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APLICAŢII LA  TEMA „HIDROGENUL” 

 

 1. Asociază fiecărei utilizări a hidrogenului din coloana A una sau mai multe proprietăţi care stă (stau) la baza 

acesteia, reprezentate din coloana B: 

2.  Prin reacţia unui mol de hidrogen cu azotul, rezultă: 

a) un mol de amoniac; b) 0,67 moli de amoniac; c) 0,33 moli de amoniac; d) 2 moli de amoniac. 

3. Dacă se culeg 0,02 moli de hidrogen în condiţii normale, din reacţia sodiului cu apa, ce masă a avut o 

bucăţică de sodiu care a reacţionat? 

4. Identifică substanţele notate cu litere din schemă. Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice. Stabileşte coeficienţii şi 

indică tipul fiecărei reacţii: 

Zn + a → b + d↑ 

b + AgNO3 → e↓ + f 

d + O2 → g 

d + CuO → h + g 

d + N2 ↔ i 

i + HCl → j 

k + g →l + d↑ 

l + HCl → NaCl + g 

5. Un număr de 30, 115 · 10
23

 molecule de H2 reacţionează cu oxigenul. Ce cantitate în grame şi moli de apă 

rezultă?  

6. Selecţionaţi din substanţele menţionate perechile de substanţe care pot fi folosite pentru obţinerea 

hidrogenului: H2O, H2O2, Zn, NaOH, Al, HCl, Al, HCl, H2SO4, CH4, Na.  

7. Un compus binar conţine 25 % hidrogen şi restul carbon. Determinaţi formula chimică şi denumirea 

substanţei. 

A B 

1) Umplerea baloanelor meteorologice a) Îşi manifestă caracterul reducător în reacţie cu 

unii oxizi de metal 

2) Combustibil pentru rachete b) Se dizolvă uţor în unele metale încălzite 

3) Obţinerea margarinei c) Se lichefiază la temperaturi  foarte scăzute 

4) Obţinerea metalelor în stare pură d) Reacţionează cu azotul la temperatură şi 

presiune, în prezenţă de catalizatori 

5) Sinteza amoniacului e) Are o densitate de 14,4 ori mai mică decît a 

aerului 

6) Tăierea şi sudarea metalelor (flacăra oxihidrică) f) Participă la reacţia de ardere 

7) Obţinerea unor temperaturi foarte scăzute  


