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Subiectul II (30 puncte)       Varianta 078 
 
Subiectul D 
Reacţia de halogenare a hidrocarburilor are o importanţă deosebită în tehnologia organică, 
în determinări structurale, în analiza calitativă şi cantitativă. 

1. Scrieţi formulele de structură ale compuşilor monobromuraţi care pot rezulta din 
reacţia fotochimică a bromului cu propanul.     2 puncte 

2.  Prin trecerea unei alchene gazoase prin soluţie de clor aceasta se decolorează.  
Scrieţi ecuaţia reacţiei alchenei cu Cl2 utilizând formula generală a alchenei.  
           2 puncte 
3. Determinaţi formula alchenei A, ştiind că din reacţia a 2,5 moli de hidrocarbură cu Cl2 

au rezultat 282,5 g produs de reacţie.     2 puncte 
4. O probă de 1,12 g alchenă, B, reacţionează stoechiometric cu 400 mL soluţie de 

brom în tetraclorură de carbon, cu concentraţia molară 0,05 M. 
a. Determinaţi formula moleculară a alchenei B.   2 puncte 
b. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre alchena B, care conţine doi atomi de carbon 

secundari în moleculă şi HBr.      2 puncte 
5. Prin clorurarea metanului la 500 0C se obţine un amestec de patru derivaţi cloruraţi. 

a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a triclorometanului din metan. 2 puncte 
b. Calculaţi cantitatea (moli) de triclorometan obţinută din 5,6 m3 de metan, 

măsuraţi în condiţii normale, dacă 20% din acesta se transformă în 
triclorometan.        3 puncte 

 
Subiectul E 
În procesul de fermentaţie acetică a etanolului se obţine acid etanoic. 

1.  Scrieţi ecuaţia reacţiei de fermentaţie acetică a etanolului.    2 puncte 
2. Calculaţi masa m de soluţie de acid etanoic de concentraţie masică 40% care se 
obţine din 920 g etanol, dacă randamentul reacţiei este de 75%.   4 puncte 
3. Formula de structură a unui detergent anionic este: 

 

CH3 – (CH2)n –CH2 – OSO–
3 Na+  

 Calculaţi numărul atomilor de carbon din molecula detergentului, care are procentul 
masic de sulf egal cu 11,11%.       4 puncte 

4. Explicaţi proprietatea de spălare a detergentului (D).   3 puncte 
5. Explicaţi de ce acidul etanoic are punctul de fierbere mai mare comparativ cu alcanul 
cu acelaşi număr de atomi de carbon.       2 puncte 

 
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; K-39; S-32; Na-23; Cl-35,5; Br-80.  
 


