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1. Referitor la anilină este falsă afirmația: 

a) anilina este o bază mai slabă decât amoniacul; 

b) anilina nu se dizolvă ușor în apă; 

c) nucleul aromatic are un efect atrăgător de electroni care micșorează bazicitatea anilinei 

comparativ cu a amoniacului; 

d) anilina poate fi solubilizată în apă prin adăugarea unei baze tari (NaOH; KOH); 

e) anilina se găsește în stare de agregare lichidă, în condiții normale. 

 

2. Referitor la fenol este corectă afirmația: 

a) este un compus solid, cristalin, ușor solubil în apă datorită grupei hidroxil din moleculă;         

b) are un caracter acid mai mare decât al etanolului; 

c) se solubilizează în apă prin acidulare cu acid clorhidric;         

d) prin nitrare formează 3,5-dinitrofenol folosit ca exploziv;         

e) este stabil în timp la acțiunea aerului. 

 

3. Referitor la benzaldehidă este falsă afirmația: 

a) este un lichid uleios cu miros de migdale; 

b) are solubilitate redusă în apă; 

c) în contact cu aerul se oxidează; 

d) nu dă reacții de condensare cu acetona deoarece nu conține grupare α-metilenică; 

e) prin adiție de acid cianhidric formează un α-hidroxinitril. 

 

4. În reacția de autocondensare aldolică a butanonei se obține: 

a) un compus cu NE = 2; 

b) doi compuși izomeri cu funcțiune mixtă, aldehidă și alcool; 

c) doi compuși izomeri care conțin în moleculă un atom de C asimetric; 

d) doi compuși izomeri care conțin o legătură dublă C=C; 

e) șase compuși izomeri cu funcțiune mixtă. 

 

5. Referitor la glicerol se poate afirma: 

a) este un alcool terțiar;          

b) trinitratul de glicerină este un nitroderivat;          

c) trinitratul de glicerină este un triester;           

d) reacția de deshidratare a glicerinei la propenal este reversibilă;          

e) glicerina este un lichid siropos cu gust dulce ușor solubil în benzen. 
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6. Este adevărată afirmația: 

a) fenolul  se eterifică direct, cu alcooli formând eteri micști; 

b) fenolul se esterifică cu acid acetic la încălzire; 

c) prin mononitrarea fenolului se obține m-nitrofenol; 

d) în mediu acid fenolul reacționează cu CH2O formând alcooli hidroxibenzilici; 

e) p-nitrofenolul este un acid mai tare decât fenolul. 

 

7. 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. 

8.  Sunt derivați funcționali ai acizilor carboxilici: 

a) anhidridele, amidele și aminele; 

b) clorurile de alchil, nitrilii și esterii; 

c) esterii, clorurile acide și amidele; 

d) esterii, nitrilii și aminele; 

e) amidele; anhidridele şi fenolii. 

9. Prin descompunerea unui mol de trinitrat de glicerină se obțin: 

a) 5 moli gaze; 

b) 7,5 moli gaze; 

c) 6 moli gaze; 

d) 7,25 moli gaze; 

e) 12 moli gaze. 

10. 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;                           c) I, II, IV și VI;           

d) II, III, V și VI;                     e) toate variantele sunt corecte. 
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11. Știind că X este un acid monocarboxilic saturat cu catenă ramificată, cu 4 atomi de carbon, 

stabiliți denumirea pentru compusul A. 

A B C D X
- H

2

+ HCl +KCN

-KCl

+2H
2
O

-NH
3  

a) etan;       b) propan;          c) izopropan;          d) butan;          e) izobutan. 

 

12. Știind că, în schema dată, compusul A este o arena cu formula moleculară C10H8, să se 

precizeze denumirea compusului E. 

 

 
 

a) α-naftol;                        b) β-naftol;                             c) α-naftolat de sodiu;  

d) β-naftolat de sodiu;      e) nici unul din compuşii de mai sus. 

13. Se dă schema de reacţii:  

C6H12O6
2A  +  2B

A  +  [O] C  +  D
KMnO4

H2SO4

A  +  [O] E  +  D
H2SO4

K2Cr2O7

C  +  A F  +  D

fermentatie

 

Care este denumirea compusului F ? 

a) acetat de metil;                 b) crotonaldehida;                c) formiat de propil;      

d) acetat de etil;                    e) acid butiric. 
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14. Ştiind că A este produsul secundar rezultat în procedeul cumen de obținere a fenolului, 

precizați denumirea compusului C din următoarea schemă: 

 

2A B
(HO-)

B +  2[Ag(NH3)2]OH C  +  2Ag  +  4NH3  +  2H2O  
 

a) acid 3-metil-2-butanoic;      b) acid 4-metilpentanoic;  c) 4-hidroxi-2-metil-2-pentenă;    

d) acid 3-metilbutiric;    e) succesiunea de reacții nu este posibilă. 

15. În urma reacției dintre o cantitate de glicerină și 900 g acid azotic, soluție 63%, se obține o 

cantitate de trinitrat de glicerină având masa cu 270 g mai mare decât cantitatea de 

glicerină luată în lucru. Știind că nu a rămas glicerină nereacționată, să se precizeze 

concentrația finală a soluției de acid azotic după separarea trinitratului de glicerină. 

a) 30%;               b) 54%;               c) 26%;               d) 68% ;               e) 40%. 

 

 

16. O soluție de hidrochinonă în etanol reacționează complet cu 20 ml sol. NaOH 0,2M. 

Aceeași cantitate de soluție, prin reacție completă cu Na, degajă 0,224 L H2 (c.n.). 

Concentrația procentuală a difenolului în soluție este de: 

a) 23%;               b) 30%;               c) 42%;               d) 18%;               e) 12%. 

17. Prin condensarea, în mediu bazic, a 2 moli de compus carbonilic A, se obţine o cetonă B cu 

N.E. = 2. Prin adiţia bromului la compusul B, se obţine un compus cu 62,02% Br. Numărul 

de izomeri aciclici stabili ai compusului A este: 

a) 6;           b) 4;                  c) 5;                   d) 2;              e) 3. 

 

 

18. 13,6 g amestec de acid formic și acid oxalic se tratează cu 10 g H2SO4 98%. Volumul de 

gaze formate, după condensarea apei este de 6,72 L (c.n.). Care este raportul molar al celor 

doi acizi în amestec?  

a) 1:1;                  b) 1:2;                  c) 2:1;                  d) 3:2;                e) 2:3. 

19. Un ester A, al unui acid monocarboxilic saturat și al unui alcool monohidroxilic saturat cu 

numărul de atomi de carbon dublu decât al acidului conține 62,07% carbon. Numărul de 

esteri izomeri, cu catenǎ liniarǎ corespunzători formulei compusului A este:   

a) 3;                      b) 4;                    c) 5;                    d) 6;                      e) 7. 
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20. Un alcool A, se deshidratează formând o alchenă B ce conține cu 20,84% mai mult carbon 

decât alcoolul deshidratat. Un mol alchenă A consumă 1,6 moli KMnO4 la oxidarea în 

mediu de acid sulfuric. Produsul organic rezultat la oxidarea energică a alchenei B este: 

a) acid propanoic;                        b) acid acetic;                       c) doar acetonă;  

d) acid cetopropionic;                  e) butanonă. 

 

 

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=64;  

Masa medie a aerului = 28,9 

Volumul molar (conditii normale) = 22,4 l/mol   (22,4 m3/Kmol) 

Constanta generala a gazelor 0,082 L·atm/mol·K 

 


