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Õpilane sai ainete A, B ja C segu, mille ta lahustas dimetüüleetris (vt Joonis 1). Seejärel 

lisas ta segule naatriumbikarbonaadi lahust ning seejärel eetrit (I) ja vett (II). Kui lisada 

eetrit (I) ja naatriumhüdroksiidi lahust ning seejärel eetrit kuumutada (III) kuni selle 

aurustumiseni, saadakse jälle aine A. Tekkinud ühend E on vesilahuses (IV). Sellele 

lisatakse HCl happelise lahuse saamiseni. Reaktsiooni tulemusel sadeneb aine B (C10H8O), 

mis reageerib benseendiasooniumi sooladega. Paralleelselt tekib ühendi D vesilahus, 

millele lisatakse kontsentreeritud HCl lahust. Happelise lahuse saavutamisel tekib tahke 

aine C.  

 
Alustades ainest A saadakse läbi mitmete vaheühendite ühendid C ja L (vt allolev joonis).  

 



a) Joonista ühendite A⎼L struktuurivalemid. 

b) Tuvasta reagent ja tingimus X, mida kasutatakse F-st p-etüülnitrobenseeni saamiseks. 

 

Vastused: a) 

A  B või  

C  D  

F  
 

E või  

G  H      J  

K  

L 

b) HNO3, H2SO4, Δ  
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Apoptolidiin on potentsiaalne tuumorit supresseeriv aine. 

 
 



Apoptolidiin lahustatakse happelises vesilahuses. Kasutades eetrit lahustina eraldatakse 

teineteisest vee- ja eetrikiht. Segus pole ühtegi lahustunud ainet. 

a) Joonista eetris lahustamisel tekkiva vormi struktuur. 

b) Joonista apoptolidiini vees lahustamisel tekkivate ühendite struktuurid. 

c) Milline vesilahustuvatest vormidest on domineeriv?  

d) Joonista ja tasakaalusta ühe kõige paremini veeslahustuva vormi (punktist b)) reaktsioon 

liias HIO4-ga ja tekkivad saadused.  

 

Vastused: 

a) 

 või  

b), c) domineerib (1) 

  
d) 
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Ketokonasool on antifungaalne ravim, millega määritakse saastunud veega kontaktis olnud 

uppunute nahka. Ühend 2 on ketokonasooli derivaat, millel on sarnased seeni tapvad 

omadused. 



 

All on toodud ühendi 2 sünteesi skeem. 

 

a) Joonista ühendite A, B, C, D, E, F ja H struktuurid. 

b) Anna nimetus ühendile, mida saab kasutada tuvastamaks ketorühma ühendis G, ja 

joonista selle struktuur. Joonista tuvastamisel tekkiva produkti struktuur. Millist muutust võib 

katse jooksul näha? 

c) Kus asub (ligikaudu) infrapunaspektris (lainearvuna, cm-1) signaal, mis kinnitab 

ketorühma olemasolu ühendis G? 

 

 

 



Vastused: a) 

A  B  

 

 

 

 

C  

D  

E  F  

 

 

 

H  

 

 

 

 

b) ühend: 2,4-dinitrofenüülhüdrasiin                                                                                                  produkt:  
muutus: kollakas-oranž sade 

c) signaal: 1650-1725 cm-1 

Täielik sünteesiskeem 
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Tundmatu ühend 1 eraldati analüüsitavast proovist. Selle struktuuri määramiseks tehti 



toodud tähelepanekud ja viidi läbi järgnevad katsed.  

Elementide sisaldus  C = 40,00%; H = 6,71%; O = 53,29%  

Molekulmass 90,00 amu. 

Lahustuvus vees  lahustuv; saadud vesilahus on happeline 

Ühendi 1 lahuse optilised omadused Optiliselt aktiivne  

Ühendi 1 reaktsioon broomiga kloroformi 

lahuses 

Broomile iseloomulik värvus kaob 

Reaktsioon 2,4-dinitrofenüülhüdrasiini 

lahusega  

Ei toimu  

a) Kirjuta ühendi 1 empiiriline valem. 

b) Kirjuta ühendi 1 brutovalem. 

 

Vastused: 

a) CH2O 

b) C3H6O3 
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a) Joonista reaktsioonimehhanism: atsetooni tautomeriseerumine propeen-2-ooliks H3O+ ja 

OH- katalüsaatori abil. 

b) Põhjenda lähtudes järgnevatest sidemeentalpiatest, kumb ühend punktist a) on 

stabiilsem? 

 
Vastused: 

a) H3O+ katalüsaator  



OH- katalüsaator  

b) Atsetoon on stabiilsem, sest tema entalpia (ΔH = 3973 kJ/mol) on suurem propeen-2-ooli 

omast (ΔH = 3848 kJ/mol). 
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Kõrgvererõhktõve ehk hüpertensiooni ravimi Esmololi struktuur on toodud alloleval joonisel.  

a) Tuvasta molekuli struktuuri kaks kõige happelisemat vesinikuaatomit ja põhjenda, kumb 

neist on happelisem. 

b) Joonista Esmololi ja NaH (1 ekvivalent) vahelise reaktsiooni produkt. 

c) Joonista Esmololi ja HCl (1 ekvivalent) vahelise reaktsiooni produkt. 

 

Vastused: 

a) Happeliseimad vesinikud on tähistatud ringi ja 

ristkülikuga. Neist kahest happelisem on 

hüdroksüülrühm (ringis), sest selle eemaldumisel tekkiv 

anioon on stabiilsem kuna hapnik on elektronegatiivsem 

kui lämmastik. 

b)  

c)  
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Pane nukleofiilsuse kasvu järjekorda nukleofiilse asenduse jaoks (polaarses happelises 

lahuses) järgmised ühendid:  

CH3CO2⎼, OH⎼, Br⎼, SH⎼, N3⎼, H2O, CN⎼, I⎼   

 

Vastus: SH⎼ > CN⎼ > I⎼ > OH⎼ > N3⎼ > Br⎼ > CH3CO2⎼ > H2O 


