
 

 

 
 
  

Lucrarea de faţă se adresează elevilor de liceu care doresc să aproufundeze studiul chimiei 
organice şi care se pregătesc pentru concursurile de chimie, pentru examenul de bacalaureat şi 
pentru admiterea in învăţământul superior, şi facultăţile care au ca disciplină de concurs chimia. 

In secvenţa „Reţineţi" sunt prezentate succint cele mai importante informaţii referitoare la 
compuşii, organici studiaţi. Sunt cuprinse şi conţinuturi care nu sunt prevăzute in programele de 
chimie in vigoare, dar care sunt întâlnite la concursurile şcolare de chimie. 

Secvenţa „Aplicaţii" cuprinde probleme si teste cu diferite grade de dificultate. Aplicaţiile 
se adresează atât elevilor care doresc să se iniţieze in studiul chimiei organice, cât şi  elevilor care se 
pregătesc pentru performanţă. 

Testele tip A presupun alegerea unuia sau a mai multor răspunsuri corecte din mai multe 
variante formulate. Testele tip B presupun alegerea unui singur răspuns corect din patru sau cinci 
variante formulate. Pentru testele tip (no ta rea răspunsurilor corecte se face astfel; 

A. dacă sunt corecte răspunsurile 1,2,3; 
B. dacă sunt corecte răspunsurile 1 şi 3; 
C. dacă sunt corecte răspunsurile 2 şi 4: 
D. dacă este corect răspunsul 4; 

                 E. dacă toate cele patru răspunsuri sunt corecte. 
Capitolele 19, 20, 21 şi 22 pot fi utilizate la alcătuirea conţinuturilor unor cursuri 

opţionale de chimie - CDS. 
Ultimul capitol cuprinde o selecţie de teste şi probleme date în ultimii ani la olimpiadele de 

chimie, fazele judeţene şi naţionale. 
In ultima partea a lucrării, sunt prezentate răspunsurile la problemele şi testele propuse şi 

unele indicaţii de rezolvare, oferind elevilor posibilitatea de a-şi verifica propriile rezolvări. 
“Chimia, organică pentru liceu - sinteze, probleme, teste" reprezintă o modestă încercare 

de a pune la dispoziţia celor interesaţi un instrument de lucru eficient care să încurajeze efortul de a 
înţelege structura şi comportamentul chimic al substanţelor organice. 
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