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Test de evaluare sumativă tematică 

Alcani. Cicloalcani. Halogenoalcani 

“Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă!” 

Pierre de Coubertin 

Varianta - I 

1. Molecula de 2,3,3-trimetilhexan conţine atomi de carbon primari, secundari, terţiari, 

cuaternari în următorul raport: 

a) 4:3:2:0    b) 5:1:2:1   c) 5:2:1:1   d) 3:2:2:2 

2. Numărul izomerilor halogenoalcanici cu catena normală, avînd formula moleculară C5H11Br, 

este: 

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

3. Încercuiţi afirmaţiile corespunzătoare (A-adevărat, F-fals): 

A F pentanul se evaporă mai uşor ca 2-metilpentanul 

A F la dehidrogenarea catalitică a ciclohexanului se obţine benzen 

A F halogenoalcanii sunt solubili în alcool 

A F la arderea unui mol de propan se degajă 5 moli CO2 

A F  la 25°C neopentanul se află în stare gazoasă 

4. Scrie ecuaţiile reacţiilor. Stabileşte coeficienţii. Indică condiţiile desfăşurării reacţiei chimice 

dintre: 

a) acetat de sodiu şi hidroxid de sodiu 

b) 2-metilbutan şi clor 

c) cloroetan şi sodiu  

d) 1-bromobutan şi hidroxid de potasiu 

e)  ciclobutan şi oxigen 

5. Rezolvă problema: O hidrocarbură saturată, ce conţine un atom de carbon terţiar, formează la 

ardere 17,6 g de oxid de carbon (IV) şi 7,2 g apă. Densitatea relativă a vaporilor hidrocarburii 

faţă de aer este egală cu 2,414. Denumirea hidrocarburii este: 

a) metilpropan  b) ciclopentan c) metilciclobutan d) 1,2-dimetilciclopropan  

6.  Indică domeniile de utilizare pentru metan. 
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Test de evaluare sumativă tematică 

Alcani. Cicloalcani. Halogenoalcani 

“Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă!” 

Pierre de Coubertin 

Varianta - II 

1. Molecula de 2,2,3-trimetilhexan conţine atomi de carbon primari, secundari, terţiari, 

cuaternari în următorul raport: 

a) 4:3:2:0    b) 5:1:2:1   c) 5:2:1:1   d) 3:2:2:2 

2. Numărul izomerilor halogenoalcanici cu catena normală, avînd formula moleculară 

C4H9Cl, este: 

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

3. Încercuiţi afirmaţiile corespunzătoare (A-adevărat, F-fals): 

A F butanul se evaporă mai uşor ca 2-metilpentanul 

A F la dehidrogenarea hexanului se obţine ciclohexan 

A F halogenoalcanii sunt insolubili în apă 

A F la arderea unui mol de butan se degajă 4 moli CO2 

A F  la 25°C 2,2-dimetilpropan se află în stare gazoasă 

4. Scrie ecuaţiile reacţiilor. Stabileşte coeficienţii. Indică condiţiile desfăşurării reacţiei 

chimice dintre: 

a) carbura de aluminiu şi apă 

b) 2-metilpropan şi clor 

c) bromoetan şi sodiu  

d) 1-clorobutan şi hidroxid de potasiu 

e)  ciclopropan şi oxigen 

5. Rezolvă problema: O hidrocarbură saturată, cu catena neramificată are densitatea realtivă 

faţă de azot egală cu 2 şi conţine 14,3% hidrogen. Hidrocarbura este: 

a) butan  b) ciclbutan c) metilpropan d) metilciclopropan  

6. Indică domeniile de utilizare pentru triclorometan. 
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