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• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 
SUBIECTUL I                                                                                                                         (40 de puncte)  
Subiectul A                                                                                                                                   30 puncte 

1. d. 2. b. 3. b. 4. a.5. d. 6. c. 7. a. 8. d.9. c. 10. b. 

 
 Subiectul B                       10 puncte 

1. A  2. A  3. A  4. F  5. F 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                            (25 de puncte)  
Subiectul C  
1. scrierea formulelor structurale ale celor 3 izomerilor posibili în ordinea creșterii temperaturilor de fierbere. 
neopentan, izopentan, n-pentan          4 puncte 
2. scrierea ecuației reacției de polimerizare a etenei.        2 puncte 
3. raționament corect (1p), calcule (1p) masa de polimer = 420 kg                           2 puncte 
4. a. scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice dintre etină și hidrogen în prezență de Pd/Pb2+   2 puncte  
b. raționament corect (2 p), calcule (1p), % C2H4 = 55,55%  si  % H2 = 44,44%.                           3 puncte 
5. scrierea ecuației reacției de ardere a acetilenei.        2 puncte 
 
Subiectul D  
1. scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice de mono- și dinitrare ale naftalinei      4 puncte 
2. a. Raționament corect (4p), calcule (1p) masa de naftalină supusă nitrării = 2560 g            5 puncte 
3. o proprietate fizică a naftalinei, în condiții standard.         1 punct 
 
SUBIECTUL al III-lea          (25 de puncte)   
Subiectul E  

1. (A) – acid salicilic, (B) – aspirină, (C) – acid acetic, (D) – etanol, (E) – acetat de calciu 
scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice - pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale reactanților și a 
produșilor de reacție (3p), pentru notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuațiilor reacțiilor (1p)  4 puncte  
2. două proprietăți fizice ale acidului acetic, în condiții standard.             2 puncte  
3. a. scrierea ecuației reacției de esterificare                                         2 puncte  
    b. raționament corect (3p), calcule (1p) masa de soluție de etanol = 400 g                 4 puncte   
4. raționament corect (2p), calcule (1p), a = 13            3 puncte  
 
Subiectul F  
1. a. scrierea formulei moleculară și de structură a tripeptidei (P) seril-seril-serină.       2 puncte  
b. scrierea formulei cationului și respectiv anionului           2 puncte 
2. scrierea ecuației reacției de oxidare a glucozei cu reactivul Tollens.         1 punct 
3. raționament corect (1p), calcul (1p), cantitatea de zaharoză = 68,4 g                         2 puncte  
4. scrierea formulei de structură Haworth a maltozei.             2 puncte 
5. numărul de enantiomeri ai β-fructozei = 8.              1 punct 
 


