
    Teste propuse pentru școala postliceală 

     Chimie anorganică 

1)Particulele fundamentale ale atomului poartă denumirea: 

a)protoni b)protoni și electroni c)protoni și neutroni d)protoni,neutroni 

și electroni 

2)Izotopii sunt specii atomice care au în nucleul atomic: 

a)același nr de protoni b)același nr de nucleoni c)același nr de neutroni 

d)același nr de electroni 

3)Poziția în tabelul periodic al elementului, care are 31 de e- în învelișul electronic: 

a)grupa 13(IIIA),perioada 3 b) grupa 13(IIIA),perioada 4 

c)grupa 14(IV A),perioada 3      d) grupa 14(IV A),perioada 4 

4)Sunt situate în aceeași grupă a tabelului periodic,elementele: 

a)Ca,Al  b)C,Si      c)Na,Al  d)S,Cl 

5)Formează molecule polare: 

a)CCl4     b)H2S     c)CO2 d)CL2 

6)Valența unui element este: 

a)o proprietate neperiodică    b)o proprietate fizică             c)o proprietate 

periodică d)o mărime care se exprimă în grame 

7)Cantitatea de hidroxid de sodiu care se obține în urma reacției sodiului cu 2 moli 

de H2O este: 

a)40 g     b)80g        c)100g d)120g 

8)Clorul reacționează la temperatura obișnuită cu: 

a)Fe b)K c)Mg d)Al 

9)O soluție este : 

a)un amestec eterogen de 2 substanțe b)un amestec eterogen de mai multe 

subtanțe       c)un amestec  eterogen de solid în lichid     d)un amestec omogen 

de 2 sau mai multe substanțe 

10)Izotopul cu nr de masă A=37 care are în nucleul atomic 17 neutroni,în învelișul 

electronic conține: 

a)20 electroni b)37 electroni c)17electroni d)54electroni 

11)Conțin același nr de atomi: 

a)1 g H și 32g O b)16g O și 24gC c)12g C și 2g H  d)1gH și 16gO 

12)Legătura dintre O și atomul unui alt element: 

a)are un caracter ce depinde de poziția elementului în tabelul periodic; 

b)este întotdeauna o legătură covalentă polară; 

c)este întotdeauna o legătură ionică; 

d)este întotdeauna o legătură covalentă nepolară 

13)Este corectă afirmația cu privire la compușii ionici: 



a)sunt volatili b)sunt acizi     c)se dizolvă în solvețti nepolari d)sunt 

electroliți în topitură 

14)Substanța cu caracter acid cel mai slab este : 

a)H2S b)HClO4 c)HNO3  d)H2SO4 

15)Apa : 

a)are la 100 de grade Celsius densitatea maximă  

b)are aceeași compoziție volumetrică și gravimetrică 

c)în stare solidă are structură afânată, cu geometrie hexagonală 

d)în stare solidă are structură afânată, cu geometrie tetraedrică 

16)Cantitatea de precipitat care se formează în reacția azotatului de Ag cu 175,5 g 

clorură de sodiu: 

a)3 moli b)1,5 moli c)2 moli  d)6 moli 

17)Din reacția clorului cu 11,2 g Fe rezultă o cantitate de sare egală cu: 

a)32,5g  b)25,4g  c)31,6g  d)34,5g 

18)Nr de moli de HCL  continuți în 100 cm3  soluție 0,1M sunt : 

a)10 b)1 c)0,1 d)0,01  

19)Substanțele ionice  se dizolvă în : 

a)benzen b)alcool c)sulfură de carbon d)apă 

20)Acidul azotic conține în procente de masă: 

a)2,127%H    b)1,587%H     c)29,787%O  d)29,787%H 

21)Seria care conține toate substanțele în stare de agregare solidă,la 20grade 

Celsius, este  : 

a)HCL,H2O,HF    b)F2,CL2,I2 c)S8,CaO,KCL d)CO2,N2,Br2 

22)Anionul Clˉ se identifică cu ajutorul: 

a)AgNO3 b)SO4
2-    c)Na+  d)CaO 

23)Oxigenul în reacție cu metalele formează: 

a)oxizi acizi b)oxizi neutri c)oxizi bazici d)alt tip de oxizi 

24)Prezintă caracter acid mai pronunțat decât H2SO4 : 

a)H3PO4 b)HCLO4 c)H4SiO4 d)CH3COOH  

25)Dintre substanțele CaO,Al2O3,Na2O,Cl2O7,este un oxid amfoter: 

a) Al2O3  b) Na2O  c) CaO  d) Cl2O7 

26)Soda caustică are formula chimică: 

a)Na2CO3 b)NaOH  c)NaCLO d)Na2SO4 

 

27)Volumul de H2(c.n) care rezultă din reacția Zn cu 0,5 kmoli HCl: 

a)11,2m3  b)22,4dm3  c)5,6m3 d)0,112m3 

28)Apa reacționează la încălzire cu : 

a)Na b)Mg c)Cl2 d)K 

29)Este corectă relația dintre structura învelișului electronic, poziția elementului 

chimic în tabelul periodic: 



a)elementele dintr-o grupă a tabelului periodic  au aceeași configurație electronică  

b)elementele din aceeași perioadă diferă de elementul precedent prin electronul de 

valență 

c)nr electronilor de pe ultimul strat indică nr perioadei 

d)nr de straturi electronice coincide cu nr perioadei 

30)Elementele care conțin un electron pe ultimul strat sunt: 

a)Li si Mg b)Ca si Na c)Na si Mg  d)K si Na 

31)Elementele sunt așezate în ordinea creșterii caracterului lor nemetalic în 

varianta: 

a)O,N,F b)F,N,O c)F,O,N  d)N,O,F 

32)Dintre elementele chimice Mg,Al,B si S sunt situate în aceeași grupă a tabelului 

periodic : 

a)Mg si Al b)B si S        c)Mg si S     d)Al si B 

33)Clorul formează molecule diatomice ;afirmația corectă este : 

a)cei 2 atomi de clor din moleculă se leagă prin legătură ionică 

b)legătura dintre cei 2 atomi de clor este covalentă dublă  

c)legătura dintre cei 2 atomi de clor este covalentă nepolară 

d)moleculele de clor sunt molecule polare 

34)Șirul de substanțe care conține substanțele numai cu legături covalente: 

a)H2,O2,NH3 b)NaCl,H2O,O2       c)NaOH, H2,H2O         d)CaO,NH3,O2 

35)Clorura de sodiu(sare gemă) este o substanță importantă pentru industria 

chimică ;alegeti afirmația corectă : 

a)clorura de sodiu cristalizează în rețea moleculară; 

b)în clorura de sodiu se stabilesc legături covalente între atomi; 

c)clorura de sodiu nu se dizolvă în apă  

d)cristalele de clorură de sodiu se sfărâmă la lovire 

36)Soda caustică: 

a)are formula chimică NaO(OH) 

B)nu este solubilă în apă  

c)reacționează cu Zn formând Na2[Zn(OH)4] și H2 

d) nu reacționează cu HCl 

37)Apa reprezintă trei sferturi în suprafața globului terestru;este corectă afirmația: 

a)la solidifcare volumul apei crește 

b)densitatea apei nu depinde de starea ei de agregare 

c)apa în stare de vapori este formată de ioni 

d)apa reacționează cu toate metalele 

38)HCl este un gaz incolor cu miros înțepător, iritant,solubil in apă. Este corectă 

afirmația: 

a)în reacția cu metalele  formeaza oxizi și H2 

b)nu reacționează cu bazele 



c)produsul reacției dintre HCl si amoniac este o bază 

d)identificarea HCl se face cu o soluție de azotat de Ag 

39)Sunt solubile in apă: 

a)substanțele organice cu molecule nepolare 

b)gazele rare,deoarece au molecule nepolare 

c)substanțele ionice si substanțele cu molecule polare 

d)metalele 

40)Din 25g piatră de var s-au obținut 12g var nestins; puritatea pietrei de var: 

a)14%  b)86%  c)12%     d)nu poate fi determinată 

41)Legătura covalentă triplă există în molecula: 

a)CO2  b)H2O  c)N2    d)NH3 

42)La introducerea clorului în apă nu se poate obține: 

a)o soluție de clor b)HCl c)apa de clor d)HOCl 

43)La dizolvarea acidului sulfuric: 

a)se toarnă apa în acid b)se toarnă acid în apă  c)se încălzește apa și apoi se 

toarnă acid în apă                              d)se procedează indiferent 

44)Identificarea ionilor sulfat  se face cu o soluție de: 

a)BaCl2  b)NaCl  c)HNO3  d)KNO3 

45)Substanța care prezintă cea mai mică solubilitate în apă este : 

a)zahar b)NaCl        c)AgCl d)NaOH   

46)Pot coexista în soluție apoasă: 

a)Al(OH)3 si soda caustică                        b)soda de rufe si soda caustică 

c)CuSO4 si soda caustică                          d)HCl si soda de rufe 

47)Clorul: 

a)în reacția cu Fe formează FeCl₂; 
b)are miros sufocant,în cantități mari poate provoca moartea; 

c)este format din molecule Cl₂ polare; 

d)nu are proprietăți de dezinfectant pentru apa potabilă. 

48) Grafitul: 

a)este incolor; 

b)în rețeaua cristalină,fiecare atom este înconjurat tetraedric de alti 4 atomi de 

carbon; 

c) clivează ; 

d)are duritate mai mare decat a diamantului. 

49) Formula chimică Na₂S reprezintă: 

a)sulfura de sodiu; b)sulfit de sodiu; c)sulfat de sodiu;  d)sulfat acid de 

sodiu. 

50) Dizolvarea unei substanțe chimice in apă: 

a)este un process ireversibil           b)respectă legea lui Avogadro   

c)conduce la formarea de compuși greu solubili   



d)poate decurge cu absorbție sau degajare de căldură. 

51) Sucul intestinal conține HCl în concentrație de 10⁻⁸ mol/L;masa de HCl 

existent în 300g suc intestinal(densitatea=1g/cm³): 

a)109,5 · 10⁻⁸  grame;       b)1,095 · 10⁻⁷  grame; c)7,3 grame; d)1,095 · 10⁻¹ 
grame. 

52) În apă se dizolvă: 

a)soda cristalizată;  b)sulfura de carbon; c)tetraclorura de carbon;

 d)grafitul 

53).Se consideră că aerul conține în procente volumetrice 20% O₂ și 80% N₂ ( 
c.n).;cantitatea de oxigen din 200 L aer este: 

a)40,25 grame     b)44,48 grame        c)57,14 grame      d)28,56 grame 

54)Nr. electronilor de pe ultimul strat al unui atom este egal cu: 

a)nr. grupei b)nr perioadei      c)sarcina nucleară     d)nr atomic 

55)Varul stins are formula chimică: 

a)Ca(OH)2 b)CaO       c)CaCO3 d)CaCl2 

 

 

Raspunsuri-teste de chimie anorganica 

 

1=d 

2=a 

3=b 

4=b 

5=b 

6=c 

7=b 

8=b 

9=d 

10=a 

11=d 

12=a 

13=d 

14=a 

15=c 

16=a 

17=a 

18=d 

19=d 

20=b 

21=c 

22=a 

23=c 

24=b 

25=a 

26=b 

27=c 

28=b 

29=d 

30=d 

31=d 

32=d 

33=c 

34=a 

35=d 

36=c 

37=a 

38=d 

39=c 

40=b 

41=c 

42=d 

43=b 

44=a 

45=c 

46=b 

47=b 

48=c 

49=a 

50=d 

51=b 

52=a 

53=c 

54=a 

55=a 

 

 



Chimie organică 

1)Din alcooli se obțin compuși nesaturați prin reacția de: 

a)esterificare;         b)eterificare       c)deshidratare     d)oxidare 

2)Care dintre hidrocarburi nu se poate oxida cu oxigen atomic [O] : 

a)alcani b)alchene c)alchine d)arene 

3)Alchilarea Friedel-Crafts a arenelor  nu se poate realiza cu : 

a)alcani b)alchene c)alcooli d)compusi halogenați alifatici 

4)Acilarea aminelor nu se poate realiza cu: 

a)acizi carboxilici b)cloruri acide         c)anhidride acide       d)esteri 

5)Acidul monocarboxilic saturat cu 8,1%H este: 

a)acidul formic       b)acidul acetic    c)acidul propanoic d)acidul n-

butanoic 

6)Hidroliza compusilor halogenați se realizează în mediu: 

a)acid  b)bazic  c)neutru d)enzimatic 

7)Numărul maxim de atomi de hidrogen se găsește, pentru acelasi nr de carbon în : 

a)alcani  b)alchene c)alchine  d)arene 

8)O hidrocarbură cu M=70 g.mol -1, ce conține 14,28% H are formula moleculară: 

a)C4H10  b) C5H10  c) C5H12  d) C5H8  

9) Un alcool monohidroxilic cu M=74g-mol-1 ce conține 64,86 %C are formula : 

a)C3H8o  b)C4H8O   c)C4H10O d)C5H12O 

10)La câte clase de hidrocarburi aciclice aparține formula generală CnH2n-6? 

a)1 b)2 c)3 d)4 

11)O arenă mononucleară cu M=106g.mol-1 are formula moleculară: 

a)C7H8   b)C8H8  c)C8H10  d)C9H12 

12)Grupei funcționale “amino” îi sunt caracteristice reacțiile de: 

a)adiție      b)subtituție    c)eliminare   d)oxidare 

13)Sunt izomeri de funcțiune dacă au același nr de atomi de C si H: 

a)alcooli cu alchene b)amine cu aminoacizi     c)acizi cu esteri  d)aldehide 

cu cetone 

14)Tetraclorura de carbon se folosește ca : 

a)anestezic  b)solvent  c)insecticid d)agent frigorific 

15)Sunt solide(c.n) ambele componente ale  amestecului : 

a)etilbenzen,glicerina  b)n-butan,tetraclorura de C c)glucoza,naftalina 

d)amidon,etanol 

16)Cis-2-butena si trans-2-butena sunt: 

a)izomeri de poziție b)anomeri c)izomeri geometrici d)omologi 

17)Dintre formulele date corespunde formulei moleculare a unui alcan : 

a)C2H6 b)C3H6 c)C4H6 d)C6H6 

18)Sunt solubile în apă ambele componente ale amestecului: 



a)etan,etanol b)acetilena,benzen c)metanol,acid acetic d)glicerina,naftalina 

19)Acidul gras saturat cu 16 atomi de C în moleculă se numește acid…: 

a)acetic  b)oleic        c)palmitic    d)stearic 

20)Toluenul si etil benzenul sunt: 

a)izomeri de catenă b)izomeri de poziție c)omologi d)anomeri 

21)Dintre substanțele următoare,compusul cu temperatura de topire cea mai mare 

este: 

a)benzenul          b)metanul  c)metanolul d)alfa-alanina 

22)Sunt insolubile în apă ambele componente ale amestecului: 

a)celuloza,etanol b)etilamina,glucoza c)glicerina,benzen d)toluen,n-hexan 

23)Valența carbonului în molecula etanului este: 

a)I b)II c)III d)IV 

24)Dintre următoarele substanțe, prezintă punctul de topire cel mai ridicat: 

a)etandiolul b)glicina  c)glicerina d)acidul etanoic 

25)Compusul care poate corespunde formulei moleculare  C4H10 este: 

a)butina b)2-metilpropan        c)2-metilbutan d)1-butena 

26)Soluția slab bazică de KMnO4 nu este decolorată de amestecul urmatoarelor 

substanțe: 

a)C2H2  si C2H6 b)C2H4 si CH4 c)C2H6 si CH4 d)C2H2 si C2H4 

27)1,2,3 propantriolul poate fi denumit și : 

a)alcool tripropilic b)glicol c)glicerina        d)glicocol 

28)Legăturile din molecula metanului sunt orientate spațial, conferind o geometrie 

a)liniară b)tetraedrică        c)trigonală d)rombică 

29)Pielea sintetică se obține din monomerul vinilic , rezultat prin reacția acetilenei 

cu : 

a)H2     b)HCl  c)HCN   d)CH3COOH 

30)În reacțiile de adiție, în molecula alchenelor: 

a)Se rup legăturile C-H; b)Se desfac legăturile C=C; c)Se rup legăturile C-C; 

d)sunt corecte toate afirmațiile. 

31)Prin hidroliza bazică a grăsimilor rezultă : 

a)săpun si glicerină; b)un detergent anionic  c)numai săpun d)numai 

glicerină 

32)Amidonul este: 

a)o dizaharidă; b)o monozaharidă; c)o polizaharidă; d)un aminoacid. 

33)Aminoacizii sunt produși de hidroliză ai: 

a)polizaharidelor;    b)proteinelor; c)celulozei; d)amidonului. 

34)Reacția carbidului cu apa se folosește pentru a prepara: 

a)gaz de sinteză; b)dioxid de carbon; c)acetilenă;    d)etenă. 

35)Formula moleculară a etanolului este: 

a)C2H2O  b)C2H4O c)C2H6O d)C2H6O2 



36)Prin polimerizarea etenei se obține polietena cu M=42000g/mol;  gradul de 

polimerizare este: 

a)100;  b)200;  c)1500;  d)2100. 

37)Prin reacția acetilenei cu apa rezultă: 

a)alcool etilic;  b)etanal; c)acetonă; d)acid acetic. 

38)Catalizatorii folosiți pentru  obținerea etanului din acetilenă sunt: 

a)Pd/Pb2+ b)Pt c)Pb2+ d)Ni fin divizat 

39)Adiția apei la etenă se face în industrie: 

a)H3PO4/Al2O3;250-3000C;70-80 atm;        b)la temperatură și  presiune normală;  

c)la temperatură și presiune ridicată;        d)este imposibil.  

40)La oxidarea cu K2Cr2O7/H2SO4 nu reacționează : 

a)alcoolii secundari  b)diolii c)alcolii terțiari d)alcoolii primari  

41)Reacționează cu HCL : 

a)benzenul     b)etena  c)etanul  d)metanul  

42)Prin reacția de deshidratare a alcoolului etilic rezultă: 

a)ester       b)alchenă    c)alchină       d)acid organic 

43)Dintre următoarele substanțe se folosește ca anestezic: 

a)CH3Cl b)CCl2F2 c)CCl4      d)CHCl3 

44)Alchina cu masa moleculară M=26g/mol este : 

a)propina  b)butina c)etina      d)pentina 

45)Amidonul este: 

a)o proteină           b)un aminoacid c)o polizaharidă d)o dizaharidă 

46)Prin monoclorurarea catalitică a benzenului se obține: 

a) clorura de benzil  b)monoclorobenzen c)hexaclorociclohexan     

d)clorura de benziliden  

47)Atomii de C din molecula etanului sunt: 

a)secundari b)terțiari c)cuaternari  d)primari 

48)Reacționează cu HBr: 

A)butanul  b)propena c)metanul d)benzenul 

49)Dintre compușii de mai jos, formeaăa acetat de metil prin reacție cu acidul 

acetic: 

a)metanolul    b)metanul   c)etanolul   d)etina 

50)Din alcoolul etilic se poate obtine acid etanoic printr-o reacție de: 

a)eliminare intramoleculară  b)eliminare intermoleculară  c)adiție de apă        

d)oxidare 

51)Apa de brom se decolorează dacă prin ea se barbotează : 

a)metan b)ciclobutan      c)propan    d)acetilena 

52)Prin adiția unei molecule de brom la o moleculă de hidrocarbură se obține 1,2-

dibromoetan. Hidrocarbura este: 

a)1-pentena       b)etena    c)etanul d)etina 



53)Conține in moleculă atomi de C secundari: 

a)acetilena   b)etena           c)benzenul  d)metanul 

54)Dintre următoarele substanțe,compusul care are temperatura de fierbere cea mai 

scăzută este: 

a)metanul b)glicerina c)benzenul d)etanolul  

55)Săpunul de sodiu se folosește ca : 

a)pastă adezivă   b)agent de spălare     c)unsoare consistentă d)solvent organic 

56)Propanul formează prin monoclorurare fotochimică derivați clorurați în număr 

de: 

a)1 b)2 c)3 d)4 

57)Adiția acidului bromhidric la1-butenă conduce majoritar la: 

a)1-bromobutan b)2-bromobutan c)1-bromobutena d)2-bromobutena 

58)În molecula nitrobenzenului,raportul atomic  C:H:N:O este: 

a)6:5:1:2 b)6:6:1:2 c)6:5:2:1 d)6:6:2:1 

59)Formula moleculară C5H10 corespunde : 

a)pentanului b)pentinei  c)izobutenei  d)izopentenei 

60)Naftalina este: 

a)acid carboxilic b)arena dinucleară    c)alcool saturat  d)tioaminoacid 

61) Prin fermentația alcoolică a glucozei rezultă: 

a)etanol;          b)propanol;       c)butanol;       d)metanol 

62)Alchena cu masa molară 56 este: 

a)etena;       b)propena;       c)izobutena;     d)pentena 

63)Glucoza este o : 

a)aldoză ;       b)cetoză ;       c)heptoză ;         d)trioză 

64)Etena prezintă aceeași formulă brută cu: 

a)etanul ;         b)etina ;            c)etanolul ;          d)propena 

65)Numărul alcoolilor cu f.m. C4H10O  este egal cu: 

a) 3 ;          b) 4 ;              c) 5;         d) 2 

66)Benzenul se alchilează cu : 

a)propena ;              b)propan ;            c)propina ;            d)propanona 

67)Trinitratul de glicerină are un conținut procentual masic de : 

a)63,43%C ;                  b)15,86%H ;              c)2,20%O ;            d)18,5%N 

68)La arderea metanului se formează un amestec de CO2 si H2O în raport molar 

de : 

a)1 :1 ;               b)1 :2 ;          c) 1 :3 ;             d)2 :1 

69)Amidonul si celuloza sunt: 

a)proteine b)peptide c)oligozaharide d)polizaharide 

70)Cauciucul natural este: 

a)un acid carboxilic b)un compus macromolecular c)un compus hidroxilic  

d)un compus cu funcțiuni mixte 



71)Prin reacția acetilenei cu H2O(HgSO4/H2SO4) se formează: 

a)acid etanoic b)alcool etilic c)etanal d)metanal 

72) 1,2 - etandiolul se numeste și: 

a)glicerida b)glicerina c)glicol        d)glicocol  

73)Reacția acidului etanoic cu KOH(aq) este o reacție de: 

a)adiție b)esterificare c)izomerizare d)neutralizare 

74)Acidul benzoic este un acid: 

a)alifatic b)aromatic c)dicarboxilic d)gras 

75)Glucoza formează în reacția cu reactivul Fehling: 

a)hidroxid de Cu(I)  b)Hidroxid de Cu(II) c)oxid de Cu(I)    d)oxid 

de Cu(II) 

76)Alchina cu un singur atom de carbon terțiar în moleculă este: 

a)acetilena b)2-pentina c)3-metil-1-butina  d)1-butina 

77)Valența atomului de oxigen în molecula propanolului este: 

a)I b)II c)III d)IV 

78)Oxidarea glucozei cu reactiv Tollens conduce la: 

a)oxid cupric b)acid glutamic c)oglinda de argint d)hidroxid cupric 

79)Dintre următoarele subtanțe ,prezintă proprietăți tensio-active: 

a)propanolul  b)acidul glutamic c)stearatul de sodiu d)acidul oleic 

80)În reacția acidului etanoic cu oxid de calciu se formează: 

a)metanoat de Ca b)etanoat de Ca c)hidroxid de Ca d)carbonat de Ca 

81)Prezintă punctul de fierbere cel mai ridicat: 

a)propanul b)propena c)1-propanolul     d)1,2,3-propantriolul   

82)Dintre formulele date,corespunde formulei moleculare a unei alchine : 

a)C2H6         b)C3H6           c)C4H6       d)C5H10 

83)Valența atomului  de azot în acrilonitril este: 

a)I b)II c)III d)IV  

84ÎIn condiții normale,sunt ambele substanțe lichide : 

a)metanolul si glicerina b)butanul si valina c)glucoza si naftalina  

d)amidonul si etanolul 

85)Acidul glutamic conține în moleculă: 

a)3 legături duble b)2 grupe amino c)2 grupe carboxil    d)4 atomi de C 

86)Hidrocarbura care are în structură 3 atomi de C primari este: 

a)izobutanul  b)2-butena c)1-butina d)toluenul 

87)Dintre următoarele hidrocarburi formează alcool etilic prin reacția cu 

H2O(H2SO4): 

a)etena b)etina  c)propena d)2-butina 

88)Reprezintă al 3-lea termen din seria de omologi din care face parte : 

a)acidul acetic  b)1-butina c)etanolul d)propena 

89)Acidul gras saturat cu 18 atomi de C în moleculă se numește acid..: 



a)acetic b(oleic     c)palmitic   d)stearic 

90)Dintre următoarele substanțe compusul cu temperatura de topire cea mai mare 

este: 

a)acidul formic b)glicina c)metanolul     d)toluenul 

91)Alcanul ce conține 19 legături covalente este: 

a)C4H10      b)C5H10 c)C6H14          d)C7H14 

92)Prin oxidarea etanolului cu o soluție acidă de KMnO4 se obține: 

a)acid monocarboxilic b)acid dicarboxilic      c)o aldehidă    d)o cetonă 

93)Catena butinei este: 

a)aciclică saturată b)acicliă nesaturată c)ciclică saturată d)ciclică 

nesaturată 

94)Dintre formulele date,corespunde formulei moleculare a unei alchene  : 

a)C2H6     b)C3H6 c)C4H6        d)C5H12 

95)Valența atomului de C în molecula etinei este:  

a)I  b)II c)III d)IV  

96)Are în structură numai atomi de C primari: 

a)acetona b)acidul propanoic  c)clorura de vinil d)etanolul  

97)Prin adiția clorului la propină se formează: 

a)2-cloropropena b)1,2-dicloropropena c)2,2-dicloropropan  

d)1,1,2,2-tetracloropropan   

98)Formula moleculară care corespunde unui acid monocarboxilic este: 

a)C3H4O2 b)C3H6O c)C2H2O4 d)C4H6O 

99)În molecula proteinelor,unitățile de aminoacid sunt legate printr-o legatură 

peptidică: 

a)-CO-NH- b)-CO-NH2 c)-NH-OH d)-NH2-OH 

100)Formula moleculara C12H22O11 poate corespundei unei: 

a)monozaharide b)dizaharide  c)polizaharide d)proteine 

101)Alcanul cu un atom de carbon cuaternar este: 

a)izobutanul  b)neopentanul c)n-hexanul   d)n-heptanul 

102)Prin reacția alchinelor cu H2O(HgSO4/H2SO4) rezultă: 

a)aldoze  b)cetoze c)compusi carbonilici d)compusi carboxilici 

103)Cauciucul natural este : 

a)aromatic b)ciclic        c)elastomer     d)rigid 

104)Amidonul se identifică cu o soluție de : 

a)HCl  b)Brom  c)Clor  d)Iod 

105)Prin eliminarea unei molecule de apă între 2 molecule de aminoacid se 

formează o legătură: 

a)esterică b)eterică c)de hidrogen      d) peptidică 

106)Dintre următoarele alchene , formează alcool primar prin adiția apei: 

a)2-metil-1-butena  b)2-metil-2-butena  c)etena d)propena 



107)Dehidrobromurarea  2-bromobutanului este o reacție de: 

a)adiție b)eliminare  c)izomerizare d)substituție 

108)Este monomer vinilic: 

a)cloroetanul b)cloroetena  c)etina d)propina 

109)Acidul acetic reacționează cu: 

a)acidul carbonic b)argintul c)hidroxidul de sodiu d)sulfatul de potasiu 

110)Aminoacizii intră în componenta: 

a)amidonului b)celulozei      c)proteinelor d)zaharozei 

111)Hidrocarbura care are în structură 2 atomi de carbon primari este: 

a)izobutanul  b)2-butena c)1-butina d)toluenul 

112)Sunt compuși solubili în apă: 

a)etina si alcoolul etilic           b)propena si izopropilbenzenul 

c)butanul si alcoolul butilic         d)benzenul si toluenul 

113)Acidul salicilic este un: 

a)aminoacid  b)hidroxiacid     c)acid dicarboxilic     d)acid gras 

114)Moleculele de săpun se asociază în apă sub formă de : 

a)amfioni b)micelii c)monomeri  d)dimeri 

115)Valina într-o soluție acidă , cu pH = 2 , se prezintă sub formă de : 

a)amfion  b)anion c)cation d)moleculă neutră 

116)Alcanul cu un atom de carbon terțiar este: 

a)izopentanul  b)neopentanul c)n-hexanul  d)n-heptanul 

117)Hidrocarbura cu un singur atom de carbon primar este: 

a)1-hexena  b)2-hexena      c)2-butena         d)izobutena 

118)Numărul de tripeptide izomere ce se pot obține din glicină,alanină și valină , 

fără izomeri optici,este: 

a)3 b)4 c)5 d)6 

119)În condțtii normale , sunt solide: 

a)etanul si glicerina  b)pentanul si cloroformul        c)alanina si naftalina                

d)metanolul si zaharoza 

120)Esterii se obțin din reacția acizilor carboxilici cu: 

a)acizi grași   b)aldehide  c)cetone  d)alcooli 

121)Conține un atom de carbon nular: 

a)etanolul  b)glucoza  c)acetatul de etil  d)acetatul de metil 

122)Dintre următorii compuși , este alcool: 

a)cisteina  b)glicolul  c)glicina  d)naftalina 

123)Glicerina este un: 

a)alcool terțiar  b)alcool polihidroxilic     c)aminoacid  d)acid 

tricarboxilic 

124)Volumul de aer (c.n.)cu 20% O2(procente volumetrice), consumat la arderea 

unui mol de metan este: 



a)22,4 l  b)44,8 l c)224 l  d)448 l 

125)Sunt solubile în apă substanțele din grupul: 

a)propanolul si acidul propanoic       b)etanul si metanolul 

c)propena si glicina               d)zaharoza si celuloza 

126)Prin hidroliza enzimatică a amidonului se obține: 

a)zaharoza  b)glucoza  c)fructoza  d)celuloza 

127)Prezintă izomerie de poziție: 

a)propanul   b)propina  c)propanolul         d)acidul etanoic 

128)Este o substanță solidă în condiții standard: 

a)etena  b)etanolul  c)acidul aminoacetic d)etanul 

129)Hidrocarbura cu un atom de carbon cuaternar este: 

a)n-pentanul  b)izopentanul  c)1-pentena  d)1-pentina 

130)Puterea de spălare a unui săpun depinde de natura acidului gras și de natura 

ionului: 

a)amoniu b)hidroxid                c)metalic       d)nemetalic 

131)Prin oxidarea glucozei cu reactiv Fehling se formează: 

a)acid glutamic b)dioxid de carbon c)oglinda de argint      d)un precipitat rosu 

132)Formula moleculară C4H10 corespunde: 

a)butanului   b)butenei c)izobutenei  d)butanolului 

133)n-pentanul si izopentanul formează aceiași produși în reacția de : 

a)ardere b)cracare  c)dehidrogenare  d)monohalogenare 

134)Glicerina este un alcool: 

a)ciclic  b)monohidroxilic  c)saturat  d)terțiar 

135)Acidul izobutiric prezintă aceeași formulă moleculară ca și: 

a)acidul butanoic            b)alcoolul t-butilic 

c)butiratul de etil            d)butiratul de metil 

136)Sunt compuși solubili in apă: 

a)etina si alcoolul etilic                   b)propena si izopropilbenzenul 

c)butanul si alcoolul butilic            d)benzenul si toluenul 

137)Este monomer vinilic: 

a)C2H5O b)C4H6O2 c)C2H4Cl d)C3H4N  

138)Decurge conform legii lui Markovnikov adiția HCl la: 

a)propenă  b)2-butenă  c)2,3-dimetil-2-butenă d)3-hexenă 

139)Prin oxidarea alcoolului etilic cu soluție de KMnO4/H2SO4 se obțin: 

a)etanal b)acid etanoic     c)propanal   d)propanona 

140)Atomul de carbon care își completează toate covalențele cu atomi de carbon 

este: 

a)primar b)secundar  c)tertiar d)cuaternar 

141)Alcanul ce prezintă 2 izomeri de catenă are numărul atomilor de carbon egal 

cu: 



a)3 b)4 c)2 d)1 

142)Moleculele monomerului si polimerului PVC  au: 

a)aceeași formulă brută                   b)același grad de polimerizare 

c)aceeași masă moleculară             d)aceleași proprietăți 

143)Reacția de esterificare a acidului acetic cu etanolul decurge cu formare de: 

a)etanoat de etil b)metanoat de propil c)metanoat de izopropil      

d)propanoat de metil 

144)În structura amfionică a unui aminoacid se află o grupă cu caracter bazic si o 

grupă cu caracter acid, respectiv: 

a)-COOˉ si –N+H3                 b)-COOH si –NH2 

c)COOˉ si –NH2                    d)COOH si –N+H3 

145) Rezultă CO2 si H2O în raport molar de 2:3îin cazul arderii unui mol de : 

a)butan b)propină c)benzen d)etanol 

 

 

 

Răspunsuri – teste de chimie organică  

 
1=c 

2=a 

3=a 

4=d 

5=c 

6=b 

7=a 

8=b 

9=c 

10=a 

11=c 

12=b 

13=c 

14=b 

15=c 

16=c 

17=a 

18=c 

19=c 

20=c 

21=d 

22=d 

23=d 

24=b 

25=b 

26=c 

27=c 

28=b 

29=b 

30=b 

31=a 

32=c 

33=b 

34=c 

35=c 

36=c 

37=b 

38=d 

39=a 

40=c 

41=b 

42=b 



43=d 

44=c 

45=c 

46=b 

47=d 

48=b 

49=a 

50=d 

51=d 

52=b 

53=b 

54=a 

55=b 

56=b 

57=b 

58=a 

59=d 

60=b 

61=a 

62=c 

63=a 

64=d 

65=b 

66=a 

67=d 

68=b 

69=d 

70=b 

71=c 

72=c 

73=d 

74=b 

75=c 

76=d 

77=b 

78=c 

79=c 

80=b 

81=d 

82=c 

83=c 

84=a 

85=c 

86=a 

87=a 

88=b 

89=d 

90=b 

91=c 

92=a 

93=b 

94=b 

95=d 

96=d 

97=d 

98=a 

99=a 

100=b 

101=b 

102=c 

103=c 

104=d 

105=d 

106=c 

107=b 

108=b 

109=c 

110=c 

111=b 

112=a 

113=b 

114=b 

115=c 

116=a 

117=a 

118=d 

119=c 

120=d 

121=d 

122=b 



123=b 

124=c 

125=a 

126=b 

127=c 

128=c 

129=d 

130=c 

131=d 

132=a 

133=a 

134=c 

135=a 

136=a 

137=b 

138=a 

139=b 

140=d 

141=b 

142=a 

143=a 

144=a 

145=d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


