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Kirjoita kaikki vastaukset konseptille. Tentin maksimipisteet ovat 18. 

1. 	 Alkyylihalidit toimivat laht6aineina monissa orgaanisissa reaktioissa ja. toisena laht6aineena 
kaytetaan erilaisia nukleofiileja. Kirjoita ensin reaktioyhtal6t reaktioille a-c. Kirjoita lisaksi 
niiden reaktiomekanismit· ja perustele vastauksesi. Jos on kilpailevia reaktioita, riittaa etta 
kerrot paareaktion mekanismin. (6 p) 

a. 	 1-klooributaani + natriumjodidi 
b. 	 1-kloori-l-metyylisykloheksaani + etanoli 
c. 	 2-bromipentaani + natriumetoksidi 

2. 	 Kuinka valmistat 4-heptanolia (4 p) 
a. 	 karbonyyliyhdisteen ja Grignardin reagenssin avulla? 

Kirjoita reaktioyhtal6. Muista, etta reaktio on kaksivaiheinen. Miti:i liuotinta tarvitset 
ensimmiHsessa vaiheessa ja millaiset olosuhteet ovat reaktion toisessa vaiheessa? 
Perustele vastauksesi. PUrra lisaksi elektronien liikkumista kuvaavat. nuolet eli 
reaktiomekanismi. 

b. 	 karbonyyliyhdisteesta sopivan pelkistysreagenssin avulla? 

Kirjoita reaktioyhtal6 ja -mekanismi 


3. 	 Alia on kaavio, jonka ylarivilla on esitetty yhdisteen A rakennekaava. Yhdisteesta A voidaan 

valmistajL~arbo~yyIiI:§pQQB r~~g!,!~sin f?-:.,avul/p (=SYF!~E!esi l" halJ!;!o.l@taIY~QitMl J!3 
etyylipropanaattia reagenssin E avuna (= Synteesi 2). Yhdisteen A reagoidessa ammonia kin 
kanssa syntyy yhdisteC (= Synteesi 3). Kaikissa reaktioissa syntyy sivutuotteena alkoholia G. 

Kirjoita reaktioyhtalot Synteesellle 1, 2 ja 3. Reaktioyhtal6ista tulee kayda ilmi orgaanisten 
yhdisteiden rakennekaavat. Nimea yhdiste A, karboksyylihappo B, yhdiste C, reagenssi E ja 
alkoholi G. Valitse yksi synteesi ja kirjoita sen reaktiomekanismi. (5 p) 
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Valitse toinen alia olevista tehtavista 4 & 5 ja vastaa siihen. Molemmista tehtavista saa 3. pistetta. 

4. 	 Seuraavilla orgaanisilla yhdisteilla; propyyliamiini, propanoli, metyylietyylieetteri, butaani ja 
etaanihappo on lahes samat molekyylipainot. Piirra yhdisteiden rakennekaavat ja jarjesta 
yhdisteet kasvavan kiehumispisteen mukaiseen jarjestykseen. Perustele Iyhyesti vastauksesi. 
Selvenna sanallista vastaustasi rakennekaavojen ja erilaisten sidosten avulla. Kerro lisaksi 
mitka yhdisteista ovat vesiliukoisia. (3 p) 
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5. 	 Orgaanisten yhdisteiden eristamisessa hyodynnetaan usein yhdisteiden liukoisuuseroa 
orgaaniseen liuottimeen ja veteen seka toisaalta yhdisteiden reaktiivisuutta happojen ja 
emasten kanssa. Orgaanisen kemian laboratoriokurssilla saat naytteen, joka sisaltaa kolmea 
alia olevaa orgaanista yhdistetta. Tehtavasi on uuttaa yhdisteet erilleen toisistaan. Kaytossasi 
on eetteria, suolahapon vesiliuosta (10 % Hel) ja natriumhydroksidin vesiliuosta (10 % NaOH). 
Eetteri ja hapon tai emaksen vesiliuos eivat liukene toisiinsa. 

Kirjoita uuttokaavio (eli jarjestys, jolla uutat yhdisteita) ja uutoissa tapahtuvat reaktiot 
reaktioyhtaloina. Erotuksen paatteeksi sinulla pitaisi olla kaikki kolme yhdistetta neutraaleina 
omissa astioissa. Muista, etta samanlainen liuottaa samanlaista, kun mietit mihin 
uuttoliuottimeen yhdisteet uuttoprosessin erivaiheissa liukenevat. (3 p) 
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