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Oppgavesettet er på 4 sider + 2 sider vedlegg 

Vedlegg: 2 sider med spektroskopiske data og 

periodesystemet (bakerst i oppgavesettet) 

Tillatte hjelpemidler: Molekylbyggesett og enkel kalkulator 

 

 

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. 

Alle 8 oppgaver teller likt. 

 

 

 

 

Oppgave 1 

Forbindelsene A og B som er vist nedenfor er funnet i frukter, blomster og urter av ulike slag, og har 

sterke og karakteristiske lukter. 

 

 
 

a)  Tegn alle stereoisomerer som finnes for den mettede, sykliske forbindelsen A. Angi absolutt 

konfigurasjon ved karbonatomene som er merket med (2) og (5) i figuren. Angi hvilke 

forbindelser som er diastereomerer av hverandre, og hvilke som er enantiomerer av hverandre. 

Svar: Se figuren over. 

b) Hvor mange stereoisomerer finnes det for den umettede forbindelsen B? 

Svar: 4 

c) (2S,5S)-isomeren av A har en utpreget solbæraktig duft, mens (2R,5R)-isomeren har en mer 

gressaktig, «grønn» duft. Hva kan den kjemiske årsaken være til at vi oppfatter duftene fra to 
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så nært beslektede forbindelser så forskjellig? 

Svar: De to er enantiomerer. Enantiomerer oppfattes som forskjellige når de befinner seg i et 

kiralt miljø. Reseptorene som finnes i lukteorganene er kirale, og dermed kan de to oppfattes 

forskjellig. 

d) Tenk deg at du har fått utlevert en prøve av en forbindelse som er enten en isomer av A eller en 

isomer av B. Foreslå to metoder som kan benyttes for å finne ut hvilken av de to du har fått 

utlevert. 

Svar: (1) 
1
H NMR spektroskopi. A vil ikke vise signaler for alken-H (= vinylisk H) i området  

4,5-6,5 mens B vil vise to signaler i dette området. (2) B vil spontant reagere med Br2 (1 mol Br2 

per mol B) og dermed avfarge en Br2-løsning, mens A ikke vil reagere med Br2. (3) Det fins 

mange andre muligheter også… 

 

Oppgave 2 

En kiral forbindelse A med bruttoformel C7H13Br behandles med natriumetoksid (CH3CH2ONa) i 

etanol. Dette gir som hovedprodukt en akiral forbindelse B som i sitt 
1
H NMR-spektrum ikke viser noen 

signaler med kjemisk skift høyere enn  3,0. Når B behandles med ozon (O3), etterfulgt av Zn i 

CH3COOH, fås forbindelsen C. Når C reagerer med overskudd av Grignard-reagenset CH3MgBr i eter, 

etterfulgt av opparbeiding i surt vandig miljø, fås forbindelsen D med bruttoformel C9H20O2. 
1
H NMR-

spekteret til forbindelse D er vist nedenfor.  

Foreslå mulige strukturer til forbindelsene A, B, C og D som er i overensstemmelse med de 

opplysningene som er gitt. 
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Oppgave 3 

a)  Tegn strukturene til alle forbindelser, inkludert stereoisomerer, som omfattes av det 

ufullstendige navnet «dimetylsykloheksan». 

 
b) Hvilken av forbindelsene cis- og trans-1,2-dimetylsykloheksan er termodynamisk mest stabil? 

Forklar. 

Svar: Trans er mest stabil da bare den kan innta en konformasjon der begge metylgruppene er 

i den foretrukne ekvatoriale posisjonen. For cis vil begge stolkonformasjonene gi en aksial og 

en ekvatorial metylgruppe. 

 
c) Hvilken av strukturene i a) er den eneste som, blant andre signaler, viser en karakteristisk 

singlett i 
1
H NMR-spekteret sitt? Forklar. 

Svar: Kun 1,1-isomeren. Metylgruppene har ingen H på nabo-karbonatomet og vil derfor ikke 

splittes opp («n+1-regelen»). 

 

 

Oppgave 4 

Hvilken av følgende forbindelser gir etanal ved hydrolyse i surt miljø? Hva blir det andre produktet 

fra denne reaksjonen? Gi en kort forklaring. 

 

 
Svar: b) som er et acetal. Acetaler hydrolyserer til alkohol og aldehyd. Det andre produktet er 1,2-

dihydroksybenzen. 
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Oppgave 5 

a)  Angi reagenser og strukturer for mellomprodukter i denne flertrinns syntesen. 

Reaksjonsmekanismer trengs ikke. 

 

  
 

b)  Angi reagenser og strukturer for mellomprodukter i denne flertrinns syntesen. 

Reaksjonsmekanismer trengs ikke. 

  
 

c) Vis hvilke Grignardforbindelser og hvilke karbonylforbindelser som kan benyttes for å 

fremstille alkoholen nedenfor. Ta med alle alternativer. 

 

 
 

 

 

Oppgave 6 

Oppvarming av (R)-2-klorpentan med natriummetoksid (CH3ONa) i metanol gir flere produkter. 

Hvilke? Er noen av dem optisk aktive? Vis og forklar mekanismen for dannelse av hovedproduktet 

(hint: hovedproduktet inneholder ikke oksygen). 

 

Svar: 
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Substitusjonsproduktet øverst vil være optisk aktivt – reaksjonen skjer ved inversjon. 

Hovedproduktet er trans-pent-2-en: Reaksjon mellom en sterkt basisk nukleofil CH3O
–
 og et 

sekundært alkylhalid gir hovedsakelig eliminasjon fremfor substitusjon. Av de tre 

eliminasjonsproduktene foretrekkes det mest stabile, dvs. det interne alkenet (2-posisjon framfor 1-

posisjon), og trans geometri fremfor cis. 

Reaksjonen følger en E2 mekanisme: 

 
 

Oppgave 7 

 

 
 

a)  Hva blir hovedproduktet når HBr reagerer med styren? Gi en kort forklaring. 

Svar: Det skjer en addisjon til dobbeltbindingen til høyre – ikke i benzenringen, da en 

addisjon her vil ødelegge den aromatiske stabiliseringen. Addisjonen skjer iflg 

Markovnikoves regel – Br på det høyst substituerte C i dobbeltbindingen. Dette involverer det 

mest stabile karbokationet som intermediat; i tillegg til å være sekundært er det også 

resonansstabilisert. 
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b)  Tegn et energidiagram for reaksjonen mellom HBr og styren, med Gibbs fri energi (G) langs 

y-aksen og reaksjonsforløp (reaction progress) langs x-aksen. Anta at reaksjonen er eksergon 

og at det første trinnet er hastighetsbestemmende. Marker på diagrammet reaksjonens 

aktiveringsenergi (ΔG
‡
), fri energiforandring (ΔGº) og beliggenheten til reaktanter, 

intermediater og produkter. 

Svar: 

 
 

c)  Vil du forvente at reaksjonen mellom 4-metoksystyren og HBr vil gå langsommere, omtrent 

like hurtig, eller vesentlig hurtigere enn reaksjonen mellom styren og HBr? Gi en kort 

forklaring. 

Svar: Reaksjonen vil gå vesentlig raskere. Metoksygruppen vil stabilisere det karbokationiske 

intermediatet ved resonans (analogt med metoksygruppens sterkt aktiverende effekt i 

elektrofil aromatisk substitusjon). 
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Oppgave 8 

Gi entydige IUPAC-navn på forbindelsene A-E. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


