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1) Procentul de carbon al butanului este: 

a) mai mare ca al metanului; 

b) mai mare decât al pentanului; 

c) același cu al propanului; 

d) nu se poate face o astfel de apreciere;   

e) mai mare decât la alchene. 

 

2) Adiția orientată are loc la: 

a) etenă;  b) propenă;  c) 2-butenă;  d) 3-hexenă;  e) 2,3-dimetil-2-butenǎ. 

 

3) Etilenglicolul se obține prin: 

a) oxidarea propenei cu K2Cr2O7 în mediu de H2SO4; 

b) oxidarea etenei cu KMnO4 în mediu acid; 

c) oxidarea etenei cu KMnO4 în soluție de Na2CO3; 

d) oxidarea catalitică cu aer a etenei urmată de hidratare; 

e) sunt corecte variantele c şi d. 

 

4) Prin adiţia apei la alchine, cu excepţia acetilenei, se obțin: 

a) alcooli; b) aldehide;    c) dioli;   d) cetone;         e) anhidride. 

 

5) 2-metil-1-butena 

a) prezintă izomerie geometrică; 

b) nu prezintă izomeri de funcțiune; 

c) prezintă izomerie optică; 

d) este izomeră cu ciclobutanul; 

e) este izomeră cu ciclopentanul. 

6) Este adevărată afirmația: 

a) toate legăturile C-C din toluen sunt egale; 

b) naftalina se oxidează mai ușor ca antracenul; 

c) toluenul se oxidează cu KMnO4 în mediu acid doar la catena laterală; 

d) substituțiile decurg mai ușor la nitrobenzen decât la benzen; 

e) prin oxidarea o-xilenului cu KMnO4 în mediu acid se obţine anhidridǎ ftalicǎ . 

7)   Propanul poate fi obținut prin cracarea: 

a) butanului;  b) izobutanului     c) pentanului;      d) etanului;     e) ciclobutanului. 
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8) Alchena care conține 14,28% H este: 

a) butena;     b) ciclohexena;    c)2-metil-pentena;   d)toate alchenele menţionate mai sus; 

b) doar alchenele de la a) și c). 

9) Se pot hidrogena în 2 etape distincte: 

I) acetilena;  II) etena; III) benzenul;  IV) naftalina; V) butadiena. 

    a) I, III și IV;        b) I, II și IV;        c) II, III, IV și V;        d) I, IV și V;        e) II şi III. 
 

10) Se supun hidrolizei un amestec format din: 1 mol acetilură de sodiu, 2 moli acetilură de 

argint, 3 moli acetilură de cupru și 4 moli acetilură de calciu. În final se obțin: 

 

a) 8 moli acetilenă 

    2 moli acetiluri 

b) 3 moli acetilenă 

    7 moli acetiluri 

c) 7 moli acetilenă 

    3 moli acetiluri 

d) 5 moli acetilenă 

    5 moli acetiluri 

e) 6 moli acetilenă 

    4 moli acetiluri 

 

 

11) Identificați compusul F știind că A este cel mai simplu alcan. 

AlCl3

 
a) toluen;          b) alcool benzilic;          c) etilbenzen;          d) benzaldehidă;          e) stiren. 
 

12) Ştiind că A este alcanul cu 25% hidrogen (procente de masă), să se precizeze compusul F 

ştiind că acesta se foloseşte ca exploziv. 

A  +  Cl2
lumina

B  +  C

+   B
AlCl3

D  +  C

D  +  3E
H2SO4 F  +  3 G  

a) 1,2,4-trinitrobenzen;     b) 1,3,5-trinitrobenzen;     c) trinitroglicerinǎ;     d) trinitrofenol;      

e) 2,4,6-trinitrotoluen. 

 

13) Din schema de mai jos, E este: 

 
a) dietilcetonă;     b) vinil metilcetonă;        c) dimetilcetonă;        d) butanonă;        e) pentanonă. 

CaC2 + A2 C+B

DB2
+ NH4ClCu2Cl

E+D A
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14) Se supun hidrolizei 1524 g carbid de puritate 88% și se obțin 224 L acetilenă în condiții 

normale. Care este randamentul reacției? 

 

a) 84%;                    b) 99%;                    c) 47,73%;                    d) 91,3%;                    e) 95,4%. 

 

15) Ce volum de aer cu 20% oxigen se consumă la arderea a 222 g anestec echimolecular de etan 

și propan? 

 

a) 1864 L;                 b) 3242 L;                  c) 2856 L;                  d) 4216 L;                  e) 1428 L. 

 

16) Doi alcani A şi B. ale căror mase molare diferă prin 28 de unităţi, A fiind alcanul inferior, 

formează un amestec în raport molar A:B=1:3. Amestecul are un conţinut de   16,923% 

hidrogen. Numărul total de izomeri ai celor doi alcani este:   

a) 2;  b) 3;    c) 4;   d) 6;  e) 10. 

17) 30,4g amestec de ortoxilen şi toluen, cu un conţinut de 9,21% H, este oxidat cu KMnO4 şi 

H2SO4. Ce volum de soluţie KOH 2M este necesar pentru neutralizarea acizilor rezultaţi în 

procesul de oxidare? 

 

a) 150 ml         b) 300 ml          c) 200 ml           d)  400 ml          e) 250ml. 

 

18) În urma dehidrogenării etanului se obține un amestec gazos cu masa molară medie 18. Ce 

procent din etan a ramas  nedehidrogenat? 

 

a) 40%;    b) 50%;   c) 33,3%;           d) 66,6%;                    e) 80%. 

19) La clorurarea fotochimică a toluenului s-a obținut un amestec format din clorură de benzil, 

clorură de benziliden, feniltriclorometan și toluen. Procentul de clor în amestecul de produse este 

de 37,04. Se cere procentul de carbon din amestecul de reacție.  

 

a) 72,33%;  b) 63,25%;  c) 57,47%;  d) 66,22%;  e) 41,88%.  

20)  Un volum de 2,24 L (c.n.) hidrocarbură gazoasă A se arde cu 112 L aer cu 20% O2. Gazele 

rezultate dr răcesc în vederea condensării apei și se trec printr-o soluție de NaOH, masa soluției 

mărindu-se cu 22 g și apoi prin pirogalol, masa vasului mărindu-se cu 9,6 g. A poate fi:  

 

a) pentan;         b) pentenă;  c) izopren;       d) izopentan;         e) ciclopentan  

 

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. 




