul F 
O dipeptidă rezultă prin condensarea a două molecule de aminoacid, iar dizaharidele se 
obţin teoretic prin eliminarea unei molecule de apă dintre două molecule de monozaharide . 
1. Scrieţi formulele structurale şi denumiţi dipeptidele mixte ce se pot forma din glicină şi 
 α-alanină.          4 puncte 
2. Calculaţi procentul masic de azot din glicină.     2 puncte 
3. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de condensare a două molecule de glicină.  2 puncte 
4. Precizaţi două proprietăţi fizice ale zaharozei.     2 puncte 
5. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei glucozei cu reactivul Tollens. 
b. Calculaţi masa de argint rezultată din reacţia a 10 moli de glucoză cu o cantitate 
stoechiometrică de reactiv Tollens.       5 puncte 
 
Subiectul G1 (obligatoriu numai pentru NIVELUL I) 
1. Izopropilbenzenul (cumenul) este intermediar valoros în sinteza organică. El se poate 
obţine prin alchilarea benzenului cu propenă. 
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de alchilare a benzenului cu propenă.    2 puncte 
b. Precizaţi condiţiile de reacţie.       1 punct 
2. La obţinerea izopropilbenzenului, în vasul de alchilare se obţine un amestec format din 
izopropilbenzen, diizopropilbenzen şi benzen nereacţionat, în raport molar de 2:2:1. Calculaţi 
volumul de benzen (ρ=0,88 g/ cm3), necesar obţinerii a 36 kg izopropilbenzen. 4 puncte 
3. Calculaţi raportul molar benzen : propenă la introducerea în proces.  3 puncte 
4. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor succesive de nitrare a toluenului până la trinitrotoluen.               
(Se pot utiliza formule moleculare).       3 puncte 
5. Precizaţi componentele amestecului nitrant.     2 puncte  
 
Subiectul G2 (obligatoriu numai pentru NIVELUL II) 
1. Într-o soluţie de hidroxid de sodiu se introduc 500 g fenol de puritate 94%. 
Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.      2 puncte 
2. Calculaţi masa de soluţie de NaOH de concentraţie procentuală masică 20%, care trebuie 
utilizată stoechiometric, astfel încât întreaga cantitate de fenol sa reacţioneze. 3 puncte 
3. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice de obţinere a mononitrotoluenului, dinitrotoluenului şi 
trinitrotoluenului, pornind de la toluen şi acid azotic. (Se pot utiliza formule moleculare). 
           3 puncte 
4. Calculaţi conversia utilă în trinitrotoluen, dacă din proces rezultă un amestec de toluen, 
mononitrotoluen, dinitrotoluen şi trinitrotoluen, în raport molar 1:2:4:8.  4 puncte 
5. a. Precizaţi caracterul acido-bazic al propilaminei.    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; Ag-108.  
 


