
Clasa a X-a  

 

AMESTECURI  DE  SUBSTANŢE 
 

 

Probleme 

 

1. Într- o incintă  se află N= 3 . 10
23

 molecule, o fracţiune f = 64% dintre acestea fiind oxigen (O2), iar 

restul ozon (O3). Cunoscând masa atomică relativă a oxigenului A = 16 şi valoarea unităţii atomice de 

masă u = 1,66 . 10
- 27

 kg, să se afle masa amestecului gazos din incintă.  

 

2. Într-un vas se află m = 3,6 g dintr-un amestec de oxigen ( = 32 kg/kmol) şi hidrogen ( = 2 

kg/kmol). Masa oxigenului este f = 0,6 din masa totală. Ce număr de moli din fiecare gaz se află în vas? 

 

3. Într-un vas se află m = 10 g azot ( = 28 kg/kmol). O fracţiune f = 1/3 din moleculele de gaz sunt 

disociate în atomi. Să se determine numărul total de particule din vas. Se cunoaşte numărul lui Avogadro 

NA = 6,02 . 10
26

 molecule/kmol.  

 

4. Într- o cantitate de 1 kg de aer uscat se află m1 = 232 g oxigen şi m2 = 768 g azot. Masele molare ale 

oxigenului şi azotului sunt  = 32 kg/kmol, respectiv  = 28 kg/kmol. Să se afle masa molară medie a 

aerului.  

 

5. Într-o incintă se află un mol dintr-un amestec de heliu ( = 4 kg/kmol) şi argon ( = 40 kg/kmol). Să 

se determine masele celor două gaze ştiind că masa molară medie a amestecului este  = 13 kg/kmol.  

 

6. Un vas cu volumul V= 2,5 L conţine N1 = 6.10
22

 molecule de dioxid de carbon şi N2 = 2.10
22

 

molecule de vapori de apă. Cunoscând masele moleculare relative ale celor două gaze M1 = 44, respectiv 

M2 = 18 şi valoarea unităţii atomice de masă u = 1,66 .10
-27

 kg, să se determine densitatea amestecului 

gazos.  


