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

      
 
Subiectul III (30 puncte)       Varianta 071 
 
Subiectul F 
Zaharidele şi aminoacizii sunt compuşi organici naturali esenţiali pentru funcţionarea 
organismelor vii. 
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de hidroliză enzimatică a amidonului.   2 puncte 
2. a. Precizaţi două surse naturale de zaharoză. 

b. Scrieţi formula de structură aciclică şi denumirea substanţei rezultate la hidroliza totală a 
amidonului.          4 puncte 

3. Specificaţi două surse naturale de obţinere a amidonului.   2 puncte 
4. Numiţi produşii ce se pot obţine în urma reacţiei de policondensare a aminoacizilor. 
           2 puncte 
5. Se supune condensării glicina cu α-alanina.  
a. Scrieţi formula structurală a unei dipeptide mixte obţinute în reacţia de condensare.  
b. Calculaţi procentul masic de carbon din dipeptida mixtă obţinută.  5 puncte  
 
Subiectul G1 (obligatoriu numai pentru NIVELUL I) 
Clorurarea catalitică a toluenului conduce la un amestec de compuşi cloruraţi.  
1. Scrieţi formula de structură a toluenului.      1 punct 
2.  Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice prin care se obţin, din toluen, monoclorotoluen, 
diclorotoluen şi triclorotoluen. (Se pot utiliza formule moleculare.)   3 puncte 
3. Calculaţi volumul de clor, măsurat în condiţii normale, necesar  obţinerii 506 g  
monoclorotoluen în condiţiile date, dacă se obţine un amestec de reacţie ce conţine 
monoclorotoluen, diclorotoluen şi triclorotoluen în raport molar 2:3:1.  4 puncte 
4. Determinaţi formula brută a diclorotoluenului.     3 puncte 
5. a. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor  toluenului cu amestec nitrant, cu formare de mono-, di- şi 
trinitroderivaţi. (Se pot utiliza formule moleculare).     3 puncte 
b. Denumiţi produsul trinitrat format în reacţia toluenului cu acid azotic.   1 punct 
 
Subiectul G2 (obligatoriu numai pentru NIVELUL II) 
1. Aminele pot fi primare, secundare şi terţiare. Scrieţi formula şi denumirea unei amine 
primare.          2 puncte 
2. Scrieţi formulele structurale ale celor doi stereoizomeri ai 2-bromopentanului. 2 puncte 
3. Arena mononucleară A, cu raportul masic mC : mH=12 :1 şi M=78 g/mol este alchilată cu 
propenă în prezenţa AlCl3 şi se obţin compuşii mono-, di- şi trialchilaţi B, C, D.   
Determinaţi formula moleculară a arenei A.      2 puncte 
4. a.Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a compuşilor B, C, D, prin alchilarea arenei A cu 
propenă. (Se pot utiliza formule moleculare).     3 puncte 
b. Calculaţi masa (kg) de compus B care se obţine din  78  t arenă A, dacă în masa de 
reacţie raportul molar al compuşilor este nA: nB: nC: nD= 6: 3,5: 0,4: 0,1.  4 puncte 
5. Calculaţi conversia utilă pentru obţinerea produsului B.    2 puncte 
 
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Cl-35,5.  


