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Examenul de bacalaureat naţional 2016 

 PROBĂ  SCRISĂ LA CHIMIE ORGANICĂ (NIVEL I / NIVEL II)  

PROBA E.d) 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ – profil tehnic, profil resurse naturale şi 

protecţia mediului 

SUBIECTUL I                                                                                           (30 puncte) 

Subiectul A  - 10 puncte  

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi pe 
foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că 
enunţul este fals scrieţi pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi 
litera F. 

1. În compuşii organici, carbonul este tetravalent. 

2. Hidrocarburile saturate cu catenă aciclică ramificată sunt izoalcani. 

3. Naftalina este solubilă în apă. 

4. Tristearina este o trigliceridă nesaturată. 

5. Amidonul este o polizaharidă. 

Redactarea răspunsului: 

Subiectul A  - 10 puncte 

1.A 

2.A 

3.F 

4.F 

5.A 

 

Rezolvarea A3: 

 

Enunţul adevărat:    Naftalina  nu este solubilă în apă.  

 

Naftalina este solubilă în solvenţi organici. 
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naftalina 

Naftalina are formula moleculară :  C10H8 

 

   naftalină 

Rezolvarea A4: 

CH2 − OH 

│ 
  

CH − OH 

│ 
  

CH2 − OH 
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glicerina  sau 1,2,3-propantriol  

acidul stearic   CH3  -(CH2)16 –COOH 
 

Enunţul adevărat:    Tristearina este o trigliceridă saturată. 

 

Se obţine prin esterificarea glicerinei cu acidul stearic care este un acid gras 

saturat:   

CH2 − O − CO − (CH2)16 − CH3 

│ 
       

  

CH − O − CO − (CH2)16 − CH3 

│ 
       

  

CH2 − O − CO − (CH2)16 − CH3 

  
       

  

tristearina   solidă       

 

***Trigliceridele nesaturate sunt lichide. De exemplu trioleina care se obţine prin 

esterificarea glicerinei cu acidul oleic care este un acid gras nesaturat:   

CH2 − O − CO − (CH2)7 − HC = CH − (CH2)7 − CH3 

│ 
          

   

  

CH − O − CO − (CH2)7 − HC = CH − (CH2)7 − CH3 

│ 
          

   

  

CH2 − O − CO − (CH2)7 − HC = CH − (CH2)7 − CH3 

  
          

   
  

trioleina     lichidă                   

 

acidul oleic   CH3  -(CH2)7 -HC = CH  -(CH2)7 -COOH 
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Subiectul B  - 10 puncte  

 Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al 

itemului, însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un 

singur răspuns corect. 

1. Hidrocarbura care prezintă izomerie de poziţie are formula moleculară: 

a. C2H2; 

b. C2H4; 

c. C3H4; 

d. C4H8. – răspuns corect 

Rezolvare : 

 Etina sau acetilena  HC ≡ CH  are o singură structură, deci nu 

prezintă fenomenul de izomerie. 

 Etena  H2C = CH2 are o singură structură, deci nu prezintă 

fenomenul de izomerie. 

 Propina  H3C3 – C2 ≡ C1H  are o singură structură, deci nu 

prezintă fenomenul de izomerie. 

d) Hidrocarbura cu formula moleculară C4H8 poate fi o alchenă sau un 

cicloalcan. 

 1-butena şi 2-butena sunt izomeri de poziţie a dublei legături: 

H2C = CH – CH2 – CH3    1-butenă 

H3C – HC = CH – CH3     2-butenă 

 Izobutena, alchena cu catena ramificată are o singură structură, deci 

nu prezintă fenomenul de izomerie de poziţie. 

 
 Ciclobutanul are o singură structură, deci nu prezintă fenomenul de 

izomerie de poziţie. 
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   ciclobutan  C4H8 

 

 

 Meticiclopropanul are o singură structură, deci nu prezintă 

fenomenul de izomerie de poziţie. 

  C4H8 

meticiclopropan    C4H8 

2.  În condiţii standard de temperatură şi presiune este solid: 

a. toluenul; 

b. benzenul; 

c. glicocolul; - răspuns corect 

d. metanolul. 
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Rezolvare : 

Toluenul, benzenul şi metanolul sunt lichide în condiţii standard de 

temperatură şi presiune. 

Glicocolul sau glicina este solid în condiţii standard de temperatură şi 

presiune. 

GLICINĂ  - Proprietăți 

Densitate 1,6 g/cm3 

Starea de agregare Solidă, albă 

Punct de topire  233 °C 

Solubilitate în apă: 24,99 g/100 mL (25 °C) 

 

Glicină 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Densitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stare_de_agregare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Punct_de_topire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solubilitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Glycin_-_Glycine.svg
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Nume IUPAC 

 
Acid aminoetanoic 

Alte denumiri 
 

Acid aminoacetic 

Glicocol 

Gly 

Identificare 

SMILES[arată] 

Număr CAS 56-40-6 

Informații generale 

Formulă chimică C2H5NO2 

Aspect solid alb 

Masă molară 75,07 g/mol 

Proprietăți 

https://ro.wikipedia.org/wiki/IUPAC
https://ro.wikipedia.org/wiki/SMILES
https://ro.wikipedia.org/wiki/SMILES
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_CAS
https://ro.wikipedia.org/wiki/Formul%C4%83_chimic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Glycine-from-xtal-2008-3D-balls.png
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Glycine-3D-balls.png
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Densitate 1,6 g/cm3 

Starea de agregare solidă 

Punct de topire  233 °C 

Solubilitate în apă: 24,99 g/100 mL (25 °C) 

 

3. Clorurarea benzenului, în prezenţa clorurii de aluminiu, este o reacţie 

de: 

a. adiţie; 

b. eliminare: 

c. substituţie; - răspuns corect 

d. condensare. 

Rezolvare : 

Halogenarea catalitică a benzenului 
C6H6 + Cl2 → C6H5-Cl + H-Cl 

benzen  clor AlCl3 
sau 
FeCl3 

clorobenzen  acid 
clorhidric 

REACŢIA DE SUBSTITUŢIE LA NUCLEU 
 

 
 

4. Partea hidrofilă a unui săpun este: 

a. R – COO-
; 

b. – COOH; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Densitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stare_de_agregare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Punct_de_topire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solubilitate
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c. R - ; 

d. – COO-
. – răspuns correct 

Rezolvare : 

Săpunurile sunt substanțe biodegradabile obținute prin hidroliză bazică. Puterea 
de spălare este dată de natura acidului gras, de natura ionului metalic, ca și de 
concentrația în tenside. În apele dure (care conțin săruri solubile de Ca și Mg), 
săpunurile de Na și K se transformă, parțial, în săruri de Ca și Mg ale acizilor grași, 
greu solubile care micșorează capacitatea de spălare. 

Proprietăți chimice 

Un săpun are formula generală de mai jos și reacționează conform ecuației: 

R –COO-Na+   ↔  RCOO-  + Na+ , în prezența H2O. 

Exemplu de săpun:  

CH3 –CH2 –CH2 - ……..-CH2 – COO-
 

Prima  parte hidrocarbonată, sau nepolară și reprezintă partea hidrofobă a 

săpunului, iar a doua   - COO-  se numește parte polară și reprezintă partea 

hidrofilă a săpunului. 

Utilizare 

Datorită prezenței celor două părți net distincte în moleculă, săpunul are 
proprietăți tensioactive ( modifica tensiunea superficială dintre faza apoasa și cea 
organică). Din acest motiv, săpunul are acțiune de spălare. 

Săpunurile de sodiu se folosesc ca agenți de spălare, iar săpunurile de calciu, 
mangan, aluminiu, bariu, se folosesc pentru prepararea unsorilor consistente și a 
pastelor adezive. 

 

5. Grupa funcţională din molecula unui compus halogenat este: 

a. monovalentă; - răspuns corect 

b. divalentă; 

c. trivalentă; 

d. tetravalentă. 
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Rezolvare : 

   CH3-Cl 

Monoclorometan 

Clorură de metil 

Redactarea răspunsului 

Subiectul B  - 10 puncte  

1d 

2c 

3c 

4d 

5a 

Subiectul C  - 10 puncte 

Scrieţi pe foaia de examen, numărul de ordine al metodei de obţinere din coloana 

A, însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare denumirii produsului organic 

obţinut. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B. 

                            A B 

1.oxidarea glucozei cu reactiv Tollens a.grăsimi solide 

2.hidroliza enzimatică parţială a proteinelor                  b.acid gluconic 

3.hidrogenarea grăsimilor lichide                  c.acid etanoic 
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4.fermentaţia alcoolică a glucozei                  d.alcool etilic 

5.fermentaţia acetică a etanolului                  e.peptide 
                  f.proteine 

 

Rezolvare : 

1b  oxidarea glucozei cu reactiv Tollens  → acid gluconic 

H − C1 = O 
   

HO − C1 = O 

  
 

│ 
 

  
   

  
 

│ 
 

  

H − C2 − OH 
   

H − C2 − OH 

  
 

│ 
 

  
   

  
 

│ 
 

  

HO − C3 − H 
   

HO − C3 − H 

  
 

│ 
 

  
 

[O] 
 

  
 

│ 
 

  

H − C4 − OH 
 

→ 
 

H − C4 − OH 

  
 

│ 
 

  
  

  
 

│ 
 

  

H − C5 − OH 
   

H − C5 − OH 

  
 

│ 
 

  
 

Tollens   
 

│ 
 

  

  
 

C6H2 − OH 
   

  
 

C6H2 − OH 
  

   
  

   
  

   
  

glucoza 
   

acid gluconic 

 

C6H12O6 + 2[Ag(NH3)2]OH → C6H12O7 + 4NH3 + H2O + 2Ag 

glucoză  reactivTollens  acid 
gluconic 

 amoniac  apă  argint 

 

2Ag+  +2e- → 2Ag0    reducere 

C+1     -2e-  → C+3       oxidare 
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2e hidroliza enzimatică parţială a proteinelor  →  peptide 

 

3a hidrogenarea grăsimilor lichide  → grăsimi solide 

CH2 − O − CO − (CH2)7 − HC = CH − (CH2)7 − CH3 

│ 
          

   

  

CH − O − CO − (CH2)7 − HC = CH − (CH2)7 − CH3 

│ 
          

   

  

CH2 − O − CO − (CH2)7 − HC = CH − (CH2)7 − CH3 

  
          

   
  

trioleina     lichidă                   

                

             Ni ↓+3H2 

 

CH2 − O − CO − (CH2)16 − CH3 

│ 
       

  

CH − O − CO − (CH2)16 − CH3 

│ 
       

  

CH2 − O − CO − (CH2)16 − CH3 

  
       

  

tristearina   solidă       

 

4d  fermentaţia alcoolică a glucozei  → alcool etilic 
Etanolul sau alcoolul etilic se obţine prin fermentaţia alcoolică a zaharidelor din 
fructe. 
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Fermentaţia alcoolică a glucozei 
C6H12O6 → 2CH3-CH2-OH + 2CO2 

glucoză Drojdie de bere etanol   
alcool etilic 

 Dioxid de 
carbon 

 

5c fermentaţia acetică a etanolului  →  acid etanoic 

Fermentaţia acetică a alcoolului etilic 
CH3-CH2-OH + O2 → CH3-COOH + H2O 

alcool etilic 
(etanol) 

 oxigen acetobacter acid acetic 
(acid etanoic)  

 apă 

REACŢIE DE OXIDARE 
 

 

Redactarea răspunsului 

Subiectul C  - 10 puncte  

1b 

2e 

3a 

4d 

5c 

 

SUBIECTUL II                                                                                                       (30 puncte) 

Subiectul D  - 15 puncte 
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Compusul (A) are formula d structură: 

C1H3 − C2 ≡ C3 − C4H − NH2 

  
     

│ 
 

  

            C5H3     
  

1. a.Notaţi denumirea grupei funcţionale din molecula compusului (A). 

b.Notaţi tipul catenei aciclice a compusului (A), având în vedere aranjamentul 

atomilor de carbon în catenă. 

c.Scrieţi formula de structură a unui izomer al compusului (A), care are 2 atomi de 

carbon secundari  în moleculă.                                                                       4 puncte 

Rezolvare D1 : 

a. grupa amino : - NH2 ; 
b. catenă aciclică, liniară şi nesaturată; 

c. izomer cu doi atomi de C secundari : C3  
şi C4   

HC1 ≡ C2 − C3H2 − C4H2 − C5H2 

  
       

│  

             
 

  NH2  
  

2.  Determinaţi raportul atomic Cprimar : Csecundar : Ccuaternar din molecula 

compusului (A)                                                                                                  3 puncte 

Rezolvare D2 :   

C1H3 − C2 ≡ C3 − C4H − NH2 

  
     

│ 
 

  

            C5H3     
 

Cprimar : Csecundar : Ccuaternar = 2 : 1 : 2 
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C1  
şi C5    

sunt atomi de carbon primari 

C4 
este un atom de carbon secundar 

C2  
şi C3    

sunt atomi de carbon cuaternari 

sau  

CH3 − C ≡ C − CH − NH2 

  
     

│ 
 

  

            CH3     
 

Cprimar : Csecundar : Ccuaternar = 2 : 1 : 2 

 

3. a.Notaţi formula moleculară a compusului (A). 

b.Determinaţi masa de hidrogen, exprimată în grame, conţinută în 3 moli de 

compus (A).                                                                                                        3 puncte 

Rezolvare D3 : 

Formula moleculară:  C5H9N 

M C5H9N = 5*12 + 9*1 + 14 = 60 + 23 = 83 g/ mol 

1 mol A…………………………………….9 g H 

3 moli A…………………………………….x g H 

x = 3*9/ 1 = 27 g H 

 
4. Notaţi numărul covalenţelor π din molecula compusului (A).                  1 punct 

Rezolvare D4: 

 Legătura triplă  - C ≡ C – este formată din (σ + 2π) 

Deci avem 2 legături π, mai exact 2 covalenţe π. 

 

5. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor dintre compusul (A) şi: 

a.H2 (Ni) 
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b.H2(Pd/  Pb2+).                                                                      4 puncte 

Rezolvare D5a : 
   

C1H3 − C2 ≡ C3 − C4H − NH2 

  
     

│ 
 

  

            C5H3     

                     Ni ↓+2H2 

C1H3 − H2C2 - C3H2 − C4H − NH2 

  
     

│ 
 

  

            C5H3     
 

Rezolvare D5b : 

 

C1H3 − C2 ≡ C3 − C4H − NH2 

  
     

│ 
 

  

            C5H3     

               Pd/ Pb2+ ↓+H2 

C1H3 − HC2 = C3H − C4H − NH2 

  
     

│ 
 

  

            C5H3     
 

 Subiectul E  - 15 puncte 
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1. Un acid monocarboxilic (A) cu catenă aciclică saturată, are numărul atomilor de 

carbon din moleculă egal cu numărul atomilor de oxigen. 

a.Detreminaţi formula moleculară a acidului monocarboxilic (A). 

b.Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre acidul monocarboxilic (A) şi magneziu.  4 puncte 

Rezolvare E1: 

Formula moleculară generală :  CnH2n+2O2 
unde numărul atomilor de carbon din moleculă egal cu numărul atomilor de 

oxigen:  n = 2   →  C2H4O2   sau CH3 – COOH  acid etanoic sau acid acetic 

    

   2CH3 – COOH   +     Mg → (CH3 – COO)2Mg +   H2↑ 
       acid etanoic  magneziu  etanoat de magneziu  hidrogen 

 

2. Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a trinitratului de glicerină din glicerină şi acid  

azotic în prezenţa acidului sulfuric (H2SO4).                                            2 puncte 

Rezolvare E2: 

C1H2 − OH   
   

C1H2 − O-NO2 

│ 
  

  
   

│ 
  

C2H − OH   
 

3HO-NO2 
 

C2H − O-NO2 

│ 
    

 

→ 
 

│ 
  

C3H2 − OH   
 

      -3H2O 
 

C3H2 − O-NO2 

1,2,3 propantriol 

   

trinitrat de 
glicerină 

glicerina     
   

nitroglicerină 
 

      C3H5(OH)3    +  3HO-NO2    →    C3H5(O-NO2)3   + 3HO-H 

            glicerina  acid azotic H2SO4 trinitrat de glicerină  apă 
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C3H5(OH)3  + 3HO-NO2 → C3H5(O-NO2)3 + 3H2O 
 

3. Prin nitrarea glicerinei se obţine o cantitate de 10 moli de trinitrat de glicerină. 

Calculaţi masa soluţiei de acid azotic necesară reacţiei, de concentraţie 

procentuală masică de 63 %, exprimată în kilograme.                                4 puncte 

Rezolvare E3: 

 

      md  g             10 moli   

      C3H5(OH)3    +  3HO-NO2      →    C3H5(O-NO2)3   + 3HO-H 

            glicerina  acid azotic H2SO4 trinitrat de glicerină  apă 
      3*63 g               1 mol   

 

md  = 3*63*10/ 1 = 1890 g acid azotic 

ms  = ? g soluţie  

cp  = 63 % HNO3 

100 g soluţie……………………………….63 g acid azotic 

ms  g soluţie…………………………..1890 g acid azotic 

 

ms  = 100*1890/ 63 = 3000 g soluţie HNO3 de concentraţie 63 % 

ms  = 3 kg soluţie HNO3 de concentraţie 63 % 
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4. Un acid gras are formula de structură: 

CH3  -(CH2)7 -HC = CH  -(CH2)7 –COOH 
Scrieţi ecuaţia reacţiei de hidrogenare catalitică a acidului gras.             2 puncte 

Rezolvare E4: 

CH3 -(CH2)7-HC=CH-(CH2)7–COOH + H2 → CH3 -(CH2)16-COOH 

acid oleic  + H2 → acid stearic    (în prezenţă de Ni) 
 

5. Determinaţi masa de acid gras, care se hidrogenează catalitic cu 4 g de hidrogen, 

exprimată în grame.                                                                                           3 puncte 

Rezolvare E5: 

           x g             4 g   

     C18H34O2 +          H2 →      C18H36O2 
     acid oleic       hidrogen Ni     acid stearic     
           282 g              2 g   
 

M C18H34O2 = 18*12 + 34*1 + 2*16 = 282 g/ mol 

M H2 = 2 g/ mol 

x = 282*4/ 2 = 564 g acid oleic 
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SUBIECTUL III                                                                                                       (30 puncte) 

Subiectul F  - 15 puncte 

1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de condensare pentru obţinerea seril-glicinei din 

aminoacizii corespunzători.                                                                           2 puncte 

Rezolvare F1: 

H2N − CH − COOH 
  

  

│ 
    

  

CH2 − OH 

  serina 
     acid 2-amino-3-hidrioxipropanoic  (I.U.P.A.C.) 

           + 

H2N − C2H2 − C1OOH 

acid α-aminoacetic 

 
  

glicină  sau glicocol 
 

  

acid 2-aminoetanoic  (I.U.P.A.C.) 

              

            ↓ -H2O 

 

H2N − CH − CO − NH − CH2 − COOH 

  
 

│ 
     

 
  

  
 

CH2 − OH 
   

   
 Dipeptidă 

         
  

seril - glicina                 
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2. Un aminoacid are denumirea IUPAC acid 2-amino-3-metilbutanoic. 

a.Scrieţi formula de structură a aminoacidului. 

b.Notaţi denumirea biochimică a aminoacidului. 

c.Notaţi starea de agregare a aminoacidului, în condiţii normale de temperatură şi 

presiune.                                                                                                            4 puncte 

Rezolvare F2a: 

H2N − C2H − C1OOH         

  
 

│ 

     
  

CH3 − C3H − C4H3 
   

  

valina 
      

  

acid 2-amino-3-metilbutanoic  (I.U.P.A.C.) 

Rezolvare F2b:  valina 

Rezolvare F2c:   solidă 

 

3. Notaţi un factor de natură fizică care produce denaturarea albuminei din albuşul 

de ou.                                                                                                                   1 punct 

Rezolvare F3 :  agenti fizici (ex. căldura, radiaţii) 

Denaturarea proteinelor 

Proces ce constă în modificarea, de regula, ireversibilă, a formei spatiale, naturale 
a proteinelor, in urma desfacerii unor legaturi (ex. legaturi de hidrogen) din 
interiorul macromoleculei proteice. 

Aceste modificari se produc, fie sub acţiunea unor agenti fizici (ex. căldura, 
radiaţii), fie sub acţiunea unor agenti chimici (ex. acizi, baze). 

Prin denaturare, proteinele cu roluri fiziologice (ex. enzime, hormoni, 
anticorpi), isi pierd activitatea specifica. 
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4. Gluconatul de potasiu se obţine conform schemei de reacţii: 

 

 reactiv Fehling      KOH  

     A           →       B       →          gluconat de potasiu 

 

Scrieţi ecuaţiile reacţiilor cuprinse în schemă.                                            4 puncte 

Rezolvare F4: 

H − C1 = O 
   

HO − C1 = O 

  
 

│ 
 

  
   

  
 

│ 
 

  

H − C2 − OH 
   

H − C2 − OH 

  
 

│ 
 

  
   

  
 

│ 
 

  

HO − C3 − H 
   

HO − C3 − H 

  
 

│ 
 

  
 

[O] 
 

  
 

│ 
 

  

H − C4 − OH 
 

→ 
 

H − C4 − OH 

  
 

│ 
 

  
 

Fehling   
 

│ 
 

  

H − C5 − OH 
   

H − C5 − OH 

  
 

│ 
 

  
  

  
 

│ 
 

  

  
 

C6H2 − OH 
   

  
 

C6H2 − OH 
  

   
  

   
  

   
  

Glucoza (A) 
   

acid gluconic (B) 

 

C6H12O6 +     2Cu(OH)2 → C6H12O7 + Cu2O↓ + 2H2O 

glucoză  reactiv Fehling  acid  
gluconic 

 oxid 
cupric – 
pp. roşu 

 apă 

 

2Cu+2  +2e- → 2Cu+    reducere 

C+1     -2e-  → C+3          oxidare 



Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuşi” Oradea 
Subiecte rezolvate BAC 2016 varianta 10 

prof. Kastner Elisabeta                        Subiecte rezolvate BAC 2016 varianta 10                               
23 

C5H6(OH)5 – COOH  + KOH → C5H6(OH)5 – COO-K+ +   H2O 

acid gluconic  (B)  hidroxid de 
potasiu 

       gluconat de potasiu     apă 

 

    O     
    

    O     

  
 

││ 

 
  

    
  

 

││ 

 
  

  
 

C1 − OH 
    

  
 

C1 − O-K+ 

  
 

│ 
 

  
    

  
 

│ 
 

  

H − C2 − OH 
    

H − C2 − OH 

  
 

│ 
 

  
    

  
 

│ 
 

  

HO − C3 − H 
  

KOH 
 

HO − C3 − H 

  
 

│ 
 

  
  

→ 
 

  
 

│ 
 

  

H − C4 − OH 
 

− H2O 
 

H − C4 − OH 

  
 

│ 
 

  
    

  
 

│ 
 

  

H − C5 − OH 
    

H − C5 − OH 

  
 

│ 
 

  
    

  
 

│ 
 

  

  
 

C6H2 − OH 
    

  
 

C6H2 − OH 
  

   
  

    
  

   
  

acid gluconic 
    

gluconat de potasiu 

 

5. Un flacon de medicamente cu 100 de comprimate conţine 11,7 g gluconat de 

potasiu. Calculaţi masa de substanţă (A), exprimată în grame, necesară obţinerii 

gluconatului de potasiu utilizat la producerea celor 100 de comprimate, conform 

schemei de la punctul 4.                                                                                  4 puncte  

Rezolvare F5: 

1 mol A → 1 mol B → 1 mol gluconat de potasiu 

M C5H6(OH)5 – COO-K+ 
 = 180 +16 – 1 + 39 = 234 g/ mol 

M  C6H12O6  =  6*12 + 12*1 + 6*16 = 180 g/ mol 

180 g glucoză (A)………………………234 g gluconat de potasiu 
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x g glucoza (A)…………………………11,7 g glucont de potasiu 

 

x = 180*11,7/  234 = 9 g glucoză (A) 

 

Subiectul G1 – (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) – 15 puncte 

1. Prin adiţia acidului bromhidric la o alchină (A) se obţine un compus 

dibromurat, cu raportul masic C : Br = 3 : 8. 

Determinaţi formula moleculară a alchinei (A).                                    3 puncte 

Rezolvare G1-1: 

Formula moleculară :  CnH2n-2 

Formula moleculară a compusului dibromurat : CnH2nBr2 

M CnH2nBr2 = n*12 + 2n*1  + 2*80  =  (14n + 160) g/ mol 

Raport masic C : Br = n*12 : 2*80 = 3 : 8 

0,6n/ 8 = 3/ 8 

0,6n = 3 

n = 5 

CnH2n-2 

Formula moleculară a alchinei (A) este C5H8 

 

2. a.Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a clorurii de vinil din acetilenă, în 

prezenţa clorurii de mercur (II), la temperatură. 

b.Notaţi o utilizare a polimerului obţinut din clorura de vinil.            3 puncte 

Rezolvare G1-2: 

 

HC ≡ CH + HCl → H2C = CH-Cl 
acetilenă  acid clorhidric   HgCl2 clorură de vinil 
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Polimerizarea clorurii de vinil 
n Cl-HC = CH2 → -[(Cl)HC - CH2]n- 

clorură de vinil  policlorură de vinil 
REACŢIE DE POLIMERIZARE 

 

Utilizare : Mase plastice - Ambalaje transparente alimentare si nealimentare, 

tuburi medicamente, izolaţii fire si cabluri, folie si plăci, produse din industria 

construcţiilor ca ţevi, fitinguri, apărători, dale, benzi transportoare si ferestre; 

butelii (sticle, flacoane), pungi pentru sânge, produse din piele sintetică. Datorita 

proprietăţilor sale se foloseşte in: construcţii (armături, fitinguri,etc.), piese 

componente pentru pompele care lucrează in condiţii de coroziune, discuri pentru 

picup, piese izolatoare pentru industria electrotehnică, piese pentru industria 

foto, piese cu destinaţie diversă. Se folosesc la: fabricarea elementelor tampon 

pentru aparate radio si telefoane, jucării (anvelope, şenile, elemente de 

transmisie, etc.), industria de încălţăminte (tălpi), piese pentru instalaţii, piese 

componente si ventile la instalaţiile din industria chimică, piese in galvanotehnie, 

piese componente electrice ce lucrează in mediu coroziv, etc. 

 

3. a.Notaţi starea de agregare a acetilenei, în condiţii normale de temperatură şi de 

presiune. 

b.Notaţi o utilizare a acetilenei.                                                                 2 puncte 

 

Rezolvare G1-3a:   

În condiţii normale de temperatură şi de presiune, acetilena este un gaz incolor. 
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Acetilenă 

 

Formula structurală 

 

 

 

Denumiri 

Alte denumiri 
 

Etină 

Identificare 

Număr CAS  74-86-2 

Informații generale 

Formulă chimică  C2H2 

Aspect gaz incolor 

Masă molară 26,04 g/mol 

Proprietăți 

Densitate 1,175 g/l 

Starea de agregare  gazoasă 

Punct de topire  −80,8 °C 

Punct de fierbere  −84 °C (sublimă) 

Solubilitate 

în apă și bună 

înacetonă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Formula_structural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_CAS
https://ro.wikipedia.org/wiki/Formul%C4%83_chimic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Densitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stare_de_agregare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Punct_de_topire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Punct_de_fierbere
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solubilitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aceton%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Ethyne-2D-flat.png
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Acetylene-CRC-IR-3D-balls.png
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Acetylene-3D-vdW.png
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Pericol 

Reglementări europene  

 

Extrem de inflamabil, 

 

Rezolvare G1-3b: 

Acetilena este o hidrocarbură alifatică nesaturată, cu o triplă legătură, 

descoperită de Humphry Davy în 1836 și sintetizată din elemente de Marcellin 

Berthelot în 1862;  

 este un gaz incolor, fără miros în stare pură, foarte solubil în acetonă.  

 Formează acetiluri de cupru, argint și mercur.  

 Dă reacții de adiție, de polimerizare etc.  

 Se poate obține prin reacția dintre carbura de calciu (carbid) și apă 

sau din metan, prin oxidare parțială cu oxigen ori prin cracare în arc 

electric.  

Este un compus de mare importanță, constituind baza pentru obținerea unui 

număr foarte mare de compuși în industria chimică.  

 Din acetilenă se prepară aldehida acetică, acetona, clorura de vinil, 

acetatul de vinil, vinilacetilena, nitrilul acrilic.  

 Se folosește de asemenea la sudura oxiacetilenică și la iluminat.  

Acetilena se păstrează În tuburi sub presiune.  

În 1962, în R.P.R. se fabrica la Râșnov din gaz metan, iar la Turda (reg. Cluj) 

șiTârnăveni (reg. Mureș) din carbid. 

Acetilena arde cu o flacără luminoasă. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ardere a 

acetilenei. 

HC≡CH   acetilenă -  flacăra oxiacetilenică  (sudură oxiacetilenică) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/UE
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrocarbur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Humphry_Davy
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marcellin_Berthelot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marcellin_Berthelot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aceton%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Polimerizare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carbur%C4%83_de_calciu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oxidare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cracare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Arc_electric&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Arc_electric&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acetaldehid%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aceton%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Clorur%C4%83_de_vinil&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sudur%C4%83_oxiacetilenic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2%C8%99nov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rn%C4%83veni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Hazard_FF.svg
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Arderea acetilenei sau etinei 
HC ≡ CH + 5/2O2 → 2CO2 + H2O 

acetilenă sau etină  oxigen  dioxid de 
carbon 

 apă 

REACŢIA DE ARDERE 
 

Arderea acetilenei sau etinei 
C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O 

acetilenă sau etină  oxigen  dioxid de 
carbon 

 apă 

REACŢIA DE ARDERE 
 

4. a.Scrieţi ecuaţia reacţiei de clorurare catalitică a toluenului, pentru obţinerea 

compusului monoclorurat. 

b.Notaţi formula chimică a unei substanţe cu rol de catalizator în reacţia de 

clorurare catalitică a toluenului.                                                              3 puncte 

Rezolvare G1-4a: 

Halogenarea catalitică a toluenului 
2C6H5- CH3 + 2Cl2 → Cl-C6H4-CH3 + Cl-C6H4-CH3 + 2H-Cl 

toluen  clor FeCl3 o  cloro 
toluen 

 p cloro toluen  acid 
clorhid

ric 

REACŢIA DE SUBSTITUŢIE LA NUCLEU 
 

 

Rezolvare G1-4b:  FeCl3 
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5. Un amestec de toluen şi naftalină, aflate în raport molar de 2 : 3 are masa de 284 

g. Determinaţi masele de toluen şi de naftalină, exprimate în grame.     

                                                                                                                        4 puncte 

Rezolvare G1-5: 

 

  

M C6H5-CH3 = 7*12 + 8*1 = 92 g/ mol 

M C10H8 = 10*12 + 8*1 = 128 g/ mol 

a*92 + b*128 = 284    (1) 

a/ b = 2/3             (2) 

b = 3a/2 

92a + 3a*128/2 = 284 

92a + 3a*64 = 284 

92a + 192a = 284 

284a  = 284 
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a = 1 mol toluen 

b = 3a/ 2 = 3*1/ 2 = 1,5 moli naftalină 

masa de toluen = 1*92 = 92 g toluen 

masa de naftalină = 1,5*128 = 192 g naftalină 

Subiectul G2 – (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) – 15 puncte 

1. Un compus monoclorurat cu catenă aciclică saturată conţine 7 atomi de 

hidrogen în moleculă. Determinaţi formula moleculară a compusului 

monoclorurat.                                                                                             2 puncte 

Rezolvare G2-1: 

Formula generală  CnH2n+1Cl 
2n + 1 = 7 

2n = 6 

n = 3 

C3H7Cl 

 
2. Scrieţi formulele de structură ale compuşilor monocloruraţi, care au 

formula moleculară determinată la punctul 1 şi sunt izomeri de poziţie. 

                                                                                                                     4 puncte 

Rezolvare G2-2:    CH3 –CH2-CH2-Cl 

 

   clorură de propil 



Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuşi” Oradea 
Subiecte rezolvate BAC 2016 varianta 10 

prof. Kastner Elisabeta                        Subiecte rezolvate BAC 2016 varianta 10                               
31 

          1-monocloropropan     
          CH3 –CH2-CH2-Cl 
          clorură de propil 
          formula moleculară C3H7Cl 
 

   

          2-monocloropropan 
          CH3 –CH(Cl)-CH3 
          clorură de izopropil 
          formula moleculară C3H7Cl 

                       

C1H3 − C2H − C3H3 

  
 

│ 
 

  

  
 

Cl 
 

  

2 - cloropropan 
 

3. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de dehidrogenare a n-butanului.              4 puncte 

 

Rezolvare G2-3: 
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Dehidrogenarea n-butanului 
H3C -CH2-CH2- CH3 → H2C = CH-CH2- CH3 + H2 

n-butan 
 1 -butenă 

 hidrogen 
REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - 

DEHIDROGENARE 
 

 

Dehidrogenarea n-butanului 
H3C -CH2-CH2- CH3 → H3C –HC = CH-CH3 + H2 

n-butan 
 2 -butenă  

 hidrogen 
REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - 

DEHIDROGENARE 
 

 
4. Un volum de 2240 litri de butan, măsurat în condiţii normale de 

temperatură şi presiune, este supus dehidrogenării, rezultând un amestec 

organic gazos format din 1-butenă, 2-butenă şi butan nereacţionat, în 

raport molar de 1 : 2 : 1. Determinaţi volumul de butan care s-a 

transformat în 2-butenă, exprimat în litri, măsurat în condiţii normale de 

temperatură şi presiune.                                                                                                      

4 puncte 

Rezolvare G2-4: 
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n1 = 1 moli (1) 1 moli   

H3C –CH2 -CH2 – CH3 → H2C = CH – CH2 – CH3 + H2 

n-butan  1-butenă  hidrogen 

1 mol  1 mol   

 

n2 = 2 moli (2) 2 moli   

H3C –CH2 -CH2 – CH3 → H3C –HC = CH – CH3 + H2 

n-butan  2-butenă  hidrogen 

1 mol  1 mol   

 

n3 = 1 mol (3) 1 mol 

H3C –CH2 -CH2 – CH3 → H3C –CH2 -CH2 – CH3 

n-butan  n-butan netransformat 

1 mol  1 mol 
 

(n1 + n2 + n3) moli n-butan ………..n1………………..n2……………..n3 

100 moli n-butan ……………………….% 1………………% 2…………….% 3 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pentru 2204 litri de n-butan supus dehidrogenării : 

a moli n-butan → 1-butenă     (reacţia 1) 

b moli n-butan → 2-butenă      (reacţia 2) 

c moli n-butan → n-butan nereacţionat   (reacţia 3) 

V molar = 22,4 litri/ mol 

(a + b + c)*22,4 = 2240 

(a + b + c) = 100 moli n-butan 

 

a moli (1)    

H3C –CH2 -CH2 – CH3 → H2C = CH – CH2 – CH3 + H2 

n-butan  1-butenă  hidrogen 

1 mol  1 mol   

 



Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuşi” Oradea 
Subiecte rezolvate BAC 2016 varianta 10 

prof. Kastner Elisabeta                        Subiecte rezolvate BAC 2016 varianta 10                               
34 

b moli (2)    

H3C –CH2 -CH2 – CH3 → H3C –HC = CH – CH3 + H2 

n-butan  2-butenă  hidrogen 

1 mol  1 mol   

 

c moli  (3)  

H3C –CH2 -CH2 – CH3 → H3C –CH2 -CH2 – CH3 

n-butan  n-butan netransformat 

1 mol  1 mol 
 

(a + b + c) = 100 moli n-butan 

(n1 + n2 + n3) moli n-butan = 1 + 2 + 1 = 4 moli n-butan 

 

(n1 + n2 + n3) moli n-butan ………..n1……………..…..n2…………..…..n3 

(a + b + c) moli n-butan…………………a moli…………..b moli………...c moli 

 

4 moli n-butan…………………..1 mol (1)…………….2 moli (2)…………..1 mol (3) 

100 moli n-butan………………..a moli (1)………….b moli (2)…………..c moli (3) 

 

b  = 100*2/ 4 = 50 moli n-butan → 2-butenă   (reacţia 2) 

V n-butan → 2-butenă = 50*22,4 = 1120 litri n-butan → 2-butenă 

 

5. Notaţi o utilizare a acidului acetilsalicilic.                                               1 punct 

Rezolvare G2-5: 
 Obţinerea aspirinei 
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Aspirina, sau acidul acetilsalicilic, este un medicament antiinflamator non-

steroidian din familia salicilaților, folosit în general ca un analgezic minor, ca 

antipiretic, sau ca antiinflamator.  

În plus, aspirina în doze mici are un efect antiagregant și este folosit pe 

termen lung ca să diminueze riscul de infarct. 

Aspirină 

 

 

 

Nume IUPAC  

 
acid 2-acetoxibenzoic 

Alte denumiri 
 

acid acetilsalicilic 

Identificare 

Număr CAS  50-78-2 

SMILES[arată] 

InChI[arată] 

Date clinice 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Antiinflamatoare_non-steroidiene
https://ro.wikipedia.org/wiki/IUPAC
https://ro.wikipedia.org/wiki/CAS
https://ro.wikipedia.org/wiki/SMILES
https://ro.wikipedia.org/wiki/SMILES
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aspirin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Aspirine-Structure_new.png
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Aspirin3Dan.gif
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Căi de administrare adesea oral, sau rectal 

Date farmacocinetice 

Metabolism hepatic 

Mod de excreție 
urină (80-100%), fecale, 

sudoare și salivă 

Date chimice 

Formulă chimică C6H4(OOCCH3)CO2H 

Masă molară 180,157 g/mol 

Date fizice 

Densitate 1,4 g/cm
3
 

Punct de topire 136 °C (277 °F) 

Punct de fierbere 140 °C (284 °F) 

Solubilitate 

în apă 
3 mg/mL (20 °C) 

Pericol 

Reglementări europene  

 

Nociv, 

Fraze R  R22, R36/37/38 

Reglementări mondiale 

 
Atenție 

H302, H315, H319, H335, P261, P305, P338,P351, 

Sunt folosite unitățile SI și condițiile de temperatură și presiune 

normale dacă nu s-a specificat altfel. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Excre%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Urin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/UE
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fraze_R
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_interna%C8%9Bional_de_unit%C4%83%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Hazard_X.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:GHS-pictogram-exclam.svg

