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I. ÎNTREBĂRI CU COMPLEMENT SIMPLU
I.1. STRUCTURA SI COMPOZIȚIA COMPUSILOR ORGANICI. IZOMERlE

1. Care dintre urmatoarele prefixe de unitati SI sunt ordonate corect:
mili = 10-3

micro = 10-6

nano = 10-9

pico = 10-12

2. Apele acide, rezultate din exploatarile miniere, eruptii vulcanice, ploi acide
contin in general acid sulfuric care poate forma saruri solubile cu metate grele
poluand astfel mediul inconjurator atat prin acidifiere cat si prin contaminare cu
metale grele. Dintre metalele grele nu poate fi solubilizat prin acest mecanism:
Platina nu reactioneaza cu acizii;

4. Care dintre urmatoarele esantioane de gaz contine numarul cel mai mare de
atomi? Toate gazele se gasesc in conditii normale (0 °C si 1 atm)

Se determina numarul de moli din fiecare substanta: 
A. nCl2 = V(L)/22,4 = 33,6/22,4 = 1,5 moli Cl2            => 2ꞏ1,5ꞏNA = 3*NA 
B. nCO2 = m/M = 66 /44 = 1,5 moliCO2            => 3ꞏ1,5ꞏNA = 4,5*NA 
C. nH2 = V(L)/22,4 = 22,4/22,4 = 1 mol H2 => 2ꞏ1ꞏNA = 2*NA 
D. nCH4 = m/M = 48/16 = 3 moli CH4            => 3ꞏ5ꞏNA = 15*NA 
E. nO2 = m/M = 64/32 = 2 moli O2            => 2ꞏ2ꞏNA = 4*NA

5. Care este valoarea lui b in urmatoarea reactie :
a CH3OH + 3 H2O2 → CO2 + b H2O

Dacă rezulta un atom de C (din CO2) rezulta ca in reactie intra 1 atom de C (in CH3OH) 
Rezultă că în reacție intră 10 atomi de H care vor forma 5 molecule de H2O 

6. Dintre compusii de mai jos nu pot prezenta forma mezo:
A. 2,3 diamino butan

B. 2,3 dimetil butan

C. 2,3 dibromo butan

D. 2,3 dihidroxi butan
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I.6. COMPUSl ORGANICI CU AZOT 
 
1. Compusul H din urmatoarea succesiune de reactii este: 2-hidroxi -2- metil-
propionamida 

 

 
 
2. In urmatoarea succesiune de reactii composul B este omologul superior al 
acidului metanoic Compusul F este: 

 
D. etil-metilamina 
Omologul superior al acidului metanoic este acidul etanoic 

 
 
3. Un airbag de masina necesita 100,8 litri de gaz pentru a fi umplut. Reactia care 
genereaza gazul este descompunerea azidei de sodiu, confom ecuatiei: 
 2NaN3 (solid) —> 2 Na (solid) + 3 N2 (gaz) 
Ce cantitate de azida de sodiu, in grame, este necesara pentru a genera volumul de 
gaz necesar (c.n.)? 
Se determina cantitatea de azida 
1 mol NaN3 = 65 g 
𝑥𝑥

2𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁3
2 ∗ 65

→ 2𝑁𝑁𝑁𝑁 +
100,8
3𝑁𝑁2

3 ∗ 22.4
  

𝒙𝒙 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓 𝒈𝒈 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝟑𝟑  

4. Daca in reactia 5O2(g) + 4 NH3(g) → 4 NO(g) + 6 H2O(g) se consuma amoniac 
cu o viteza de 2 moli/sec. care va fi viteza de formare a apei? 
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II. ÎNTREBĂRI CU COMPLEMENT GRUPAT 
I.1. STRUCTURA SI COMPOZIȚIA COMPUSILOR ORGANICI. IZOMERlE 

 

23. Considerând că avem 1,2∙1024 molecule de CO2 sunt corecte afirmațiile: 
1. reprezintă aproximativ 20 de moli de CO2 
2. au o masă de aproximativ 88 de grame 
3. ocupă un volum aproximativ de 1,2∙22,4 litri (c.n) 
4. conțin aproximativ 3,6∙1024 atomi 
1. F 

ν = 
n

NA
 = 

1,2⋅1024

6,022⋅1023  = 2 moli CO2 

2. A 

μCO2
 = 44 

g
mol

 

m = ν∙μ = 2∙44 = 88 g CO2 
3. F 
V = ν∙Vc.n = 2∙22,4 = 44,8 l CO2 
4. A 
1 moleculă CO2 conține 3 atomi 
1,2∙1024 molecule CO2 conțin x atomi 
x = 3,6∙1024 atomi 
 
42.  
1. orto-dinitrobenzenul, prin monoclorurare, poate forma, teoretic, mai mulți 
izomeri monoclorurați la nucleu, decât p-dinitrobenzenul 
2. meta-xilenul, prin monoclorurare, poate forma, teoretic, mai mulți izomeri 
monoclorurați la nucleu, decât p-dinitrobenzenul 
3. 2,4-hexadiena prezintă mai mulți izomeri geometrici decât 1,3-hexadiena 
4. există 4 izomeri cu formula moleculară C3H9N care poate reacționa cu clorura de 
acetil 
1. A 

N+

O

O
-

N+

O

O
-

N+

O

O
-

N+

O

O
-

Cl

+

N+

O

O
-

N+

O

O
-

Cl
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I.6. COMPUSl ORGANICI CU AZOT 
 
3. 
1. reacția de reducere a nitroderivaților se poate face cu baze alcaline și alcool 
2. amoniacul este mai bazic decât anilina 
3. aminele aromatice sunt baze mai tari decât amoniacul 
4. acilarea anilinei se poate face cu clorură de acetil 
1. F – Amestecul de reducere este format dintr-un metal și un hidracid. 
2. A  
3. F – Prezența nucleelor aromatice mărește aciditatea aminelor. 
4. A 

+
C

Cl

O

H3C

NH2

C
H3C

O

N
H

+ H Cl

 
 

5. Următoarele substanțe sunt amine secundare: 
1. orto-fenilendiamina 
2. dimetilbenzilamina 
3. dimetilfenilamina 
4. difenilamina 
1. F – Este 
primară. 

NH2

NH2  

2. F – Este terțiară. 

N
C
H2

H3C

CH3

 

3. F – Este 
terțiară. 

N

CH3

CH3

 

4. A 

H
N

 

 
22. 
1. formulei moleculare C3H8N îi corespund 2 izomeri amine terțiare 
2. aminele se pot condensa cu compuși carbonilici 
3. calitatea de “secundară” atribuite unei amine semnifică natura atomului de 
carbon care poartă grupa funcțională 
4. dietilamina și metiletilamina au bazicitate mai mare decât amoniacul 
1. F – Nu există amine cu această formulă moleculară. 

N.E = 
2+3⋅(4-2)+8⋅(1-2)+1⋅(3-2)

2
 = 

2+6-8-1
2

 = -
1
2
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III. PROBLEME 
III.1. STRUCTURA CHIMICA, FORMULA MOLECULARA, IZOMERIE 

 
1.  O cantitate de 1,75 g alchena reactioneaza cu 250 mL solutie de brom 0,1 M. 
Care este alchena, stiind ca prin oxidare cu K2Cr2O7 in mediu de acid sulfuric 
formeaza 2 compusi organici? 
 
Se determina numarul de moli de brom din 250 mL solutie 
1000 mL solutie………………..0,1 moli 
250 mL solutie…………………..x => x = 0,025 moli Br2 
 
Se determina alchena 
Formula alchenei: CnH2n 
1 mol CnH2n = 14n g 

1.75
𝐶𝐶𝑓𝑓𝐻𝐻2𝑓𝑓

14𝑎𝑎
+

0.025
𝐵𝐵𝑎𝑎2

1
→ 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐻𝐻2𝑓𝑓𝐵𝐵𝑎𝑎2 

 
0,025 · 14𝑎𝑎 =  1,75 
𝑎𝑎 = 5 => 𝐶𝐶5𝐻𝐻10 

 
Daca prin oxidare formeaza 2 compusi organici inseamna ca nu are legatura dubla la 
marginea catenei 
Rezulta ca este 2-pentena 
CH3-CH=CH-CH2-CH3 + 4[O] → CH3-COOH + HOOC-CH2-CH3 
 
2.  Un amestec de metilamina si o amina alifatica saturata A, aflate in raport 
molecular de 2:3, are un continut procentual de azot de 24,9%. Determinati 
numarul total de izomeri amine corespunzatoare formulei moleculare a aminei A. 
 
Se considera ca avem 2 moli metilamina si 3 moli amina A 
Se determina amina A 
1 mol CH3-NH2 = 29 g 
1 mol R-NH2 = (R + 16) g 
masa amestecului = 2ꞏ31 + 3(R + 16) = (110 + 3R) g 
 
(110 + 3R) g amestec……………….5 ꞏ 14 g N 
100 g amestec……………………..24,9 g N 
24,9(110 + 3R) = 7000 
R=57 
R se poate scrie: CnH2n+1 
14n + 1 = 57 
14n = 56 
n = 4 
A are formula moleculara C4H11N 
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III.3. APLICAȚII MEDICALE 
 
1. Unui copil de 3 ani (greutate corporala 15 kg) i s-a prescris Amoxicilina in doza 
de 30 mg/kg corp/24 ore. Amoxicilina se gaseste in flacoane, sub forma de suspensie 
250 mg/5ml. Sa se calculeze cati mililitri suspensie Amoxicilina se vor administra 
la 8 ore.  
 
Se determina masa de Amoxicilina necesara la greutatea de 15 kg corp/24 de ore 
1 kg corp...............................30 mg Amoxicilina 
15 kg corp...............................x 
x = 450 mg Amoxicilina/24 ore 
 
Se determina masa de Amoxicilina administrata in 8 ore 
450 mg.........................24 ore 
x mg...............................8 ore 
x = 150 mg  
 
Se determina numarul de ml de suspensie 
5 ml .............................250 mg 
x ml..............................150 mg 
x = 3 ml 
 
2. Unui copil de 3 ani (greutate corporala 15 kg) i s-a prescrts Amoxicilina in doza 
de 30 mg/kg corp/24 ore. Amoxicilina se gaseste in flacoane, sub forma de suspensie 
250 mg/5ml. Sa se calculeze cati mililitri suspensie Amoxicilina se vor administra 
in 10 zile.  
 
Se determina masa de Amoxicilina necesara la greutatea de 15 kg corp/24 de ore 
 
1 kg corp...............................30 mg Amoxicilina 
15 kg corp...............................x 
x = 450 mg Amoxicilina/24 ore 
 
Se determina masa de Amoxicilina administrata in 10 zile 
1 zi = 24 ore 
450 mg.........................1 zi 
x mg............................10 zile 
x = 4500 mg  
 
Se determina numarul de ml de suspensie 
5 ml .............................250 mg 
x ml..............................4500 mg 
x = 90 ml 
 
3. Unui copil de 5 ani (greutale corporala 20 kg) i s-a prescris Amoxicilina in doza 
de 50 mg/kg corp/24 ore. Amoxicilina se gaseste sub forma de pulbere 500 mg per 
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