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CHESTIONAR
100 întrebări cu câte cinci variante de răspuns, dintre care numai o variantă este corectă.
1. Alegeţi enunţul greşit referitor la substanţe:
A. substanţele pure au compoziţie constantă şi proprietăţi identice în toată masa lor
B. amestecurile de substanţe sunt constituite din două sau mai multe substanţe pure
C. substanţele simple sunt substanţe pure care nu pot fi descompuse prin metode chimice
D. substanţele compuse pot fi omogene sau eterogene
E. amestecurile de substanţe pot fi separte în componente prin metode fizice
2. Despre proprietăţile şi transformările materiei nu este corect enunţul:
A. proprietăţile fizice sunt înşuşiri neasociate cu modificarea compoziţiei chimice a materiei
B. fenomenele fizice sunt transformări în urma cărora materia îşi păstrează compoziţia calitativă şi cantitativă
C. proprietăţile chimice sunt înşuşiri asociate cu modificarea compoziţiei chimice a materiei
D. fenomenele chimice sunt transformări în urma cărora materia îşi pierde identitatea
E. densitatea şi culoare sunt proprietăţi fizice

3. Nu reprezintă una dintre legile fundamentale ale chimiei:
A. legea lui Avogadro
B. legea conservării masei
C. legea lui Markovnikov
D. legea proporţiilor echivalente
E. legea volumelor constante
4. Alegeţi enunţul corect despre atomi:
A. masa unui atom este formată din masa protonilor şi masa electronilor
B. un atom este neutru pentru că cele mai multe particule subatomice din compoziţia lui sunt neutronii
C. în nucleul unui atom întotdeauna numărul de protoni este egal cu numărul de neutroni
D. într-un atom neutru numărul de electroni este egal cu numărul de neutroni
E. într-un atom neutru numărul de electroni este egal cu numărul de protoni
5. Alegeţi enunţul greşit despre izotopi:
A. sunt atomi ai aceluiaşi element, care au număr atomic (Z) identic şi număr de masă (A) diferit
B. izotopii unui element chimic au număr diferit de neutroni în nucleul atomic
C. izotopii unui element chimic au acelaşi număr de protoni în nucleul atomic
D. ozonul este unul dintre cei trei izotopii hidrogenului
E. majoritatea elementelor chimice sunt amestecuri de izotopi
6. Alegeţi enunţul greşit despre orbitali atomici:
A. într-un orbital atomic sunt maxim 2 electroni cu spin opus
B. un substrat de tip p conţine 3 orbitali atomici bilobari
C. un substrat de tip s conţine 1 orbital atomic bilobar
D. un substrat de tip d conţine 5 orbitali atomici bilobari
E. un substrat de tip f conţine 7 orbitali atomici bilobari
7. Enunţul incorect despre clasificarea periodică a elementelor este:
A. elementele dintr-o perioadă au acelaşi număr de straturi în configuraţia electronică
B. elementele dintr-o grupă au acelaşi număr de electroni pe ultimul strat
C. elementele din blocul s sunt electropozitive şi au tendinţa de a ceda electroni
D. elementele din blocul p sunt electronegative şi au tendinţa de a accepta electroni
E. elementele din blocul p sunt numite metale tranziţionale
8. Între atomi se pot stabili:
A. legături covalente nepolare dacă atomii au electronegativitate mare şi asemănătoare sau identică
B. legături ionice dacă între atomi este o diferenţă mare de electronegativitate
C. legături covalente polare dacă atomii au electronegativitate mare şi diferită
D. legături ionice dacă atomii sunt din blocul d
E. legături covalente dacă atomii sunt din blocul p
9. Alegeţi enunţul greşit despre legătura ionică:
A. este o atracţiei electrostatică manifestată între ioni de semn contrar
B. se formează prin transfer de protoni între un atom metalic şi un atom nemetalic
C. apare între atomi cu diferenţă mare de electronegativitate între ei
D. se formează prin transfer de electroni între un atom metalic şi un atom nemetalic
E. se poate stabili între atomi de sodiu (Na) şi atomi de clor (Cl)
10. Enunţul incorect despre compuşii ionici este:
A. sunt substanţe solide, casante
B. sunt combinaţii electronegative
C. sunt solubili în apă sau în solvenţi polari
D. au temperatură de topire ridicată
E. au conductibilitate electrică doar dacă sunt dizolvaţi sau topiţi
11. Despre legătura covalentă sunt adevărate următoarele enunţuri, cu excepţia:
A. se stabileşte între atomi nemetalici, prin punere în comun de electroni neîmperecheaţi
B. este orientată în spaţiu, atomii implicaţi ocupând poziţii bine determinate
C. poate fi simplă, dublă sau triplă, în funcţie de numărul electronilor puşi în comun
D. poate fi polară sau nepolară, în funcţie de electronegativitatea atomilor implicaţi
E. este specifică substanţelor care conduc curentul electric
12. Alegeţi enunţul greşit despre numărul de oxidare:
A. indică numărul de electroni prin care un atom poate participa la formarea de legături chimice
B. poate avea valori pozitive sau negative
C. în compusul cu formula H2S sulful are număr de oxidare -2
D. în compusul LiH hidrogenul are număr de oxidare +1
E. în compusul CaO calciul are număr de oxidare +2

13. Este o proprietate necaracteristică metalelor:
A. conductibilitatea electrică
B. conductibilitatea termică
C. volatilitatea
D. opacitatea
E. maleabilitatea
14. Despre legăturile intermoleculare este incoret:
A. sunt interacţiuni slabe, de natură fizică
B. între molecule nepolare se manifestă forţe de dispersie London
C. între molecule de apă se manifestă legături de hidrogen
D. între molecule polare se manifestă forţe van der Waals de dispesie, de orientare şi de inducţie
E. legăturile van der Waals sunt mai puternice decât legăturile de hidrogen
15. Legăturile de hidrogen nu se pot forma între molecule de:
A. acid fluorhidric
B. acid clorhidric
C. amoniac
D. apă
E. alcool
16. Cea mai puternică legătură chimică este:
A. legătura ionică
B. legătura covalentă
C. legătura metalică
D. legătura van der Waals
E. legătura de hidrogen
17. Conţin anionul hidrură (H ):
A. combinaţiile binare ale hidrogenului cu alte elemente chimice
B. combinaţiile binare ale hidrogenului cu nemetale, numite hidruri covalente
C. combinaţiile binare ale hidrogenului cu metale alcaline, numite hidruri ionice
D. combinaţiile binare ale hidrogenului cu metale tranziţionale, numite hidruri interstiţiale
E. combinaţii binare ale hidrogenului de tip NH3, H2O, HCl, PH3
18. Despre acizi este greşit următorul enunţ:
+
A. acizii sunt substanţe care în soluţie apoasă cedează protoni (H )
+
B. acizii sunt substanţe care disociază în soluţie apoasă formând ioni de hidrogen (H ) şi anioni
C. acizii tari disociază complet în soluţie apoasă
D. acidul clorhidric (HCl) este un acid monoprotic
E. acidul sulfuric (H2SO4) este un hidracid
19. Este adevărată următoarea afirmaţie
A. acizii dibazici conţin două grupe hidroxid (HO )
B. acidul carbonic (H2CO3) este un acid tare pentru că disociază total în soluţie
C. în reacţia acizilor cu anumite metale reactive se degajă hidrogen molecular
D. acizii reacţionează cu bazele formând oxizi şi apă
E. acizii slabi pot scoate acizii tari din sărurile lor
20. Selectaţi șirul format numai din formule moleculare ale unor acizi:
A. NaOH, MgO, H2CO3, Na2O, Al(OH)3
B. N2O5, CaO, Al2O3, CO2, SO3
C. MgSO4, KBr, NH4Cl, CaCO3, AlCl3
D. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3, H2CO3
E. NaCl, H2O, NaNO3, P2O5, KOH
21. Despre baze este greşit următorul enunţ:
+
A. bazele sunt substanţe care în soluţie apoasă acceptă protoni (H )
B. bazele sunt substanţe care în soluţie apoasă disociază în ioni hidroxid (HO ) şi cationi
C. hidroxizii metalelor alcaline sunt baze solubile în apă
D. hidroxidul de sodiu (NaOH) este o bază slabă deoarece disociază parţial în soluţie
E. hidroxidul de cupru Cu(OH)2 este o bază insolubilă în apă
22. Este corectă următoarea afirmaţie:
A. bazele reacţionează cu acizii formând o sare şi apă
B. hidroxizii metalelor tranziţionale sunt solubili în apă
C. hidroxizii metalelor alcaline şi alcalino-pământoase sunt baze slabe
D. bazele reacţionează cu oxizii bazici sau metalici
E. hidroxidul de sodiu este o bază volatilă

23. Selectaţi şirul format numai din formule chimice ale unor baze:
A. NaOH, NH3, Al(OH)3, Ca(OH)2
B. CO2, Al2O3, FeO, NO2
C. MgSO4, KBr, NH4Cl, Na2CO3
D. HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3
E. NaCl, H2O, NaNO3, KOH
24. Despre oxizi este greşit enunţul:
A. oxizii metalici formează baze (hidroxizi) în reacţie cu apa
B. oxizii nemetalici sunt numiţi şi oxizi acizi
C. oxizii nemetalici formează acizi în racţie cu apă
D. oxizii metalici sunt numiţi şi oxizi bazici
E. oxizii bazici reacţionează cu bazele
25. Este adevărată următoarea afirmaţie:
A. dioxidul de sulf (SO2) este un oxid bazic
B. oxizii acizi reacţionează cu bazele
C. oxidul de calciu (CaO) este un oxid acid
D. oxizii metalici reacţionează cu bazele
E. pentaoxidul de fosfor are formula chimică FO5
26. Selectaţi şirul format numai din formule chimice ale unor oxizi:
A. NaOH, NH3, Al(OH)3, Ca(OH)2
B. CO2, Al2O3, FeO, SO3
C. MgSO4, KBr, NH4Cl, Na2CO3
D. HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3
E. NaCl, H2O, NaNO3, KOH
27. Alegeţi enunţul greşit:
A. sărurile sunt substanţe ionice
B. sărurile se pot obţine printr-o reacţie de neutralizare
C. sărurile sunt formate dintr-un cation şi un anion
D. bicarbonatul de sodiu (NaHCO3) este denumirea uzuală pentru carbonat acid de sodiu
E. sulfatul de calciu (CaSO4) este o sare a acidului sulfhidric
28. Selectaţi şirul format numai din formule chimice ale unor săruri:
A. NaOH, NH3, Al(OH)3, Ca(OH)2
B. CO2, Al2O3, FeO, SO3
C. MgSO4, KBr, NH4Cl, Na2CO3
D. HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3
E. NaCl, H2O, NaNO3, KOH
29. Despre stările de agregare ale substanţelor este incorectă afirmaţia:
A. sunt determinată de intensitatea forţelor intermoleculare şi energia cinetică a particulelor constituente
B. într-o substanţă solidă particulele constituente ocupă poziţii fixe, formând o structură cristalină
C. într-o substanţă lichidă particulele constituente sunt mobile, deplasându-se una lângă cealaltă
D. într-o substanţă gazoasă particulele constituente sunt mobile, deplasându-se independent una de celelalte
E. gazul ideal reprezintă o stare de ordine perfectă
30. Evapoararea:
A. se realizează prin trecerea unei substanţe din fază de vapori în fază lichidă
B. este un proces care are loc în toată masa lichidului
C. se produce la temperatura de fierbere a lichidului
D. este un proces exoterm
E. se produce cu consum de căldură
31. Este greşit următorul enunţ:
A. la volum constant, presiunea unui gaz variază direct proporţional cu temperatura
B. la presiune constantă, volumul unui gaz variază direct proporţional cu temperatura
C. la temperatură constantă, volumul unui gaz variază invers proporţional cu presiunea gazului
D. presiunea parţială este presiunea exercitată de un amestec gazos asupra gazelor componente
E. în condiţii identice de presiune şi de temperatură volume egale de gaze conţin acelaşi număr de molecule
32. Despre stările de agregare ale substanţelor este incorect:
A. substanţele solide cristaline au un grad ridicat de ordonare a particulelor componente
B. substanţele gazoase au densitate mică şi vâscozitate redusă
C. substanţele lichide au tensiune superficială
D. substanţele gazoase au volum propriu şi formă proprie
E. substanţele solide amorfe nu au punct de topire fix

33. Coeficientul de solubilitate al substanţelor determină caracterul soluţiilor. Este greşit enunţul:
A. o soluţie saturată are concentraţia substanţei dizolvate egală cu coeficientul de solubilitate al substanţei
B. o soluţie nesaturată are concentraţia substanţei dizolvate mai mică decât coeficientul ei de solubilitate
C. o soluţie suprasaturată are concentraţia substanţei dizolvate mai mare decât coeficientul ei de solubilitate
D. într-o soluţie saturată excesul de substanţă precipită
E. o soluţie nesatură este considerată soluţie diluată
34. Solubilitate al substanţelor este influenţată de polaritatea lor. Este corect enunţul:
A. lichidele miscibile au solubilitate moderată şi sunt formate din substanţe polare
B. lichidele nemiscibile au solubilitate infinită şi sunt formate din substanţe cu polarităţi diferite
C. lichidele parţial miscibile au solubilitate infinită şi sunt formate din substanţe polare
D. lichidele nemiscibile au solubilitate foarte mică şi se amestecă între ele în orice proporţie
E. lichidele miscibile au solubilitate infinită şi se amestecă între ele în orice proporţie
35. Concentraţia normală reprezintă:
A. cantitatea de substanţă, exprimată în grame, dizolvată în 100 mL de soluţie
B. cantitatea de substanţă, exprimată în număr de moli, dizolvată în 100 mL de soluţie
C. cantitatea de substanţă, exprimată în număr de echivalenţi-gram, dizolvată în 100 mL de soluţie
D. cantitatea de substanţă, exprimată în număr de moli, dizolvată într-un litru de soluţie
E. cantitatea de substanţă, exprimată în număr de echivalenţi-gram, dizolvată într-un litru de soluţie
36. Concentraţia molară reprezintă:
A. cantitatea de substanţă, exprimată în grame, dizolvată în 100 mL de soluţie
B. cantitatea de substanţă, exprimată în număr de moli, dizolvată în 100 mL de soluţie
C. cantitatea de substanţă, exprimată în număr de echivalenţi-gram, dizolvată în 100 mL de soluţie
D. cantitatea de substanţă, exprimată în număr de moli, dizolvată într-un litru de soluţie
E. cantitatea de substanţă, exprimată în număr de echivalenţi-gram, dizolvată într-un litru de soluţie
37. Despre electroliţi este incorect:
A. sunt soluţii obţinute în urma disocierii unor substanţe în ioni
B. sunt soluţii care conduc curentul electric
C. sunt caracterizate de un grad de disociere
D. soluţiile obţinute din substanţe care disociază complet în ioni sunt electroliţi tari
E. acidul carbonic este un electrolit tare
38. Difuzia moleculară:
A. este un fenomen de transport reversibil şi spontan prin care se transferă substanţă
B. se poate manifesta într-o soluţie lichid-lichid
C. se poate manifesta într-o soluţie solid-lichid
D. se poate manifesta prin membrane semipermeabile
E. implică transfer de substanţă sub influenţa unei diferenţe de concentraţie sau de densitate
39. Alegeţi enunţul care defineşte corect tipul reacţiei chimice:
A. o reacţie totală este o reacţie reversibilă
B. o reacţie exotermă are energia produşilor de reacţie mai mare decât energia reactanţilor
C. o reacţie endotermă are energia reactanţilor mai mare decât energia produşilor de reacţie
D. o reacţie omogenă se desfăşoară într-un amestec de reacţie format din cel puţin două faze
E. o reacţie exotermă se desfăşoară cu degajare de căldură
40. Alegeţi ecuaţia chimică generală corespunzătoare unei reacţii de dublu schimb:
A. A + B → AB
B. AB + C → AC + B
C. AB + CD → AC + BD
D. AB → A + B
E. AB + CD → ABCD
41. Viteza unei reacţii chimice:
A. este determinată de numărul ciocnirilor eficace dintre moleculele produşilor de reacţie
B. este invers proporţională cu concentraţia reactanţilor
C. creşte odată cu scăderea concentraţiei reactanţilor
D. poate fi determinată prin măsurarea variaţiei temperaturii în unitatea de timp
E. poate fi determinată prin măsurarea variaţiei concentraţie reactanţilor în unitatea de timp
42. O reacţie chimică este reversibilă dacă:
A. unul dintre produşii de reacţie este volatil
B. unul dintre produşii de reacţie precipită
C. unul dintre produşii de reacţie disociază puţin
D. reactanţii se transformă parţial în produşi de reacţie
E. se desfăşoară într-un singur sens

43. Alegeţi enunţul greşit despre echilibrul chimic:
A. este un proces ireversibil
B. este caracterizat de o constantă de echilibru
C. constanta de echilibru respectă legea acţiunii maselor
D. este un proces în care reacţia directă şi reacţia inversă au loc în proporţii egale
E. este un proces în care reacţia directă şi reacţia inversă au viteze egale
44. Care dintre următoarele enunţuri este greşit:
A. constanta de disociere este caracteristică unei reacţii de disociere a unei molecule în ioni
B. prin constanta de aciditate se apreciază tăria acizilor
C. constanta de aciditate are valori mai mari cu cât acidul este mai slab
D. un acid slab are o bază conjugată puternică
E. o bază slabă are un acid conjugat puternic
45. Despre pH este incorect:
A. pH-ul măsoară aciditatea sau bazicitatea unei soluţii
B. pH-ul are valori mai mici decât 7 pentru soluţii acide
C. pH-ul are valori mai mari decât 7 pentru soluţii bazice
+
D. pH-ul unei soluţii este cu atât mai mare cu cât concentraţia ionilor [H ] este mai mare
E. suma dintre pH-ul unei soluţii şi pHO soluţiei respective este 14
46. Este incorect despre hidrogen:
A. este un gaz incolor, inflamabil
B. în combinaţii poate stabili legături covalente simple, duble sau triple
C. poate accepta un electron devenind ion hidrură, H
+
D. pate ceda un electron devenind proton, H
E. are caracter reducător
47. Este corect despre oxigen:
A. este un gaz de culoare albastru
B. are trei izotopi, unul dintre ei fiind ozonul
C. formează în reacţie cu metalele oxizi acizi
D. formează în reacţie cu nemetale oxizi bazici
E. are caracter oxidant
48. Alegeţi enunţul geşit despre azot şi combinaţiile lui chimice:
A. molecula de azot conţine o legătură covalentă triplă
B. combinaţiile azotului cu alte elemente chimice se numesc nitruri
C. amoniacul este o nitrură cu caracter bazic
D. sărurile acidului azotic se numesc nitraţi
E. sărurile acidului azotos se numesc şi săruri de amoniu
49. Despre fosfor şi combinaţiile lui chimice este greşit enunţul:
A. fosforul roşu este o formă alotropică a fosforului
B. fosforul există liber în natură
C. fosfaţii sunt săruri ale acidului fosforic
D. acidul fosforic este un acid triprotic
E. în pentaoxidul de fosfor (P4O10) fosforul are număr de oxidare +5
50. Despre halogeni şi combinaţiile lor chimice este incorect:
A. grupa halogenilor este grupa 17 (VIIA) din sistemul periodic al elementelor
B. toţi halogenii sunt substanţe gazoase
C. formează cu hidrogenul combinaţii binare numite hidracizi
D. sărurile acizilor halogenaţi se numesc halogenuri
E. iodul are capacitatea de a sublima
51. Despre sulf şi combinaţiile lui chimice este corect enunţul:
A. sulful are moleculă octaatomică
B. sulful este un gaz incolor
C. acidul sulfuric este un oxiacid tare
D. sărurile acidului sulfuric se numesc sulfaţi
E. acidul sulfuric este un acid diprotic
52. Despre compuşii organici este greşită afirmaţia
A. sunt combinaţii chimice ale carbonului cu majoritatea elementelor chimice
B. au formulă moleculară şi formulă structurală prin care este redată catena liniară, ramificată sau ciclică
C. dacă formula moleculară conţine numai atomi de carbon şi atomi de hidrogen, sunt hidrocarburi
D. dacă au în compoziţie şi atomi ai altor elemente organogene, sunt derivaţi funcţionali ai hidrocarburilor
E. izomeria este un fenomen specific compuşilor organici

53. Alegeţi enunţul greşit despre hibridizarea atomului de carbon:
A. în compuşii organici atomul de carbon poate avea 4 stări de hibridizare
B. în fenomenul de hibridizare al atomului de carbon sunt implicaţi orbitali atomici s şi p
C. orbitalii hibrizi au aceeaşi formă şi energie
D. atomul de carbon hibridizat este tetravalent
E. atomul de carbon hibridizat poate stabili legături simple, duble sau triple
54. Alcanii sunt hidrocarburi care:
A. au în structură legături covalente simple şi legături covalente duble
B. prezintă izomerie geometrică cis-trans
C. au temperaturi de fierbere mai mari pentru izoalcani comparativ cu alcanii liniari
D. au reactivitate redusă
E. participă uşor la reacţii de adiţie
55. Alegeţi enunţul greşit despre alcani:
A. neopentanul este izomer de catenă cu n-pentanul
B. prin reacţie de dehidrogenare alcanii inferiori se transformă în alchene corespunzătoare
C. halogenarea alcanilor este o reacţie de substituţie
D. prin reacţie de ardere alcanii se transformă în dioxid de carbon şi apă
E. alcanii sunt izomeri de funcţiune cu cicloalcanii, având aceeaşi formulă moleculară
56. Reprezintă o pereche incorectă de izomeri:
A. butena şi izobutena sunt izomeri de catenă
B. propena şi ciclopropanul sunt izomeri de funcţiune
C. 1-butena şi 2-butena sunt izomeri geometrici
D. 1,3-butadiena şi 2-butina sunt izomeri de funcţiune
E. clorura de propil şi clorura de izopropil sunt izomeri de poziţie
57. Despre proprietăţile chimice ale alchenelor nu este corectă afirmaţia:
A. prin hidrogenare catalitică alchenele se transformă în alchine
B. prin adiţie de hidracizi formează compuşi monohalogenaţi
C. prin adiţie de halogeni în solvent inert formează compuşi dihalogenaţi vicinali
D. prin reacţie de oxidare energică se poate determina poziţia legăturii C=C pe catenă
E. prin adiţia apei în prezenţă de H2SO4 formează alcooli
58. Alegeţi perechea incorectă monomer → polimer:
A. CH2=CH2–C6H5 → teflon
B. CH2=CH2–Cl → policlorură de vinil
C. CH2=CH2–CH3 → polipropilenă
D. CH2=CH2 → polietilenă
E. CH2=CH–CH=CH2 → polibutadienă
59. Despre diene sunt adevărate următoarele enunţuri, cu excepţia:
A. în butadiena CH2=CH–CH=CH2 legăturile duble sunt conjugate
B. izoprenul formează prin reacţii de polimerizare elastomeri
C. butadiena participă la reacţii de copolimerizare prin care se obţine cauciuc sintetic
D. cauciucul natural este varieatea trans a poliizoprenului
E. în dienele cu legături duble conjugate, electronii π din legăturile C=C sunt delocalizaţi
60. Alegeţi enunţul greşit despre polienele cu structură izoprenică:
A. sunt compuşi organici naturali aciclici sau ciclici numiţi şi izoprenoide
B. terpenoidele au rol în particularităţile organoleptice ale alimentelor
C. carotenoidele sunt utilizate ca potenţiatori de aromă şi pigmenţi alimentari
D. culoarea carotenoidelor este determinată de numărul legăturilor C=C conjugate din moleculă
E. colesterolul este un micosterol
61. Despre acetilenă sunt adevărate următoarele enunţuri, cu excepţia:
A. este o alchină gazoasă
B. este o hidrocarbură solubilă în apă
C. în reacţie cu acidul acetic formează acetat de vinil
D. are caracter bazic deoarece atomii de hidrogen acetilenic pot fi cedaţi ca proton
E. formează prin reacţie de substituţie acetiluri ionice
62. Alegeţi enunţul greşit despre hidrocarburile aromatice:
A. benzenul, toluenul şi xilenii sunt hidrocarburi aromatice mononucleare
B. naftalenul, antracenul şi fenantrenul au caracter aromatic mai pronunţat decât benzenul
C. benzenul şi alchilbenzenii sunt lichide volatile, inflamabile şi toxice
D. benzopirenul este o hidrocarbură aromatică polinucleară superioară cancerigenă
E. arenele sunt insolubile în apă, solubile în solvenţi organici

63. Nu este o reacţie de substituţie la nucleul benzenic:
A. reacţia de nitrare
B. reacţia de oxidare
C. reacţia de sulfonare
D. reacţia de alchilare
E. reacţia de acilare
64. Alegeţi compusul care nu se obţine prin reacţie de oxidare a hidrocarburilor aromatice:
A. acidul benzoic
B. hexaclorociclohexan
C. acidul maleic
D. anhidrida ftalică
E. antrachinona
65. Despre proprietăţile chimice ale arenelor este corectă afirmaţia:
A. reacţiile de adiţie au loc mai uşor la benzen decât la antracen
B. reacţiile de oxidare au loc mai greu la antracen decât la benzen
C. acidul benzoic se obţine la oxidarea benzenului
D. reacţiile de substituţie au loc mai uşor la naftalen decât la benzen
E. nitrobenzenul se obţine din benzen prin reacţie de substituţie
66. Prezintă izomerie optică moleculele care au în structură :
A. un atom de carbon asimetric
B. atomii de carbon legaţi diferit
C. o legătură multiplă (C=C, C≡C) poziţionată diferit
D. o grupare funcţională poziţionată diferit
E. numai atomi de carbon şi atomi de hidrogen
67. Despre compuşii halogenaţi este incorect:
A. pot fi solvenţi pentru grăsimi
B. au miros dulceag, eterat
C. sunt solubili în apă
D. pot prezenta efect lacrimogen
E. pot fi substanţe gazoase, lichide sau solide
68. Despre compuşii halogenaţi este incorect:
A. compuşii cloruraţi se poat obţine hidrocarburi aromatice halogenare fotochimică
B. compuşii bromuraţi se pot obţine din alchene prin adiţie de hidracizi
C. compuşii fluoruraţi se pot obţine din alcani prin reacţie de substituţie
D. toţi compuşii halogenaţi pot reacţiona cu magneziu
E. în reacţie cu cianuri alcaline se formează în moleculă o nouă legătură C–C
69. Pentru hidroliza în mediu bazic a compuşilor halogenaţi este greşită afirmaţia:
A. transformă compuşii monohalogenaţi în alcooli
B. transformă compuşii dihalogenţi vicinali în dioli stabili
C. transformă compuşii dihalogenaţi geminali în aldehide sau în cetone
D. transfromă compuşii trihalogenaţi geminali în acizi carboxilici
E. are loc mai uşor pentru compuşii halogenaţi cu reactivitate scăzută
70. Alegeţi enunţul greşit referitor la compuşi hidroxilici:
3
A. în alcooli (R–OH) gruparea funcţională hidroxil (-OH) este ataşată la un atom de carbon hidridizat sp
B. în fenoli (Ar–OH) gruparea funcţională hidroxil (-OH) este ataşată la un atom de carbon din nucleul aromatic
C. eterii sunt izomeri de funcţiune cu alcoolii şi au formula generală R–O–R
2
D. în enoli gruparea funcţională hidroxil (-OH) este ataşată la un atom de carbon hidridizat sp
E. enoli sunt izomeri tautomeri cu compuşii carbonilici
71. Pentru compuşii hidroxilici sunt adevărate următoarele proprietăţi fizice, cu excepţia:
A. alcoolii şi fenolii pot stabili legături de hidrogen intermoleculare
B. temperaturile de fierbere ale alcoolilor sunt mai mari decât cele ale hidrocarburile corespunzătoare
C. temperaturile de fierbere ale eterilor sunt mai mari decât cele ale alcoolilor izomeri
D. alcoolii polihidroxilici au solubilitate în apă mai mare decât alcoolii monohidroxilici
E. fenolii monohidroxilici sunt solubili în apă caldă şi în solvenţi organici
72. Pentru compuşii hidroxilici sunt adevărate următoarele proprietăţi fizice, cu excepţia:
A. eterii sunt compuşi organici volatili, cu miros specific
B. alcoolii polihidroxilici au vâscozitate mai mare decât alcoolii monohidroxilici
C. fenolii sunt substanţe solide, cristalizate, volatile, cu miros specific
D. alcoolii au toxicitate mai mare decât fenolii
E. fenolii sunt compuşi higroscopici

73. Alegeţi enunţul greşit referitor la proprietăţile chimice ale compuşilor hidroxilici:
A. datorită grupării funcţionale hidroxil (-OH) alcoolii şi fenoli au caracter bazic
B. alcoolii şi fenolii pot reacţiona cu metale alcaline formând alcoxizi şi fenoxizi
C. alcoolii pot forma esteri în reacţie cu acizi carboxilici sau cu acizi anorganici
D. prin reacţii de adiţie, din etilenoxid se pot obţine diferiţi compuşi organici
E. alcoolii şi fenolii pot forma eteri în reacţie cu derivaţi halogenaţi
74. Se obţine un ester în reacţia:
A. CH3CH2OH + Na
B. CH3CH2OH + CH3CH2OH
C. CH3CH2OH + CH3COOH
D. CH3CH2OH + KMnO4/H2SO4
E. CH3CH2OH + K2Cr2O7/H2SO4
75. Sunt corecte următoarele enunţuri, cu excepţia:
A. trinitratul de glicerină este un ester al glicerolului cu acidul azotic
B. etanolul se poate obţine din glucoză prin fermentaţie acetică
C. prin oxidare energică alcoolii primari sunt transformaţi în acizii carboxilici corespunzători
D. acetatul de fenil se poate obţine din fenol şi clorură de acetil
E. anisolul este un eter obţinut din fenoxid de sodiu
76. Despre compuşii organici cu sulf este greşit enunţul:
A. tiolii sunt echivalenţi sulfuraţi ai alcoolilor, în care apare gruparea sulfhidril (-SH)
B. acizii sulfinici sunt derivaţi din acid sulfuros
C. acizii sulfonici sunt derivaţi din acidul sulfuric
D. sulfonele sunt derivate din acidul sulfuric
E. acizii sulfonici sunt numiţi mercaptani
77. Pentru tioli şi tiofenoli sunt adevărate următoarele proprietăţi, cu excepţia:
A. au puncte de fierbere mai mici decât alcoolii şi fenolii corespunzători
B. sunt mai volatili decât alcoolii şi fenoli
C. prin autooxidare pot forma punţi de sulf de tip –S–S–
D. prin intermediul grupării -SH stabilesc legături de hidrogen mai puternice decât cele stabilite între alcooli
E. sărurile metalice ale tiolilor sunt numite tiolaţi
78. Alegeţi enunţul greşit referitor la compuşii organici cu azot:
A. aminele sunt compuşi organici derivaţi din amoniac
B. nitroderivaţii sunt compuşi organici derivaţi din acid azotic
C. nitrozoderivaţii sunt compuşi organici derivaţi din acid azotos
D. aminele biogene sunt compuşi organici obţinuţi din amonoacizi
E. nitrozaminele sunt compuşi organici obţinuţi cu acid azotic
79. Despre amine sunt corecte următoarele enunţuri, cu excepţia:
A. aminele sunt compuşi organici cu caracter bazic
B. anilina este o amină primară alifatică
C. aminele se pot obţine din nitroderivaţi prin reducere cu hidrogen în stare născândă
D. aminele au puncte de fierbere mai reduse decât alcoolii
E. aminele alifatice sunt mai bazice decât aminele aromatice
80. Alegeţi enunţul greşit referitor la proprietăţile chimice ale aminelor:
A. aminele aromatice primare sunt intermediari în obţinerea coloranţilor azoici
B. aminele primare, aminele secundare şi aminele terţiare pot participa la reacţii de alchilare
C. prin alchilarea aminelor terţiare se obţin săruri cuaternare de amoniu
D. aminele primare, aminele secundare şi aminele terţiare pot participa la reacţii de acilare
E. prin acilarea aminelor primare se obţin amide substituite la atomul de azot
81. Despre aminele biogene sunt corecte următoarele enunţuri, cu excepţia:
A. se pot obţin prin decarboxilarea enzimatică a aminoacizilor
B. se pot forma în produsele alimentare
C. nu se pot forma în organismul uman
D. putresceina şi cadaverina sunt diamine alifatice
E. pot avea atât efecte pozitive cât şi efecte negative
82. Alegeţi enunţul greşit referitor la nitrozamine:
A. sunt compuşi organici cu azot obţinuţi din amine secundare
B. se formează în produse alimentare pe parcursul procesului tehnologic de obţinere
C. formarea lor este favorizată de prezenţa azotitului de sodiu, NaNO2
D. se formează în sucul gastric prin nitrozare endogenă
E. sunt compuşi organici cu efect benefic pentru organismul uman

83. Este un compus carbonilic aromatic:
A. acetaldehida
B. acroleina
C. acetona
D. acetofenona
E. aldehida crotonică
84. Pentru compuşii carbonilici sunt adevărate următoarele proprietăţi fizice, cu excepţia:
A. au puncte de fierbere sunt mai mici decât alcoolii şi acizii carboxilici corespunzători
B. între moleculele compuşilor carbonilici se manifestă forţe de atracţie dipol-dipol
C. aldehida formică sau formaldehida este un compus lichid, cu miros plăcut
D. aldehida benzoică este un compus lichid cu miros de migdale amare
E. compuşii carbonilici sunt solubili în solvenţi organici
85. Alegeţi enunţul greşit referitor la proprietăţile chimice ale compuşilor carbonilici:
A. prin adiţie de HCN, HCl sau HBr la gruparea carbonil se obţin compuşi organici bifuncţionali
B. prin condesare crotonică a compuşilor carbonilici se obţin aldehide şi cetone α nesaturate
C. aldehidele se oxidează transformându-se în acizi carboxilici
D. cetonele formează în reacţie cu reactiv Fehling un precipitat roşu cărămiziu
E. aldehidele sunt mai reactive decât cetonele
86. Este o reacţie specifică aldehidelor
A. reacţia de reducere
B. adiţia de acid cinahidric
C. reacţia de condensare aldolică
D. reacţia de condensare crotonică
E. reacţia de oxidare
87. Acizii carboxilici au majoritatea denumiri uzuale. Alegeţi enunţul greşit:
A. acidul ftalic, acidul izoftalic şi acidul tereftalic sunt acizi carboxilici nesaturaţi, izomeri de catenă
B. acidul fumaric este izomerul trans al acidului butendioic
C. acidul oxalic este un acid dicarboxilic saturat
D. acidul formic are în moleculă un singur atom de carbon
E. acidul acetic are formula CH3–COOH
88. Nu se obţin acizi carboxilici prin:
A. oxidarea alchilbenzenilor
B. oxidarea alcoolilor primari
C. hidroliza bazică a derivaţilor monohalogenaţi
D. oxidarea alchenelor
E. hidroliza bazică a derivaţilor trihalogenaţi geminali
89. Alegeţi enunţul greşit referitor la proprietăţile chimice ale acizilor carboxilici:
A. prin substituirea atomului de hidrogen din gruparea -COOH se obţin săruri ale acizilor carboxilici
B. prin substituirea grupării -OH din gruparea -COOH se obţin derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici
C. prin decarboxilarea acizilor carboxilici se reduce numărul atomilor de carbon din moleculă
D. acizii carboxilici au caracter acid mai puternic decât alcoolii, pe care îi pot scoate din sărurile lor
E. acizii carboxilici au caracter acid mai puternic decât majoritatea acizilor anorganici
90. Este incorectă reacţia:
A. KC≡N + R–COOH → R–COOK + HC≡N
B. Na + R–COOH → R–COONa + 1/2H2
C. R–OH + R–COOH → R–O–R + CO2 + H2
D. NH3 + R–COOH → R–CO–NH2 + H2O
E. NaHCO3 + R–COOH → R–COONa + CO2 + H2O
91. Nu sunt derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici:
A. anhidridele acide
B. acizii graşi
C. clorurile acide
D. esterii
E. amidele
92. Despre derivaţii funcţionali ai acizilor carboxilici este incorect:
A. clorurile acide sunt utilizate în sinteza cetonelor aromatice
B. esterii cu până la 10 atomi de carbon în moleculă au mirosuri plăcute
C. amidele formează prin deshidratare nitrili
D. anhidridele acide formează prin hidroliză acizi carboxilici
E. nitrilii conţin în moleculă un atom de neon ataşat la un atom de carbon prin legătură triplă

93. Alegeţi enunţul corect referitor la acizii graşi:
A. acizii graşi saturaţi sunt majoritari în grăsimi lichide de origine vegetală
B. acizii graşi nesaturaţi sunt majoritari în grăsimi solide de origine animală
C. acidul palmitic este un acid gras nesaturat cu izomerie cis-trans
D. acizii graşi sunt insolubili în apă, formând picături sub formă de micelii
E. acizii graşi saturaţi au puncte de topire mai mici decât acizii graşi nesaturaţi
94. Este un acid gras esenţial
A. acidul palmitic
B. acidul linoleic
C. acidul lauric
D. acidul oleic
E. acidul caproic
95. Alegeţi enunţul greşit referitor la proprietăţile chimice ale acizilor graşi:
A. în reacţie cu hidroxizii formează săruri ale acizilor graşi
B. în reacţie cu alcooli monohidroxilici superiori liniari formează ceruri
C. cantitatea de iod adiţionată la 100 g acid gras apreciază gradul de nesaturare al acizi graşi
D. în reacţie cu glicerol formează gliceride sau acilgliceroli
E. prin reacţie de oxidare acizilor graşi polinesaturaţi se transfromă în acizi graşi saturaţi
96. Despre gliceride este incorect:
A. gliceridele se obţin din acizi graşi şi glicerol prin reacţie de oxidare
B. prin hidroliza gliceridelor în mediu acid se obţine glicerol şi acizi graşi
C. prin hidroliza gliceridelor în mediu bazic se obţine glicerol şi săruri ale acizilor graşi
D. hidrogenarea parţială a gliceridelor măreşte rezistenţa alimentelor la râncezire
E. în amestec cu apa gliceridele formază emulsii instabile tip sisteme bifazice
97. Despre compusii organici polifuncţionali este incorectă afirmaţia:
A. au în structură cel puţin două grupări funcţionale diferite
B. glucidele conţin în moleculă grupe funcţionale carboxil şi hidroxil
C. aminoacizii formează prin policondensare proteine
D. monoglucidele prezintă izomeri enantiomeri
E. aminoacizii au caracter amfoter
98. Alegeţi enunţul greşit despre aminoacizi:
A. alanina este un aminoacid monoamino-monocarboxilic
B. acidul glutamic este un aminoacid monoamino-dicarboxilic
C. lisina este un aminoacid diamino-monocarboxilic
D. serina este un aminoacid care conţine sulf
E. prolina este un aminacid care conţine o catenă heterociclică
99. Este incorect despre compuşii polihidroxicarbonilici:
A. fructoza este o cetohexoză şi reprezintă este cea mai dulce monozaharidă
B. glucoza este o aldohexoză numită şi zahăr din fructe
C. zaharoza este un diglucid nereducător care la hidroliză formează din α-glucoză şi β-fructoză
D. maltoza este un diglucid reducător care poate fi identificat cu reactivul Fehling
E. amidonul este un poliglucid care prin hidroliză acidă formează α-glucoză
100. Nu este o transfromare chimică corectă:
A. prin oxidare blândă din glucoză se obţine acid gluconic
B. prin reducerea fructozei se obţine manitol
C. prin hidroliza lactozei se obţin două molecule α-glucoză
D. prin reacţie cu acid fosforic din monoglucide se obţin esteri fosforici
E. prin hidroliză enzimatică din amidon se obţine maltoză

