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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 074 
 
Subiectul A 
Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre 
afirmaţiile următoare:  

1. n-Butanul şi 2-metil-propanul sunt …………………… (omologi/ izomeri). 
2. Benzenul are aceeaşi formulă brută ca şi …………. (etina/ propina). 
3. Izoalcanii  au catene aciclice saturate ……………. (liniare/ ramificate). 
4. Alchina care are conţinutul procentual masic de carbon 90% este … (etina/ propina). 
5. La trecerea unui amestec de etan şi etenă printr -un vas cu soluţie apoasă de brom 

reacţionează ……………….. (etanul/ etena).  
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. Gruparea  funcţională  carboxil este: 
a.monovalentă  b.divalentă  c.trivalentă  d.tetravalentă 
2. Valenţa azotului în acrilonitril este: 
a. I    b. II   c. III   d. IV 
3. Dintre următorii compuşi organici are punctul de fierbere cel mai scăzut: 
a. cloroetanul  b. bromoetanul c. etanul  d. etanolul 
4. 1-Butina şi 2- butina sunt: 
a. izomeri de poziţie    b. omologi 
c. izomeri de funcţiune    d. compuşi fără corelaţie 
5. Se degajă hidrogen la tratarea acidului acetic cu: 
a. CaO   b. NaOH  c. CH3OH ( H+) d. Mg 

10 puncte 
Subiectul C 
Compusul (A) este un compus de sintezǎ care se foloseşte în medicinǎ. Compusul are 
formula planǎ: 

OH

CH CH3CH

NH CH3  
1. Precizaţi două particularităţi 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 o formulǎ de structurǎ pentru un compus izomer cu compusul (A). 2 puncte 
5. Calculaţi numǎrul atomilor de hidrogen din 3 molecule de compus (A). 3 puncte 

 
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16. 


