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Capitolul 3 – COMPUŞI ORGANICI 
MONOFUNCŢIONALI 
3.2.ACIZI CARBOXILICI 

TEST 3.2.1. 

I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre 

afirmaţiile următoare. 

1. Acizii carboxilici sunt compuşi care conţin în molecula lor grupa funcţională 

–COOH. (-CHO /-COOH ) 

2. Acidul acetic este omologul acidului formic. (este/nu este) 

3. Acidul formic este denumirea uzuală a acidului metanoic. 

(metanoic/etanoic) 

4. pH-ul unei probe de vin în contact cu aerul scade. (creşte/scade) 

Rezolvare 1: 

  − C = O 
 

[O]   − C = O 

  
 

│ 
 

  
 

→   
 

│ 
 

  

  
 

H 
 

  
  

  
 

OH 
 

  

gruparea de aldehidă 

  

gruparea carboxil 

 

Rezolvare 2 şi 3: 

Acidul acetic este omologul acidului formic. 

Acid monocarboxilic saturat  R – COOH sau  CnH2nO2 
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 n = 1    →   Acidul formic (acid metanoic)  H – COOH   sau CH2O2    

n = 2    →   Acidul acetic (acid etanoic)  CH3 – COOH  sau C2H4O2 

Rezolvare 4:   

Fermentaţia acetică a alcoolului etilic  (oţetirea vinului) 
CH3-CH2-OH + O2 → CH3-COOH + H2O 
alcool etilic  oxigen acetobacter acid acetic   apă 

REACŢIE DE OXIDARE 
 

Alcoolul etilic din vin se oxidează la acid acetic ce determină scăderea pH-ului. 

SOLUŢIE NEUTRĂ  
 

pH = pOH = 7 

       
SOLUŢIE ACIDĂ 

 
pH < 7 

 

       
SOLUŢIE BAZICĂ 

 
pH > 7 

  

FORMULE : 
     

 

[H3O+][HO-] = 10-14 mol2/l2 

      

 

pH = - lg[H3O+] 
  

      

 

pOH = - lg[HO-] 
  

      

 

pH + pOH = 14 
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Cu cât soluţia este mai acidă cu atât pH-ul este mai mic. 

La concentraţii mici de acid soluţia are un pH mai apropiat de 7 şi obligatoriu sub 7. Pe măsură 

ce creşte concentraţia de acid pH-ul scade se apropie de 1, chiar de 0. 

 

II.  La următoarele întrebări alege un singur răspuns corect. 

5. Denumirea corectă a următorului acid carboxilic este: 

H3C − C3H − C2H2 − C1OOH 

  
 

│ 
   

  

  
 

C4H2 
 

 
 

  

  
 

│ 
   

  

  
 

C5H3 
   

  

acidul 3-metilpentanoic 

 

A. acid 2-etilbutanoic; 

B. acid 3-etilbutanoic; 

C. acid 3-metilpentanoic; - răspuns corect 

D. acid 3-metilbutanoic.. 

6. Acidul carboxilic care se obţine prin fermentaţia acetică a alcoolului etilic: 

A. conţine 53,33 % C; 

B. conţine 40 % O; 

C. conţine 53,33 % O; -răspuns corect 

D. conţine 13,32 % H. 

Rezolvare: 

Acidul acetic CH3-COOH 

M CH3-COOH = 12*2 + 4*1 + 16*2 = 60 g/mol 
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Fermentaţia acetică a alcoolului etilic (oţetirea vinului) 
CH3-CH2-OH + O2 → CH3-COOH + H2O 
alcool etilic  oxigen acetobacter acid acetic   apă 

REACŢIE DE OXIDARE 
 

60 g acid acetic……………………….24 g C…………………4 g H………………………….32 g O 

100 g acid acetic………………………% C………………….% H……………………………….% O 

% C = 24*100/60 = 40 % C 

% H = 4*100/ 60 = 6,66 % H  

% O = 32*100/60 = 53,33 % O    (vezi C) 

7. Prin oxidarea a 3 moli de 2-butenă cu KMnO4 şi H2SO4 se obţin: 

A. 3 moli acid acetic; 

B. 6 moli acid metanoic; 

C. 360 g acid etanoic; -răspuns corect 

D. 276 g acid formic. 

Rezolvare: 

Redox  (oxidarea 2-butenei)  

5H3C-HC=CH-CH3 +8KMnO4 +12H2SO4 →10CH3 - COOH +4K2SO4 +8MnSO4 +12H2O  

C-1     -4e- →  C+3                  oxidare │*10 

Mn7+  +5e-  → Mn2+    reducere │*8 

10C-1    -40e-  → 10C+3       oxidare  

8Mn7+  +40e-  → 8Mn2+    reducere  
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3 moli   (1) x moli 

H3C - HC = CH - CH3 + 4[O] → 2CH3 - COOH 
2-butenă   KMnO4 acid acetic 

1 mol   H2SO4 2 moli 

 

x = 2*3/ 1 = 6 moli acid acetic CH3 – COOH 

M CH3-COOH = 12*2 + 4*1 + 16*2 = 60 g/mol 

masa de acid acetic = 6*60 = 360 g  (vezi C) 

8. Acidul acetic obţinut prin fermentaţia a 57,5 ml alcool etilic cu densitatea 

ρ = 0,8 g/cm3
, se dizolvă în apă cu obţinerea a 2 litri de soluţie. 

Concentraţia molară a soluţiei de acid acetic obţinută este: 

A. 1 M; 

B. 0,5 M; - răspuns corect 

C. 2 M; 

D. 0,1 M. 

Rezolvare: 

1 mol    1 mol   

CH3-CH2-OH + O2 → CH3-COOH + H2O 

alcool etilic  oxigen acetobacter acid acetic   apă 
1 mol    1 mol   

 

m alcool etilic = ? 

V = 57,5 ml 

ρ = 0,8 g/cm3
 

m alcool etilic = V* ρ 
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m alcool etilic = 57,5*0,8 = 46 g alcool etilic 

M CH3-CH2-OH = 2*12 + 6*1 + 16 = 46 g/mol 

Deci avem n = m alcool etilic/ M alcool etilic = 46/ 46 = 1 mol alcool etilic 

1 mol alcool etilic → 1 mol acid acetic 

2 litri soluţie de acid acetic…………………………………1 mol de acid acetic 

1 litru soluţie de acid acetic………………………………..CM   

CM = 1*1/ 2 = 0,5 M   (vezi B) 

III. La următoarele întrebări răspunde cu: 

A. dacă enunţurile 1), 2), 3) sunt adevărate; 

B. dacă enunţurile 1),  3) sunt adevărate; 

C. dacă enunţurile  2), 4) sunt adevărate; 

D. dacă enunţul 4) este adevărat; 

E. dacă enunţurile 1), 2), 3), 4) sunt adevărate sau false. 

9. Referitor la următorul acid carboxilic  CH3 - HC = CH - COOH  sunt 

adevărate afirmaţiile: 

 

Nr.  Adevărat / Fals Răspuns 
1 Conţine 4 electroni π în moleculă adevărat  

 
B 
 
 

2 Este un acid dicarboxilic. fals 

3 Este un acid carboxilic nesaturat. adevărat 
4 Conţine 42 % O. fals 

 

Rezolvare: 

Avem două legături duble C = C şi C = O.  

O legătură dublă este formată din (σ + π). 
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Deci vom avea 2 legături covalente π,  în total 4 electroni π. 

O legătură covalentă π se formează prin punerea în comun a 2 electroni π. 

CH3 − HC = CH − C = O 

      

│ 
  

      

OH 
   

M C4H6O2 = 4*12 + 4*1 + 2*16 = 48 + 4 +32 = 84 g/mol 

84 g  C4H6O2………………………………….32 g O 

100 g C4H6O2…………………………………% O 

% O = 100*32/ 84 = 38,09 % O 

10.      Acidul acetic glacial: 

Nr.  Adevărat / Fals Răspuns  
1 este un lichid incolor cu 

miros înţepător. 
adevărat  

 
B 
 
 

2 este insolubil în apă. fals 

3 formează cu moleculele de 
apă legături de hidrogen. 

adevărat 

4 înroşeşte soluţia de 
fenolftaleină  

fals 

 

Rezolvare: 

Acidul acetic este un acid slab, cel mai simplu acid din clasa acizilor carboxilici, având formula 
brută C2H4O2 și formula chimică CH3-COOH. Numit și acid etanoic, acidul acetic este un lichid 
incolor cu miros pătrunzător și iritant. Acidul acetic pur (anhidru) se numește acid acetic glacial 
datorită aspectului de gheață al cristalelor formate la temperatura camerei. În soluții diluate 
(3% - 6%) se numește oțet și se folosește în alimentație. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_carboxilic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Etan
https://ro.wikipedia.org/wiki/O%C8%9Bet
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Acidul acetic este miscibil cu apa și cu majoritatea solvenților organici. Este insolubil în sulfura 
de carbon. Acidul acetic are un coeficient de partiție mai mare în solvenți polari nemiscibili 
care conțin apă decât în apă, din această cauză se poate extrage din soluții apoase în eter sau 
acetat de etil. La rândul său, acidul acetic este un bun solvent utilizat frecvent la dizolvarea 
rășinilor și a uleiurilor esențiale. 

Acidul acetic joacă un rol esențial în industria chimică organică. Este utilizat atât ca solvent, 
deși este puternic coroziv, cât și la prepararea unui număr mare de compuși importanți, 
printre care acetanimida, anhidrida acetică,cetena, acetatul de vinil și acidul 
acetilsalicilic, acetatul de celuloză, esteri utilizați în parfumerie, coloranți. Ca aditiv pentru 
mâncare, are aprobarea de utilizare în multe țări, incluzând Canada [2] Uniunea 
Europeană,[3] Statele Unite[4] Australia și Noua Zeelandă[5] 

În cadrul structurii cristalului de acid, acidă a formei sale solide, moleculele se grupează în 

perechi, formând dimeri, care sunt legați prin punți de hidrogen.
[16]

 Dimerii pot fi detectați și 

în vaporii compusului la 120 °C. De asemenea, ei pot să apară în faza lichidă din soluțiile cu 

solvenți fără legături (punți) de hidrogen, și într-o oarecare măsură în acidul acetic pur,
[17]

 dar 

sunt desfăcute de către solvenții cu punți de hidrogen. Entalpia de disociere a dimerului este 

estimată la 65,0–66,0 kJ/mol, iar entropia de disociere la 154–157 Jmol
−1

K
−1

.
[18]

 Acest 

comportament de dimerizare apare adesea și la alți acizi carboxilici cu catenă mică.
[19] 

 

Dimerul ciclic al acidului acetic acid; liniile întrerupte verzi reprezintă legăturile de hidrogen. 

11.   În 6 g acid acetic : 

Nr.  Adevărat / Fals Răspuns 

1 se află 6,022*1022 
molecule de acid acetic. 

adevărat  

 
B 

2 hidrogenul este 20 %, în 
procente de masă. 

fals 

3 se găsesc 2,4 g C. adevărat 

4 carbonul şi hidrogenul sunt 
în raport masic de 1 : 2. 

fals 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Coeficient_de_parti%C8%9Bie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Acetanimid%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anhidrid%C4%83_acetic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cetena&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Acetat_de_vinil&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aspirin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aspirin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acetat_de_celuloz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Esteri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_acetic#cite_note-CDJ2013-2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_acetic#cite_note-3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_acetic#cite_note-4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_acetic#cite_note-5
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pun%C8%9Bi_de_hidrogen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_acetic#cite_note-jones-16
https://ro.wikipedia.org/wiki/Celsius
https://ro.wikipedia.org/wiki/Leg%C4%83tur%C4%83_de_hidrogen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_acetic#cite_note-briggs-17
https://ro.wikipedia.org/wiki/Entalpie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Entropie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_acetic#cite_note-togeas-18
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_acetic#cite_note-19
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Rezolvare: 

Acidul acetic CH3-COOH 

M CH3-COOH = 12*2 + 4*1 + 16*2 = 60 g/mol 

1 mol acid acetic…………………………………….60 g acid acetic 

x moli acid acetic…………………………………..6 g acid acetic 

x = 6*1/ 60 = 0,1 moli acid acetic 

1 mol acid acetic……………………………….6,022*1023 molecule de acid acetic 

0,1 moli acid acetic……………………………n molecule de acid acetic 

n = 0,1*6,022*1023*/1 = 6,022*1022 molecule acid acetic 

60 g acid acetic……………………….24 g C…………………4 g H………………………….32 g O 

100 g acid acetic………………………% C………………….% H……………………………….% O 

% C = 24*100/60 = 40 % C 

% H = 4*100/ 60 = 6,66 % H  

% O = 32*100/60 = 53,33 % O     

60 g acid acetic…………………….24 g C 

6 g acid actic…………………………m g C 

m = 6*24/ 60 = 2,4 g C 

raport masic  C : H = 24 : 4 = 6 :  1 
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12.   Referitor la acidul acetic sunt adevărate afirmaţiile:  

Nr.  Adevărat / Fals Răspuns 
1 Este un acid slab. adevărat  

 
E 
 
 

2 Este mai puternic decât acidul 
carbonic. 

adevărat 

3 Poate să cedeze atomul de 
hidrogen al grupării –OH din 

grupa carboxil şi să se 
transforme în ionul acetat, CH3 

– COO-. 

adevărat 

4 Ionizează numai parţial. adevărat 

 

Rezolvare 2: 

Reacţia cu carbonaţii : (H2CO3 → CO2↑ + H2O)  efervescenţă 
CH3-COOH + NaHCO3 → CH3-COO- 

Na+ 
+ H2CO3 

acid acetic sau 
acid etanoic 

 bicarbonat de 
sodiu 

 acetat de sodiu  acid carbonic 

acid tare  sare de acid slab  sare de acid 
tare 

 acid slab 

ACIDITATEA – Acizii tari scot acizii slabi din sărurile lor. 
 

Rezolvare 1,3 şi 4: 

 CH3 − C = O 
 

- H+  CH3 − C = O 

  
 

│ 
 

  
 

→   
 

│ 
 

  

  
 

OH 
 

  
  

  
 

O- 
 

  

acid acetic 

  

ion acetat 
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Acidul acetic este un acid slab parţial ionizat în apă: 

Ionizarea CH3-COOH + H2O → CH3-COO- + H3O+ 
denumirea acid acetic  apă ← ion acetat  ion de hidroniu 

Iniţial c moli   c moli  0  0 
Consumat x moli  x moli  0  0 

Produs 0  0  x moli  x moli 

Final 
(echilibru) 

(c – x) moli  (c – x) 
moli 

 x moli  x moli 

 

Ka  = [CH3-COO-]•[ H3O+
] / [CH3-COOH]

 •[ H2O]  = 1,8 •10-5  mol/ litru 

x2/(c -x)2 = 1,8 •10-5 

x = [ H3O+]  =√Ka • cM
2

 =  ?  mol/ litru 

 

 

 


