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Pentru itemii C1-C18 marcați pe grila de răspuns semnul X asociat literei răspunsului corect. 

 
C1. Alegeți proprietatea comună a produșilor rezultați la oxidarea în soluție acidă de KMnO4  a compusului 
cu formula structurală: 

 
A. au izomerie geometrică;    B. au aceeași NE;  
C. aparțin aceleași clase de compuși;  D. au aceeași formula moleculară;  (0,5p) 

C2. Formează anhidride toți acizii cu excepția: 

A. acidul o-ftalic;  B. acidul pentandioic; C. acidul maleic; D. acidul hexanoic; (0,5p) 

C3. Nitrilul acidului metacrilic se obține prin: 
A. adiția acidului cianhidric la acidul acrilic; B. adiția acidului acrilic la acidul cianhidric; 
C. adiția acidului cianhidric la propină;  D. adiția acidului cianhidric la acroleină.; (0,5p) 

C4. Referitor la paracetamol, compus cu următoarea formulă structurală, este adevărată afirmația: 

 

A. are formula moleculară C8H10NO2;  B. are N.E. = 4; 
C. are o funcțiune alcool;   D. are o funcțiune amidă.   (0,5p) 

C5. Știind că acidul acetic are Ka=1,8 x 10-5 mol/L, precizați care este afirmația falsă: 
A. baza conjugată a acidului acetic este CH3-COO-; 
B. Kb(CH3-COO-) =0,55 x 10-9;     
C. acidul acetic poate reacționa cu sărurile unui acid cu Ka= 10-16;    
D. baza conjugată a acidului acetic poate reacționa cu fenolul;     (0,5p) 

C6. Un amestec gazos conține 0,2 moli metan și 4,48 L dintr-o hidrocarbură necunoscută. La arderea 
amestecului se consumă 123,2 L aer (cu 20% O2 în procente de volum). Hidrocarbura necunoscută din 
amestec este: 
A. vinilacetilenă; B. etan;   C. propan;  D. butină;  (0,5p) 

C7. Se oxidează naftalina și o-xilenul cu același volum de aer. Raportul dintre masele de naftalină și o-xilen 

luate în lucru, știind că oxidarea decurge cu un randament de 100% este: 

A. 1 : 1;  B. 2 : 1;   C. 0,4;    D. 0,8;   (0,5p) 

C8. Care dintre următoarele structuri nu conține în ciclul furanozic sau piranozic atomi de carbon primar? 

A. β-fructofuranoza; B. α-glucofuranoza; C. α-fructopiranoza; D. β-glucofuranoza; (0,5p) 

C9. Specificați raportul dintre numărul electronilor neparticipanți și cel al electronilor π din compusul  
β-(3,4-dihidroxifenil)-α-alanină: 

A. 4 : 1;   B. 9 : 4;   C. 9 : 3;   D. 4 : 9;   (0,5p) 
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C10. Procentul masic de carbon conținut într-un amestec  de cumen și pentenă care se află în raport molar 
de 3:2 este egal cu: 
A. 92,2 %;   B. 63,3 %;  C. 88,8 %;   D. 78,8 %;   (0,5p) 

C11. Hidrocarbura care are densitatea relativă d=1,5 în raport cu termenul imediat inferior din seria 
omoloagă este: 

A. C3H8;  B. C3H6;  C. C4H10;  D. C3H4;  (0,5p) 

C12. Este corectă afirmația despre metan: 
A. Este alcanul cel mai instabil termic. 
B. Are miros neplăcut. 
C. Este hidrocarbura cu conținutul procentual cel mai mare de carbon. 
D. Prin piroliză se transformă în etină.         (0,5p) 

C13. Formulei C4H8 îi corespunde un număr de structuri (exceptând stereoizomerii) egal cu: 
A. 5;   B. 4;   C. 3;   D. 6;   (0,5p) 

C14. Cantitatea minimă de KMnO4 în mediu neutru se consumă la oxidarea unui gram de: 
A. acetilenă;  B. propină;  C. 1-butină;  D. 2-butină;   (0,5p) 

C15. Clorura de vinil și butadiena se copolimerizează în raport molar 2:3. Știind că se obțin 861 Kg de 
copolimer, masa de clorură de vinil luată în lucru este: 

A. 125 kg;   B. 187,5 kg;  C. 375 kg;   D. 250 kg;  (0,5p) 

C16. Este corectă afirmația despre un izomer al hidrocarburii aromatice mononucleare, cu o catenă laterală 
și cu 10% H: 
A. Conține 4 atomi de C primar. 
B. Prin monoclorurare fotochimică se transformă în 2 compuși organici izomeri de poziție. 
C. Se folosește la prepararea fenolului și a propanonei. 
D. Prin copolimerizarea acestui izomer cu butadiena se transformă într-un cauciuc sintetic. (0,5p) 

C17. Compusul clorurat care prin tratare cu KCN formează nitrilul acidului 2-metilbutanoic este: 
A. 1-clorobutanul;  B. clorură de i-butil; C. clorură de t-butil; D. clorură de sec-butil;  (0,5p) 

C18. Este corect despre metanol: 
A. este un lichid incolor cu gust dulceag;  B. este insolubil în apă; 
C. este folosit la fabricarea băuturilor alcoolice;  D. atacă ireversibil nervul optic;   (0,5p) 

 
Se dau: 
Mase atomice : H-1; C-12; O-16; Na-23; Cl-35,5; Br-80; Mn-55; K-39; Na -23; 
Volum molar =22,4L/mol 
R=0,082L•atm/mol•K 
Numărul lui Avogadro =6,022•1023 
 
Se acordă un punct din oficiu. 
 
Timp de lucru: 120 minute 


