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HİDROGEN MÖVZUSUNUN TƏDRİSİ METODİKASI 

 

M.M.Abbasov, S.M.Abbaszadə, A.V.Zülfüqarova, V.H.Əsgərov 

 

 

Hidrogen kimyəvi elementlərin dövri sisteminin ilk elementidir. Onun 

atomunun nüvəsində yalnız bir proton (p) var və nüvəsinin yükü +1-dir. 

Hidrogenin üç izotopu var. 

 
 

Təbiətdə bu izotopların hər üçünə rast gəlinir. Təbiətdə ən çox yayılan 

izotopu protiumdur. Təbiətdə 1 atom deyteriuma 7000 atom protium, bir atom 

tritiuma isə 10
18

 atom protium düşür. Deyterium və tritium hidrogenin süni 

izotoplarıdır. Onlar əsasən nüvə reaktorlarında nüvə çevrilmələri reaksiyasında 

alınır. 

Hidrogenin nisbi atom kütləsi təqribən protiumun kütləsinə bərabərdir: 

A1(H)=1,008. Hidrogen təbiətdə (Yer qabığında) sərbəst halda deyil, yalnız 

birləşmə şəklində yayılmışdır. Məsələn, suyun kütləsinin ≈11%-ni hidrogen təşkil 

edir. Eləcə də əksər üzvi birləşmələrin tərkibində hidrogen elementi vardır. Yer 

qabığında (atmosfer, biosfer və hidrosferdə) olan elementlərin ümumi kütləsinin 

0,88%-ni hidrogen təşkil edir. Bununla belə hidrogen kainatda (kosmosda) ən çox 

yayılmış element hesab olunur. Günəşin təqribən 50%-i və ulduzlar, əsasən 

hidrogen elementindən ibarətdir. Hidrogen sərbəst halda ikiatomlu (H2) 

molekullardan ibarət bəsit maddə əmələ gətirir. 

 

Hidrogenin fiziki xassələri. Hidrogen (H2), rəngsiz, iysiz, suda həll olmayan, 

havadan   (M1(hava) = 29) 14,5 dəfə yüngül qazdır. Hidrogenlə doldurulmuş 

sabun köpüyünün sürətlə yuxarı qalxması da bunu sübut edir. 

 

Alınması. Hidrogeni ilk dəfə ingilis alimi H.Kavendiş 1766-cı ildə saf halda 

almışdır. 

Laboratoriyada alınması üsulları. 

1) Suyun elektrolizi: 2H2O   zelek
 2H2↑ + O2↑. 

2) Duru turşuların (duru HNO3-dən başqa) metalların aktivlik sırasında hidrogenə 

qədər olan metallarla (Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Si, Ba, Al, Zn, Mn, Cr, Fe, 

Ni, Sn, Pb) qarşılıqlı təsiri zamanı H2 ayrılır. Hər bir metalın 1 molu turşu ilə 

əmələ gətirdiyi birləşmədəki valentliyinin yarısı qədər mol miqdarda H2 ayırır. 
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Duru və qatı HNO3, qatı H2SO4 heç bir metalla H2 ayırmır. Cu, Hg, Ag isə duru, 

qatı HNO3 və qatı H2SO4-dən başqa heç bir turşu ilə reaksiyaya daxil olmur. 

Au, Pt isə ümumiyyətlə heç bir turşu ilə reaksiyaya daxil olmur. 

 
3) Cu, Hg, As, Au, Pt-dən başqa digər metalların su ilə qarşılıqlı təsiri zamanı H2 

ayrılır. Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Si, Ba su ilə adi şəraitdə, digər metallar isə 

qızdırdıqda reaksiyaya daxil olur. 

 

4)Metal hidridləri su ilə adi şəraitdə reaksiyaya girərək H2 ayırır. 

MeH + H2O → MeOH + H2;  MeLi, Na, K, Rb, Cs. 

MeH2 + 2H2O → Me(OH)2 + H2; MeMg, Ca, Sr, Ba. 

5) Metallardan yalnız amfoter metallar (Be, Zn, Al), qeyri-metallardan isə yalnız 

Si, qələvilərlə qarşılıqlı təsirdə olduqda H2 ayrılır. 

Be + 2NaOH t
 Na2BeO2 + H2; Zn + 2NaOH t

 Na2ZnO2 + H2. 

2Al + 2NaOH + H2O t
 2NaAlO2 + 3H2. 

Si + 2NaOH + H2O t
 Na2SiO3 + 2H2. 

6) Spirtlərin, karbon turşularının qələvi və qələvi-torpaq metallarla qarşılıqlı təsiri 

zamanı da H2 ayrılır. 
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Sənayedə alınması üsulları. 

1) Suyun elektrolizi: 2H2O   zelek
2H2↑ + O2↑. 

2) Təbii qazın konversiyası üsulları: 

   
3) Su buxarının közərmiş kömürlə qarşılıqlı təsiri: 

  
4) Metanın müxtəlif temperaturlarda parçalanması: 

CH4    Ct 1000
C + 2H2; 2CH4   C1500

C2H2 + 3H2;  

2CH4    katC ,600550 

C2H4 + 2H2. 

5)NaCl və KCl-in suda məhlulunun elektrolizi. 

2NaCl + 2H2O   zelekt
H2↑ + Cl2↑ + 2NaOH. 

6) Lebedev üsulu ilə etil spirtindən (etanoldan) divinilin alınması: 

 
7) Qlükozanın yağ turşusuna qıcqırması. 

 
8) Koks qazının və ya neft emalı qazlarının 196°C-dək soyudulması. Bu zaman 

H2-dən başqa digər qazlar maye hala keçir. 

Kimyəvi xassələri. Hidrogen Si-dan başqa digər qeyri-metallarla birləşmələrində 

+1 oksidləşmə dərəcəsi göstərdiyi üçün I A yarımqrupunda yerləşir. Bu 

birləşmələrdə elektron cütü hidrogendən qeyri-metala doğru çəkilir. H→X; 

XC, N, O, S, F, Cl, Br, J və s. ola bilər. Hidrogen metallar və Si ilə 

birləşmələrində -1 oksidləşmə dərəcəsi göstərdiyindən VII A yarımqrupunda 

yerləşir. Bu birləşmə elektron cütü H-ə doğru çəkilir.  

 
Hidrogen adi şəraitdə kimyəvi cəhətdən aktiv deyil, 1 mol H2 molekulunun 
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atomlara parçalanması üçün 436 kC enerji tələb olunur. 

H2 t  2H – 436 kC. Hidrogen qızdırıldıqda onun molekullarının müəyyən 

hissəsi aktivləşir və bu qalan hissəsinin də sürətlə aktivləşməsinə səbəb olur. 

Deməli, hidrogenin aktivləşməsi zəncirvari reaksiya üzrə baş verir. Hidrogen ilə 

oksigen qarışığına qığılcım verildikdə reaksiyanın partlayışla getməsi bunu sübut 

edir. Reaksiya qurtardıqdan sonra qabın divarında su damcıları görünür. Reaksiya 

istilik ayırmaqla gedir (yəni ekzotermik reaksiyadır). 

 
2 həcm H2 və 1 həcm oksigen qazları qarışığı (yəni 2:1 həcm nisbətində qarışığı) 

guruldayıcı qaz adlanır. Hidrogen saf olduqda mavi alovla yanır. Bu reaksiya 

zamanı 3000°C istilik ayrıldığından çətin əriyən metalların qaynaq edilməsində 

(hidrogen qaynağı) istifadə edilir. 

Hidrogen nəinki oksigendə, hətta xlorda yanır və onun həmin qazla qarışığı da 

partlayış verir. Yəni H2 ilə Cl2 arasında reaksiya adi şəraitdə, işıq təsirindən 

radikal mexanizmi ilə gedir. 

 
Bu reaksiya qaranlıqda qızdırdıqda da gedir. Hidrogen metallardan Al və Be, 

qeyri-metallardan Si və P ilə (eləcə də nəcib qazlarla) birbaşa qarşılıqlı təsirdə 

olmur. 

 

 
Digər metal və qeyri-metallarla birbaşa qarşılıqlı təsirdə olurlar. 

 
d – elementləri H2 ilə birləşmə reaksiyasına girmirlər. Halogenlərdən F2 və Cl2, 

hidrogenlə adi şəraitdə, Br2 və J2 isə qızdırdıqda reaksiyaya daxil olur. Alınan 

qazların suda məhlulu turşudur. 

H2 + F2 → 2HF; H2 + Br2 t
2HBr;  H2 + J2 t

2HJ. 

Bundan başqa H2 digər qeyri-metallarla birbaşa qarşılıqlı təsirdə ola bilər: 

C + 2H2 t
CH4; H2 + S t

H2S↑; N2 + 3H2  katt ,
2NH3. 

Qeyri metalların H2 ilə reaksiya məhsullarının hamısı normal şəraitdə qaz 

halındadır, onlardan yalnız NH3 əsasi xassə göstərir. Metallurgiya sənayesində bir 

qrup metalların alınması hidrogenin həmin metalların oksidləri ilə qarşılıqlı 

təsirdə olmasına əsaslanır. Yüksək temperaturda hidrogen az aktiv metalların (Cu, 
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Zn, Fe, V, W, Cr və s.) oksidlərindəki oksigeni özünə birləşdirərək metalları 

sərbəst halda sıxışdırıb çıxarır. Yəni bu metalları oksidlərindən metaladək 

reduksiya edir (sərbəst metalın alınmasına görə başlanğıcda götürülən bərk 

maddənin kütləsi azalır). 

 
Bu reaksiyalardan yalnız W və Mo (molibden)-nin alınması sənayedə tətbiq 

olunur. 

Li2O, Na2O, K2O, CaO, BaO, SrO kimi oksidləri H2 ilə metaladək reduksiya 

olunmur, çünki reaksiya nəticəsində əmələ gələn su yenidən metalla reaksiyaya 

daxil olur. 
  

 
Hidrogen bəzi qeyri-metal oksidləri ilə də qarşılıqlı təsirdə olur. Məsələn: 

 
Hidrogen bir sıra doymamış üzvi birləşmələrlə birləşmə reaksiyasına daxil olur. 

 

(HX => HCl, HBr, HJ, HNO3 və s.) 
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Hidrogeni yığmaq üçün sınaq şüşəsini ağzı aşağı tutmaq lazımdır. Ümumiyyətlə 

havadan yüngül havadakı qazlarla adi şəraitdə reaksiyaya girməyən qazları (N2, 

CH4, CO, H2, He, C2H2, C2H4 və s.) yığmaq üçün sınaq şüşəsi ağzı aşağı 

tutulmalıdır. 

 

 

Tətbiqi. Hidrogendən sənayedə az aktiv metalları oksidlərindən 

reduksiya etməklə alınmasında   (hidrogenotermiya), metalların 

qaynaq edilməsində, mühərriklərdə ekoloji təmiz yanacaq kimi, 

hidrogen-halogenid turşularının, ammonyakın, metil spirtinin 

sintezində, maye yağların bərk yağlara çevrilməsində istifadə 

edilir. 

 

 

 

Məsələ 1. 

Elementlər Hidrogenlə əmələ 

gətirdiyi birləşmə 

Birləşmənin adi şəraitdə 

aqreqat halı 

X XH4 Qaz 

Y YH Bərk 

Z H2Z Maye 

 

X,Y və Z elementlərini müəyyən edin. 

Həlli. 

  
ola bilər. Onda XC. 
           

 
  

Onda YNa, K, Li ola bilər. 
  

  
Onda ZO ola bilər 
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Məsələ 2.  

Yanan maddələr Həcmi 

(n.ş-də litrlə) 

Hər iki qazın yanmasına 

sərf olunan havanın həcmi 

(n.ş-də litrlə) 

H2 1 v 

CH4 5 

 

Həlli: 

 
V(O2)sərf olunan (ümumilikdə) = 0,5 + 10 = 10,5l. 

Şərtə əsasən:  

10,5l → 21%-dirsə     x = 50l. 

xl → 100% olar.  

 

Məsələ 3. 

Qaz qarışığının 

tərkibi 

Qarışığın ümumi 

həcmi 

(n.ş-də litrlə) 

Reaksiyadan sonra 

artıq qalan qazın 

həcmi (n.ş-də litrlə) 

Qarışıqdakı 

oksigenin həcmi 

(n.ş-də litrlə) 

H2 320 32 (H2) a 

O2 

a-nı müəyyən edin. 

 
reak. Sərf olunan = 3x   

                  
V(O2)üm = 96(reak.s. ol) + 32(art. qalan) = 128l. 

Yəni a = 128l. 

V(H2) = 320 – 128 = 192l. 

 

Məsələ 4. 50l O2, xl H2 ilə reaksiyaya daxil olduqda 50l H2 artıq qalır. X-i və 

başlanğıc qaz qarışığının ümumi həcmini (litrlə) hesablayın. 

Həlli. 

 
100l H2 reaksiyaya sərf olunub, x–50=50l H2 art. qalıb. 

Onda x=100l H2 (başlanğıc). 

V(baş)üm = 50l(O2) + 100l(H2) = 150l. 
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Məsələ 5. 36 q NaH ilə artıqlaması ilə götürülmüş suyun qarşılıqlı təsirindən 

alınan H2 ilə neçə qram CuO-i reduksiya etmək olar? 

Ar(Na) = 23; Ar(H) = 1; Mr(CuO) = 80. 

Həlli:  

 

 

Məsələ 6.  

Reaksiyaya daxil olan 

maddələr 

Miqdarı Reaksiya məhsulunun 

həcmi (n.ş-də litrlə) 

H2 3,10110
23

molekul x 

Cl2 71 q 

 

Həlli: mol
NA

HN
H 5,0

1002,6

1001,3)(
)(

23

23

2
2 




 ; .1

71

71
)( 2 mol

M

m
Cl   

 
Cavab: 11,2l 

 

Məsələ 7.  

Reaksiyaya daxil olan 

maddələr 

Miqdarı Artıq qalan maddənin 

mol miqdarı 

H2 10q x 

O2 44,8 l (n.ş.-də) 

Həlli. mol
M

m
1

2

10
 )(H2  ;    mol

V

V
O

M

2
4,22

8,44
)( 2   

 
Cavab: 1mol H2 
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Məsələ 8. 

Reaksiyaya daxil 

olan maddələr 
 (mol) Artıq qalan qaz 

və kütləsi 

Reaksiyadan sonrakı 

qarışığın kütləsi 

(qramla) 

H2 x 6 q H2 78 

O2 y 

 

x + y cəmini müəyyən edin. Ar(O) = 16; Ar(H)=1. 

Həlli: 2H2 + O2 → 2H2O alınır və 6 q H2 artıq qalır. 

Onda m(qarışıq) = m(H2O) + m(H2)art. qalan = 78 

m(H2O) + 6 = 78; m(H2O) = 72 q. 

 

 (H2)üm =  x = a(reak.sərf. olunan) +  (H2)artıq qalan = 4 + 
2

6
= 4 + 3 = 7 mol. 

Onda: x + y = 7 + 2 = 9 mol. 

 

Məsələ 9.  

Tamamilə reaksiyaya 

daxil olan maddələr 

V (n.ş-də litrlə) Reaksiya məhsulunun 

kütləsi (qramla) 

H2 X 72 

O2 Y 

X + Y cəmini müəyyən edin. M(H2O) = 36 q/mol. 

                 

Həlli:   

 
x + y = 4 + 2 = 6 mol. 

 

Məsələ 10.  

HCl ilə qarşılıqlı təsirdə 

olan metallar 
 (mol) Reaksiyadan sonra alınan H2-nin 

ümumi mol miqdarı 

K a x 

Zn a 

Al a 

x-i müəyyən edin. 
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Həlli. Hər bir metalın 1 molu valentliyinin yarısı qədər mol miqdarda H2 ayırar. 

 
Onda x = 0,5a + a + 1,5a = 3a. 

 

Məsələ 11. 

  

 

 

Reaksiyadan əvvəlki ilkin qarışıqdakı oksigenin həcm 

payını (%-lə) hesablayın. 
                    

Həlli:   

 
V(baş) = V(H2) + V(O2)reak. girən + V(O2)artıq = 50 + 25 + 50 = 125l. 

V(O2)bax = X = V(O2)reak. girən + V(O2)art. qalan = 25 + 50 = 75l. 

φ(O2) =   100% = 
125

75
  100% = 60%. 

 

Məsələ 12. 

Reaksiyaya daxil 

olan maddələr 

Kütləsi (qramla) Artıq qalan 

maddənin kütləsi 

(qramla) 

Reaksiya 

məhsulunun 

kütləsi (qramla) 

H2 m x y 

O2 m 

 

X + y cəmini müəyyən edin. Ar(O) = 16; Ar(H) = 1. 

 

Həlli:  

1 mol O2 = 32q.     yəni m = 32q götürək. 

16 mol H2 = 16  2 = 32q 

 
Deməli, x = 28q; y = 36q H2O 

x + y = 28 + 36 = 64q. 
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Məsələ 13. 

Metallar  (mol) H2SO4(duru) ilə reaksiyada ayrılan H2-

nin həcmi (n.ş-də litrlə) 

x 1 mol 11,2 

y 1 mol 33,6 

z 1 mol 22,4 

 

Həlli:  (H2) = 
mV

V
 = 

4,22

2,11
 = 0,5 mol. 1 molu turşu ilə 0,5 mol H2 ayıran sabit I 

valentli metallardır. 

Onda xLi, Na, K, Rb, Cs ola bilər. 

V(H2) = 
4,22

6,33


mV

V
= 1,5 mol. 

1 molu turşu ilə 1,5 mol H2 ayıran metal III valentli olmalıdır. Bu yalnız Al ola 

bilər. Fe və Cr isə H2SO4(duru) ilə reaksiyada II valentli olur. Deməli YAl-dur. 

V(H2) = 
4,22

4,22
 = 1 mol. 1 molu turşu ilə reaksiyada 1 mol H2 ayıran metallar II 

valentli olmalıdır. Onda: Z  Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Fe, Cr, Pb ola bilər. 

 

Məsələ 14. 

Reaksiyaya daxil 

olan maddələr 
 (mol) Reaksiya 

məhsulunun kütləsi 

(qramla) 

Artıq qalan qazın 

kütləsi (qramla) 

N2 a x y 

H2 14a 

 

x–y fərqini hesablayın. M(N2) = 25q/mol; M(H2) = 2q/mol. 

 

Həlli. m(H2) = 14a  2 = 28a qram; 

m(N2) = a  28 = 28a qram. 

 
Deməli: x = 34a qram. 

y = 22a qram. 

Onda  x – y = 34a – 22a = 12a qram. 
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Məsələ 15. 

Metal Reaksiyaya tam daxil 

olduğu maddə 

Reaksiyadan alınan H2-

nin həcmi (n.ş-də litrlə) 

1 mol Ca H2SO4(duru) x 

HCl y 

H3PO4 z 

 

x, y və z arasındakı münasibəti müəyyən edin. 

Həlli: Bildiyimiz kimi hər hansı metalın 1 molu valentliyinin yarısı qədər mol 

miqdarda H2 ayırır. Onda Ca, iki valentli olduğu üçün onun 1 molu hər hansı turşu 

ilə reaksiyada 1 mol H2 (yəni 22,4l H2) ayırar. Onda x = y = z = 22,4l. 

 

Məsələ 16.  

 

1 mol K       1 mol Mg        1 mol Si       1 mol Al 
↓ 

1 

mol 

H2

SO4duru 

 

 

 

↓ 

1 

mol 

H2

SO4duru 

 

 

 

↓ 

1 

mol 

N

aOH 

 

   

 

↓ 

1 

mol 

H2

SO4duru 
       I                               II                              III                           IV 
 

Qablarda ayrılan H2-nin həcmi arasındakı münasibəti müəyyən edin. 

Həlli: Hər hansı metal və Si-un 1 molu valentliyinin yarısı qədər mol miqdarda H2 

ayırır. 

 
Məsələ 17. 

Oksidlər Mol miqdarı Tam reduksiyasına sərf olunan 

H2-nin mol miqdarı 

Fe3O4 a x 

ZnO a y 

 

x və y arasındakı hansı münasibətlər doğrudur? 

1) x > y 2) x = y 3) x = 4y 4) x = 2y 5) x = 3y. 
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Həlli:  

 
Deməli; 1) x > y; 3) x = 4y münasibətləri doğrudur. 

 

Məsələ 18. 
5,6l H2 

 

 

 

 

Şəkilə əsasən x, y və z-i müəyyən edin. 

Ar(Cu) = 64; Ar(O) = 16; Ar(H) = 1. 

Həlli:   

   

x = 
4,22

806,5 
= 20q;  y = 

4,22

646,5 
= 16q; z = 

4,22

186,5 
= 4,5q. 

 

Məsələ 19. 

Reaksiyalar Reaksiyada götürülən bəsit 

maddənin mol miqdarı 

Reaksiyadan ayrılan H2-

nin həcmi (n.ş-də litrlə) 

Zn + NaOH t
 a x 

Si + 2NaOH + H2O → a y 

Al + NaOH + H2O t
 a z 

Na + H2O → a t 

 

x, y, z və t arasındakı münasibəti müəyyən edin. 

Həlli:  

 

Onda: y > z > x > t 

       2a > 1,5a > 0,5a 

 

XqCu

O 
y qram Cu 

Z qram (H2O) 
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Məsələ 20. 

Qaz qarışığının 

tərkibi 

Qarışığın Qarışığa XlA2 qazı əlavə 

etdikdə alınan qaz qarışığının 

orta molyar kütləsi (q/mol) 

H2 Orta molyar 

kütləsi 

Həcmi 

(n.ş-də) 

12 

O2 17 q/mol 20l 

 

X-i və A2 bəsit maddəsini müəyyən edin. 

M(H2) = 2 q/mol; M(O2) = 32 q/mol. 

 

Həlli: İlkin qarışığın xlA2 qazı əlavə etdikdə orta molyar kütləsi 17-dən 12-dək 

azalırsa, deməli bu qarışığa molyar kütləsi kiçik olan qaz, yəni H2 əlavə olunub. 

Onda: 

Morta = 
21

2211

VV

MVMV




 düsturuna əsasən 

12 = 
x

x
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22017
; 240 + 2x = 340 + 2x; 10x = 100; x = 10l. 

Cavab: x = 10l; A2H2. 

 

Məsələ 21. 

 

 

 

 

II qaba neçə qram MgO əlavə etmək 

lazımdır ki, tərəzi tarazlıqda olsun. 

Ar(Mg) = 24; M(H2) = 2q/mol. 

 

 

 

Həlli: MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O reak.dan qaz ayrılmır. 

 
a = 1qH2 ayrılır. 

Deməli I qabda reaksiyadan sonra kütlə 12 – 1 = 11q artır, onda II qabda 11 q 

MgO əlavə etmək lazımdır ki, tərəzi tarazlıqda olsun. Cavab: 11 qram. 

 

I 

II 
HCl məh. 

HCl məh. 

 

Xq MgO 

12q Mg 
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Məsələ 22. 

Reaksiyaya daxil olan 

maddələr 

Kütləsi (qramla) Başlanğıc qarışıqdakı 

molekulların ümumi sayı 

H2 m 15 NA 

N2 m 

 
kütlə (H2)                             kütlə (NH3) 

                            

 

 

 

 

 

y – x fərqini müəyyən edin. M(H2) = 2q/mol; M(N2) = 28q/mol. 

Həlli: 14 mol H2 → 142 = 28q          m = 28q qəbul edək 

          1 mol N2 → 28q 

        cəmi 15 mol 

 
Deməli x = 22q; y = 34q 

Onda y – x = 34 – 22 = 12q. 

 

Məsələ 23. Uyğunluğu müəyyən edin. 

Artıqlaması ilə götürülmüş HCl ilə reaksiyaya daxil olan 1 mol maddə 

1) Ca;   2) Al;   3) Na 

Reaksiyadan ayrılan H2-nin (n.ş-də) həcmi 

a) 11,2l 

b) 33,6l 

c) 44,8l 

d) 22,4l 

e) 67,2l 

Həlli:  

1) Ca → H2 d. 
     1mol    1mol 22,4l 

2) Al → 1,5H2 b. 
     1mol   1,522,4=33,6l 

3) Na → 0,5H2 a. 
     1mol    0,522,4=11,2l 

 

m 

x 

y 

T 

zaman zaman 

T 
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М.М. Аббасов, С.М. Аббасзаде, А.В. Зульфугарова, В.Х. Аскеров 

Методика обучения темы «Водород» 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье приводятся способы и последовательность обучения по теме 

«Водород», а также даются образцы решения задач (тестов) по тематике. 

 

 

M.M. Abbasov, S.M. Abbaszadeh, A.V.Zulfugarova, V.H. Asgerov 

The Method for Teaching of the Topic “Hydrogen” 

 

SUMMARY 

 

The paper presents the ways and sequence of teaching on the topic "Hydrogen", as 

well as the samples are given for solution of tasks on the subject. 

 

 

 

Açar sözlər: hidrogen, oksigen, məsələ həlli, reduksiyaedici. 

 

Ключевые слова: водород, кислород, решение задач, восстановитель. 

 

Key words: hydrogen, oxygen, task solution, reductant. 

 


