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1.

Prin oxidarea cărei alchene se obține doar 2-butanonă?
a) 2,3-dimetil-2-hexenă;
b) 4-octenă;
c) 3-metil-2-heptenă;
d) 3,4-dimetil-3-hexenă;
e) 3,4-dimetil-2-hexenă.

2.

Nu se obține o cetonă prin oxidarea următorului alcool:
a) 2-butanol;
b) 3-metil-2-butanol;
c) 2-metil-2-butanol;
d) ciclohexanol;
e) 3-hexanol.

3.

Caracterul acid crește în seria:
a) CH3-OH, CH3-COOH,
C6H5-OH,
Cl-CH2COOH;
b) CH3-OH, C6H5-OH, CH3-COOH,
Cl-CH2COOH;
c) Cl-CH2COOH,
CH3-COOH,
CH3-OH, C6H5-OH;
d) C6H5-OH; CH3-OH, CH3-COOH,
Cl-CH2COOH;
e) CH3-OH, C2H2, C6H5-OH,
CH3-COOH.

4.

Nu reacționează cu reactivul Tollens:
a) glucoza;
b) benzaldehida;
c) acetona;
d) acetaldehida;
e) acetilena.

5.

Nitrilii dau reacții de hidroliză cu formare de:
a) amine;
b) alcooli;
c) fenoli;
d) cianhidrine;
e) amide sau acizi.

6.

Referitor la uleiurile vegetale sunt corecte următoarele afirmații:
I)
toate uleiurile sunt stabile la aer;
II)
prin hidroliză în mediu bazic formează săpunuri;
III)
prin hidrogenare devin solide;
IV) nu hidrolizează în mediu acid.
a) II și III;
b) I, II și IV;
e) toate afirmațiile sunt corecte.

c) II și IV;

d) II, III și IV;
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7.

Se obțin acizi carboxilici prin hidroliza:
I)
amidelor;
II)
nitrililor;
III)
aminelor;
IV) esterilor;
V) clorurilor de alchil;
VI) cloruri acide.
a) I, II și IV;
b) I, III și V;
e) toate variantele sunt corecte.

c) I, II, IV și VI;

d) II, III, V și VI;

8.

Au caracter reducător: acidul oxalic (I), acidul acetic (II), acetona (III), hidrochinona (IV),
acidul formic(V), acroleina (VI), etanalul (VII), benzaldehida (VIII).
a) I, II, IV, V și VIII;
b) I, IV,V, VI, VII și VIII;
c) I, IV,V, VI și VIII;
d) I, II, IV,V, VI, VII și VIII;
e) toți.

9.

Dintre următoarele reacții, nu sunt posibile:

a) I; III; IV; b) II; III; IV;
10.

11.

Nu se poate acila:
a) N-metilanilina;
e) N-etilanilina.

c) II; IV; VI;

b) terț-butilamina;

d) III; IV; V;

e) II; IV; V.

c) anilina;

d) trimetilamina;

Indicele de saponificare reprezintă cantitatea de KOH (mg) necesară pentru a saponifica 1g
de substanță. Valoarea indicelui de saponificare al dioleostearinei este:
a) 128,4;
b) 211,2;
c) 189,6;
d) 208,4;
e) 104,6.

Chimie organică
CLASA a XII-a

Universitatea Politehnica Timișoara
Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului

12.

Care este sarcina ionică a tetrapeptidei Glu-Asp-Val-Lis într-o soluție apoasă cu pH = 12?
a) -3;
b) -2;
c) -1;
d) 1;
e) 2.

13.

Ştiind că A este hidrocarbura cu cel mai pronunțat caracter aromatic, să se precizeze care
este denumirea compusului E din schema de mai jos.

a) acid fenilacetic;
c) acid 2-fenil-2-hidroxipropanoic;
e) nici o variantă nu este corectă.
14.

Se dă schema de reacții. Știind că substanța A este un acid monocarboxilic cu NE = 5 și un
conținut de 26,23% oxigen, identificați compusul E.

B

A + NH3
C

P2O5

t

t
- H2O

C

D + H2O

D + 2H2

E

a) benzamida;
d) benzilmetilamina;
15.

b) acid 2-fenil-3-hidroxipropanoic;
d) acid 3-fenil-2-cetopropanoic;

b) benzilamina;
e) anilina.

c) benzonitril;

Se dă schema de reacții:

Compusul A este alcanul cu 75%C. Compusul F este:
a) acetaldehidă;
e) butanal.

b) propanal;

c) acroleină;

d) propanol;
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16.

Un volum de 200 mL soluție apoasă obținută prin dizolvarea în apă a 11,6 g acid dicarboxilic
A se diluează cu apă până la un volum de 1000 mL. O probă de 20 mL din această soluție se
neutralizează cu 10 mL sol. NaOH 0,4M. Acidul A este:
a) acid malonic;
b) acid ftalic;
c) acid succinic;
d) acid maleic;
e) acid adipic.

17.

Se prepară o soluție din 22 g aldehidă alifatică și 978 g apă. Din soluția obținută se ia o
cantitate de 50 g și se tratează cu Cu(OH)2. Precipitatul rezultat cântărește 3,575g.
Formula moleculară a aldehidei este:
a) CH2O;
b) C2H4O;
c) C3H6O;
d) C4H8O;
e) C5H10O.

18.

O cantitate de 2 moli de trigliceridă cu I.I.=28,6 (g I2/100 g),se supun saponificării cu soluție
de NaOH de concentrație 30%, in exces de 20% față de necesar. Săpunul rezultat conține
oleat de sodiu, stearat de sodiu şi 10% apă. Cantitatea de săpun hidratat obținută este:
a) 2420 g;

19.

b) 1960 g;

d) 1860 g;

e) 2510 g.

2g trigliceridă se tratează cu 40 ml sol. KOH 0,2M. După saponificare, excesul de KOH a
fost neutralizat cu 12 ml sol. HCl 0,1M. Care este indicele de saponificare al trigliceridei?
a) 320 mg KOH/g;
d) 172 mg KOH/g;

20.

c) 2036 g;

b) 190,4 mg KOH/g;
e) 242,3 mg KOH/g.

c) 124,2 mg KOH/g;

Se hidrolizează complet 8,64 g din tetrapeptida Glu-Asp-Val-Ala. Amestecul de aminoacizi
se neutralizează cu soluție de NaOH 2M. Volumul de sol. NaOH consumat pentru
neutralizarea amestecului de aminoacizi este:
a) 60 mL;

b) 20 mL;

c) 18 mL;

d) 40 mL;

e) 72 mL.

MASE ATOMICE:
C=12; O=16; H=1; N=14; Cl=35,5; Br=80; I=127; Na=23, S=32; K=39; Ag=108; Cu=63,5;
Masa medie a aerului = 28,9 g/mol
Volumul molar (condiții normale) = 22,4 l/mol (22,4 m3/Kmol)
Constanta generala a gazelor 0,082 L·atm/mol·K

