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Principalele clase de compuşi organici 

Denumirea clasei 

 

Formula generală Zona reactivă/Grupa funcţională Nomenclatură (sufix/prefix) 

Alcani 

 

R-H sau CnH2n+2 legături simple - an 

Cicloalcani 

 

CnH2n catenă  ciclică ciclo - 

Alchene 

 

CnH2n o legătura dublă - enă 

Alcadiene 

 

CnH2n-2 două legături duble - dienă 

Alchine 

 

CnH2n-2 o legătura triplă - ină 

Arene CnH2n-6  sau Ar-H nucleu aromatic -o (orto, 1,2), -m(meta, 1,3), p 

(para, 1,4) poziţia substituenţilor 

urmat de benzen 

Halogenoalcani 

 

R-X -X halo- 

Alcanoli (Alcooli) 

 

R-OH sau CnH2n+1OH -OH (hidroxil) -ol 

Polioli R-(OH)n  adăugarea sufixelor 

„diol”, „triol”, etc. la 

numele hidrocarburii 

Fenoli 

 

Ar-OH   
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Alcoxialcani (Eteri)  R-O-R sau R-O-R’ -O- (oxi) denumirile 

radiofuncţionale se 

alcătuiesc prin citarea 

denumirii radicalilor R şi 

R' în ordine alfabetică, 

apoi a termenului eter 

Alcanali (Aldehide) R-CH=O sau  -CH=O (carbonil) 

 

 

-al 

Alcanone (Cetone) 

 

R-CO-R sau R-CO-R’ >C=O (carbonil) -onă 

Acizi alcanoici 

(Acizi carboxilici) 

R-COOH -COOH (carboxil) acid  ..... oic 

 

Alchilalcanoaţi 

(Esteri) 

 

R-COO-R sau R-COO-R’, 

CnH2nO2 

 

-O-CO- (oxicarbonil) 

 

...... oat de R 

Nitroalcani 

(Nidroderivaţi) 

R-NO2 -NO2 (nitro) adăugarea prefixului 

„nitro-„ la numele 

compusului de bază 

 Amine R-NH2, Ar – NH2 -NH2 (amino) citarea substutuenţilor în 

ordine alfabetică înaintea 

sufixului „-amină” 

Grăsimi  CH2 – O-CO-R 

│ 

CH – O- CO- R 

│ 

CH2 – O- CO- R 

-   

Zaharide (glucide, 

hidraţi de carbon) 

Cm(HOH)n -  - 

Aminoacizi 

 

 

 

H2N – CH- COOH 

             │ 

             R
' 

-NH2 (amino) şi -COOH (carboxil) acid poziţia grupei 

amino, denumirea 

radicalilor ...oic 
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Principii ale nomenclaturii sistematice 

 Analizînd formula de structură a substanţei, se alege cea mai lunga catenă a atomilor de carbon şi se numerotează atomii, 

începînd de la capătul, unde-i mai aproape ramificaţia (grupa funcţională sau legătura multiplă). 

 Locul substituentului e însemnat cu cifra corespunzătoare. Ordinea substituenţilor denumiţi ca prefix este cea alfabetică. 

 Funcţiunile organice sunt menţionate în ordinea priorităţii lor: acizi carboxilici, esteri, halogenuri de acizi, amide, nitrili, 

aldehide, cetone, alcooli, amine, derivaţi halogenaţi, hidrocarburi. 

Proteine [- NH- CH- CO-]n 

             │ 

             R
' 

-  - 

Anhidride  -  anhidrida     .....oică 

Nitrili R-C≡N - C≡N(ciano) 

 

 

adăugarea sufixului 

„nitril” la numele 

hidrocarburii, care 

include şi atomul de 

carbon din grupa - CN 

 

Amide 

 

 

-   

.... amidă 


