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Subiectul 1         (20 puncte) 

Se considerӑ compuşii chirali X (C46H28) şi Y (C80H46). Ei se obţin prin urmӑtoarea schemӑ de reacţii: 

 
Compusul A este centrosimetric, E şi F reacţioneazӑ în raport de 1 / 1, iar E şi G se combinӑ în raport de 2 / 

1. 

Compuşii F şi G se obţin din derivaţi halogenaţi (H, respectiv I) cu formula generalӑ C12H10-nBrn prin reacţii 

de cuplare de tip Sonogashira cu HCC-SiMe3, urmate de deprotejarea grupӑrilor etinil. Compusul H este 

chiral şi are o barierӑ de racemizare micӑ. Dacӑ jumatate dintre atomii de Br din compusul I se înlocuiesc 

formal cu atomi de iod se poate obţine un compus chiral J în care bariera de racemizare este ridicatӑ.  

Se cere: 

I. Scrieţi formulele structurale ale compusilor A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, X, Y. (13 puncte) 

II. Care sunt stereoizomerii compuşilor X şi Y şi descriptorii stereochimici potriviţi pentru a preciza 

chiralitatea acestora. (2 puncte) 

III. Se considerӑ formarea de cӑtre compusul X cu 3-diizopropilmetil-1,2,4,5-tetrazina [3-(2’,4’-

dimetilpentan-3’-il)- 1,2,4.5-tetrazina] a unui complex de incluziune (gazdӑ-oaspete) cu stabilitate mare 

inclusiv în soluţie. Care sunt diferenţele aşteptate (altele decât modificarea poziţiei semnalelor) între 

semnalele obţinute pentru grupӑrile notate cu a, b, c, d, e, f, g în spectrele 1H RMN ale 3-diizopropilmetil-

1,2,4.5-tetrazinei libere şi a celei complexate de compusul X. (Dacӑ un semnal în 1H RMN are mai mult de 5 

picuri poate fi numit multiplet). (5 puncte) 

 
Pentru acest ultim punct formulaţi rӑspunsurile de maniera:  

Spectrul 1H RMN al 3-diizopropilmetil-1,2,4.5-tetrazinei libere pentru protonii grupӑrilor notate cu a-g 

conţine n semnale atribuite astfel: …….. 
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