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Examenul național de bacalaureat 2022  
Proba E. d) 

Chimie organică 

SUBIECT SIMULARE IANUARIE 2022 -varianta 1 
• 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 
Itemii de la 1 la 10 se referă la formulele de structură ale unor compuși organici, notate cu litere de la (A) la 
(F), prezentate mai jos: 

 
Pentru fiecare item, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera 

corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

1. Sunt solubili în apă compușii: 
a. (A),(B), (C) și (D);   b. (B),(C),(D), (E) și (F); c. (B), (C) și (D); d. toți 
2. Sunt compuși organici cu funcțiuni mixte: 
a. (A),(C), (E) și (F);   b. (C), (E) și (F);    c. (E) și (F);       d. (B) și (D). 
3. Sunt chirali compușii: 
a. (D) și (E);   b. (C) și (E);     c. (C) și (F);        d.(E) și (F). 
4. Este adevărată afirmația:  
a. Compusul (B) se poate obține în procesul de fermentație acetică; 
b. Punctul de topire al compusului (B) este egal cu cel al lui (E); 
c. Compusul (F), în condiții obișnuite, este lichid; 
d. Compusul (B) se poate obține prin fermentația anaerobă a lui (D). 
5.Prezintă același raport atomic C:H:O, compușii: 
a. (D) și (C);        b. (E) și (F);         c.  niciunul;       d. (B) și (C); 
6. Nu sunt substanțe solide în condiții standard: 
a. (D) și (A);        b. (E) și (F);         c. (B) și (D);     d. (A) și (B). 
7. Despre compusul (A) este adevărată afirmația: 
a. conține în structură și legături ionice;  c. este un detergent; 
b. este un săpun lichid; d. are denumirea dodecanoat de sodiu. 
8. Prezintă doi atomi de carbon primar în moleculă, un număr de compuși egal cu: 
a. 2;                      b.3;                   c.4;                  d.5. 
9. În 36g compus (C) se găsesc același număr de electroni neparticipanți la legături ca și în: 
a. 0,24 moli (E);     b. 69 g (D);       c. 36g (F);        d. 0,06 moli (B). 
10.Concentrația soluției de glucoză necesară obținerii prin fermentație a 200g soluție de compus (D) de 
c=46%, este:  
a. 36,88%;             b. 62,5%;          c. 76,9%;         d. 47,36% 

 
Subiectul B                          10 puncte 
Citiți următoarele enunțuri. Dacă apreciați că enunțul este adevărat scrieți, pe foaia de examen, numărul de 
ordine al enunțului si litera A. Dacă apreciați că enunțul este fals scrieți, numărul de ordine al enunțului și 
litera F. 

1. 2,2,4-trimetilpentanul are cifra octanică (C.O.) egală cu 100. 
2. O alchenă ce conține 11 legături σ în moleculă poate prezenta izomerie de catenă. 
3. Dipalmitostearina și benzenul formează un amestec omogen. 
4. Prin monoclorurarea catalitică a toluenului se poate obține clorura de benzil. 
5. Glucoza oxidează reactivul Tollens. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                            (25 de puncte)  
Subiectul C  
1. Pentru alcanul cu formula brută (CH2,4)n scrieți formulele structurale ale izomerilor posibili și aranjează-le 
în ordinea creșterii temperaturilor de fierbere.            4 puncte 
2. Scrieți ecuația reacției de polimerizare a etenei.             2 puncte 
3. Calculați masa de polimer, exprimată în kilograme, care poate obține din 448 m3 etenă de puritate 75%.                          

2 puncte 
4. a. Un amestec de etenă, etină şi hidrogen în raport molar 2 : 3 : 7 se trece peste un catalizator de Pd/ 

Pb2+ sub presiune şi la temperatură ridicată. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc.               2 puncte                                                                                                                                  
b. Calculaţi compoziţia procentuală molară a amestecului final.                                                     3 puncte 
5. Scrieți ecuația reacției care stă la baza folosirii suflătorului oxiacetilenic.        2 puncte 
 
Subiectul D  
1. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice de mono- și dinitrare ale naftalinei folosind formule de structură ale 
compușilor.                                                                                                       4 puncte 
2. a. La nitrarea naftalinei se obține mononitronaftalină și dinitronaftalină în raport masic de 34,6 : 21,8. 
Determinați masa de naftalină supusă nitrării, exprimată în grame, dacă se obțin 5 moli dinitronaftalină iar 
randamentul de transformare a naftalinei în produșii săi de nitrare este 75%.                            5 puncte 
3. Notați o proprietate fizică a naftalinei, în condiții standard.                     1 punct 
 
SUBIECTUL al III-lea                 (25 de puncte)   

Subiectul E  
1. Se consideră schema de transformări, unde (A), (B), (C) și (D) sunt substanțe organice:  

A + anhidridă acetică → B + C 

    D 
                    
→                 C 

         
→        E 

Scrieți ecuațiile reacțiilor corespunzătoare schemei de transformări, știind că (B) este un medicament 
antiinflamator, antipiretic și analgezic cu formula moleculară C9H8O4.          4 puncte  
2. Notați două proprietăți fizice ale acidului acetic, în condiții standard.                     2 puncte  
3. a.Scrieți ecuația reacției de obținere a esterului, în mediu acid, dintre compușii (C) și (D). Utilizați formule 

de structură pentru compușii organici.                                                                                           2 puncte                                                                                                                                              

    b. Calculați masa de soluție, exprimată în grame, de compus (D) de concentrație 23% necesară pentru a 

prepara 105,6 g ester cu un randament de 60%.                                                                              4 puncte                                                                                                                 

5. Un detergent anionic are formula de structură: CH3-(CH2)a-C6H4-OSO3Na. Știind că într-o moleculă de 
detergent raportul dintre numărul de atomi de carbon și numărul de atomi de oxigen este 5:1, determinați 
valoarea a din formula de structură a detergentului.            3 puncte  
 
Subiectul F  
1. a. Raportul atomic al unei tripeptide simple A este: C:H:O:N = 9:17:7:3. Scrieţi formula moleculară și de  
structură a tripeptidei (P).                          2 puncte  
b. Scrieţi formula de structură a aminoacidului constituent al tripeptidei A la pH = 3 și respectiv pH = 12.
                        2 puncte 
2. Scrieţi ecuaţia reacţiei de oxidare a glucozei cu reactivul Tollens. Utilizați formule de structură pentru 
compușii organici.                 1 punct 
3. O soluție de zahăr invertit este tratată cu reactivul Tollens obținându-se 43,2 g precipitat. Determinați 
cantitatea de zaharoză din care se poate prepara soluția de zahăr invertit de mai sus.       2 puncte  
4. Maltoza este dizaharidul obținut la hidroliza amidonului. Scrieți formula de structură Haworth a maltozei. 

2 puncte 
5. Notați numărul de enantiomeri ai β-fructozei.             1 punct 
 
 
 
 
Numărul lui Avogadro: 6,022∙1023mol-1. 
Mase atomice: H – 1, C – 12, N – 14, O – 16, S – 32, Ag – 108. 

 


