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Chương 1: SỰ ĐIỆN LI 

Bài 1: Sự điện ly 

Phần tóm tắt giáo khoa: 
 

1. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazo và 

muối trong nước 

- Tính dẫn điện của dung dịch axit, bazo và muối là do trong dung 

dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự 

do được gọi là các ion. 

- Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước ra ion.  

- Những chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất 

điện li.→   Vậy axit, bazơ và muối là những chất điện li. 

    2. Phân loại các chất điện li: 

a. Chất điện li mạnh:  ( α = 0 ) 

Chất điên li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan 

đều phân li ra ion  

Ví dụ:    Na2SO4 →    2Na+ + SO4
2- 

     KOH     →    K+ + OH-  

         HNO3   →    H+  +  NO3
–  

b. Chất điện li yếu:  ( 0 < α <1) 

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân 

tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử 

trong dung dịch  

Ví dụ: CH3COOH  CH3COO- + H+ 

            HClO    H+  +  ClO– 

- Sự điện li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch, khi quá 

trình cân bằng thì ta có cân bằng điện li. 

Cân bằng điện li là cân bằng động  

Nâng cao :   Độ điện li      α = n/no          

                                với n là số phân tử phân li ra ion 

                                         no là số phân tử hòa tan 

( Chú ý: - Khi pha loãng dd , độ điện li của các chất điện li đều tăng  

- Cân bằng điện li cũng có hằng số cân bằng K và tuân theo 

nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê ) 
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Bài tập tự luận   

      

I.1.1. a) Trong số các chất sau, những chất nào là chất điện li ? 

H2S , SO2 , Cl2 , H2SO3 , CH4 , NaHCO3 , Ca(OH)2 , HF , C6H6  

          b) Giải thích tính dẫn điện của các dung dịch sau đây: 

 Dung dịch NaCl, KCl. 

 Dung dịch NaOH, KOH. 

 Dung dịch HCl, HBr. 

I.1.2. Viết phương trình điện li của những chất sau: 

       a) axit : H3PO4, H2SO4 , H2SO3, H2S, HNO3, HCl, H2S 

       b) Baz: Pb(OH)2, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2. 

       c) Muối : FeCl3, CuSO4, Al2(SO4)3, Na2CO3, KHCO3, KMnO4. 

   Đọc tên các ion và cho biết hóa trị của chúng. 
       d) Tính nồng độ mol/ lít của ion OH– trong 100ml dung dịch NaOH 

có chứa 0,4g NaOH. 

       e) Tính nồn gđộ mol của ion Na+ trong dung dịch chứa NaNO3 

0,1M, Na2SO4 0,02M và NaCl 0,3M. 

       f) Tính nồng độ mol/lít của các ion có trong : 

- Dung dịch BaCl2 0,02M 

- Dung dịch H2SO4 15% ( d= 1,1g/ml) 

- 1,5 lít dung dịch có 5,85g NaCl và 11,1g CaCl2 

I.1.3. Hãy giải thích hiện tượng sau: 

a) Khi hòa tan CuBr2 vào axeton, thu được dung dịch màu nâu không 

dẫn điện ; Nếu thêm nước vào dung dịch này, dung dịch chuyển thành 

màu lam và dẫn điện.  

b) Hidro clorua lỏng không dẫn điện nhưng dung dịch của chất này 

trong nước dẫn điện.  

I.1.4. Điền những cụm từ thích hợp vào những chỗ trống trong các câu 

dưới  đây:  

Những chất tan trong nước phân li ra ion gọi là  …..(1)…..Những chất 

tan trong nước không phân li ra ion được gọi là……(2)….Quá trình 

phân li các chất trong nước thành ion được gọi là……(3)….Liên kết hóa 

học trong chất điện li là liên kết …..(4)…..hoặc liên kết ….(5)…..Liên 

kết hóa học trong chất không điện li là liên kết …..(6)…..hoặc liên kết 

….(7)….. 



Tôi yêu Hóa Học | Hoc68.com                                                                                3                                                                                                                                                                                

Gv: Ngô An Ninh + Nguyễn Thị Thanh Vân  

I.1.5. Tính nồng độ mol của CH3COOH , CH3COO- và H+ trong dung 

dịch   CH3COOH 0,043M, biết rằng độ điện li α của CH3COOH bằng 

20%. 

I.1.6. Viết công thức của các chất mà khi điện li tạo ra các ion: 

a) K+ và CrO4
2- b) Fe3+ và NO3

-  

c) Mg2+ và MnO4
- d) Al3+ và SO4

2- 

e) Na+ và S2-  f) Ba2+ và OH-   

g) NH4
+ và Cl-  h)Na+và CH3COO-  

I.1.7. Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 loại ion 

dương và 1 loại ion âm . Các loại ion trong cả 4 dung dịch gồm: Na+ , 

Mg2+ , Ba2+ , Pb2+ , Cl- , NO3
- , CO3

2- , SO4
2- .Đó là 4 dung dịch gì ? Gọi 

tên ? 

I.1.8* . Trong 1 dung dịch có chứa a mol Ca2+ , b mol Mg2+ , c mol Cl- 

và d mol NO3
- 

a) Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d. 

b) Nếu a = 0,01 ; c = 0,01 ; d = 0,03 thì b bằng bao nhiêu ? 

I.1.9*. Một dung dịch có chứa hai loại cation là Fe2+ (0,1 mol ) và Al3+  

( 0,2 mol ) cung hai loại anion là Cl- ( x mol ) và SO4
2- ( y mol ). Tính x  

và y biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 46,9g chất rắn 

khan. 

I.1.10*.  Có 1 dung dịch axit axetic CH3COOH ( chất điện li yếu ). Nếu 

hòa tan vào dung dịch đó một ít tinh thể natri axetat CH3COONa ( chất 

điện li mạnh ) thì nồng độ ion H+ có thay đổi không , nếu có thí thay đổi 

như thế nào ? Giải thích . 

I.1.11*.Trong 1ml dung dịch axit nitrơ ở nhiệt độ nhất định có 5,64.1019 

phân tử HNO2 , 3,60.1018 ion NO2
- . Tính : 

a) Độ điện li của axit nitrơ trong dung dịch ở nhiệt độ đó ? 

b) Nồng độ mol của dung dịch nói trên ? 

I.1.12*.  Dung dịch axit axetic 0,6% có khối lượng riêng xấp xỉ 1g/1ml . 

Độ điện li của axit axetic trong điều kiện này là 1,0% . Tính nồng độ 

mol của ion H+ trong dung dịch đó ( bỏ qua sự điện li của nước ). 

……………………….. 
 

Câu hỏi trắc nghiệm 

  

Câu 1. Chất nào sau đây không dẫn điện được?  

A.KCl rắn, khan               C. CaCl2 nóng chảy 

B.NaOH nóng chảy          D. HBr hòa tan trong nước 
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Câu 2. Trong dung dịch axit axetic (CH3COOH)có những phần tử nào?  

A. H+, CH3COO-                 C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O 

B. H+, CH3COO-, H2O       D. CH3COOH, CH3COO-, H+  

Câu 3. Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?  

A. Dung dịch đường           C. Dung dịch rượu 

B. Dung dịch muối ăn        D.Dung dịch benzen trong ancol 

Câu 4. Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?  

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3      C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3 

B.H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF     D.Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl 

Câu 5. Cho 200ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và NaCl 1M. Số mol 

của các ion Na+, Cl-, H+ trong dung dịch X lần lượt là:  

A. 0,2  0,2  0,2      B.0,1  0,2   0,1       C. 0,2  0,4  0,2   D. 0,1   0,4  0,1 

Câu 6. Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do : 

A.Sự chuyển dịch của các electron .  C.Sự chuyển dịch của các cation. 

B. Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan.      

D.Sự chuyển dịch của cả cation và anion. 

Câu 7. Chất nào sau đây không dẫn điện được?  

A. HI trong dung môi nước. B.KOH nóng chảy.  

B. C.MgCl2 nóng chảy.  D.NaCl rắn, khan. 

Câu 8.  Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?  

A. HCl trong C6H6 ( benzen ). C.Ca(OH)2 trong nước. 

B. CH3COONa trong nước.  D. NaHSO4 trong nước. 

Câu 9.Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước? 

A. MgCl2 B .HClO3 C. C6H12O6 ( glucoz )     D.Ba(OH)2 

Câu 10.  Có 4 dung dịch :Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali 

sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch 

đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau: 

A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4    

B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4   

C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl 

D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4 

Câu 11. Có 1 dung dịch chất điện li yếu. Khi thay đổi nồng độ của dung 

dịch ( nhiệt độ không đổi ) thì : 

A. Độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi.    

B.  Độ điện li và hằng số điện li đều không thay đổi.   

C. Độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi. 

D. Độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi. 
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Câu 12. Có 1 dung dịch chất điện li yếu. Khi thay đổi nhiệt độ của dung 

dịch ( nồng độ không đổi ) thì : 

A. Độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi.    

B.  Độ điện li và hằng số điện li đều không thay đổi.   

C. Độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi. 

D.Độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi. 

Câu 13. Chất điện li mạnh có độ điện li : 

A. α = 0 B. α = 1 C. α <1  D. 0 < α <1 

Câu 14. Chất điện li yếu có độ điện li : 

A.  α = 0 B. α = 1 C. 0 < α <1  D.  α <1 

Câu 15. Ở 25oC độ điện li α của CH3COOH ở các nồng độ khác nhau 

thay đổi như thế nào ? 

A. 0,5M > 1M > 2M   C. 2M > 1M > 0,5M 

B. 1M > 2M  > 0,5M   D. 0,5M > 2M > 1M  

Câu 16. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất trong nước  

A. Môi trường điện li        C.Dung môi phân cực 

B.Dung môi không phân cực      D.Tạo liên kết hidro với các chất tan 

Câu 17.  Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li ? 

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch . 

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện. 

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất 

đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy. 

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa khử. 

Câu 18. Trong dung dịch loãng có chứa 0,6 mol SO4
2- , thì trong dung 

dịch đó có chứa : 

A. 0,2 mol Al2(SO4)3    C. 0,6 mol Al3+ 

C. 1,8 mol Al2(SO4)3    D. 0,6 mol Al2(SO4)3  

Câu 19. Độ điện li α của chất điện li phụ thuộc vào những yếu tố nào 

sau đây : 

A. Bản chất của chất điện li               B. Bản chất của dung môi 

C. Nhiệt độ của môi trường và nồng độ của chất tan. 

D. A, B, C đúng. 

Câu 20. Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200 ml dung dịch NaCl 0,2M 

và 300ml dung dịch Na2SO4 0,2M có nồng độ cation Na+ là bao nhiêu ?  

A. 0,23M               B. 1M         C. 0,2M             D. 0,1M 

Câu 21: Dung dịch chứa ion H+ có thể phản ứng với dung dịch  chứa 

các ion hay phản ứng với các chất rắn nào sau đây:           

       A. CaCO3, Na2SO3, CuCl2          B. Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeO, CuO 
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       C. OH-, CO3
2-, Na+, K+  D. Tất cả đáp án trên 

Câu 22: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch?  

     A) AlCl3 và Na2CO3 B) HNO3 và NaHCO3              

       C) NaNO3 và KOH             D) Ba(OH)2 và FeCl3. 

Câu 23: Ion CO3
2- không phản ứng với các ion nào sau đây: 

    A. NH4
+, Na+, K+                         B. Ca2+, Mg2+                 

    C. H+, NH4
+, Na+, K+  D. Ba2+, Cu2+, NH4

+, K+  

Câu24: Ion OH- có thể phản ứng với các ion nào sau đây: 

     A. H+, NH4
+, HCO3

-
                           B. Cu2+, Mg2+, Al3+      

     C. Fe3+, HSO4
-, HSO3

-                     D. Đáp án khác 

Câu 25:Cho Ba vào các dd sau:   X1 = NaHCO3, X2 = CuSO4,   

        X3 = (NH4)2CO3 ,     X4 = NaNO3,   X5 = MgCl2,     X6 = KCl.  

Với những dd nào sau đây thì không tạo ra kết tủa 

 A. X1, X4, X5           B. X1, X4, X6    C. X1, X3, X6                  D. X4, X6 

Câu 26:Cho các chất và ion sau: HCO3
-, H2O, Al2O3, ZnO, Be(OH)2, 

HSO4
-, Mn(NO3)2, Zn(OH)2, CH3COONH4. Theo Bronsted, các chất và 

ion nào là lưỡng tính: 

     A. Al2O3, ZnO, Zn(OH)2, Be(OH)2 , HSO4
–.           

       B. HCO3
-, H2O, Al2O3, ZnO, Zn(OH)2, Be(OH)2, CH3COONH4 

     C. HSO4
-, Al2O3, ZnO, Zn(OH)2, Be(OH)2, NH4NO3              

       D. H2O, Al2O3, ZnO, Zn(OH)2, Be(OH)2,HSO4
–. 

Câu 27:  Cho 10,6 gam Na2CO3 vào 12 gam dung dịch H2SO4 98% sẽ 

thu được bao nhiêu gam dung dịch? Nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng 

thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? 

     A. 18,2 và 14,2                  B. 18,3 và 16,16  

     C. 22,6 và 16,16                   D. 7,1 và 9,1 

Câu 28: Trộn 200 ml dung dịch HCl 1M với 300 ml dung dịch HCl 2M. 

Nếu sự pha loãng không làm thay đổi thể tích thì nồng độ dung dịch 

HCl thu được là: 

      A. 1,5M       B. 1,2M        C. 1,6M          D. 0,15M 

Câu 29: Phương trình ion thu gọn H+ + OH- H2O biểu diễn bản 

chất của phản ứng nào sau đây: 

     A. HCl + NaOH NaCl + H2O  

     B. NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + H2O  

     C. H2SO4 + BaCl2 2HCl + BaSO4 

     D. A và B đúng 
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Câu 30: Đổ 10 ml dung dịch KOH vào 15 ml dung dịch H2SO4 0,5 M, 

dung dịch vẫn dư axit. Thêm 3ml dung dịch NaOH 1M vào thì dung 

dịch trung hoà. Nồng độ mol/l của dung dịch KOH là: 

          A. 1,2 M            B. 0,6 M              C. 0,75 M                 D. 0,9 M 

Đáp án : 

1A 2C 3B 4C 5C 6D 7D 8A 9C 10B 

11C 12A 13B 14C 15A 16C 17C 18A 19D 20C 

21B  22C 23A 24A 25D 26B 27B 28C 29B 30B 

          

  

Bài 2: Axít , bazơ và muối 

 

Phần tóm tắt giáo khoa: 
1. Định nghĩa theo A-rê-ni-ut     
  -  Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+ 

  -  Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH- 

    Vd:         HCl  →  H+  +  Cl– 

                       CH3COOH     H+  +  CH3COO–  

             - Axit nhiều nấc  

                  H3PO4     H+  +  H2PO4
– 

                  H2PO4
–    H+  +  HPO4

2– 

                  HPO4
2–    H+  +  PO4

3–    

phân tử H3PO4  phân ly 3 nấc ra ion H+ nó là axít 3 nấc 

 - Baz  

   Ba(OH)2                           Ba2+       +     2OH- 

2. Hidroxyt lưỡng tính :  là hiroxít khi tan trong nước vừa có thể phân 

li như axit vừa có thể phân li như bazơ. 

- Các hidroxit lưỡng tính thường gặp :Zn(OH)2,Al(OH)3,Pb(OH)2 

,Sn(OH)2 - Chúng điều ít tan trong nước và có lực axit bazơ yếu. 

Ví dụ :   Zn(OH)2 có 2 kiểu phân li tùy điều kiện:  

 Phân li kiểu bazơ: 

              Zn(OH)2                      Zn2+ + 2OH- 
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 Phân ly kiểu  axit : 

               Zn(OH)2                          ZnO2
2- + 2H+ 

  Có thể viết  Zn(OH)2 dưới dạng H2ZnO2 

 3.  Muối :  là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại 

(hoặc cation NH4
+) và anion gốc axit. 

  + Muối axit là muối mà anion gốc axit còn có khả năng phân li ra ion 

H+  

Ví dụ :   KHSO4 , NaHCO3 , NaH2PO4… 

  + Muối trung hòa: là muối mà anion gốc axit không còn khả năng  

phân li ra ion H+ 

Ví dụ :    NaCl , (NH4)2SO4… 

( Chú ý : Nếu anion gốc axít còn hidro có tính axit, thì gốc này tiếp 

 tục phân li yếu ra ion H+
. 

 VD:         NaHCO3                                    Na+ + HCO3
- 

         HCO3
-                         H+ + CO3

2-      ) 

 

Nâng cao :     Định nghĩa theo Bronstet : 

-  Axit là chất nhường proton . 

Vd:   CH3COOH     +   H2O              H3O
+  +  CH3COO-   

( Hằng số phân li axit                [H3O
+ ][CH3COO- ] 

           [CH3COOH] 

Giá trị Ka chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ 

Ka càng nhỏ , lực axit của nó càng yếu. ) 

  -  Bazơ là chất nhận proton . 

Vd:           NH3      +       H2O              NH4
+     +   OH – 

( Hằng số phân li bazơ               [NH4
+][OH –] 

           [ NH3 ] 

Giá trị Kb chỉ phụ thuộc vào bản chất baz và nhiệt độ 

Kb càng nhỏ , lực bazơ của nó càng yếu. ) 

 

 

    Bài tập tự luận   
 

I.2.1. Viết phương trình điện li của của các chất sau: 

a) Các axit yếu : H2S , H2CO3 , H2SO3 

Ka =  

Kb =  
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b) Các axit mạnh : HNO3 , H2SO4 

c) Các baz mạnh : LiOH , NaOH , Ba(OH)2  

d) Các muối : Na2CO3 , KClO , NaHSO4 , Na2HPO4 , [Ag(NH3)2]2SO4 ,  

KMnO4 , K2Cr2O7 , NH4Cl  . 

e) Các hidroxit lưỡng tính Sn(OH)2 , Al(OH)3 , Zn(OH)2 . 

I.2.2.* Hãy cho biết các phân tử và ion sau là axit, baz ,trung tính hay 

lưỡng tính theo Bronstet : HI, CH3COO- , Cl- ,  H2PO4
- , CO3

2- , HCO3
-
 ,  

HSO4
- , PO4

3- , Na+ , NH3 , S
2- , HPO4

2-. Tại sao ? Giải thích. 

I.2.3.  Có hiện tượng gì xảy ra khi nhúng giấy quì tím vào các dung dịch 

sau đây. Hãy giải thích trên cơ sở ion : CH3COONa ,  K2CO3 , NaCl , 

Na2S , NH4Cl , FeCl3 , Al2(SO4)3 , Na2CO3 , Ba(NO3)2 . 

I.2.4.  Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò 

là một axit theo Bronstet , ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một 

bazơ ( theo Bronstet )? 

a)   HCl     +    H2O     →    H3O
+    +    Cl- 

b)     Ca(HCO3)2  →    CaCO3   +  H2O   +  CO2 

c)  NH3     +    H2O         NH4
+    +    OH- 

d) CuSO4 +  5H2O      →    CuSO4.5H2O  

I.2.5.* Viết biểu thức hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ 

Kb cho các trường hợp sau : HF , ClO- , NH4
+ , F- 

I.2.6.*  Trong 2 lít dung dịch HF có chứa 4,0g HF nguyên chất. Độ điện 

li của axit này là 8 %. Hãy tính hằng số phân li của axit HF. 

I.2.7.*  Axit propanoic (C2H5COOH) là một axit hữu cơ, muối của axit 

này được dùng để bảo quản thực phẩm lâu bị mốc. Hằng số phân li của 

axit propanoic : Ka = 1,3.10-5 . Hãy tính nồng độ ion H+ trong dung dịch 

C2H5COOH 0,10M. 

I.2.8. Trộn 100ml dung dịch HCl 0,8M với 400ml dung dịch Ca(OH)2 

0,15M được dung dịch D. 

a) Tính nồng độ mol/lít của ion OH- có trong dung dịch D . 

b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M đủ để trung hòa dung dịch D. 

I.2.9.  Chia 15,6g Al(OH)3 làm hai phần bằng nhau : 

a) Cho 200ml dung dịch H2SO4 1M vào phần I. Tính khối lượng muối 

tạo thành ? 

b) Cho 50ml dung dịch NaOH 1M vào phần II. Tính khối lượng muối 

tạo thành ? 

I.2.10.*  Dung dịch A có chứa đồng thời ba muối : Na2SO4 0,05M , KCl 

0,1M và NaCl 0,5M. 
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1. Có thể pha chế dung dịch A được hay không nếu chỉ hòa tan vào 

nước 2 muối sau đây ? 

a) NaCl và K2SO4  b) Na2SO4 và KCl 

2. Nếu có thể được, để chuẩn bị 200ml dung dịch A cần hòa tan vào 

nước bao nhiêu gam mỗi muối ? 

I.2.11.* Đimetylamin ((CH3)2NH) là một bazơ mạnh hơn amoniac. 

Đimetylamin trong nước có phản ứng : 

         (CH3)2NH   +  H2O            (CH3)2NH2
+   +    OH- 

a) Viết biểu thức tính hằng số phân li bazơ Kb của đimetylamin. 

b) Tính pH của dung dịch đimetylamin 1,5M biết rằng Kb = 5,9.10-4 . 

I.2.12. Dung dịch axit fomic (HCOOH) 0,007M có pH = 3,0. 

a) Tính độ điện li của axit fomic trong dung dịch đó. 

b) Nếu hòa tan thêm 0,001mol HCl vào 1 lít dung dịch đó thì độ điện li 

của axit fomic tăng hay giảm ? Giải thích . 

I.2.13.  Viết phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn khi cho : 

     a) H2SO4 lần lượ tác dụng với KOH, CuO, Fe(OH)3. 

     b) CO2 lần lượt tác dụng với Ba(OH)2, NaOH. 

I.2.14. Viết phương trình phân tử của phản ứng mà phương trình ion thu 

gọn là : 

       a) H3O
+  +  OH–    →   2H2O 

       b) 3H3O
+ +  Al(OH)3 →  Al3+  +  6H2O 

       c)  2H3O
+ + ZnO  →  Zn2+  +  3H2O 

             Trong mỗi phản ứng, chất nào đónh vai trò axit ? chất nào đóng 

vai trò baz ? Giải thích. 

I.2.15. Viết phương trình phản ứng chứng tỏ Be(OH)2 là một hidroxit 

lưỡng tính. 

            Chia 8,6g Be(OH)2 làm thành 2 phần bằng nhau, tính khối lượng 

muối tạo thành khi cho: 

     a) Phần 1 vào 120 cm3 dung dịch H2SO4 1M. 

     b) Phần 2 vào 120 cm3 dung dịch NaOH 1M. 

I.2.16. Cho rằng sự trộn lẫn các dung dịch không làm thay đổi đáng kể 

thể tích dung dịch. 

 Trộn 1,5 lít dung dịch NaOH 2M với 0,5 lít dung dịch NaOH 

1M. Tính nồng độ mol /lít của dung dịch thu được. 

 Phải trộn dung dịch H2SO4 1M và H2SO43M theo tỷ lệ nào về 

thể tích để được dung dịch H2SO4 1,5M 
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 Cần trộn bao nhiêu lít dung dịch HCl 2M vào bao nhiêu lít dung 

dịch HCl 1M để được 5 lít dung dịch HCl 1,2M. 

I.2.17 * Tính nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH. 

Biết rằng:  

 30ml dung dịch H2SO4 đươc trung hòa hết bởi 20ml dung 

dịch NaOH và 10 ml dung dịch KOH 2M. 

 30ml dung dịch NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dung 

dịch H2SO4 và 5ml dung dịch Hcl 1M. 

I.2.18. Cho dung dịch NaOH dư vào 100ml dung dịch AlCl3 và FeCl3, 

lọc kết tủa rồi nung ở nhiệt độ cao thu được 2 g chất rắn . Mặt khác, 

400ml dung dịch AgNO3 0,2M tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch 2 

muối trên. Tính nồng độ mol của AlCl3 và FeCl3. 

I.2.19. Hòa tan 3,94g Bari cacbonat bằng 200 ml dung dịch HCl 0,5M. 

Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,2M để trung hòa axit dư. Số 

mol OH– cần dùng là bao nhiêu. 

             Biết rằng chỉ có 85% số phân tử phân ly thành ion OH– 

I.2.20. Hòa tan hoàn toàn 0,12g Mg trong 100,0ml dung dịch HCl 

0,20M. Tính pH dủa dung dịch sau khi phản ứng kết thúc( thể tích dung 

dịch biến đổi không đáng kể). 

I.2.21. Trong nước biể, magie là kim loại có hàm lượng lớn thứ hai sau 

natri. Mỗi kg nước biển chưa khoảng 1,3g magie dưới dạng các ion 

Mg2+. Ở nhiều qốc gia, magie được khai thác từ nước biển. Quá trình 

sản xuất magie từ nước biển gồm các giai đoạn sau: 

       1. Nung đá vôi thành vôi sống. 

       2. hòa tan vôi sống trong nước biển tạo ra kết tủa Mg(OH)2. 

       3. Hòa tan kết tủa Mg(OH)2 trong dung dịch HCl. 

       4. Điện phân MgCl2 nóng chảy :  MgCl2                  Mg +  Cl2 

           Viết các phương trình hóa học xảy ra dưới dạng phân tử và ion 

rút gọn ( nếu có) của quá trình sản xuất trên. 

I.2.22.  Nước chưa nhiều ion Ca2+ và Mg2+ là nước cứng. Nước chứa ít 

hoặc không chứa các ion Ca2+ và Mg2+ là nước mềm. Nước cứng không 

phù hợp cho việc sử dụng trong công nghiệp và sinh hoạt. Trong nước 

thường chứa các hợp chất Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 , CaCl2 và MgCl2 

hòa tan. Để loại các ion Ca2+ và Mg2+ dưới dạng Ca(HCO3)2, 

Mg(HCO3)2 và MgCl2 , người ta cho sữa vôi Ca(OH)2 vào nước sẽ tạo 

ra các kết tủa CaCO3. Hãy viết các phương trình hóa học dưới dạng 

phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trên. 

đpnc 
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I.2.23.*  Có 6 dung dịch đựng trong 6 lọ mất nhãn : Mg(NO3)2, 

Zn(NO3)2, Pb(NO3)2, AlCl3 , KOH và NaCl. Chỉ dùng thêm dung dịch 

AgNO3 và một thuốc thử nữa , hãy trình bày cách nhận biết từng dung 

dịch. Viết các phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn 

của các phản ứng nhận biết đó. 

…………………………………. 

     

    Câu hỏi trắc nghiệm 

 

Câu 1.  Dãy gồm các axit 2 nấc là: 

A.   HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH                

B.   H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3 

C.   H2SO4, H2SO3, HF, HNO3                      

D.   H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3 

Câu 2: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng ? 

A.Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidro là axit . 

B.Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ. 

C.Một hợp chất khi tan trong nước không tạo ra cation H+ còn gọi là 

bazơ. 

D. Một  hợp chất có khả năng phân li ra anion  OH- trong nước gọi là 

bazơ. 

Câu 3. Zn(OH)2 trong nước phân li theo kiểu: 

A.Chỉ theo kiểu bazơ  B.Chỉ theo kiểu axit 

C.Vừa theo kiểu axit vừa theo kiều baz 

D.Vì là bazơ yếu nên không phân li 

Câu 4. Những muối có khả năng điện li hoàn toàn trong nước là: 

A. NaCl, Na2SO4, K2CO3, AgNO3                 

B. Hg(CN)2, NaHSO4, KHSO3, AlCl3 

C. HgCl2, CH3COONa, Na2S, (NH4)2CO       

D. Hg(CN)2, HgCl2, CuSO4, NaNO3 

Câu 5. Phương trình điện li nào sau đây không đúng? 

A.       HNO3                              H
+   +  NO3

- 

B.       K2SO4                              K
2+   +  SO4

2- 

C.       HSO3
-                         H+    +   SO3

2- 

D.       Mg(OH)2                   Mg2+  +  2OH- 

Câu 6.  nồng độ mol của anion trong dung dịch Ba(NO3)20,10M 

A. 0,10M B.0,20M C.0,30M  D.0,40M 
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Câu 7.  nồng độ mol của cation trong dung dịch Ba(NO3)20,45M 

A.0,45M B.0,90M C.1,35M D.1,00M 

Câu 8.  Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự 

điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng? 

A. [H+] = 0,10M  C. [H+] > [CH3COO-] 

B. [H+] < [CH3COO-]  D. [H+] < 0.10M 

Câu 9.  Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện 

li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng? 

A. [H+] = 0,10M  C. [H+] > [NO3
-] 

B. [H+] < [NO3
-]  D. [H+] < 0.10M 

Câu 10.  Theo thuyết Bron-stêt thì nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. Trong thành phần của bazơ phải có nhóm OH. 

B. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion. 

C. Trong thành phần của axit có thể không có hidro. 

D. Axit hoặc bazơ không thể là ion. 

Câu 11.  Chọn câu trả lời đúng trong số các câu dưới đây? 

A. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào nồng độ. 

B. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào áp suất. 

C. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ. 

D. Giá trị Ka của axit càng nhỏ lực axit càng mạnh. 

Câu 12.  Khi nói “ Axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic 

(CH3COOH) “ có nghĩa là : 

A. dung dịch axit fomic có nồng độ mol lớn hơn dung dịch axit axetic. 

B. dung dịch axit fomic có nồng độ % lớn hơn dung dịch axit axetic. 

C. axit fomic có hằng số phân li lớn hơn axit axetic. 

D. dung dịch axit fomic bao giờ cũng có nồng độ H+ lớn hơn dung dịch 

axit axetic. 

Câu 13.  Khi hòa tan trong nước, chất nào sau đây làm cho quỳ tím 

chuyển màu xanh ? 

A. NaCl B. NH4Cl C. Na2CO3 D. FeCl3 

Câu 14.  Chọn các chất là hidroxit lưỡng tính trong số các hidroxit sau :  

A. Zn(OH)2 B. Al(OH)3 C. Sn(OH)2 D. Cả A, B, C 

Câu 15.  Muối nào sau đây không phải là muối axit?  
A. NaHSO4 B. Ca(HCO3)2     C. Na2HPO3 D. Na2HPO4 

Câu 16.  Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa 

tác dụng với dung dịch NaOH ? 

A. Pb(OH)2 , ZnO ,Fe2O3  C. Na2SO4 , HNO3 , Al2O3 

B. Al(OH)3 , Al2O3 , Na2CO3  D. Na2HPO4 , ZnO , Zn(OH)2 
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Câu 17.   Cho các ion sau:  

a) PO4
3-   b) CO3

2- c) HSO3
- d) HCO3

- e) HPO3
2- 

Theo Bronstet những ion nào là lưỡng tính ? 

A. a,b  B.b,c  C.c,d  D.d,e 

Câu 18.  Cho các axit với các hằng số axit sau: 

(1) H3PO4 (Ka = 7,6.10-3)  (2) HOCl ( Ka = 5.10-8 ) 

(3) CH3COOH ( Ka = 1,8.10-5 ) (4) HSO4
- ( Ka = 10-2 ) 

Sắp xếp độ mạnh của các axit theo thứ tự tăng dần : 

A. (1) < (2) < (3) < (4) B. (4) < (2) < (3) < (1) 

C. (2) < (3) < (1) < (4) D. (3) < (2) < (1) < (4) 

Câu 19.  Cho các ion và chất  được đánh số thứ tự như sau: 

1.HCO3
- 2.K2CO3 3.H2O  4. Mg(OH)2 

5.HPO4
- 6.Al2O3 7.NH4Cl 8.HSO3

- 

Theo Bronstet, các chất và ion lưỡng tính là: 

A.1,2,3  B. 4,5,6 C. 1,3,5,6,8  D. 2,6,7 

Câu 20.  Hãy chọn câu đúng nhất trong các định nghĩa sau đây về phản 

ứng axit-bazơ theo quan điểm của lí thuyết Bronstet. Phản ứng axit-bazơ 

là: 

A. Do axit tác dụng với bazơ. 

B. Do oxit axit tác dụng với oxit bazơ. 

C. Do có sự nhường, nhận proton. 

D. Do có sự dịch chuyển electron từ chất này sang chất khác. 

Câu 21. Theo định nghĩa về axit-bazơ của Bronstet có bao nhiêu ion 

trong số các ion sau đây là bazơ: Na+, Cl- ,CO3
2- ,HCO3

- , CH3COO- , 

NH4
+ , S2- ? 

A.1  B.2  C.3  D.4 

Câu 22.  Theo định nghĩa về axit-bazơ của Bronstet có bao nhiêu ion 

trong số các ion sau đây là bazơ: Ba2+ , Br- , NO3
- , NH4

+ , C6H5O
- , 

SO4
2- ? 

A.1  B.2  C.3  D.4 

Câu 23.  Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong 

dung dịch ? 

A. AlCl3 và Na2CO3  B. HNO3 và NaHCO3 

C. NaAlO2 và KOH  D. NaCl và AgNO3 

Câu 24.  Một dung dịch có a mol NH4
+ , b mol Mg2+ , c mol SO4

2- và d 

mol HCO3
- .Biểu thức nào biểu thị sự liên quan giữa a, b, c, d sau đây là 

đúng ? 
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A. a  +  2b =   c + d  B. a  +  2b  =  2c  +  d 

C. a  +   b  = 2c + d  D. a  +    b  =    c  +  d 

Câu 25.  Có 4 lọ đựng 4 dung dịch mất nhãn là: AlCl3 , NaNO3 , K2CO3 

và Fe(NO3)2 .Nếu chỉ được phép dùng một lần làm thuốc thử thì có thể 

chọn chất nào trong các chất sau: 

A. Dung dịch NaOH  B. Dung dịch H2SO4 

C. Dung dịch Ba(OH)2 D. Dung dịch AgNO3 

Câu 26.  Dãy chất và ion nào sau đây có tính chất trung tính ? 

A. Cl- , Na+ , NH4
+   B.  Cl- , Na+ , Ca(NO3)2 

C. NH4
+ , Cl- , H2O                 D. ZnO, Al2O3 , Ca(NO3)2    

Câu 27.  Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện 

tượng xảy ra là: 

A.Chỉ có kết tủa keo trắng.   

B.Không có kết tủa, có khí bay lên. 

C. Có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.  

D.Có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 

Câu 28.  Cho 10ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể 

tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hòa dung dịch axit đã cho là: 

A. 10ml B.15ml  C.20ml  D. 25ml 

Câu 29.  Trộn 200ml dung dịch HCl 1M với 300ml dung dịch HCl 2M. 

Nếu sự pha trộn không làm co giãn thể tích thì dung dịch mới có nồng 

độ mol là: A. 1,5M B.1,2M C.1,6M D. 0,15M 

Câu 30.  Hãy dự đoán hiện  tượng xảy ra khi thêm từ từ dung dịch 

Na2CO3 vào dung dịch muối FeCl3? 

A. Có kết tủa màu nâu đỏ.   

B. Có các bọt khí sủi lên. 

C. Có kết tủa màu lục nhạt.  

D. Có kết tủa màu nâu đỏ đồng thời các bọt khí sủi lên. 

Câu 31.  Thể tích dung dịch HCl 0,3M cần để trung hòa 100ml dung 

dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M là: 

A. 100ml B.150ml C.200ml D.250ml 

Câu 32.  Cho phương trình ion thu gọn: H+  +  OH-   →  H2O 

phương trình ion thu gọn đã cho biểu diễn bản chất của các phản ứng 

hóa học nào sau đây ? 

A. HCl       +  NaOH      →  NaCl       +   H2O 

B. NaOH   +  NaHCO3  →   Na2CO3  +  H2O 

C. H2SO4   +  BaCl2       →  2HCl       +  BaSO4 

D. A và B đúng. 
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Câu 33.  Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào trong đó nước 

đóng vai trò là một axit theo Bronstet ? 

A. HCl     +    H2O     →   H3O
+    +    Cl- 

B. NH3     +    H2O      NH4
+    +    OH- 

C. CuSO4 +  5H2O    →    CuSO4.5H2O  

D. H2SO4  +    H2O    →  H3O
+    +   HSO4

- 

Câu 34.   Cho phương trình hóa học của phản ứng ở dạng ion thu gọn:  

 CO3
2-    +   2H+    →    H2O    +   CO2 

Phương trình ion thu gọn trên là của phương trình dạng phân tử nào sau 

đây  

A. Na2CO3   +  2HCl    →   2NaCl   +   H2O    +   CO2   

B. CaCO3     + 2HCl    →    CaCl2    +   H2O    +   CO2 

C. MgCO3     + 2HCl    →   MgCl2   +   H2O    +   CO2 

D. BaCO3     + 2HCl    →    BaCl2    +   H2O    +   CO2 

Câu 35.Trong các muối sau, dung dịch muối nào có môi trường trung 

tính? 

A. FeCl3 B. Na2CO3 C. CuCl2 D. KCl 

Câu 36.  Dung dịch X gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Thể tích 

dung dịch H2SO4 0,5M cần để trung hòa hết 100ml dung dịch X là bao 

nhiêu ? 

A. 100ml B.50ml  C. 150ml D. 200ml 

Câu 37.   Bệnh đau dạ dày có thể là do lượng axit HCl trong dạ dày quá 

cao. Để giảm bớt lượng axit khi bị đau, người ta thường dùng chất nào 

sau đây ?   

A. Muối ăn ( NaCl )  B. Thuốc muối ( NaHCO3 ) 

C. Đá vôi ( CaCO3 )  D. Chất khác 

Câu 38.  Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol 

NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ : 

A. a : b > 1: 4      B. a : b = 1 : 4 C. a : b  = 1 : 5 D. a : b < 1 : 4 

Câu 39.  Cho dãy các chất : Ca(HCO3)2 , NH4Cl , (NH4)2CO3 , ZnSO4 , 

Al(OH)3 , Zn(OH)2 .Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là : 

A. 5  B. 4  C. 3  D. 2 

Câu 40.  Cho dung dịch hỗn hợp gồm 0,1mol Ca2+ , 0,2mol Na+ , 

0,15mol Mg2+ , 0,2mol Cl- và xmol HCO3
- .Giá trị của x là: 

A.0,25mol B.0,50mol C.0,75mol D.0,05mol 

Câu 41.  Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch 

NaOH 0,5M , lượng kết tủa thu được là 15,6g. Giá trị lớn nhất của V là : 
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A. 1,2 lít B. 1,8 lít C. 2,4 lít D. 2lít 

Câu 42.  Cho dãy các chất : Cr(OH)3 , Al2(SO4)3 , Mg(OH)2 , Zn(OH)2 , 

MgO , CrO3 .Số chất trong dãy chất có tính lưỡng tính : 

A. 4  B. 3  C. 2  D. 5 

Câu 43.  Cho a mol NaOH vào dung dịch chứa 0,05mol AlCl3 thu được 

0,04 mol kết tủa Al(OH)3. Giá trị của a là: 

A. 0,12mol hoặc 0,16 mol  B. 0,12mol 

C.0,16mol    D. 0,04 mol và 0,12mol 

Câu 44.  Dãy chất nào vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng 

với dung dịch NaOH. 

A. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3                    B. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3  

C. Na2SO4, HNO3 , Al2O3.                 D. Na2HPO4, ZnO, Zn(OH)2 

 

Đáp án : 

1D 2D 3C 4A 5B 6B 7A 8D 9A 10B 

11C 12C 13C 14D 15C 16D 17C 18C 19C 20C 

21C 22A 23C 24B 25C 26B 27A 28C 29C 30D 

31A 32D 33B 34A 35D 36B 37B 38A 39A 40B 

41D 42C  43A 44D       

         

Bài 3:   Sự điện li của nước - pH 

      Chất chỉ thị axit – bazơ 
Phần tóm tắt giáo khoa: 
1. Sự điện li của nước :  Thực nghiệm cho thấy nước là chất điện li rất 

yếu:   H2O             H+    + OH-       (1) 

Tích số ion của nước :  [H+] .[OH-]  =10-14 M  ( đo ở 25oC) 

2. Ý nghĩa tích số ion của nước : 

    a) Môi trường axit:   [H+]  >  [OH–] hay  [H+] >  10–7M 

    b) Môi trường kiềm:  [H+] <  [OH–] hay  [H+] <  10–7M 

    c) Môi trường trung tính:  [H+] = [OH–] =  10–7M 

3. Khái niệm về pH – Chất chỉ thị màu 

Nếu [H+] =10–a  thì  pH = a  

Về mặt toán học pH =  –  lg [H+] 

Vd:    [H+] = 10-3M       pH=3 : Môi trường axit 

                                 

                                 pH + pOH =  14 
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Chú ý :  - Thang pH thường dùng có giá trị từ 1 đến 14. 

              - Môi trường dung dịch được đánh giá  dựa vào nồng độ H+ 

và pH dung dịch. 

 

 

[H+] pH Môi trường dd 

= 1,0.10-7M = 7 Trung tính 

> 1,0.10-7M < 7 Axit 

< 1,0.10-7M > 7 Bazơ 

 

- Chất chỉ thị màu thường dùng là quì tím và phenolphtalein. 

 

Quì tím 
đỏ 

pH≤6 

tím 

6 < pH <8 

xanh 

pH  ≥  8 

Phenolphtalein 
không màu 

pH < 8,3 

hồng 

pH  ≥  8,3 

 

Bảng trị số logarit thường dùng : 

 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lgN 0 0,3 0,48 0,6 0,7 0,78 0,85 0,9 0,95 1 

 

 

 

     Bài tập tự luận   

 
I.3.1.  Tính pH của các dung dịch sau: 

a) 400,0 ml dung dịch chứa 1,46g HCl .  

b) Dung dịch Ba(OH)2 0,025M có độ điện li bằng 0,8. 

c) Dung dịch H2SO4 0,05M phân li hoàn toàn. 

d) Dung dịch tạo thành sau khi trộn 100,0ml dung dịch HCl 1,00M với 

400,0 ml dung dịch NaOH 0,375M. 
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e) Dung dịch tạo thành sau khi trộn 200ml dung dịch HCl 0,02M với 

200ml dung dịch H2SO4 0,05M. 

I.3.2.  Cho m gam Na vào nước, ta thu được 1,5 lít dung dịch có pH = 

13 .Tính m? 

I.3.3.  Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250,0 ml dung dịch có 

 pH = 10 

I.3.4. Cho dung dịch H2SO4 có pH = 4 

a) Tính nồng độ mol/lít của ion H+ 

b) Tính pH của dung dịch thu được khi cho 2 lít H2O vào 0,5 lít dung 

dịch axit trên. 

I.3.5.  Tính nồng độ mol/lít của : 

a) Dung dịch H2SO4 có pH = 4 

b) Dung dịch Ba(OH)2 có pH = 12 

I.3.6. Dung dịch axit fomic HCOOH 0,092% có khối lượng riêng xấp xỉ 

bằng 1g/ml .Độ điện li của nó là 5%. Tính pH của dung dịch ? 

I.3.7.  Có 10ml dung dịch HCl pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất và 

khuấy đều thu được dung dịch có pH = 4. Hỏi x bằng bao nhiêu ? 

I.3.8.  Cho 40ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng 

thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M . Tính pH của dung dịch thu được 

? 

I.3.9*. Trộn 300ml dung dịch chứa NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,025M với 

200ml dung dịch H2SO4 có nồng độ x M thu được m gam kết tủa và 

500ml dung dịch có pH = 2 . Hãy tính m và x ? (Coi H2SO4 phân li hoàn 

toàn cả 2 nấc). 

I.3.10*.  Khi cho Fe tác dụng với 250 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 

dung dịch có pH = 2 và có khí thoát ra.Tính khối lượng Fe đã tham gia 

phản ứng và thể tích khí thoát ra (ở 27oC và 750 mmHg ). 

I.3.11. Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,01M, biết độ điện li của 

axit tại nồng độ đó là 4,25% 

I.3.12.  a) Tính nồng độ của ion H+ trong dung dịch có pH = 8,55. 

             b) Tính nồng độ của ion OH– trong dung dịch có pH = 10,8. 

I.3.13. Cho 224 ml khí HCl ở đktc bay vào 1 lít H2O. Tính nồng độ 

mol/lít của ion H+ và pH của dung dịch thu được. 

I.3.14. Đốt 2,24 lít khí H2 ở đktc trong lọ chứa clo dư rồi dẫn 

hidroclorua sinh ra vào 250g dung dịch Ca(OH)2 3%. 

       a) Xác định thành phần các chất trong dung dịch thu được? 

       b) nếu thêm nước vào dung dịch trên để thu được 1 lít thì pH của 

dung dịch này là bao nhiêu ? 
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I.3.15. a) dung dịch HCl có pH = 3, cần pha loãng dung dịch này ( bằng 

nước) bao nhiêu lần để được dung dịch có pH = 4. 

            b) Cho a mol NO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa a mol 

NaOH. Dung dịch thu được có pH lớn hay nhỏ hơn 7 ? Tại sao ? 

I.3.16. Dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13, dung dịch HNO3 có pH = 1. 

     a) Phải trộn chúng theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu để thu được dung 

dịch trung tính. 

     b) Khi trộn 2,75 lít dung dịch Ba(OH)2 với 2,25 lít dung dịch HNO3. 

Tính nồng độ mol của dung dịch thu được. 

I.3.17*. Nước nguyên chất ở 25oC có nồng độ H+ bằng 1,0.10–7 mol/l. 

Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử nước phân li ra ion ở nhiệt độ này. 

Biết rằng  mlgD OH /0,1
2
  

 

…………………… 

 

   Câu hỏi trắc nghiệm 

 

Câu 1.  Gọi x,y,z theo thứ tự là nồng độ mol của ion H+ trong nước 

nguyên chất , ddịch axít , dd baz ơ .Hãy sắp xếp x,y,z theo thứ tự tăng 

dần : 

       A. x <y <z B. y<z< x           C.  z<x <y           D. z<y <x 

Câu 2.  Khi pH tăng tính axit , tính bazơ của dd tăng hay giảm? 

A. Tính axit tăng ,tính bazơ giảm     B.Tính axit giảm ,tính bazơ tăng 

C. Tính axit tăng ,tính bazơ tăng      D. Tính axit giảm ,tính bazơ giảm 

Câu 3. Cho 400 ml nước vào 100 ml dd có pH =2 . pH của dd thu được 

:      A.2,7  B.3,7  C. 4,8  D. 5,6  

Câu 4. Chọn câu trả lời sai : 

       A.Giá trị [H+] tăng thì độ axit tăng.        

       B.Giá trị pH tăng thì độ axit tăng. 

       C.Dung dịch pH < 7 làm quì tím hóa đỏ.   

        D.Dung dịch pH = 7 : trung tính  

Câu 5. Cần pha loãng dd NaOH có pH = 12 bao nhiêu lần để thu được 

dd có pH= 11 ?   

      A) 5 l ần      B) 10 lần        C)15 l ần      D) 100 l ần  

Câu 6. Một dung dịch có [OH-] = 0,5.10-10M. Môi trường của dung dịch 

là: 

      A. axit    B. kiềm     C. trung tính D.không xác định 
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Câu 7. Trộn 60 mldd HCl  0,05M với 40 ml  dd NaOH 0,1 M , thu được 

100 ml dd (X) . Tính pH dd (X) ? 

        A) 2  B) 5   C) 8   D) 12 

Câu 8.  Một dung dịch có [OH-] = 4,2.10-3M, đánh giá nào dưới đây là 

đúng ?   

        A. pH = 3,00    B. pH = 4,00     C. pH < 3,00       D.pH > 4,00 

Câu 9.  Ka(CH3COOH) = 1,75.10-5 ; Ka(HNO2) = 4,0.10-4. Nếu 2 axit có 

nồng độ bằng nhau và ở cùng nhiệt độ, khi quá trình điện li ở trạng thái 

cân bằng, đánh giá nào dưới đây là đúng ? 

   A. [H+]CH3COOH  > [H+] HNO2  B. [H+]CH3COOH  < [H+] HNO2  

   C. pH(CH3COOH)  < pH(HNO2) D. [CH3COO-]  > [NO2
-] 

Câu 10.  Tích số ion của nước sẽ tăng lên khi tăng: 

    A.áp suất                               B.nhiệt độ    

    C.nồng độ ion hidro   D.nồng độ ion hidroxit 

Câu 11.  pH của dung dịch CH3COOH 0,1M phải: 

     A. < 1  B. > 1 nhưng < 7 C.bằng 7 D. > 7 

Câu 12.  Cho 10ml dung dịch HCl có pH = 3. Thêm vào đó x ml nước 

cất khuấy đều, thu được dung dịch có pH = 4. Hỏi x bằng bao nhiêu ? 

     A.10ml     B.90ml  C.100ml D.40ml 

Câu 13.  Khi hòa tan trong nước, chất nào sau đây làm cho quì tím 

chuyển màu đỏ ?  

     A. NaCl      B. NH4Cl         C.Na2CO3  D.K2S 

Câu 14.  Chỉ ra câu trả lời sai về pH : 

     A. pH = - lg[H+]             B. [H+] = 10a thì pH = a 

     C. pH  +  pOH = 14  D. [H+][OH-] = 10-14 

Câu 15.  Chọn câu trả lời đúng, khi nói về muối axit : 

     A. Dung dịch muối có pH < 7         

     B. Muối có khả năng phản ứng với bazơ. 

     C. Muối vẫn còn hidro trong phân tử . 

     D. Muối vẫn còn hidro có khả năng phân li tạo proton trong nước. 

Câu 16.  Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất trong 

nước ? 

    A. Môi trường điện li         B.Dung môi không phân cực 

    C. Dung môi  phân cực         D.Tạo liên kết hidro với các chất tan. 

Câu 17.  Cho các dung dịch được đánh số thứ tự như sau: 

1.KCl             2.Na2CO3 3.CuSO4 4.CH3COONa 

5.Al2(SO4)3 6.NH4Cl 7.NaBr             8.K2S               9.FeCl3 

Các dung dịch nào sau đều có pH < 7 ? 
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     A. 1, 2, 3, 4         B. 3, 5, 6, 9 C. 6, 7, 8, 9 D. 2, 4, 6, 8 

Câu 18.  Trong các dung dịch sau đây : K2CO3 , KCl , CH3COONa , 

NH4Cl , NaHSO4 , Na2S ; có bao nhiêu dung dịch có pH > 7 ? 

     A.1  B.2  C.3  D.4 

Câu 19.  Trộn 20ml dung dịch HCl 0,05M với 20ml dung dịch H2SO4 

0,075M. Nếu coi thể tích sau khi pha trộn bằng tổng thể tích của hai 

dung dịch đầu thì pH của dung dịch thu được là : 

     A. 1  B.2  C.3  D.4 

Câu 20.  Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200ml dung dịch NaOH 0,3M 

với 200ml dung dịch H2SO4 0,05M có pH là bao nhiêu ? 

      A. 7  B.12  C.13  D.1 

Câu 21.  Trộn lẫn dung dịch chứa 0,1 mol Ba(OH)2 với dung dịch chứa 

0,2 mol HCl thu được dung dịch có : 

      A.pH = 7       B. pH > 7  C. pH < 7         D.chưa tính được 

Câu 22.   Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có  

pH =13 , m có giá trị là : 

      A. 0,23g B.0,46g C.1,25g D.2,3g 

Câu 23.  Có 5 dung dịch đựng riêng biệt : NH4Cl , NaCl , H2SO4, 

Na2SO4 , Ba(OH)2 .Chỉ được dùng thêm 1 dung dịch thì dùng dung dịch 

nào sau đây có thể phân biệt được các chất trên ? 

     A. Dung dịch phenolphtalein.  B.Dung dịch K2SO4 . 

     C.Dung dịch quì tím   D. Dung dịch BaCl2 

 Câu 24.  Sục 2,24 lít CO2  (đkc) vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, 

cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch sau phản ứng , màu của dung 

dịch thu được là:   

      A. màu đỏ     B. màu xanh  C. màu tím D. không màu 

Câu 28.   Cho các dung dịch sau :  

I.KCl  II.Na2CO3  III.CuSO4 IV.CH3COONa 

V.Al2 (SO4)3 VI.NH4Cl VII.NaBr VIII.K2S 

        Trong đó các dung dịch có pH < 7 là : 

         A.I, II, III B.III, V, VI     C. VI, VII, VIII D.II, IV, VI 

Câu 29.  Cho các dung dịch sau :  

I.MgCl2 II.Na2CO3 III.ZnSO4    IV.CH3COONa   

V.Al2(SO4)3 VI.NH4Cl VII. Na2SO4   VIII. K2S 

Trong đó các dung dịch có pH > 7 là : 

         A.I, II, III B.II, IV ,VIII      C.VI, VII, VIII D.II, IV, VI 

Câu 30.  Chỉ ra phát biểu sai : 
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       A.NaH2PO4 ,Ca(HCO3)2 , Na2HPO3 đều là muối axit. 

      B. dd C6H5ONa , CH3COONa làm quì tím hóa xanh. 

      C. HCO3
- , HS- , H2PO4

- là ion lưỡng tính. 

       D. SO4
2- , Br- , K+ , Ca2+ là ion trung tính. 

Câu 31.  Dung dịch (A) chứa H2SO4 0,03M và HCl 0,04M. Dung dịch 

(A) có pH là :  

         A. 1  B.2  C.1,5  D.0,15 

Câu 32.  Dung dịch CH3COOH 0,1M có độ điện li là 0,1% .pH của 

dung dịch là:    

         A. 2   B.3  C.4  D.5 

Câu 33.  Trộn 1 lít dung dịch HCl 0,4M với 1 lít dung dịch Ba(OH)2 

0,4M thì pH của dung dịch thu được là bao nhiêu ? 

       A.7  B.13,4  C.13,6  13,8 

Câu 34.  Cho 3,9g Zn vào 0,5 lít dung dịch HCl có pH = 2. Tính V khí 

H2 (đkc) ? 

       A. 1,344lít B.0,1344lít C.0,056lít D.0,56lít 

Câu 35.  Hòa tan 1mol hidroclorua vào nước ,cho vào dung dịch 300g 

dung dịch NaOH 10%. Môi trường của dung dịch thu được là: 

       A. Axit     B.Bazơ C.Trung tính D.Không xác định 

Câu 36*.  Dung dịch HNO3 0,06M (A) trộn với dung dịch HCl 0,005M 

(B) theo tỷ lệ thể tích VA/VB để thu được dung dịch có pH = 2 là : 

 A. 2/3  B.2/5  C.1/2  D.1/10 

Câu 37*. Trộn 300ml dung dịch HCl 0,05M với 200ml dung dịch 

Ba(OH)2 aM thu được dung dịch có pH = 12. a có giá trị là : 

          A. 0,5  B.0,05  C.0,15  D.1,5 

Câu 38*.  Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08M và H2SO4 

0,01M với 250ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu được m gam kết tủa và 

500ml dung dịch có pH = 12. Tính m và a ? 

       A. 0,5825g và 0,6M  B. 5,825g và 0,6M 

       C. 0,5825g và 0,06M  D. 5,825g và 0,06M 

Câu 39*. Cho hỗn hợp (X) gồm K, Na, Rb vào nước thì thu được 500 

ml dung dịch (X) và 5,6 lít khí thoát ra (đkc). Để trung hòa 100ml dung 

dịch (X) cần 100ml dung dịch H2SO4 aM. Giá trị của a là: 

        A. 0,3M      B.0,5M C.0,8M D.1M 

Câu 40*.  Cho hỗn hợp Na-Ba vào nước thì thu được 500ml dung dịch 

(X) và 0,672 lít khí H2 (đkc) bay ra. pH của dung dịch (X) là: 

         A. 13,07       B.12,77 C.11,24 D.10,8 
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Câu 41*.  Trộn lẫn Vml dung dịch NaOH 0,01M với Vml dung dịch 

HCl 0,03M được 2Vml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là : 

         A. 4  B. 3  C. 2  D. 1 

Câu 42*.  Cho mg hỗn hợp Mg, Al vào 250ml dung dịch X chứa hỗn 

hợp axit HCl  1M và axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2(đkc) và dung 

dịch Y ( coi thể tích dung dịch không đổi ) .Dung dịch Y có pH là : 

          A.7  B.6  C.2  D.1 

Câu 43*.  Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M ) 

với 400ml dung dịch ( gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M ) thu 

được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X : 

         A. 7  B. 2  C. 1  D. 6 

Câu 44. Dãy các dung dịch cùng nồng độ được sắp xếp theo chiều tăng 

dần pH là: 

         A. H2S, KCl, HNO3, KOH                 B. HNO3, H2S, KCl, KOH                  

         C. KOH, KCl, H2S, HNO3                  D. HNO3, KOH, NaCl, H2S 

Câu 45:  Trộn V1(lít) dung dịch HCl (pH = 2) với V2(lít) H2O thu được 

dung dịch có pH = 3. Vậy tỉ V1/V2 cần trộn là:            

      A. 10                   B. 100                 C. 1/9                   D. 1/100. 

Câu 46: Cho 10ml dung dịch HBr có pH =2 . Thêm vào đó x ml nước 

cất và khuấy đều , thu được dung dịch có pH=4 . Hỏi x bằng bao nhiêu?         

      A.100ml               B.990ml               C.400ml              D.1000ml 

Câu 47: Cho 50ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 12 . Thêm vào đó bao 

nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch có pH=11               

      A. 350                    B.450                   C.800                   D.900  

Câu 48: Trộn 300 ml dung dịch HCl 0,1 M với 700 ml dung dịch 

Ba(OH)2 0,05M. Vậy giá trị pH của dung dịch thu được là:                              

A. 12,6             B. 13,3                    D. 12,3               D. 10,4 

Câu 49: Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200 ml dung dịch NaOH 0,3M 

với 200 ml Dung dịch H2SO4 0,05M có pH là bao nhiêu?                               

A. 7                       B. 12                    C. 13                  D. 1. 
Câu 50:  Trộn 20 ml dung dịch HCl 0,05M với 20 ml dung dịch H2SO4 

0,075M . Nếu sự pha loãng không làm thay đổi thể tích thì pH của dung 

dịch thu được là: 

      A. 1       B. 2         C. 3           D. 1,5 

Câu 51:  Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 0,2M với 100 ml dung dịch 

HCl 0,1 M được dung dịch X. pH của dung dịch X là:      

     A. 2                     B. 12                       C. 7                       D. 12,7 
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Câu 52:Trộn 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,3M và HClO4 

0,5M với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/lit thu được dung dịch có pH 

= 3. Vậy a có giá trị là: 

           A. 0,39              B. 3,999                 C. 0,399              D. 0,398 

Đáp án : 

1C 2B 3A 4B 5B 6A 7D 8D 9B 10B 

11B 12B 13B 14B 15D 16C 17B 18C 19A 20C 

21A 22A 23C 24A 25A 26B 27A 28B 29B 30A 

31A 32C 33B 34C 35A 36D 37B 38C 39B 40A 

41C 42D 43B 44B 45C 46B 47B 48A 49C 50A 

   

bài 4:   Phản ứng trong đổi ion 

trong dung dịch các chất điện li 
Phần tóm tắt giáo khoa: 
1. Điều kiện xảy ra phản ứng trong dung dịch các chất điện li  

- Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các 

ion. 

- Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi 

các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau: 

Chất kết tủa , chất khí hay chất điện li yếu. 

2. Ví dụ minh họa 

 - Trường hợp tạo kết tủa:   

                                           AgNO3  + HCl    →   AgCl    +   HNO3 

                      Cl–   +  Ag+  →   AgCl     

 - Trường hợp tạo chất khí : 

                    2HCl   +   Na2CO3      →  2NaCl   +   CO2 ↑  +  H2O 

2H+    +  CO3
2–  →  CO2    +  H2O 

 - Trường hợp tạo chất điện li yếu: 

 

a) Phản ứng tạo thành nước :   HCl  +  NaOH  →  NaCl   +  H2O 

                    H+   +  OH–    →  H2O 

b) Phản ứng tạo thành axit yếu : 

           HCl  +  CH3COONa   →   CH3COOH   +  NaCl 

H+  +   CH3COO-  →  CH3COOH 

Lưu ý: Trường hợp không xảy ra phản ứng trao đổi ion 

Ví dụ:                      NaCl   +   KOH   →  NaOH     +   KCl 
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        Na+   +   Cl-     +   K+    +   OH-    →  Na+   +  OH-   +  K+   +  Cl-  

Đây chỉ là sự trộn lẫn các ion với nhau. 

 

Nâng cao:  Phản ứng thủy phân của muối  

- Dung dòch  muoái taïo bôûi acid maïnh, bazô maïnh hoaëc yeáu  

töông ñöông nhau khoâng laøm ñoåi maøu giaáy quyø. ( môi trường 

 trung tính) 

           Vd: NaCl, K2SO4….. 

          Muối của axit mạnh và baz mạnh hoặc có độ mạnh 

 tương đương không bị thủy phân trong nước. 

- Dung dòch muoái taïo bôûi acid yeáu vaø bazô maïnh coù pH >7,  

laøm quyø tím hoùa xanh. ( môi trường baz) Vd: Na2CO3, CH3COONa… 

- Muoái taïo bôûi acid maïnh vaø bazô yeáu coù pH < 7 laøm quyø tím 

hoùa ñoû( môi trường baz) 

Vd: NH4Cl, ZnCl2, Al2(SO4)3….. 

 

Toùm laïi:  Moâi tröôøng cuûa dung dòch muoái laø moâi tröôøng cuûa  

chaát (axit hoaëc bazô) maïnh hôn. 

 
   Bài tập tự luận  
 

I.4.1. Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng sau 

(nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau : 

a) Fe2(SO4)3  +  NaOH d)NH4Cl    +   AgNO3 

b) NaF          +   HCl e) MgCl2   +   KNO3 

c) FeS           +   HCl f) HClO     +   KOH 

I.4.2.  Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy 

ra trong dung dịch : 

a) CuSO4          +   NaOH   e) NaHSO3        +   NaOH 

b) KNO3           +   NaCl  f) Na2HPO4       +   HCl 

c) Cu(OH)2 (r)  +   HCl  g) Cu(OH)2 (r)  +   NaOH (đặc) 

d*) Cu(OH)2 (r)  +   NH3   →    [Cu(NH3)4] 
2+ 

I.4.3.  Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy 

ra trong dung dịch : 

a)  MgSO4      +  NaNO3  b) Zn(OH)2     +  NaOH 
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c)  Pb(NO3)2   +  H2S  d*) Na2SO3     +  H2O 

e*) Cu(NO3)2  +   H2O  f)  Na2SO3      +  HCl 

I.4.4.  Viết phương trình phân tử của các phản ứng có phương trình ion 

rút gọn sau đây: 

a)  Pb2+ + SO4
2- →  PbSO4

          b)  Mg2+   +  2OH- →  Mg(OH)2 

c)  S2-   +  2H+   →  H2S         d)  2H+    +  CO3
2- →  H2O  +  CO2 

e) CaCO3 +2H+  → Ca2+   +  CO2   +  H2O 

I.4.5.  Hoàn thành các phương trình ion rút gọn dưới đây và viết phương 

trình phân tử của phản ứng tương ứng: 

a)  Al3+    +  …………….. →  Al(OH)3 

b)  Pb2+   +  …………….. →  PbS 

c)  Ag+  +  ……………..  →  AgCl 

d)  Ca2+ + ……………..   → Ca3(PO4)2 

e)  Cr3+  + …………......   →  Cr(OH)3 

I.4.6. Chỉ dùng quì tím, hãy nêu cách phân biệt các dung dịch mất nhãn 

sau:  

a) Na2SO4 , Na2CO3 , BaCl2 , KNO3 . 

b) NH4Cl , (NH4)2SO4 , BaCl2 , NaOH ,Na2CO3 . 

I.4.7.  Em hãy dự đoán hiện tượng khi thử một loạt dung dịch muối lần 

lượt với giấy quì đỏ và giấy quì xanh rồi ghi kết quả vào bảng dưới đây 

: 

 

Dung dịch KCl FeCl3 NaNO3 K2S Zn(NO3)2 Na2CO3 

Quì đỏ       

Quì xanh       

 

I.4.8.  Hòa tan 1,9520g muối BaCl2.H2O trong nước. Thêm H2SO4 

loãng, dư vào dung dịch thu được .Kết tủa tạo thành được làm khô và 

cân được 1,8640g. Xác định công thức hóa học của muối ? 

I.4.9.  0,80g một kim loại hóa trị II hòa tan hoàn toàn trong 100,0ml 

H2SO4 0,50M. Lượng axit còn dư phản ứng vừa đủ với 33,4ml dung 

dịch NaOH 1,00M. Xác định tên kim loại ? 

I.4.10.  Hòa tan 0,8870g hỗn hợp NaCl và KCl trong nước.Xử lí dung 

dịch thu được bằng một lượng dư dung dịch AgNO3. Kết tủa khô thu 

được có khối lượng 1,9130g. Tính thành phần % của từng chất trong 

hỗn hợp ? 
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I.4.11.  Một trong các nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày là do lượng 

axit HCl trong dạ dày quá cao .Để giảm bớt lượng axit, người ta thường 

uống dược phẩm Nabica (NaHCO3). Viết phương trình ion rút gọn của 

phản ứng xảy ra . 

I.4.12.  Hòa tan hoàn toàn 0,1022g một muối kim loại hóa trị hai MCO3 

trong 20.0ml dung dịch HCl 0,080M. Để trung hòa lượng HCl dư cần 

5,64ml dung dịch NaOH 0,10M. Xác định kim loại M ? 

I.4.13*.  Rau quả khô được bảo quản bằng khí SO2 thường chứa 1 lượng 

nhỏ hợp chất có gốc SO3
2- .Để xác định sự có mặt của các ion SO3

2- 

trong rau quả, 1 học sinh ngâm 1 ít quả đậu trong nước .Sau 1 thời gian 

lọc lấy dung dịch rối cho tác dụng với dung dịch H2O2 (chất oxi hóa ) 

,sau đó cho tác dụng tiếp với dung dịch BaCl2 .Viết các phương trình 

ion rút gọn đã xảy ra  

I.4.14*.  Những hóa chất sau thường được dùng trong việc nội trợ : 

muối ăn, giấm, bột nở (NH4HCO3), phèn chua (KAl(SO4)2.12H2O), 

muối iot (NaCl + KI). Hãy dùng các phản ứng hóa học để phân biệt 

chúng. Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng . 

I.4.15*.  Trong y học, dược phẩm sữa magie (các tinh thể Mg(OH)2 lơ 

lửng trong nước), được dùng để trị chứng khó tiêu do dư axit (HCl). Để 

trung hòa hết 788,0ml dung dịch HCl 0,0350M trong dạ dày cần bao 

nhiêu ml sữa magie, biết rằng trong 1,0ml sữa magie chứa 0,080g 

Mg(OH)2 ? 

I.4.16*.  Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08M và H2SO4 0,01M 

với 250ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ xM thu được mg kết tủa và 

500ml dung dịch có pH = 12. Hãy tính m và x ? (Coi Ba(OH)2 điện li 

hoàn toàn cả hai nấc) 

I.4.17*. Trộn 300ml dung dịch có chứa NaOH 0,1M và Ba(OH)2 

0,025M với 200ml dung dịch H2SO4 nồng độ xM thu được mg kết tủa 

và 500ml dung dịch có pH = 2. Hãy tính m và x ? (Coi H2SO4 điện li 

hoàn toàn cả hai nấc) 

I.4.18*.  Tính nồng độ mol của các ion H+ và OH- trong dung dịch 

NaNO2 1,0M, biết rằng hằng số phân li bazơ của NO2
- là Kb= 2,5.10-11. 

I.4.19. Thế nào là muối trung hòa, muối axit ? Ví dụ ? Axit photphorơ 

H3PO3 là axit 2 lần axit, vậy hợp chất Na2HPO3 là muối axit hay muối 

trung hòa . 

I.4.20. Có hiện tượng gì xảy ra  khi nhúng quỳ tím vào các dung dịch 

sau đây. Giải thích và viết phương trình phản ứng minh họa dưới dạng 
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phân tử và ion thu gọn:  CaCl2 , K2CO3, Na2S, FeCl3, Al2(SO4)3, 

CH3COONa, NaAlO2, NH4Cl. 

I.4.21. Giải thích các hiện tượng sau đây : 

    a) Dung dịch KCl không màu, mà dung dịch KMnO4 có màu tím. 

    b) Dung dịch KI mặc dù có chứa nguyên tố iot nhưng lại không làm 

hồ tinh bột ngã màu xanh. 

    c) Đồng II clorua khan có màu vàng. Đồng II sunfat khan có màu 

trắng. Nhưng dung dịch của 2 muối trên có màu xanh lam giống nhau. 

    d) Khi cho dung dịch muối ăn đậm đặc vào dung dịch đồng II sun fat, 

màu của dung dịch chuyển từ xanh lam sang xanh lá cây. 

I.4.22 Trộn 150ml dung dịch KHSO4 1M với 100ml dung dịch KOH 

2M ta được 250ml dung dịch A. 

    a) Viết phương trình phản ứng xảy ra ở dạng phân tử và ion thu gọn. 

    b) Tính nồng độ mol/lít các chất có trong dung dịch A. 

I.4.23. Có 4 dung dịch trong suốt , mỗi dung dịch chỉ chứa 1 loại ion 

dương  và 1 loại ion âm. Các loại ion trong cả 4 dung dịch gồm: Na+, 

Mg2+, Ba2+, Pb2+, Cl– , NO3
–, CO3

2–, SO4
2–. 

    a) Đó là 4 dung dịch gì ? gọi tên. 

    b) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết từng dung dịch. 

I.4.24. Cho 150ml dung dịch NaHCO3 0,2M vào 250ml dung dịch HCl 

0,2M ta được khí A và dung dịch B. 

     a) Tính thể tích khí A (đktc). 

     b) Tính nồng độ mol/lít của các chất và các ion trong dung dịch B. 

     c) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch Ba(OH)2, biết 50ml dung dịch 

Ba(OH)2 trung hòa bởi 25ml dung dịch B. 

I.4.25.  a) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch Na2CO3. Biết rằng 100ml 

dung dịch tác dụng hết với 50ml dung dịch HCl 2M. 

             b) Trộn lẫn 50ml dung dịch Na2CO3 nói trên với 50ml dung 

dịch CaCl2 1M. Tính nồng độ mol/lít của các ion và các muối trong 

dung dịch thu được 

 

      

 

 

Câu 1.  Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết : 

        A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch . 

        B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất. 

       C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li. 

Câu hỏi trắc nghiệm 
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       D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li. 

Câu 2.  Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa 

Fe(OH)3 ? 

       A. FeSO4  +  KMnO4  +  H2SO4                C. Fe(NO3)3  +  Fe 

       B. Fe2(SO4)3  +  KI             D. Fe(NO3)3  +  KOH 

Câu 3.  Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li chỉ xảy ra khi : 

       A. các chất phản ứng phải là những chất dễ tan. 

       B. các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh. 

       C. một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm 

nồng độ ion của chúng . 

        D. Phản ứng không phải là thuận nghịch. 

Câu 4.  Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm ? 

        A. AgNO3             B. NaClO3   C. K2CO3 D. SnCl2 

Câu 5.  Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường axit ? 

        A. NaNO3             B.KClO4                C. Na3PO4 D.NH4Cl 

Câu 6.  Dung dịch chất nào sau đây có pH = 7 ? 

        A. SnCl2                B. NaF            C.Cu(NO3)2       D.KBr  

Câu 7.  Dung dịch chất nào sau đây có pH < 7 ? 

        A. KI                B. KNO3  C.FeBr2 D. NaNO2 

Câu 8.  Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7 ? 

         A. SnCl2           B. NaF             C.Cu(NO3)2       D.KBr  

Câu 9.  Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch  

        A. Zn              +    H2SO4  →  ZnSO4      +   H2 

        B. Fe(NO3)3   +  3NaOH   →  Fe(OH)3    +  3NaNO3 

        C. 2Fe(NO3)3 + 2KI          →  2Fe(NO3)2 + I2  + 2KNO3 

        D. Zn             + 2KI           →  Zn(NO3)2  + 2Fe(NO3)2  

Câu 10.  Phản ứng nào trong số các phản ứng dưới đây là phản ứng trao 

đổi ion trong dung dịch có thể dùng để điều chế HF ? 

       A. H2      +     F2      →  2HF 

       B.    NaHF2             →  NaF      +   HF 

         C. CaF2  +  2HCl    →  CaCl2   +   2HF 

         D. CaF2  +  H2SO4  →  CaSO4  +   2HF 

Câu 11.  Trộn hai dung dịch chứa chất tan Pb(NO3)2 và KI, tỉ lệ số mol 

Pb(NO3)2 : KI = 1:2. Trong dung dịch mới  có  chứa các ion : 

      A.Pb2+  ; 

3NO  ; K+; 
I              B. Pb2+; 

3NO  ; K+ 

      C. K+; 


3NO     D. K+; 


3NO ; 
I  

Câu 12.  Cho phản ứng sau :  Fe(NO 3)3  + A    B + KNO3 
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Vậy A, B lần lượt là: 

      A. KCl, FeCl3   B. K2SO4, Fe2(SO4)3 

      C. KOH, Fe(OH)3               D. KBr, FeBr3 

Câu 13.  Phản ứng nào sau đây không xảy ra 

      A. Fe2(SO4)3 + NaOH  B. MgCl2 + KNO3  

      C. NH4Cl + AgNO3  D. FeS + HCl 

Câu 14.  Phản ứng nào sau đây xảy ra: 

      A. FeCl2  + NaOH   B. MgCl2 + KNO3 

      C. BaCl2 +KOH              D. Cu(NO3)2  + Na2SO4   

Câu 15.  Phản ứng tạo thành PbSO4 nào dưới đây không phải là phản 

ứng trao đổi ion trong dung dịch ? 

       A. Pb(NO3)2  +  Na2SO4  →  PbSO4  +   2NaNO3 

       B. Pb(OH)2    +  H2SO4   →  PbSO4   +  2H2O 

       C.    PbS        +   4H2O2    →   PbSO4    +   4H2O 

       D. (CH3COO)2Pb  +  H2SO4   →  PbSO4    +  2CH3COOH 

Câu 16.  Trường hợp nào các ion sau có thể tồn tại trong cùng dung io 

        A. OH- , K+ , Fe2+ , SO4
2-            B. OH- , Ba2+ , CH3COO-, Al3+ 

        C. K+ , NH4
+ , CO3

2- , Fe2+  D. K+ , Ba2+ , NH4
+ , HCO3

- 

Câu 17.  Thành phần của một muối bao gồm: 

        A.  Cation kim loại và anion gốc axit.         

        B. kim loại + hydro + ion gốc axit 

        C. Cation amoni  + anion gốc axit.            

        D. A hoặc C 

Câu 18. Cần 2,0 lít  dung dịch đồng (II) sunfat 0,01M có pH = 2,00 để 

mạ điện. Tại sao dung dịch cần pH thấp như vậy? 

       A. đồng (II) sunfat là muối của axit mạnh và bazơ yếu. 

       B. đồng (II) sunfat bền trong môi trường axit. 

       C. axit đóng vai trò tăng độ dẫn điện của dung dịch điện phân. 

       D. axit đóng vai trò là xúc tác trong quá trình mạ điện. 

Câu 19.  Đồng thau là hợp kim của đồng và kẽm. Khi thả một miếng 

đồng thau vào dung dịch đồng (II) clorua, hiện tượng quan sát được sẽ 

là : 

       A. Hợp kim không tan. 

       B. Hợp kim tan một phần, dung dịch thu được có màu xanh. 

       C. Hợp kim tan một phần, dung dịch thu được không màu và có 

một lớp vụn đồng màu đỏ bám trên hợp kim. 

       D. Hợp kim tan một phần, dung dịch thu được có màu xanh và một 

lớp vụn đồng màu đỏ bám trên hợp kim.  
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Câu 20*.  Cho 3,78g bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 

tạo thành dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 

4,06g so với dung dịch XCl3. Xác định công thức của muối XCl3 là : 

       A. BCl3           B.CrCl3 C.FeCl3 D. AlCl3 

Câu 21*.  Một dung dịch (A) gồm 0,03 mol Ca2+ , 0,06 mol Al3+ , 0,06 

mol NO3
- , 0,09 mol SO4

2- . Muốn có dung dịch (A) phải hòa tan 2 muối 

với số mol tương ứng: 

       A. 0,03 mol Ca(NO3)2 và 0,06 mol Al2(SO4)3  

       B. 0,03 mol CaSO4 và 0,06 mol Al(NO3)3 

       C. 0,09 mol CaSO4 và 0,06 mol Al(NO3)3 

       D. 0,03 mol Ca(NO3)2 và 0,03 mol Al2(SO4)3  

Câu 22*.  Khi hòa tan 3 muối A, B, C vào nước được dung dịch chứa: 

0,295 mol Na+ , 0,0225 mol Ba2+ , 0,09 mol NO3
- , 0,25 mol Cl-. Hỏi 3 

muối A, B, C là những muối nào ? 

      A. NaNO3 , Ba(OH)2 , BaCl2 B. NaCl , NaNO3 , Ba(NO3)2 

      C. NaCl , Ba(NO3)2 , BaCl2 D. B và C đều đúng 

Câu 23*. Một dung dịch có chứa 2 cation Fe2+ (0,1 mol) , Al3+ (0,2 mol) 

, và 2 anion Cl-
 ( x mol ) ,SO4

2- ( y mol ), biết rằng khi cô cạn dung dịch 

thu được 46,9g chất rắn khan. Giá trị của x và y là: 

       A. 0,2 và 0,3        B.0,3 và 0,2   C.0,6 và 0,1  D.0,1 và 0,6 

Câu 24. Một dung dịch có chứa 2 cation Na+ (x mol) , K+ (y mol) , và 2 

anion là CO3
2- (0,1 mol) , PO4

3- (0,2 mol) .Biết rằng khi cô cạn dung 

dịch thu được 53g chất rắn khan. Giá trị của x và y là: 

       A. 0,05 và 0,07   B.0,3 và 0,5    C.0,5 và 0,3          D.0,2 và 0,6 

Câu 25.  Dung dịch A có chứa 5 ion Mg2+, Ba2+ , Ca2+ và 0,1 mol Cl- , 

0,2 mol NO3
- .Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A 

cho đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. V có giá trị là: 

        A. 150ml        B.300ml       C.200ml        D.250ml 

Câu 26.  Xác định kim loại M (thuộc một trong bốn kim loại sau: Al, 

Fe, Na, Ca) biết rằng M tan trong dung dịch HCl cho ra dung dịch muối 

A. M tác dụng với clo cho ra muối B. Nếu thêm kim loại M vào dung 

dịch muối B ta được dung dịch muối A. 

          A.Na  B.Ca  C.Fe  D.Al 

Câu 27.  Cho dung dịch các muối sau: Na2SO4 , BaCl2 , Al2(SO4)3 , 

Na2CO3 . Dung dịch muối nào làm quì tím hóa đỏ: 

         A.Na2SO4 B.BaCl2  C.Al2(SO4)3   D.Na2CO3   
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Câu 28. Có 5 dung dịch đựng riêng biệt:  NH4Cl ,NaCl ,H2SO4 ,Na2SO4 

, Ba(OH)2 .Chỉ được dùng thêm một dung dịch thì dùng dung dịch nào 

sau đây có thể phân biệt được các chất trên ? 

          A.Dung dịch phenolphtalein  B.Dung dịch K2SO4 

          C. Dung dịch quì tím   D. Dung dịch BaCl2 

Câu 29.  Hãy cho biết sự tồn tại các ion trong mỗi ống nghiệm sau: 

          - Ống 1: K+ , Ag+ , NO3
- , Cl-            

          - Ống 2: NH4
+ , Al3+, NO3

-, PO4
3- 

          - Ống 3: K+ , Ca2+ , NO3
- , Cl-            

           - Ống 4: Mg2+ , Na+ , Br- , SO4
2- 

         A. 1, 2  B. 2, 3  C. 3, 4  D. 1, 4 

Câu 30.  Cho 4 ống nghiệm:Mg2+ , Na+ , Br- , SO4
2- 

        - Ống 1: Ca2+ , Mg2+ , NO3
- , Cl-      

        - Ống 2: NH4
+, H+, Na+ , Cl-, SO4

2- 

         - Ống 3: Ba2+ , Na+ , NO3
- , SO4

2-   

             - Ống 4: K+ , Ag+ , NO3
- , Br-             

Ống nghiệm chứa các ion nào có thể tồn tại đồng thời trong cùng một 

dung dịch :       

           A.1  B.3  C.1,2  D.1,2,3,4 

Câu 31. Dãy ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong dung dịch: 

         A. Ca2+ , Na+ , CO3
2- , Cl-               B. K+ , Na+ , HCO3

- , OH- 

        C. Al3+ , Ba2+ , Cl- , SO4
2-           D. K+ , Ag+ , NO3

- , Cl-  

Câu 32.  Trong dung dịch có thể tồn tại đồng thời các ion: 

       A. Na+ , Cu2+ , Cl- , OH-  B. Na+ , Ba2+ , Cl- , SO4
2- 

       C. K+ , Ba2+ , Cl- , OH-  D. Ag+ , Ba2+ , Cl- , OH- 

Câu 33.  Ion CO3
2- không phản ứng với các ion nào sau đây : 

       A. NH4
+ , Na+ , K+     B. Ca2+ , Mg2+  

       C. H+
 , NH4

+ , Na+ , K+       D. Ba2+
 , NH4

+ , Cu2+ , K+ 

Câu 34.  Sáu ion : Na+ , Pb2+ , Ba2+ , Cl- , NO3
- , CO3

2- có thể tồn tại 

dưới dạng 3 dung dịch trong suốt sau ? 

       A. NaCl , Pb(NO3)2 , BaCO3   

       B. Na2CO3 , BaCl2 , Pb(NO3)2  

       C. BaCO3 , PbCl2 , Na2CO3   

       D. Không có dung dịch nào 

Câu 35.  Muối Na2CO3 là muối trung hòa, do đó khi tiếp xúc với giấy 

quì tím thì giấy quì sẽ đối thành màu: 

       A. trắng   B. hồng  C. xanh D.không đổi màu 
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Câu 36. Một dung dịch A chứa 0,04 mol Al3+, 0,07mol SO4
2-, 0,01mol 

Mg2+.Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? 

       A. 80,4g     B.8,04g  C.17,16g D.1,716g 

Câu 37.  Một dung dịch A: 0,01 mol K+ , 0,02 mol NO3
- , 0,02 mol Na+ 

, 0,005 mol SO4
2- .Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan  

       A. 25,7g     B. 2,57g           C.5,14g            D.51,4g 

Câu 38.  Cho 5g NaCl vào dung dịch chứa 8,5g AgNO3 thì khối lượng 

kết tủa thu được sẽ là: 

         A. 7,175g B.71,8g C.72,75g D.73g 

Câu 39.  Cho 1g HCl tác dụng với 1g NaOH. Tính khối lượng muối thu 

đựợc là:    

         A. 2g  B.1,6g    C.1,4625g D.  14,625g 

Câu 40.  Cho 1,53g hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy 

thoát ra 448ml khí (đkc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu được 

chất rắn có khối lượng là: 

         A.2,24g            B.3,90g            C.29,5g              D.2,95g 

Đáp án : 

1C 2D 3C 4C 5D 6D 7C 8B 9B 10D 

11C 12C 13B 14A 15C 16D 17D 18B 19D 20C 

21D 22B 23A 24D 25B 26C 27C 28C 29C 30C 

31B 32C 33A 34B 35C 36B 37B 38A 39C 40D 
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Chương 2:  NITƠ – PHÔT PHO 
 

baøi 1:   Nitơ   

Phần tóm tắt giáo khoa: 
I-CẤU TẠO PHÂN TỬ 

- Cấu hình electron : 1s22s22p3 

- CTCT :             N  N             CTPT :  N2 

II-TÍNH CHẤT VẬT LÝ 

- Là chất khí không màu , không mùi , không vị, hơi nhẹ hơn không khí                                     

( d = 28/29) , hóa lỏng ở -196oC.  

- Nitơ ít tan trong nước ,  hoá lỏng và hoá rắn ở nhiệt độ rất thấp .Không 

duy trì sự cháy và sự hô hấp . 

III-TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

1-Tính oxi hoá :  Phân tử nitơ có liên kết ba rất bền, nên nitơ khá trơ về 

mặt hóa học ở nhiệt độ thường. 

a) Tác dụng với hidrô : 

Ở nhiệt độ cao , áp suất cao và có xúc tác .Nitơ phản ứng với hidrô tạo 

amoniac . Đây là phản ứng thuận nghịch và toả nhiệt : 

    

            N2 + 3H2            2NH3     H = -92KJ 

 

b)Tác dụng với kim loại  

- Ở nhiệt độ thường nitơ chỉ tác dụng với liti tạo liti nitrua 

     6Li + N2 → 2Li3N    

- Ở nhiệt độ cao , nitơ tác dụng với nhiều kim loại . 

      3Mg + N2 → Mg3N2    magie nitrua 

 Nitơ thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với nguyên tố có độ âm 

điện nhỏ hơn . 

 

2-Tính khử: 

- Ở nhiệt độ cao ( 30000C) Nitơ phản ứng với oxi tạo nitơ monoxit        

          N2 + O2   →  2NO  ( không màu ) 

 

 

to,p,xt 0 –3 

0 

0 

–3 

–3 

+2 0 
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- Ở điều kiện thường , nitơ monoxit tác dụng với oxi không khí tạo nitơ 

dioxit màu nâu đỏ  

 

          2NO + O2   →  2NO2 

 

 Nitơ thể hiện tính khử khi tác dụng với nguyên tố có độ âm điện 

lớn hơn. 

- Các oxit khác của nitơ :N2O , N2O3, N2O5 không điều chế được trực 

tiếp từ niơ và oxi 

IV- ĐIỀU CHẾ : 

a) Trong công nghiệp 

Nitơ đ ược sản xuất bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng 

b) Trong phòng thí nghiệm 

Nhiệt phân muối nitrit  

         NH4NO2   
         →     N2 + 2H2O  

NH4Cl   +  NaNO2   →     N2 + NaCl +2H2O 

 

 

    Bài tập tự luận: 

 
II.1.1. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí sau: 

a)  O2 ,N2, H2S,Cl2 

b) O2, Cl2 , HCl,N2 ,NH3 

c)  N2 ,NO2 ,SO2 ,CO2 ,O2 

II.1.2.   Tinh chế 

a) Tinh chế N2 ra khỏi hỗn hợp: N2 ,NO2,NH3 

b)  Tinh chế N2 ra khỏi hỗn hợp: N2,CO2,SO2,Cl2,HCl 

II.1.3.   Hai oxit của Nitơ (A,B) có cùng thành phần về khối lượng oxi 

là 69,55% .Xác định CTPT A biết dA/ H2 = 23. 

a) Xác định CTPT A biết dB/A =2 . 

II.1.4.  Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 (đkc) để điều chế được 51g NH3. 

Biết hiệu suất phản ứng là 25%.   
II.1.5. Trộn 3 lít NO với 10 lít không khí .Tính thể tích NO2 tạo thành 

về thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng .(Biết O2 chiếm 1/5 thể tích không 

khí ,phản ứng xảy ra hoàn toàn ,các thể tích khí đo trong cùng đk). 

+2 +4 

to 

to 
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II.1.6*. Trộn 200 ml dung dịch natri nitrat 3M với 200 ml dung dịch 

amoniclorua 2M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. 

Xác định thể tích khí sinh ra (đkc) và nồng độ mol của các muối trong 

dung dịch sau phản ứng. 

II.1.7. Dẫn không khí có lẫn H2S và hơi nước lần lượt qua dung dịch 

NaOH, H2SO4 đđ và vụn đồng nung đỏ.Chất nào sẽ bị từng chất trên 

hấp thụ? Khí còn lại sau cùng là gì ?Viết các phương trình hóa học dạng 

phân tử và ion thu gọn. 

II.1.8. Bơm 2 lít khí NO vào một lọ đựng 10 lít không khí. 

      a) Tính thể tích NO tạo thành. 

      b) Tính thành phần % theo thể tích hỗn hợp thu được. 

II.1.9. Nguyên tố nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu trong các hợp chất sau: 

NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O , N2O3 , N2O5 , Mg3N2.? 

II.1.10. Trộn 50ml hỗn hợp A gồm N2 và NO với 25ml không khí thu 

được 70ml hỗn hợp B.Trộn 145ml không khí vào B thu được 200ml hỗn 

hợp C. Tính % theo thể tích các khí trong hỗn hợp A. 

II.1.11. Một hỗn hợp N2 và H2 có tỉ khối đối với H2 là 4,9. Cho hỗn hợp 

đi qua chất xúc tác nung nóng, người ta được một hỗn hợp mới có tỉ 

khối đối với H2 = 6,125. Tính hiệu suất N2 chuyển thành NH3. 

( H%=33,33%) 

II.1.12.  Cho hỗn hợp đồng thể tích N2 và H2 được cho qua bột sắt nung 

nóng thì có 60% H2 tham gia phản ứng.Hảy xác định thành phần % theo 

thể tích các khí trong hỗn hợp tạo thành.  

(%N2=50 ; %H2=25 ; %NH3=25) 

II.1.13. Cho 2,688 lít (đktc)hỗn hợp khí A gồm 40% thể tích là O2, còn 

lại là N2. Đốt cháy m (g) cacbon thu được hỗn hợp B có 7,95% thể tích 

là O2 , phần còn lại là N2 , CO và CO2 ( tỉ khối hơi của B đối với H2 là 

15,67) 

       a) Tính m. 

       b) Tính % thể tích các khí trong B. 

       c) Nếu quá trình trên thực hiện trong bình kín, ban đầu là OoC thì áp 

suất p trong bình là bao nhiêu 

(m=0,6g ; 54,34%N2 ; 18,86%CO ; 18,8%CO2 ; p = 1,104 atm) 

II.1.14. Cho hỗn hợp N2 và H2 ( với  3:1:
22
HN VV ) qua bột sắt nung 

nóng ở 400oC. Khí tạo thành được hòa tan trong nước thành 200g dung 

dịch ammoniac 8,5%. Tính lượng N2 và H2 đã sử dụng nếu hiệu suất 

phản ứng là 90%. 
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 gmH 55,15
2
  

II.1.15.  Trộn 100ml oxi với 120ml hỗn hợp các khí NO và NO2. Sau 

khi phản ứng hoàn thành, người ta thấy trong hỗn hợp có 60ml O2. Xác 

định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp 

NO và NO2 ban đầu. Các thể tích khí đo ở đktc. 

II.1.16. Trộn 3 lít NO với 10 lít không khí. Tính thể tích NO2 tạo thành 

và thể tích hỗn hợp sau cùng. Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí, các 

thể tích đo ở cùng điều kiện, phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

 

    Câu hỏi trắc nghiệm 

 
Câu 1.  Chọn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố nhóm 

VA: 

           A.ns
2
np

5  
       B. ns

2
np

3
          C. ns

2
np

2
       D. ns

2
np

4
 

Câu 2.  Khí Nitơ tương đối trơ ở t0 thường là do: 

        A. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ . 

        B. Nguyên tử Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm Nitơ . 

        C. Trong phân tử N2 ,mỗi nguyên tử Nitơ còn một cặp e chưa tham 

gia tạo liên kết. 

        D.Trong nguyên tử N2 có liên kết ba bền. 

Câu 3.  Nitơ phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây 

để tạo ra hợp chất khí. 

       A. Li, Mg, Al                 C. Li, H2, Al                         

       B. H2 ,O2                        D. O2 ,Ca,Mg 

Câu 4.  Trong phòng thí nghiệm, Nitơ tinh khiết được điều chế từ . 

       A. Không khí                B.NH3 ,O2             

       C.NH4NO2                    D.Zn và HNO3 

Câu 5.  Trong công nghiệp, N2  được tạo ra bằng cách nào sau đây. 

        A. Nhiệt phân muối NH4NO3 đến khối lượng không đổi . 

        B. Chưng cất phân đoạn KK lỏng . 

        C. Đung dung dịch NaNO2 và dung dịch NH4Cl bão hòa. 

      D. Đun nóng kl Mg với dd HNO3 loãng. 

Câu 6.  N2  thể hiện tính khử trong phản ứng với : 

      A. H2                       B. O2                     C. Li                       D. Mg 

Câu 7.  Chọn muối khi nhiệt phân tạo thành khí N2. 

      A. NH4NO2                     B.NH4NO3       
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       C.NH4HCO3                           D. NH4NO2 hoặc NH4NO3 

Câu 8.  Một oxit Nitơ có CT NOx trong đó N chiếm 30,43% về khối 

lượng. Công thức của oxit Nitơ đó là : 

       A. NO               B. NO2               C. N2O2                D. N2O5 

Câu 9.  Thể tích khí N2 (đkc) thu được khi nhiệt phân 10g NH4NO2 là 

       A. 11,2 B. 5,6 C. 3,56 D. 2,8

Câu 10.  Một nguyên tố R có hợp chất với Hidrô là RH3 oxit cao nhất 

của R chứa 43,66 % khối lượng R .Nguyên tố R đó là  

       A. Nitơ        B. Photpho      C. Vanadi       D. Một kết quả khác  

Câu 11.  Dãy chất nào sau đây trong đó nitơ có số oxi hóa tăng dần: 

       A/ NH3, N2, NO, N2O, AlN              

       B/ NH4Cl, N2O5, HNO3, Ca3N2, NO 

       C/ NH4Cl, NO, NO2, N2O3, HNO3            

          D/ NH4Cl, N2O, N2O3, NO2, HNO3 

Câu 12.  Xác định chất (A) và (B) trong chuỗi sau :  

N2 
o

2+ H  (xt, t , p)
  NH3 

o
2+ O  (Pt, t )

  (A) 2+ O
  (B)   HNO3 

      A/ (A) là NO, (B) là N2O5                     B/ (A) là N2, (B) là N2O5    

       C/ (A) là NO, (B) là NO2                D/ (A) là N2, (B) là NO2 

Câu 13.  Chỉ ra nhận xét sai khi nói về tính chất của các nguyên tố 

nhóm nitơ : “Từ nitơ đến bitmut thì...” 

     A.nguyên tử khối tăng dần.      B. bán kính nguyên tử tăng dần. 

     C. độ âm điện tăng dần.  D. năng lượng ion hoá thứ nhất giảm dần. 

Câu 14.  Trong các hợp chất, nitơ có cộng hoá trị tối đa là : 

      A. 2  B. 3  C. 4  D. 5 

Câu 15.  Cho 2 phản ứng sau :         N2  +  3H2     2NH3  (1)      

và      N2  +  O2         2NO   (2) 
A.  Phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) toả nhiệt. 

B. Phản ứng (1) toả nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt. 

C. Cả hai phản ứng đều thu nhiệt. 

D. Cả hai phản ứng đều toả nhiệt. 

Câu 16.  ở điều kiện thường, nitơ phản ứng được với : 

      A. Mg  B. K  C. Li  D.F2 

Câu 17.  Trong phản ứng nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử ? 

      A. N2  +  3H2   2NH3  B. N2  +  6Li   2Li3N 

       C. N2  +  O2    2NO  D. N2  +  3Mg   Mg3N2 

Câu 18.  Trong công nghiệp, phần lớn lượng nitơ sản xuất ra được dùng 

để  
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      A. làm môi trường trơ trong luyện kim, điện tử...     

      B. tổng hợp phân đạm. 

      C. sản xuất axit nitric.             

      D. tổng hợp amoniac. 

Câu 19.  Một lít nước ở 200C hoà tan được bao nhiêu lít khí amoniac ? 

      A.200  B.400  C. 500  D. 800 
 

Câu 20.  Trong nhóm nitơ, nguyên tố có tính kim loại trội hơn tính phi 

kim là :      A.Photpho.    B. Asen.       C. Bitmut.  D.Antimon. 

Đáp án:   

1B 2D 3B 4C 5B 6B 7D 8B 9C 10D 

11D 12C 13C 14D 15B 16C 17C 18D 19D 20D 

 

baøi 2:  Amoniac vaø muoái amoni 

Phần tóm tắt giáo khoa: 

A. AMONIAC  : Trong phân tử NH3 , N liên kết với ba nguyên tử 

hidro bằng ba liên kết cộng hóa trị có cực. NH3 có cấu tạo hình chóp 

với nguyên tử Nitơ ở đỉnh. Nitơ còn một cặp electron hóa trị là 

nguyên nhân tính baz của NH3. 

I. Tính chaát vaät lí: 

 Là chất khí không màu, có mùi khai xốc, nhẹ hơn không khí. 

 Tan rất nhiều trong nước ( 1 lít nước hòa tan được 800 lít khí 

NH3) 

 Amoniac hòa tan vào nước thu được dung dịch amoniac. 

II. Tính chaát hoùa hoïc: 

1. Tính bazô yeáu: 

a) Taùc duïng vôùi nöôùc:  NH3 + H2O               NH4
+
  + OH

-
 

 Thaønh phaàn dung dòch amoniac goàm: NH3, NH4
+
, OH

-
. 

 => dung dòch NH3 laø moät dung dòch bazô yeáu. 

b) Taùc duïng vôùi dung dòch muoái:→ keát tuûa hiñroxit cuûa caùc kim loaïi 

ñoù. 

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl 

Al
3+

 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4
+
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c) Taùc duïng vôùi axit: → muoái amoni:  

                     NH3 + HCl → NH4Cl    (amoni clorua) 

                    2NH3 + H2SO4 →  (NH4)2SO4   ( amoni sunfat)                                                           

2. Tính khöû:  

a) Taùc duïng vôùi oxi:  4NH3 + 3O2  
ot

2N2 + 6H2O 

              Nếu có Pt là xúc tác , ta thu được khí NO 

                 4NH3  +   5O2   →    4 NO  +   6H2O              

b) Taùc duïng vôùi clo:  2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl 

    NH3 kết hợp ngay với HCl vừa sinh ra tạo” khói trắng” NH4Cl 

III. Ñieàu cheá:  

    1.  Trong phoøng thí nghieäm: 

 Baèng caùch  ñun noùng muoái amoni vôùi Ca(OH)2 

2NH4Cl + Ca(OH)2 
ot

CaCl2 + 2NH3↑  + 2H2O 

    2.  Trong coâng nghieäp: 

Toång hôïp töø nitô vaø hiñro:  N2(k) + 3H2(k)         2NH3(k)       ∆H < O 

o Nhieät ñoä: 450 – 500
0
C 

o Aùp suaát cao töø 200 – 300 atm 

o Chaát xuùc taùc: saét kim loaïi ñöôïc troän theâm Al2O3, K2O,... 

Làm lạnh hỗn hợp khí bay ra, NH3 hóa lỏng được tách riêng. 

 

   B. MUOÁI AMONI: Laø tinh theå ion goàm cation NH4
+
 vaø anion  

goác axit. 

I. Tính chaát vaät lí: Tan nhieàu trong nöôùc, ñieän li hoøan toaøn thaønh  

caùc ion, ion NH4
+
 khoâng maøu. 

II. Tính chaát hoùa hoïc: 

1. Taùc duïng vôùi dung dòch kieàm: (ñeå nhaän bieát ion amoni, ñieàu 

2.  cheá amoniac trong phoøng thí nghieäm) 

(NH4)2SO4 + 2NaOH  
ot

2NH3 + 2H2O + Na2SO4 

NH4
+
 + OH

- 
 → NH3↑ + H2O 

     

 

xt, to 
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 2.  Phaûn öùng nhieät phaân : 

 - Muoái amoni chöùa goác cuûa axit khoâng coù tính oxi hoùa khi ñun 

noùng bò phaân huûy thaønh NH3 

Thí dụ:                NH4Cl(r)  
ot

NH3(k) + HCl(k) 

(NH4)2CO3(r)   
ot

   NH3(k) + NH4HCO3(r) 

      NH4HCO3   
ot

    NH3  +  CO2  +  H2O 

     NH4HCO3 được dùng làm xốp bánh. 

      - Muoái amoni chöùa goác cuûa axit coù tính oxi hoùa nhö axit nitrô, 

axit nitric khi bò nhieät phaân cho ra N2, N2O ( ñinitô oxit) 

Thí duï:            NH4NO2 
ot

N2 + 2H2O 

  NH4NO3 
ot

N2O + 2H2O 

      Nhiệt độ lên tới 500oC , ta có phản ứng: 

                         2NH4NO3  → 2 N2 +  O2  + 4H2O 

 

Nâng cao : Khả năng tạo phức của dung dịch NH3  

Dung dịch NH3 có khả năng hòa tan hidroxyt hay muối ít tan của 1 số 

kim loại , tạo thành các dung dịch phức chất. 

VD:     *  Vôùi Cu(OH)2 

Cu(OH)2 +4 NH3 [Cu(NH3)4](OH)2 

- Phöông trình ion :  Cu(OH)2 + 4NH3  [Cu(NH3)4]
2+

+ 2OH
-
 

                                                 
Maøu xanh thaãm  

           * Vôùi AgCl . 

AgCl + 2NH3    [Ag(NH3)2] Cl 

AgCl  + 2NH3      [Ag(NH3)2]
+
 + Cl

-
  

=>  Söï taïo thaønh caùc ion phöùc laø do söï keát hôïp caùc phaân töû NH3 baèng 

các electron chöa söû duïng cuûa nguyeân töû nitô vôùi ion kim loaïi.  

 

 

   Bài tập tự luận 

 

II.2.1. Thực hiện chỗi phản ứng sau (ghi đk nếu có). 
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a)  N2         NH3      NO       NO2    HNO3     KNO3 

b)  NH3         HCl      NH4Cl        NH3           Cu          Cu(NO3)2 

c)  NH4NO3    N2  NH3       (NH4)2SO4        NH3              

      [ Cu(NH3)4 ](OH)2 

                                                                    

d)  Khí A dd A  B   Khí A    C    D + H2O 

II.2.2.  Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học. 

a) 5 bình đựng riêng biệt 5 chất khí : N2 ,O2, NH3 ,Cl2 và CO2 . 

b) Các chất bột đựng trong lọ mất nhãn :  

NH4Cl ,(NH4)2SO4 ,(NH4)2CO3 ,NH4NO3. 

      c) Chỉ dùng quỳ tím nhận biết các dung dịch sau: 

      HCl ,NaOH, Na2CO3 , (NH4)2SO4 , CaCl2. 

d) Chỉ dùng một kim loại nhận biết các dung dịch sau:  

      (NH4)2SO4 ,NH4NO3 , FeSO4 , AlCl3. 

e) Chỉ dùng một kim loại nhận biết các dung dịch muối sau đây:  

      NH4NO3, (NH4)2SO4 ,K2SO4 . 

f) Không dùng thuốc thử nào hãy nhận biết 3 bình khí riêng biệt: 

          O2 ,NO2 ,NO. 

II.2.3. Tinh chế và tách . 

a) Tinh chế NH3  ra khỏi hỗn hợp gồm :NH3, NO, SO2 , CO2. 

b) Tách rời từng chất ra khỏi hỗn hợp sau: 

 NH3, NO, SO2 . 

 Ba chất rắn :NaCl ,NH4Cl , MgCl2 . 

 NH3 ,CO2, N2, H2 . 

II.2.4.  Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau đây 

                 a)  ?    + OH-                                  NH3   +   ? 

                 b)  (NH4)3PO4                              NH3   +  ? 

                 c)  NH4Cl + NaNO2                               ?      +  ?          +  ? 

                 d)  (NH4)2Cr2O7                                     N2    + Cr2 O 3  +  ? 

II.2.5*.   Hoàn thành các phương trình hóa học sau đây. 

                 a)   NH4NO2                                         ?    +    ? 

                 b)        ?                                              N2O +   H2O 

                 c)   (NH4)2SO4                                         ?    +  Na2SO4 +  H2O 

                 d)        ?                                                NH3  +    CO2    + H2O 

                 Hãy cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử và giải 

thích  

II.2.6.  Điều chế . 

+H2O                +HCl                +NaOH                +HNO3               nung 

t0  

t0  
t0  

t0  

t0  

t0  
t0  
t0  
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Từ các nguyên liệu chính là muối ăn , nước, không khí ,đá vôi.Hãy viết 

phương trình điều chế clorua vôi , nước Javel, amoniac, amoni nitrat. 

II.2.7. Cho lượng dư khí NH3  đi từ từ qua ống sứ chứa 3,2g CuO nung 

nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ,thu được chất rắn A và hỗn 

hợp khí .Chất A phản ứng vừa đủ với 20 ml dd HCl 1 M. 

          a) Viết phương trình hóa học của phản ứng? 

          b) Tính thể tích khí nitơ (đkc) được tạo thành sau phản ứng? 

II.2.8. Dẫn 1,344 NH3 vào bình chứa 0,672 khí Clo (các khí đo ở 

đktc).  a) Tính % V hỗn hợp khí sau phản ứng ? 

           b) tính khối lượng muối amoni clorua thu được? 

II.2.9.Trong bình phản ứng có chứa hỗn hợp khí A gồm 10 mol N2 và 

40 mol H2 .Áp suất trung bình lúc đầu là 400 atm , to được giữ không 

đổi .Khi phản ứng xảy ra và đạt đến trạng thái cân bằng thì hiệu suất 

phản ứng tổng hợp là 25%. 

          a) Tính số mol các khí trung bình sau phản ứng ? 

          b)Tính áp suất trong bình sau phản ứng ? 

II.2.10*.  Nén hỗn hợp gồm 4 lít N2 và 14 lít H2 trong bình phản ứng ở    

to= 400oC ,có xúc tác .Sau phản ứng thu được 16,4 lít hỗn hợp khí (cùng 

điều kiện to ,p) .   

          a) Tính thể tích NH3 sinh ra ? 

          b) Xác định hiệu suất phản ứng ? 

II.2.11. Nén một hỗn hợp khí gồm 2 mol N2 và 7 mol H2 trong một bình 

phản ứng có sẵn chất xúc tác thích hợp và to của bình giữ không đổi ở 

4500C .Sau phản ứng thu được 8,2 mol một hỗn hợp khí . 

          a) Tính thể tích NH3 (đkc) tạo thành ? 

          b) tính phần tăm số mol N2 đã phản ứng ? 

II.2.12.* Một hỗn hợp N2 và H2 lấy vào bình phản ứng có t0 được giữ 

không dổi .Sau thời gian phản ứng ,áp suất của các chất khí trong bình 

giảm 5% so với áp suất lúc đầu . Biết tỷ lệ mol N2 đã phản ứng là 10%. 

Tính % số mol N2 và H2 trong hỗn hợp ? 

II.2.13.  a) Khí A cháy trong khí B lấy dư tạo thành hợp chất C .Cho C 

vào dung dịch AgNO3  tạo kết tủa trắng rồi tan khi thêm khí A vào .Xác 

định A,B,C .Viết phương trình phản ứng xảy ra ? 

              b) Cho dd khí A vào 20 ml dd Al2(SO4)3  đến dư .Để hòa tan 

hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10ml dung dịch  NaOH 

2M  

 Viết phương trình phân tử , ion rút gọn. 
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 Tính nồng độ mol/lít của dd Al2(SO4)3  ban đầu. 

 

 

II.2.14.*  Đun nóng hỗn hợp rắn gồm 2 muối (NH4)2CO3 và NH4HCO3 

thu được 13,44 lít khí NH3 và 11,2 lít khí CO2 .Tính % m của hỗn hợp 

muối ban đầu .(V các khí đo ở đkc) 

II.2.15.* Cho dd Ba(OH)2  đến dư vào 50 ml dd A có chứa các ion 

NH4
+, SO4

2- ,NO3
-.Có trong 11,65g một kết tủa được tạo ra và đun nóng 

thì có 4,48 lít  (đkc) một chất khí bay ra . 

a) Viết phương trình phân tử và phương trình ion của các phản ứng xảy 

ra  

b)  Tính nồng độ mol/lít  của mỗi muối trong dd A? 

II.2.16. Cho 1,12 lít NH3 ở đktc tác dụng với 16g CuO nung nóng, sau 

phản ứng còn một chất rắn X còn lại. 

      a) Tính khối lượng chất rắn X còn lại. 

      b) Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M đủ để tác dụng với X. 

II.2.17. Oxi hóa hoàn toàn 11,2 lít NH3(đktc) có xúc tác, người ta thu 

được chất khí A. Khí A được tiếp tục oxi hóa để có khí B. Hòa tan toàn 

bộ khí B vào 73ml H2O với sự có mặt của oxi để tạo thành dung dịch 

axit C. 

        a) Viết các phương trình hóa học xảy ra và gọi tên A, b. 

        b) Xác định nồng độ% khối lượng, nồng độ mol/lít của dung dịch 

C, biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. 

II.2.18. cho hỗn hợp khí từ tháp tổng hợp NH3 ra đi qua dung dịch 

H2SO4 loãng thì thể tich của nó giảm 20%. 

Tính thành phần % N2 và H2 trong hỗn hợp này. Biết rằng lúc đầu N2 và 

H2 lấy đúng tỉ lệ mol 1 : 3. 

II.2.19. Muối nào có đầy đủ tính chất sau đây : 

      a) nung nóng với dung dịch kiềm thì phóng thích 1 chất khí có mùi 

khai. 

      b) Tác dụng với dung dịch BaCl2 tạo kết tủa trắng..  

 Giải thích và viết phương trình phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn. 

II.2.20. Cho 23,9 gam hỗn hợp gồm NH4Cl và (NH4)2SO4 tác dụng vừa 

đủ với 200cm3 dung dịch NaOH 2M. 

      a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu ? 

      b) Tính V khí bay ra. 

II.2.21. Cho dung dịch NH3 (dư) vào 20ml dung dịch Al2(SO4)3, lọc lấy 

kết tủa và cho vào 10ml dung dịch NaOH 2M thì tan hết. 



Tôi yêu Hóa Học | Hoc68.com                                                                                  46 

Gv: Ngô An Ninh + Nguyễn Thị Thanh Vân   

      a) Viết phương trình hóa học xảy ra dưới dạng phân tử và ion rút 

gọn. 

      b) Tính nồng độ mol/lít của các ion Al3+ , SO4
2– và của Al2(SO4)3 

trong dung dịch. 

 

…………………….. 

 

  Câu hỏi trắc nghiệm 

 

Câu 1. Trong dd NH3 là một bazơ yếu vì : 

       A. Amoniac tan nhiều trong H2O. 

       B. Khi tan trong H2O , NH3 kết hợp với H2O tạo ra các ion NH4
+ và 

OH- 

       C. Phân tử NH3 là phân tử có cực. 

       D. Khi tan trong H2O , chỉ một phần nhỏ các phân tử NH3  kết hợp 

với ion H+ của H2O tạo ra các ion NH4
+ và OH-. 

Câu 2. NH3  có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào 

sau đây (các đk coi như có đủ ): 

      A. HCl ,O2 , Cl2 , CuO ,dd AlCl3.         

         B. H2SO4 , PbO, FeO ,NaOH . 

      C. HCl , KOH , FeCl3 , Cl2 .        

      D. KOH , HNO3 , CuO , CuCl2 . 

Câu 3. Nhỏ từ từ dd NH3 đến dư vào dd CuSO4 và lắc đều dd .Quan sát 

thấy : 

      A. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành.  

       B. Có dd màu xanh thẫm tạo thành. 

      C. Lúc đầu có kết tủa keo xanh lam ,sau đó kết tủa tan dần tạo dung 

dịch  xanh thẫm . 

       D. Có kết tủa xanh lam ,có khí nâu đỏ thoát ra . 

Câu 4. Tính bazơ của NH3 do : 

      A. Trên Nitơ còn cặp e tự do . 

      B. Phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị phân cực. 

      C. NH3 tan được nhiều trong H2O . 

      D. NH3 tác dụng với H2O tạo NH4OH . 

Câu 5. Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch : 

      A. NaCl , CaCl2                    C. CuCl2 , AlCl3. 

      B. KNO3 , K2SO4                  D. Ba(NO3)2 , AgNO3. 
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Câu 6. Cặp chất muối nào tác dụng với dd NH3 dư đều thu được kết 

tủa? 

      A. Na2SO4 , MgCl2               C. CuSO4 , FeSO4 

      B. AlCl3 , FeCl3                             D. AgNO3 , Zn(NO3)2 

Câu 7. Cho cân bằng hóa học :      N2 (khí) +3 H2 (k)          2 NH3 (K)  

.Phản ứng thuận là phản ứng tỏa t0 .Cân bằng hóa học không bị chuyển 

dịch khi. 

      A. Thay đổi p của hệ              C. Thêm chất xúc tác Fe 

      B.  Thay đổi t0                            D. Thay đổi nồng độ N2 

Câu 8. Cho các dd : HCl , NaOH(đặc) ,NH3 , KCl.Số dd phản ứng được 

với Cu(OH)2  là:       

       A. 1                B. 2                C. 3                   D. 4 

Câu 9. Dung dịch chứa 4 muối: CuCl2 , FeCl3 , ZnCl2 , AlCl3.Nếu thêm 

vào dd NaOH dư rồi thên tiếp NH3 dư sẽ thu được kết tủa chứa  

      A. 1 chất         B. 2 chất           C. 3 chất  D. 4 chất 

Câu 10. Muối được ứng dụng làm bột nổi trong thực phẩm : 

     A. (NH4)2CO3       B. NH4HCO3         C.Na2CO3         D. NH4Cl 

Câu 11. Chất nào sau đây làm khô khí NH3 

     A. P2O5                   B. H2SO4 đ          C. CuO bột      D. NaOH rắn 

Câu 12. Cho dd KOH dư vào 50 ml dd (NH4)2SO4 1M .Đun nóng nhẹ , 

thu được thể tích khí thoát ra (đkc) 

     A. 2,24 lít B.1,12 lít C. 0,112 lít          D. 4,48 lít 

Câu 13. Cho sơ đồ:   NH4)2SO4     +A           NH4Cl        +B      NH4NO3 

Trong sơ đồ A ,B lần lượt là các chất : 

     A. HCl , HNO3                        C. CaCl2 , HNO3 

     B. BaCl2 , AgNO3                   D. HCl , AgNO3 

Câu 14. Khi cho NH3 dư tác dụng với Cl2  thu được: 

     A. N2 , HCl                             C. HCl , NH4Cl 

     B. N2 , HCl ,NH4Cl D. NH4Cl, N2 

Câu 15. Vai trò của NH3 trong phản ứng  

                        4 NH3 + 5 O2       xt,t0         4 NO +6 H2O là 

     A.Chất khử       C. Chất oxi hóa      B. Axit             D. Bazơ 

Câu 16. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân nào dưới đây là không 

đúng? 

     A. NH4Cl                t0               NH3 + HCl 

     B. NH4HCO3           t
0                NH3 + H20 + CO2    

     C. NH4NO3             t
0               NH3 + HNO3 
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     D. NH4NO2             t
0               N2    + 2 H2O 

Câu 17. Thực hiện phản ứng giữa N2 và H2 (tỉ lệ mol 1:4) trong bình 

kín có xúc tác , thu được hỗn hợp có áp suất giảm 10% so với ban đầu 

(cùng đk) .Hiệu suất phản ứng là  

     A. 25%            B.50%           C.75%                  D.60% 

Câu 18. Hòa tan 4,48 NH3 (đkc) vào lượng nước vừa đủ 100 ml dung 

dịch. Cho vào dd này 100ml dd H2SO4  1M .Nồng độ mol/lít của các ion 

NH4
+ ,SO4

2- và muối amoni sunfat là : 

     A. 1M ; 0,5M ;0,5M                     C. 1M ; 0,75M ; 0,75M 

     B. 0,5M ; 0,5M ; 2M                    D.  2M; 0,5M ; 0,5M 

Câu 19. Hỗn hợp N2 và H2 có tỉ khối hơi so với không khí bằng 0,293 .    

% V của hỗn hợp là: 

     A. %V
N2 :25%   , %V

H2 :75%                 C. %V
N2 : 30%  , %V

H2 :70% 

     B. %V
N2 :20%   , %V

H2 : 80%               D. %V
N2 : 40%   , %V

H2 : 

60% 

Câu 20. Cho các phản ứng sau : 

                          H2S +   O2 dư      Khí X + H2O 

                         NH3 +  O2                  8500C,Pt  Khí Y + H2O 

                         NH4HCO3 + HClloãng                  Khí Z + NH4Cl + H2O  

                   Các khí X ,Y ,Z thu được lần lượt là 

         A. SO2 , NO , CO2                                      C. SO2 , N2 , NH3 

         B. SO3 , NO , NH3                                      D. SO3 , N2 , CO2 

Câu 21. Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí 

amoniac là : 

        A.Giấy quỳ chuyển sang màu đỏ.  

         B. Giấy quỳ chuyển sang màu xanh. 

         C. Giấy quỳ mất màu.    

         D. Giấy quỳ không chuyển màu. 

Câu 22. Nhúng 2 đũa thuỷ tinh vào 2 bình đựng dung dịch HCl đặc và 

NH3 đặc. Sau đó đưa 2 đũa lại gần nhau thì thấy xuất hiện  

         A.khói màu trắng.                         B.khói màu tím.    

         C.khói màu nâu.                            D.khói màu vàng. 

Câu 23. Khi nhỏ dung dịch amoniac (dư) vào dung dịch muối nào sau 

đây thì thấy xuất hiện kết tủa ? 

        A.AgNO3 B.Al(NO3)3 C.Cu(NO3)3        D.Cả A, B và C 

Câu 24. Trong ion phức Cu(NH3)4
2+, liên kết giữa các phân tử NH3 và 

Cu2+ là:   
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         A.Liên kết ion.                 B.Liên kết cộng hoá trị. 

         C.Liên kết cho – nhận.                D.Liên kết kim loại. 

Câu 25. Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa khí clo, học sinh quan sát thấy 

hiện tượng : NH3 tự bốc cháy (ý 1) tạo ra khói trắng (ý 2). Phát biểu này  

       A. Có ý 1 đúng, ý 2 sai.              B.Có ý 1 sai, ý 2 đúng. 

       C. Cả hai ý đều sai.   D.Cả hai ý đều đúng. 

Câu 26. Cho các oxit : Li2O, MgO, Al2O3, CuO, PbO, FeO. Có bao 

nhiêu oxit bị khí NH3 khử ở nhiệt độ cao ? 

        A.1  B.2  C.3  D.4 

Câu 27. Từ NH3 điều chế được hiđrazin có công thức phân tử là : 

       A. NH4OH B.N2H4 C. NH2OH    D.C6H5NH2 

Câu 28. Trong phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2, người ta sử 

       dụng  chất xúc tác là : 

       A.nhôm  B.sắt  C.platin  D.niken 

Câu 29. Khi nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4  thì 

sản phẩm có màu xanh thẫm là màu của chất nào sau đây : 

        A. Cu(OH)2     B. [Cu(NH3)4]
2+  

        C. [Cu(NH3)4]SO4   D. [Cu(NH3)4]Cl2 

Câu 30.  Muốn cân bằng phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang 

phải, cần phải đồng thời: 

 A. tăng áp suất và tăng nhiệt độ.       B. tăng áp suất và giảm nhiệt độ. 

 C. giảm áp suất và giảm nhiệt độ.     D. giảm áp suất và tăng nhiệt độ. 

 

     

1D 2A 3C 4A 5C 6B 7C 8C 9A 10B 

11D 12A 13B 14D 15A 16C 17A 18A 19A 20A 

21C 22A 23B 24C 25D 26C 27B 28B 29B 30B 
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baøi 3:    Axit Nitric vaø muoái Nitrat 

 

Phần tóm tắt giáo khoa: 

A.  AXIT NITRIC 

I. Caáu taïo phaân töû :              O 

- CTPT: HNO3                         CTCT:     H - O – N             

                                                                       O  

- Nitô coù soá oxi hoaù cao nhất laø +5                 

II. Tính chaát vaät lyù  

-  Laø chaát loûng khoâng maøu, boác khoùi maïnh trong khoâng khí aåm ;  D = 

1.53g/cm
3
  

-  Axit nitric khoâng beàn, khi coù aùnh saùng , phaân huyû 1 phaàn:     

                   4HNO3   →   4NO2 + O2 + 2H2O 

Do ñoù axit HNO3 caát giöõ laâu ngaøy coù maøu vaøng do NO2 phaân huyû tan vaøo 

axit. 

→ Caàn caát giöõ trong bình saãm maøu, boïc baèng giaáy ñen… 

- Axit nitric tan voâ haïn trong nöôùc (HNO3 ñaëc coù noàng ñoä 68%, D = 1,40 

g/cm
3
 ). 

 

III.  Tính chaát hoaù hoïc  

1. Tính axit:    Là một trong số các axit mạnh nhất,  

trong dung dịch:           HNO3            H +   +   NO3
– 

- Dung dịch axit HNO3 có đầy đủ tính chất của môt dung dịch axit. 

-  làm đỏ quỳ tím , tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối của axit yếu hơn. 

                      CuO  +  2HNO3   →   Cu(NO3)2 +  H2O 

                 Ba(OH)2 +  2HNO3  →     Ba(NO3)2 +  2H2O 

                 CaCO3  +  2HNO3    →    Ca(NO3)2  +  CO2  +  H2O         
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2. Tính oxi hoaù: Tuyø vaøo noàng ñoä cuûa axit vaø baûn chaát cuûa chaát 

khöû maø HNO3 coù theå bò khöû ñeán: NO, NO2, N2O, N2,  NH4NO3. 

 

 a)  Vôùi kim loaïi:  HNO3 oxi hoaù haàu heát caùc kim loaïi ( tröø vaøng vaø 

paltin ) khoâng giaûi phoùng khí H2, do ion NO3
-
 coù khaû naêng oxi hoaù 

maïnh hôn H
+
.Khi đó kim loại bị oxi hóa đến mức oxihoá cao nhất. 

- Vôùi nhöõng kim loaïi coù tính khöû yeáu nhö: Cu, Ag…thì HNO3 ñaëc bị 

khöû ñeán NO2 ;  HNO3 loaõng bò khöû ñeán NO. 

Vd:         Cu  +  4HNO3ñ               Cu(NO3)2  +  2NO2  + 2H 2O. 

             3Cu  +  8HNO3l               3Cu(NO3)2  + 2NO + 4H 2O. 

- Khi taùc duïng vôùi nhöõng kim loaïi coù tính khöû maïnh hôn nhö : Mg, 

Zn, Al…. 

thì HNO3 ñaëc bò khöû yeáu ñeán NO2 ;  

 HNO3 loaõng có thể bị kim loại khử mạnh như Mg, Al, Zn…khử đến 

N2O , N2 hoặc NH4NO3. 

- Fe, Al bò thuï ñoäng hoaù trong dung dòch HNO3 ñaëc nguoäi. 

b)  Vôùi phi kim: Khi ñun noùng HNO3 ñaëc coù theå taùc duïng ñöôïc vôùi C, 

P, S… 

Ví duï:      C + 4HNO3(ñ)  CO2 + 4NO2 + 2H2O 

                       S + 6HNO3(ñ)  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O 

 Thaáy thoaùt khí maøu naâu coù NO2 . khi nhoû dung dich  BaCl2 thaáy coù 

keát tuûa maøu traéng coù ion SO4
2-

. 

 c) Vôùi hôïp chaát:  

- H2S, Hl, SO2, FeO, muối sắt (II)… có thể tác dụng với HNO3 nguyên 

tố bị oxi hoá trong hợp chất chuyển lên mức oxi hoá cao hơn. Ví dụ như 

: 

  3FeO + 10HNO3(d)      3Fe(NO3)3  +  NO  +   5H2O 

  3H2S + 2HNO3(d)     3S  + 2NO + 4H2O 

- Nhiều hợp chất hữu cơ như giấy, vải, dầu thông… bốc cháy khi tiếp 

xúc với HNO3 đặc. 

+1 0 –3 
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V.  Ñieàu cheá  

1. Trong phoøng thí nghieäm:   

      NaNO3 r  + H2SO4ñ            HNO3  + NaHSO4            

      2  Trong coâng nghieäp: 

- Ñöôïc saûn xuaát töø amoniac: NH3 → NO → NO2 → HNO3  

- ÔÛ t
0
 = 850-900

o
C, xt : Pt   :   

                  4NH3 +5O2 4NO +6H2O  ; H = – 907kJ                                  

- Oxi hoaù NO thaønh NO2 :                     2NO + O2  2NO2 

- Chuyeån hoùa NO2 thaønh HNO3:    4NO2 +2H2O +O2  4HNO3 . 

 Dung dòch HNO3 thu ñöôïc coù noàng ñoä 60 – 62%. Chöng caát vôùi 

H2SO4 ñaäm ñaëc thu ñöôïc dung dịch   HNO3 96 – 98% . 

B. MUOÁI NITRAT 

1. Tính chaát vaät lyù:  Deã tan trong nöôùc , laø chaát ñieän li maïnh trong 

dung dòch, chuùng phaân li hoaøn toaøn thaønh caùc ion 

Ví duï:       Ca(NO3)2      Ca
2+

   +  2NO3
- 

- Ion NO3
-
 khoâng coù màu, maøu cuûa moät soá muoái nitrat laø do maøu cuûa 

cation kim loaïi.  Moät soá muoái nitrat deã bò chaûy rữa nhö NaNO3, 

NH4NO3…. 

2.. Tính chaát hoaù hoïc:  Caùc muoái nitrat deã bò phaân huyû khi ñun 

noùng 

      a)  Muoái nitrat cuûa caùc kim loaïi hoaït ñoäng (trước Mg): 

              Nitrat  →   Nitrit  +  O2         

                  2KNO3          2KNO2   +  O2           

      b)  Muoái nitrat cuûa caùc kim loaïi töø Mg  Cu: 

0t

0t

0t

0t
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               Nitrat  →   Oxit kim loại  +  NO2  +  O2  

                                 2Cu(NO3)2    2CuO + 4NO2 + O2 

         

  c)  Muoái cuûa nhöõng kim loaïi keùm hoaït ñoäng ( sau Cu ) : 

                    Nitrat   →   kim loại   +  NO2  +   O2 

   

             2AgNO3        2Ag + 2NO2 + O2  

3. Nhận biết ion nitrat  (NO3
–) 

      Trong môi trường axit , ion NO3
– thể hiện tinh oxi hóa giống 

như HNO3. Do đó thuốc thử dùng để nhận biết ion NO3
– là hỗn hợp 

vụn đồng và dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng. 

Hiện tượng : dung dịch có màu xanh, khí không màu hóa nâu đỏ 

trong không khí. 

         3Cu   +  8H+  +  2NO3
–    →      3Cu2+

       +   2 NO↑  +  4H2O 

                                                     (dd màu xanh) 

             2NO  +  O2 ( không khí)     →    2NO2  

                                                       ( màu nâu đỏ)    

 

 

 

     

 

   Bài tập tự luận 

 

II.3.1.Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi điều kiện nếu có) 

   a) (NH4)2SO4 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NaNO3 

→NaNO2 

         b) NH4Cl → NH4NO3  → N2 → NH3 → Cu → Cu(NO3)2 →CuO 

         c) NaNO3 → NO →NO2 → NH4NO3 → N2O 

 NH3 →(NH4)3PO4  

d) NH3  → NO  →  NO2 →  KNO3 →   HNO3   →     Cu(NO3)2 

   

0t

 

0t

0t
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             NH4Cl ← [Cu(NH3)4](OH)2 ← Cu(OH)2 ← CúO4 ←CuO 

e) NH3 → NH4NO3→NaNO3 → NH3 → Al(OH)3 → KalO2  

                         +X   NO   + X    NO2     X+ H2O   Y  +Z      AgNO3   to     T(rắn)          

f*) Khí A 

                    + H2       M       + Y      N       tO           A               

II.3.2. Bổ túc và cân bằng các phương trình hóa học sau: 

a)  Ag  +   HNO3 (đặc)       →  NO2          +   ?     +    ? 

b)  Ag  +   HNO3 (loãng)    →  NO   +   ?    +    ? 

c)  Al             +    HNO3            →  N2O          +   ?     +    ? 

d)  Zn  +    HNO3            →  NH4NO3   +   ?     +    ? 

e) FeO           +    HNO3            →  NO  +  Fe(NO3)3   +    ? 

f*)  Fe3O4  +    HNO3            →  NO  +  Fe(NO3)3   +    ? 

II.3.3.  Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng 

electron. 

a) Zn     +  KOH  + NaOH  →  Na2ZnO2 +  K2ZnO2  + NH3 + H2O 

b) FeO  +  HNO3loãng           →  NO          +      ?         +   ? 

c) FeS   +  H+ +NO3
-           →  N2O         +      ?         +   ?         

d) FeS2  +  HNO3                →  Fe(NO3)3 +  H2SO4    +  NO  +  H2O 

e) P       +  HNO3đ               →       ?         +  H3PO4    +   ? 

f*) FexOy + HNO3               →  Fe(NO3)3 +     NO     +   H2O 

II.3.4
*
.  Lập dãy biến hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất sau : 

NO2 , NaNO3 , HNO3 , Cu(NO3)2 , KNO2 , KNO3 .Viết ptpư . 

II.3.5. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết : 

a) Các dung dịch : KNO3 , HNO3 ,K2SO4 , H2SO4 , KCl , HCl. 

b) Các dung dịch : NH3 , (NH4)2SO4 , NH4Cl ,Na2SO4 . 

c) Các dung dịch : (NH4)2SO4 , NH4NO3, K2SO4, Na2CO3, KCl. 

d*) Chỉ dùng quỳ tím và một kim loại hãy nhận biết các dung dịch : 

HCl , HNO3 ,   NaOH , NaNO3 , AgNO3 . 

e*) Dùng một kim loại hãy phân biệt các dung dịch muối sau: 

         NH4NO3 , (NH4)2SO4 , K2SO4, NaCl , ZnSO4 . 

f) Chỉ dùng tối đa hai hoá chất kể cả H2O để phân biệt các chất bột :  

NH4Cl ,NaCl , CaCO3 , H3PO4. 

g) Chỉ dùng Cu và một muối tuỳ ý để nhận biết các dung dịch :  

HCl , HNO3 , H2SO4 , H3PO4 .  

h) Chæ duøng moät hoùa chaát duy nhaát nhaän bieát caùc dung dòch maát nhaõn 

sau: NH4NO3, (NH4)2SO4, Na2SO4, NaCl.   
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II.3.6. Những cặp chất nào sau đây không tồn tại trong dung dịch. Viết 

phương trình ion thu gọn. 

    a)   NH4NO3 + Ca(OH)2        b) Cu(NO3)2 +  KOH       

    c)    NaNO3   + HCl               d)   KNO3     +  H2SO4   +   Cu  

    e*) Al(NO3)3 + NaOHdư        f)    FeCl3      +  KOHdư              

II.3.7
*
.  Hoà tan Zn vào dung dịch  HNO3loãng dư thu được dd A và hỗn 

hợp khí N2 và N2O . Thêm NaOHdư  vào dd A , thấy khí có mùi khai 

thoát ra. Viết phương trình hoá học của tất cả các phản ứng xảy ra dưới 

dạng phương tình ion rút gọn. 

II.3.8. Điều chế : 

a) Từ khí NH3 , không khí , H2O , (các điều kiện có đủ ) điều chế phân 

đạm hai lá NH4NO3 .       

b) Từ  natri nitrat viết phương tình chuyển hoá thành muối KNO3 . 

II.3.9. Cho 24,6 gam hỗn hợp Al và Cu tác dụng vừa đủ với 2 lít dung 

dịch HNO3 loãng thì thu được 8,96 lít khí NO thoát ra (đkc). 

a) Tính % khối lượng của Al và Cu trong hỗn hợp.  

b) Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng. 

II.3.10. Hòa tan 21,3 g hỗn hợp Al và Al2O3 bằng dung dịch HNO3 

loãng, vừa đủ tạo dung dịch A và 13,44 lít khí NO (đktc). 

a) Tính thành phần % về khối lượng mỗi chất trong hh ban đầu. 

b)Tính thể tích dung dịch HNO3 2M đã dùng. 

c) Cần cho vào dung dịch A bao nhiêu ml dung dịch NaOH 2M để thu được 

31,2 g kết tủa. 

II.3.11. Hoaø tan 1,52g hoãn hôïp raén A goàm saét  vaø magie oxít vaøo 200ml 

dung dòch HNO3 1M thì thu ñöôïc 0,448 lít moät khí khoâng maøu hoùa naâu 

ngoaøi khoâng khí.  a. Tìm thaønh phaàn phaàn traêm khoái löôïng cuûa moãi chaát coù 

trong hh raén A. 

  b. Tìm CM cuûa dung dòch muoái vaø dung dòch HNO3 sau phaûn öùng ( coi 

theå tích dung dòch sau phaûn öùng khoâng thay ñoåi). 

II.3.12
*
. Cho oxit kim loại hoá trị n tác dụng với HNO3 dư thu được 3mg 

muối và 3,6 g nước (không có sản phẩm khác ) . Hỏi đó là oxit của kim 

loại nào ? Tính khối lượng oxit phản ứng ? 

II.3.13.  Từ NH3 điều chế HNO3  qua 3 giai đoạn . 

a) Viết phương trình điều chế . 

b) Tính khối lượng dung dịch HNO3 60%  điều chế được từ 112000 lít 

NH3(đkc) biết Hp/ứng= 80% 
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 II.3.14.  Hỗn hợp gồm Fe304 ,CuO . Dùng hoá chất là axit HNO3 1M và 

các dụng cụ cần thiết ,có thể xác định % khối lượng các chất trong hỗn 

hợp trên không ? Giải thích ? Viết các phương trình phản ứng . 

II.3.15.  Hoà tan hoàn toàn 3,84 kim loại M trong dung dịch HNO3Ldư 

thu được 0,896 lít khí NO(đkc), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 

được m gam muối khan .Xác định kim loại M và giá trị m . 

II.3.16
*
.  Cho 13,5 g Al tác dụng đủ 2 lít dung dịch HNO3 thu được hỗn 

hợp gồm NO và N2 có  d hh/H2 = 14,75. 

a) Tính thể tích mỗi khí sinh ra (đkc) ? 

b) Tính nồng độ mol/l của HNO3 đem dùng ? 

II.3.17.  Hỗn hợp gồm Al , Fe , Cu , khối lượng 34,8 g ,được chia thành 

2 phần bằng nhau : 

- Phần 1 cho vào dd HNO3 đặc ,nguội thì có 4,48 lít (đkc) một chất khí 

nâu đỏ bay ra.  

- Phần 2 cho vào dd HCl thì có 8,96 lít khí (đkc) một chất khí bay ra. 

Hãy : Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ? 

II.3.18.  Cho 1,92g Cu vào 100 ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 và 

H2SO4 0,4M thấy sinh ra 1 chất khí A có d A/ H2 = 15 và dung dịch A.                                

a) Viết phương trình ion rút gọn và tính thể tích khí sinh ra ở đktc. 

b) Tính V dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu cần dùng để kết tủa hoàn 

toàn Cu2+ trong dung dịch A. 

II.3.19
*
.  Đốt hoàn toàn 4,4g một sunfua kim loại có công thức MS (kim 

loại M có hóa trị +2,+3 trong các hợp chất ) trong lượng oxi  dư .Chất 

rắn thu được sau phản ứng được hoà tan trong một lượng vừa đủ dung 

dịch HNO3 37,8% .Nồng độ % các muối trong dung dịch thu được là 

41,7%  

       a) Xác định CTPT của sunfua kim loại ? 

       b) Tính khối lượng dung dịch HNO3  đã dùng ? 

II.3.20
*
. Hoà tan cùng một kim loại R vào dugn dịch HNO3L và dung 

dịch H2SO4loãng thì thu được khí NO và H2  có thể tích bằng nhau ở cùng 

điều kiện và khối lượng muối nitrat thu được bằng 159,21% khối lượng 

muối sunfat .Xác định kim loại R. 

II.3.21.   Hỗn hợp X gồm Fe và MgO .Hoà tan hoàn toàn X vào dung 

dịch HNO3 vừa đủ thu được 0,112 lít khí không màu hoá nâu ngoài 

không khí    ( đo 27,3oC ;  6,6 atm). Hỗn hợp muối cô cạn cân nặng 

10,2g. 
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      a) Xác định % khối lượng muối trong hỗn hợp? 

      b) Tính V dung dịch HNO3 0,8M phản ứng ? 

II.3.22
*
.  Cho 12g hỗn hợp X gồm Fe , Cu (có tỉ lệ khối lượng tương 

ứng 7:8) bằng dung dịch axit HNO3 dư thu được Vlít  (đkc) hỗn hợp khí 

X gồm (NO,NO ) và dung dịch  Y .Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19 . 

      a) Tính giá trị V? 

      b) Tính số mol axit HNO3 đã tham gia phản ứng? 

II.3.23.  Cho 11,7g Zn hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HNO3loãng dư   

thu được dung dịch A và hỗn hợp khí X gồm N2  , N2O có VX = 0,672 lít 

(đkc).Thêm NaOH dư vào dung dịch A ,đun nóng thu được khí Y, để 

tác dụng hoàn toàn Y sinh ra cần dùng hết 100ml dd HCl 0,1M . 

      a) Viết các phương trình phản ứng  dạng phân tử , ion. 

      b) Tính %V từng khí trong hỗn hợp X? 

II.3.24.  Cho 2,16g Mg tác dụng với dd HNO3 dư, sau khi phản ứng xảy 

ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (đkc) và dung dịch X  .Tính khối 

lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X? 

II.3.25.  Nhiệt phân 9,4g một muối nitrat của kim loại M đến khối 

lượng không đổi ,thu được chất rắn nặng 4g .Xác định công thức muối 

nitrat? 

II.3.26.  Nung nóng để phân huỷ 27,3g hỗn hợp NaNO3 và Cu(NO3)2 

,hỗn hợp khí tạo ra dẫn vào 89,2 ml H2O thu được dd HNO3 và còn dư 

1,12 lít khí(đkc) không phản ứng (Hp/ứng =100% và coi như O2 không  

hoà tan vào H2O ).Tính khối lượng từng muối trong hỗn hợp đầu và C% 

dd HNO3 thu được? 

II.3.27.  Nhiệt phân hoàn toàn 34,65g hỗn hợp gồm KNO2 ,Cu(NO3)2  

thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối của X đối với H2bằng 18,8 . Tính khối 

lượng muối Cu(NO3)2  có trong hỗn hợp đầu ? 

II.3.28.  Nung 15,04g Cu(NO3)2  một thời gian thấy còn lại 8,56g chất 

rắn  

      a) Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân? 

      b) Xác định thành phần % chất rắn còn lại ? 

      c) Cho khí sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 193,52g dd NaOH 3,1% 

được dd X .Tính C% chất tan trong dung dịch X? 

II.3.29.   Dung dịch A gồm Cu(NO3)2  ,Al(NO3)3  đều có nồng độ 1M 

a) Cho biết dd A có môi trường axit ,bazơ, hay trung tính ? Giải thích . 
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b) Thêm từ từ dung dịch NH3 vào dd A đến dư thì có hiện tượng gì ? 

Giải thích ? Viết phương trình dạng phân tử và ion rút gọn ? 

c) Cô cạn 1000ml dung dịch A và nung chất rắn đến khối lượng không 

đổi thu được chất rắn Y , cho biết khối lượng chất rắn Y ? 

II.3.30.   Hoà tan hết 9,6g Cu người ta dùng một lượng vừa đủ 250ml dd 

Axit HNO3 thu được khí NO và dd A.  

a- Tính thể tích khí NO sinh ra ở 27,3oC và 2,2atm. 

b- Tính nồng độ mol/l dd HNO3 cần dùng . 

c- Cô cạn dd A rồi nung nóng đến khi ngừng bay hơi. Tính khối lượng 

chất rắn còn lại sau khi nung . 

II.3.31.  Khi hòa tan 30,0g hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong 1,50 lít 

dung dịch axit nitric 1,00M ( loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monooxit 

(đktc). Xác định hàm lượng phần trăm của đồng (II) oxit trong hỗn hợp, 

nồng độ mol của đồng (II) nitrat vá axit nitric trong dungdich5 sao phản 

ứng, biết rằng thể tích dung dịch không thay đổi. 

..................................   

     

      Câu hỏi trắc nghiệm 

 

Caâu 1. Ñeå ñieàu cheá HNO3 trong phoøng thí nghieäm ngöôøI ta duøng: 

A. KNO3 vaø H2SO4ñaëc    B.  NaNO3 vaø HCl   

C. NO2 vaø H2O    D.  NaNO2 vaø H2SO4 ñ 

Caâu 2. Để nhận biết 4 dung dịch đựng trong 4 lọ mất nhãn là KOH, 

NH4Cl  K2SO4, (NH4)2SO4, ta có thể chỉ dùng một thuốc thử nào trong 

số các thuốc thử sau: 

A. Dung dịch AgNO3 . B. Dung dịch BaCl2.  

C. Dung dịch NaOH.  D. Dung dịch Ba(OH)2. 

Caâu 3. Sản phẩm phản ứng nhiệt phân nào dứơi đây là không đúng ? 

A. NH4Cl  →  NH3 + HCl                     B.NH4NO3  →  NH3 + HNO3  

C. NH4HCO3  → NH3 + H2O + CO2    D.NH4NO2   → N2 + 2H2O 

Caâu 4. Axit nitric ñaëc, nguoäi có theå phaûn öùng ñöôïc ñoàng thôøi vôùi caùc 

chaát naøo sau ñaây? 

A. Fe, Al(OH)3, CaSO3 , NaOH       B. Al, Na2CO3, , (NH
4
)

2
S , 

Zn(OH)
2
   

C. Ca, CO2 , NaHCO3, Al(OH)3      D. Cu, Fe2O3, , Fe(OH)2 , K2
O 
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Caâu 5. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác, nhờ phản ứng 

với dung dịch kiềm mạnh, đun nóng vì : 

A. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định                      

B. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ  

C. thoát ra chất khí không màu, có mùi khai                          

D. thoát ra chất khí không màu, không mùi   

Caâu 6. Trong các loại phân bón : NH4Cl, (NH2)2CO ,(NH4)2SO4 

,NH4NO3 .Phân nào có hàm lượng đạm cao nhất : 

A. (NH2)2CO    B. (NH4)2SO4  C. NH4Cl D. NH4NO3            

Caâu 7. Diªm tiªu chøa : 

A. NaNO3  B.KCl  C. Al(NO3)3 D.CaSO4 

Caâu 8.  Chọn phát biểu sai: 
A. Muèi amoni lµ nh÷ng hîp chÊt céng ho¸ trÞ. 
B. TÊt c¶ muèi amoni ®Òu dÔ tan trong níc. 
C. Ion amoni kh«ng cã mµu. 
D. Muèi amoni khi tan ®iÖn li hoµn toµn. 

Caâu 9.  §Ó ®iÒu chÕ N2O ë trong phßng thÝ nghiÖm, ngêi ta nhiÖt ph©n 

muèi : A.NH4NO2       B. (NH4)2CO3         C. NH4NO3         D.(NH4)2SO4 

Câu 10. Chỉ dùng một hóa chất để phân biệt các dung dịch (NH4)2SO4, 

NH4Cl, Na2SO4. Hóa chất đó là: 

 A. BaCl2.        B. NaOH.        C. Ba(OH)2. D. AgNO3. 

Câu 11. Axit nitric đặc nguội có thể tác dụng được với dãy chất nào sau 

đây: 

 A. Al, Al2O3, Mg, Na2CO3.              B. Cu, Al2O3, Zn(OH)2, CaCO3. 

   C. Fe, CuO, Zn, Fe(OH)3.              D. S, ZnO, Mg, Au 

Câu 12. Trong phương trình phản ứng đồng tác dụng với dd HNO3 

loãng (giả thiết chỉ tạo ra nitơ mono oxit) tổng hệ số trong phương trình 

hóa học bằng:      A. 9.   B. 10.   C. 18.   D. 

20. 

Câu 13.  Khi nhiệt phân AgNO3 thu được những sản phẩm nào? 

A.Ag, NO2, O2.   B.Ag, NO,O2.    C.Ag2O, NO2, O2.     D.Ag2O, NO, 

O2. 

Câu 14.  Trong phân tử HNO3, N có hóa trị và số oxi hóa: 

A. V, +5.         B. IV, +5.            C.V, +4. D. IV, +3. 

Câu 15. Nồng độ ion  NO3
- trong nước uống tối đa cho phép là 9 ppm. 

Nếu thừa ion NO3
- sẽ gây một loại bệnh thiếu máu hoặc tạo thành 

nitrosamin, một hợp chất gây ung thư đường tiêu hóa. Để nhận biết ion 
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NO3
-, người ta dùng:    A. CuSO4 và NaOH.             B. Cu và 

NaOH.  

                        C. Cu và H2SO4.  D. CuSO4 và H2SO4. 

Câu 16.  Phản ứng giữa FeCO3 và dung dịch HNO3 loãng tạo ra hỗn 

hợp khí không màu, một phần hóa nâu ngoài không khí. Hỗn hợp khí 

thoát ra là:   A. CO2 và NO2.  B. CO2 và NO.   C. CO và NO2. D. 

CO và NO 

Câu 17.  Nitơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây: 

A. Mg, H2.       B. Mg, O2.        C. H2, O2. D. Ca,O2. 

Câu 18.   Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là đúng: 

A. nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là một khí độc. 

B. vì có liên kết ba nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ 

khá trơ về mặt hóa học. 

C. khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử. 

D. số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2O4, NH4
+, NO3

-

, NO2
- lần lượt là: -3, -4, -3, +5, +3. 

Câu 19.  Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: 

A.LiN3 và Al3N.    B.Li2N3 và Al2N3.   C.Li3N và AlN.   D.Li3N2 và 

Al3N2 

Câu 20.   Tính chất hóa học của NH3 là: 

A. tính bazơ mạnh, tính khử.            B. tính bazơ yếu, tính oxi hóa. 

C. tính khử, tính bazơ yếu.               D. tính bazơ mạnh, tính oxi hóa. 

Câu 21.  Cho dung dịch NaOH dư vào 150,0ml dung dịch (NH4)2SO4 

1,00M. Đun nóng nhẹ , thể tích khí thu được (đktc) là bao nhiêu ? 

A.3,36 lít      B.33,60 lít     C. 7,62 lít      D.6,72 lít 

Câu 22.   Cần lấy bao nhiêu lít khí N2 và H2 để điều chế được 67,2 lít 

khí amoniac ? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng 

điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. 

A. 33,6 lít N2 và 100,8 lít H2           B.8,4 lít N2 và  25,2 lít H2 

C.268,8 lít N2 và 806,4 lít H2         D.134,4 lít N2 và 403,2 lít H2 

Câu 23.   Dung dịch amoniac có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do : 

A. Zn(OH)2 là hidroxit lưỡng tính.  

B. Zn(OH)2 có khả năng tạo thành phức chất tan, tương tự như Cu(OH)2 

C. Zn(OH)2 là một baz ít tan.  

D. NH3 là môt hợp chất có cực và là một baz yếu. 

Câu 24. Dẫn 2,24 lít NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32g CuO nung nóng 

thu được chất rắn A và khí B.Ngâm chất rắn A trong dung dịch HCl  
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2M dư. Tính thể tích dung dịch axit đã tham gia phản ứng ? Coi hiệu 

suất quá trình phản ứng là 100% . 

A. 0,10 lít         B.0,52 lít       C. 0,30 lít            D. 0,25 lít 

Câu 25.   Amoniac phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào 

sau đây  ( điều kiện coi như có đủ ) ? 

A. H2SO4, PbO, FeO, NaOH .         B. HCl, KOH, FeCl3, Cl2. 

C. HCl, O2, Cl2 , CuO, dd AlCl3 .    D. KOH, HNO3, CuO, CuCl2. 

Câu 26.   Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm sau : nhỏ từ từ dung 

dịch NH3  cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 . Hiện 

tượng quan sát đầy đủ và đúng nhất là :  

A. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành  .  

B.Lúc đầu có kết tủa màu xanh lam, sau đó kết tủa tan dần tạo thành 

dung dịch màu xanh thẫm.  

C. Có dung dịch màu xanh thẫm tạo thành.  

D.Có kết tủa màu xanh lam và có khí màu nâu đỏ. 

Câu 27.   Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch NH3 

loãng, dung dịch có màu hồng . Màu của dung dịch mất đi khi : 

A. Đun nóng dung dịch hồi lâu.  

B. Thêm vào dung dịch môt ít muối CH3COONa                     

C. Thêm vào dung dịch một số mol HNO3 bằng số mol NH3 có trong dd. 

D. A và C đúng. 

Câu 28.   Hòa tan 32 g hỗn hợp Cu và CuO trong dung dịch HNO31M 

(dư), thoát ra 6,72 lít khí NO (đktc). Khối lượng CuO trong hỗn hợp ban 

đầu là :   A. 1,2g.          B. 1,88g.              C. 2,52g.                   D. 

3,2g. 

Câu 29.   Cho sơ đồ phản ứng :   

Khí A           ddA           B           Khí A            C                 D + H2O 

Chất D là :  A. N2        B. NO           C. N2O               D. NO2  

Câu 30. Cho các dung dịch muối sau đây : NH4NO3 , ( NH4 )2 SO4  ,   

K2SO4 .Kim loại duy nhất để nhận biết các dung dịch trên là : 

A. Na.         B. Ba             C.  Mg               D.  K 

 

Đáp án: 

1A 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9C 10C 

11 12D 13A 14B 15C 16B 17A 18B 19C 20C 

21D 22D 23B 24D 25C 26B 27D 28A 29C 30B 

 

+H2O +HCl +NaOH +HNO3 
nung 
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baøi 4:  Phoât pho – Axit phoâtphoric  

– Muoái phoâtphat -- 
Phần tóm tắt giáo khoa: 

 

A. PHÔT PHO: 

   1. Tính chaát vaät lí: 

Photpho trắng Photpho đỏ 

- Là chất rắn trong suốt, màu trắng 

hoặc vàng nhạt,  giống  sáp, có cấu 

trúc mạng tinh thể phân tử : ở các 

nút mạng là các phân tử hình tứ 

diện P4 liên kết với nhau bằng lực 

tương tác yếu. Do đó photpho trắng 

mềm dễ nóng chảy (tnc = 44,1oC) 

- Photpho trắng không tan trong 

nước, nhưng tan nhiều trong các 

dung môi hữu cơ như benzen, 

cacbon đisunfua, ete, …; rất độc 

gây bỏng nặng khi rơi vào da. 

- Photpho trắng bốc cháy trong 

không khí ở to > 40oC, nên được 

bảo quản bằng cách ngâm trong 

nước. Ở nhiệt độ thường, photpho  

trắng phát quang màu lục nhạt 

trong bóng tối. Khi đun nóng đến 

250oC không có không khí, 

photpho trắng chuyển dần thành 

photpho đỏ là dạng bền hơn. 

- Là chất bột màu đỏ có cấu trúc 

polime nên khó nóng chảy và khó 

bay hơi hơn photpho trắng 

 

 

 

 

- Photpho đỏ không tan trong các 

dung môi thông thường, dễ hút ẩm 

và chảy rữa. 

 

 

- Photpho đỏ bền trong không khí ở 

nhiệt độ thường và không phát 

quang trong bóng tối. Nó chỉ bốc 

cháy ở to > 250oC. Khi đun nóng 

không có không khí, photpho đỏ 

chuyển thành hơi, khi làm lạnh thì 

hơi của nó ngưng tụ lại thành 

photpho trắng. Trong phòng thí 

nghiệm, người ta thường sử dụng 

photpho đỏ. 

 

 

2. Tính chất hóa học : 
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Do liên kết trong phân tử photpho kém bền hơn phân tử nitơ nên ở điều 

kiện thường photpho hoạt động hoá học mạnh hơn nitơ. 

a) Tính oxi hoá: Photpho chỉ thể hiện rõ rệt tính oxi hoá khi tác dụng 

với một số kim loại hoạt động, tạo ra photphua kim loại.   

            Vd:  
0 3

3 22 3
ot

canxi photphua

P Ca Ca P


   

b) Tính khử: 

Photpho thể hiện tính khử khi tác dụng với các phi kim hoạt động như 

oxi, halozen, lưu huỳnh … cũng như với các chất oxi hóa mạnh khác 

 Tác dụng với oxi: 

Khi đốt nóng, photpho cháy trong không khí tạo ra các oxit của photpho 

:             Thiếu oxi : 
0 3

2 2 34 3 2
diphotpho trioxit

P O P O


     

               Dư Oxi    : 
0 5

2 2 54 5 2
diphotpho pentaoxit

P O P O


   

 Tác dụng với clo: 

Khi cho clo đi qua P nóng chảy, sẽ thu được các hợp chất photpho 

clorua:    Thiếu clo : 
0 3

2 32 3 2
photpho triclorua

P Cl PCl


    

                Dư clo     : 
0 5

2 52 5 2
photpho pentaclorua

P Cl PCl


   

3. Điều chế : Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách 

nung hỗn hợp quặng photphorit, cát  và than cốc khoảng 1200oC trong 

lò điện: 

              3 4 2 32
3 5 3 2 5

otCa PO SiO C CaSiO P CO      

Hơi photpho thoát ra được ngưng tụ khi làm lạnh, thu được photpho 

trắng ở dạng rắn. 

 

II.AXIT PHÔTPHORIC : 

Công thức cấu tạo : 
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1. Tính chất vật lí:  Là chất rắn dạng tinh thể trong suốt, không màu, 

nóng chảy ở 42,5oC. dễ chảy rữa và tan vô hạn trong nước. 

 

 

2. Tính chất hóa học: 

          a) Tính oxi hóa – khử: 

Axít photphoric khó bị khử (do P ở mức oxi hóa +5 bền hơn so với N 

trong axit nitric) , không có tính oxi hóa.  

          b) Tính axit: 

 Axít photphoric là axit có 3 lần axit, có độ mạnh trung bình. 

Trong dung dịch nó phân li ra 3 nấc: 

 

H3PO4   H+ + H2PO4
-   k1  = 7, 6.10-3 

H2PO4
-  H+ + HPO4

2-   k2  = 6,2.10-8       nấc 1 > nấc 2 > nấc 3 

HPO4
2-   H+ + PO4

3-     k3  = 4,4.10-13 

 Dung dịch axít photphoric có những tính chất chung của axit 

như  làm quì tím hóa đỏ, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim 

loại. 

 Khi tác dụng với oxit bazơ, bazơ tùy theo lượng chất tác dụng 

mà axít photphoric tạo ra muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp 

muối: 

H3PO4   +  NaOH  → NaH2PO4   +  H2O 

H3PO4   +  2NaOH  → Na2HPO4   + 2H2O 

H3PO4   +  3NaOH  →  Na3PO4   +  3H2O 

3.  Điều chế : 

a) Trong phòng thí nghiệm:  P + 5HNO3 →H3PO4  +  H2O  +  5NO2 

b) Trong công nghiệp:   

 Cho H2SO4 đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng 

apatit:                  Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 →   3CaSO4 +  2H3PO4   

Điều chế bằng phương pháp này không tinh khiết và lượng chất thấp  

 Để điều chế H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn người ta 

P=O            

H – O 

H – O 

H – O  

P      O 

H – O 

H – O 

H – O 

 

Hay 
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đốt cháy P để được P2O5 rồi cho P2O5 tác dụng với nước : 

                       4P  +  5O2   →  2P2O5 

                    P2O5 +  3H2O  →  2H3PO4  

III. MUỐI PHÔTPHAT: 

Axít photphoric tạo ra 3 loại muối: 

- Muối photphat trung hòa:Na3PO4, Ca3(PO4)2, … 

- Muối đihidrophotphat: NaH2PO4, Ca(H2PO4)2, … 

- Muối hidrophotphat: Na2HPO4, CaHPO4 … 

 

 

1.Tính tan: 

 Tất cả các muối đihidrophotphat đều tan trong nước.Các muối 

hidrophotphat và photphat trung hòa đều không tan hoặc ít tan 

trong nước trừ muối natri, kali, amoni.  

2. Nhận biết ion photphat:  Thuốc thử là bạc nitrat. 

3Ag+   +   PO4
3-   Ag3PO4 ↓ (màu vàng) 

 

Nâng cao:  - P tác dụng với các hợp chất 

Photpho tác dụng dễ dàng với các hợp chất có tính oxi hóa mạnh như 

HNO3 đặc, KClO3, KNO3 , K2Cr2O7 … 

3 2 56 5 3 5
otP KClO P O KCl    

     -  Tác dụng với nhiệt của axit phôtphoric: 

        2H3PO4     H4P2O7          +  H2O    

                                       Axít điphotphoric 

        H4P2O7                       2HPO3            +  H2O    

           Axít metaphotphori 

    -  Phản ứng thủy phân của các muối photphat tan : 

Na3PO4   +  H2O     Na2HPO4   +  NaOH 

PO4
3-      +  H2O     HPO4

2-   +  OH- 

 

 

  

 

    Bài tập tự luận: 

 

II.4.1. Viết các phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: 

a)  Ca3(PO4)2     A       B          C              D 

200-250oC               

400-500oC               

+ SiO2 + C + Ca + HCl + O2 

1200oC 
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                P2O3   →  P2O5   →   H3PO4   →  Na3PO4  →  Ag3PO4 

b)  P    

 

                H3PO4 → Ca3(PO4)2 → Ca(H2PO4)2 → CaHPO4 → Ca3(PO4)2  

 

c*) H3PO4        H4P2O7    HPO3 

 

II.4.2.  Dùng phương pháp hóa học hãy phân biệt các lọ mất nhãn sau: 

a) 3 dung dịch : HCl , HNO3 , H3PO4. 

b) 4 dung dịch : Na2SO4 , NaNO3 , Na2SO3 , Na3PO4. 

II.4.3.  Viết lại công thức và gọi tên các muối sau:   H2KO4P, PHK2O4, 

O8H4P2Ca, HO4CaP, PAlO4, H9PN2O4 

II.4.4.  Lập các phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút 

gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch của các chất: 

a) kali photphat và bari nitrat      b) natri photphat và nhôm sunfat 

c) kali photphat và canxi clorua   d) natri hidrophotphat và natri hidroxit 

e) canxi đihidrophotphat (1 mol) và canxi hidroxit (1 mol). 

f) canxi đihidrophotphat (2 mol) và canxi hidroxit (2 mol). 

II.4.5.  Axit A là chất rắn, trong suốt, không màu, dễ tan trong nước. 

Khi thêm canxi oxit vào dung dịch A thì tạo thành hợp chất B màu 

trắng, không tan trong nước. Khi nung B ở nhiệt độ cao với cát và than 

thì tạo thành đơn chất photpho có trong thành phần của A. Cho biết A, 

B là những chất gì ? Viết phương trình phản ứng minh họa. 

II.4.6.  Đốt cháy hoàn toàn 6,2g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm 

tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối 

Na2HPO4. 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng. 

c) Tính nồng độ % của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng . 

II.4.7.  Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dd 

NaOH 1,00M cho tác dụng với 50,0ml dung dịch H3PO4 0,50M ? 

II.4.8.  Cần dùng bao nhiêu gam NaOH để tác dụng với H3PO4 thu được 

12g NaH2PO4 và 4,26g Na3PO4. 

II.4.9.  Cho 100,0 cm3 dung dịch H3PO4 1,0M vào 200,0 cm3 dung dịch 

KOH 1,0M thì thu được muối gì ? bao nhiêu mol ? 

II.4.10*.  Cho 50,00 ml dung dịch H3PO4 0,50M vào dung dịch KOH. 

to 
to 

+ H2O + H2O 
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a) Nếu muốn thu được muối trung hòa thì cần bao nhiêu ml dung dịch 

KOH 1,00M ? 

b) Nếu cho H3PO4 trên vào 50,00 ml dung dịch KOH 0,75M thì thu 

được muối gì có nồng độ mol/lít là bao nhiêu ? (biết V dung dịch thu 

được là 100,00ml). 

II.4.11*.  Cho 44g NaOH vào dung dịch chứa 39,2g H3PO4. Sau khi 

phản ứng xảy ra hoàn toàn , đem cô dung dịch thu được đến cạn khô. 

Hỏi những muối nào được tạo nên và khối lượng muối khan thu được là 

bao nhiêu ? 

II.4.12*.  Thêm 10,0g dung dịch bão hòa bari hidroxit (độ tan là 3,89g 

trong 100,0g nước) vào 0,5 ml dung dịch axit photphoric nồng độ 6,0M. 

Tính lượng các hợp chất của bari được tạo thành. 

II.4. 13. Viết phương trình hóa học khi : 

      a) Cho khí NH3 lội từ từ qua dung dịch axit photphoric. 

      b) Thêm từ từ dung dịch axit photphoric vào dung dịch canxi 

hidroxit. 

      c) Thêm từ từ dung dịch canxi hidroxit vào dung dịch axit 

photphoric. 

II.4.14. Cho biết :   P  +  KClO3  →  P2O5  +  KCl 

      a) Tính khối lượng P2O5 thu được, nếu ban đầu dùng 122,50 g 

KClO3 từ P. 

      b) Nếu có 3,1 tấn P thì điều chế được bao nhiêu lít dung dịch H3PO4 

10M ? bao nhiêu  lít dung dịch H3PO4 49% ( d = 1,5). 

II.4.15.  Khi hòa tan 260g một kim loại M trong HNO3 loãng thu được 

muối nitrat kim loại hóa trị 2 và một muối X. Khi đun nóng hỗn hợp 2 

muối đó với Ca(OH)2 , thu được khí A. Khi tác dụng với H4PO4, khí A 

này tạo nên 66g muối mono hidrophotphat. 

      a) Xác định M. 

      b) Nếu nung riêng lượng muối nitrat kim loại đó sẽ thu được bao 

nhiêu ml khí ( đktc). 

      c) Nếu nung riêng lượng muối X sẽ thu được bao nhiêu ml khí 

(đktc). 

…………………… 

 

    Câu hỏi trắc nghiệm 

 

Câu 1.  Photpho có số dạng thù hình quan trọng là 

A. 1  B. 2  C. 3  D. 4 
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Câu 2.  Có những tính chất : (1) mạng tinh thể phân tử  ; (2) khó nóng 

chảy, khó bay hơi ; (3) phát quang màu lục nhạt trong bóng tối ở nhiệt 

độ thường ; (4) chỉ bốc cháy ở trên 250oC. Những tính chất của photpho 

trắng là:  

A. (1), (2), (3)     B. (1), (3) , (4) C. (2), (3)    D. (1), (2)  

Câu 3.  Trong phản ứng của photpho với (1) Ca, (2) O2, (3) Cl2, (4) 

KClO3. Những phản ứng trong đó photpho thể hiện tính khử là: 

A.(1), (2), (4)      B. (1), (3)       C. (2), (3), (4)  D. (1), (2), (3) 

Câu 4.  Trong công nghiệp, nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than 

cốc khoảng 1200oC trong lò điện để điều chế: 

       A. Photpho trắng  B. Photpho đỏ  

       C. Photpho trắng và đỏ D. Tất cả các dạng thù hình của photpho 

Câu 5.  Kẽm photphua được ứng dụng dùng để 

        A. làm thuốc chuột  B. thuốc trừ sâu 

        C. thuốc diệt cỏ dại  D. thuốc nhuộm 

Câu 6.  Dung dịch axit H3PO4 có chứa các ion nào ? ( không kể H+ và 

OH- của nước ): 

       A. H+, PO4
3-                          B. H+, H2PO4

-, PO4
3- 

       C. H+, HPO4
2-, PO4

3-  D. H+, H2PO4
-,HPO4

2-,PO4
3- 

Câu 7.   Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong một dung dịch : 

        A. Axit nitric và đồng (II) oxit  

        B.Đồng (II) nitrat và amoniac 

        C. Amoniac và bari hiđroxit   

        D.Bari hiđroxit và Axít photphoric 

Câu 8.  Chọn phát biểu đúng:  

A. Photpho trắng tan trong nước không độc. 

B. Photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong nước. 

C. Ở điều kiện thường photpho trắng chuyển dần thành photpho đỏ 

D. Photpho đỏ phát quang màu lục nhạt trong bóng tối 

Câu 9.  Magie photphua có công thức là: 

A. Mg2P2O7    B. Mg3P2  C. Mg2P3 D.Mg3(PO4)3 

Câu 10.  Cho phaûn öùng: P + KClO3 → P2O5 + KCl. Heä soá caân baèng 

cuûa phöông trình phaûn öùng naøy töø traùi qua phaûi laàn löôït laø: 

A. 2, 1, 1, 1     B. 4, 3, 2, 3   C. 8, 1, 4, 1      D. 6, 5, 3, 5 

Câu 11.  Khi làm thí nghiệm với photpho trắng, cần tuân theo điều chú 

ý nào dưới đây?  

        A. Cầm P trắng bằng tay có đeo găng cao su.         
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        B. Ngâm P trắng vào chậu nước khi chưa dùng đến . 

        C. Tránh cho P trắng tiếp xúc với nước .  

        D. Có thể để P trắng ngoài không khí . 

Câu 12.  Photpho trắng và photpho đỏ là: 

       A. 2 chất khác nhau.           B. 2 chất giống nhau.  

       C. 2 dạng đồng phân của nhau.          D. 2 dạng thù hình của nhau.. 

Câu 13.  ChØ ra néi dung sai : 
         A.Photpho tr¾ng cã cÊu tróc m¹ng tinh thÓ ph©n tö. 
         B.Trong photpho tr¾ng c¸c ph©n tö P4 liªn kÕt víi nhau b»ng lùc 
Van de Van yÕu. 
         C.Photpho tr¾ng rÊt ®éc, g©y báng nÆng khi r¬i vµo da. 
         D.Díi t¸c dông cña ¸nh s¸ng, photpho ®á chuyÓn dÇn thµnh 
photpho tr¾ng. 

Câu 14.  ChÊt nµo bÞ oxi ho¸ chËm vµ ph¸t quang mµu lôc nh¹t trong 
bãng tèi ?  

        A.P tr¾ng            B.P ®á  C.PH3  D.P2H4 

Câu 15.  ChØ ra néi dung ®óng: 
       A. Photpho ®á cã cÊu tróc polime. 
        B. Photpho ®á kh«ng tan trong níc, nhng tan tèt trong c¸c dung 
m«i h÷u c¬ nh benzen, ete... 
        C. Photpho ®á ®éc, kÐm bÒn trong kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é thêng. 
        D. Khi lµm l¹nh, h¬i cña photpho tr¾ng chuyÓn thµnh photpho ®á. 

Câu 16. Ở ®iÒu kiÖn thêng, P ho¹t ®éng ho¸ häc m¹nh h¬n nit¬ lµ do : 
        A. ®é ©m ®iÖn cña photpho lín h¬n cña nit¬. 
        B. ¸i lùc electron cña photpho lín h¬n cña nit¬. 
        C. liªn kÕt trong ph©n tö photpho kÐm bÒn h¬n trong ph©n tö nit¬. 
        D. tÝnh phi kim cña nguyªn tö photpho m¹nh h¬n cña nit¬. 

Câu 17.  ChØ ra néi dung ®óng: 
       A. Photpho ®á ho¹t ®éng h¬n photpho tr¾ng. 
       B. Photpho chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸. 
       C. Photpho ®á kh«ng tan trong c¸c dung m«i th«ng thêng. 

        D. Ở ®iÒu kiÖn thêng, photpho ®á bÞ oxi ho¸ chËm trong kh«ng 
khÝ vµ ph¸t quang mµu lôc nh¹t trong bãng tèi. 

Câu 18.  PhÇn lín photpho s¶n xuÊt ra ®îc dïng ®Ó s¶n xuÊt  
       A. diªm.    B. ®¹n ch¸y.      C.axit photphoric.        D.ph©n l©n. 

Câu 19.  Trong diªm, photpho ®á cã ë ®©u ? 
        A. Thuèc g¾n ë ®Çu que diªm.  
        B.Thuèc quÑt ë vá bao diªm. 
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        C. Thuèc g¾n ë ®Çu que diªm vµ thuèc quÑt ë vá bao diªm. 
         D. Trong diªm an toµn kh«ng cßn sö dông photpho do nã ®éc. 

Câu 20. Ph¶n øng x¶y ra ®Çu tiªn khi quÑt que diªm vµo vá bao diªm lµ: 

          A. 4P  +  3O2    2P2O3                                       

        B. 4P  +  5O2    2P2O5 

      C. 6P  +  5KClO3    3P2O5  +  5KCl        

      D. 2P  +  3S    P2S3 

Câu 21.  Hai kho¸ng vËt chÝnh cña photpho lµ : 
       A. Apatit vµ photphorit.            B.Photphorit vµ cacnalit. 
       C. Apatit vµ ®olomit.  D.Photphorit vµ ®olomit. 

Câu 22.  Trong phßng thÝ nghiÖm, axit photphoric ®îc ®iÒu chÕ b»ng 
ph¶n øng sau : 

        A. 3P  +  5HNO3  +  2H2O    3H3PO4  +  5NO 

        B. Ca3(PO4)2  +  3H2SO4    2H3PO4  +  3CaSO4  

        C. 4P  +  5O2     P2O5   và   P2O5  +  3H2O    2H3PO4 

        D. 2P  +  5Cl2    2PCl5  và  PCl5  +  4H2O    H3PO4  +  5HCl 

Câu 23.  Urª ®îc ®iÒu chÕ tõ : 
         A. khÝ amoniac vµ khÝ cacbonic.  
         B. khÝ cacbonic vµ amoni hi®roxit. 
         C. axit cacbonic vµ amoni hi®roxit.  
         D.Supephotphat ®¬n vµ supephotphat kÐp ®Òu s¶n xuÊt qua 2 giai 
®o¹n. 

Câu 24.  §é dinh dìng cña ph©n kali ®îc ®¸nh gi¸ b»ng hµm lîng % 
cña :        A. K               B. K+  C. K2O  D.KCl 

Câu 25.  Tro thùc vËt còng lµ mét lo¹i ph©n kali v× cã chøa  

          A. KNO3    B. KCl  C. K2CO3          D.K2SO4 

Câu 26.  §é dinh dìng cña ph©n l©n ®îc ®¸nh gi¸ b»ng hµm lîng % 

cña        A. P  B.P2O5              C. 
3
4PO 

  D. H3PO4 

Câu 27.  Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là: 

  H3PO4                3H+   +   PO4
3- 

Khi thêm HCl vào dung dịch : 

      A. cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận. 

      B. cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch. 

      C. cân bằng trên không bị chuyển dịch.  

       D. nồng độ PO4
3- tăng lên. 

Câu 28.  Chọn công thức đúng của apatit: 
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A. Ca3(PO4)2 B. Ca(PO3)2     C. 3Ca3(PO4)2.CaF2           D.CaP2O7 

Câu 29*.  Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau 

phản ứng, trong dung dịch có các muối: 

A. KH2PO4 và K2HPO4  B. KH2PO4 và K3PO4 

C. K2HPO4 và K3PO4   D. KH2PO4 K2HPO4 và K3PO4 

Câu 30*.   Cho 44g NaOH vào dung dịch chứa 39,2g H3PO4. Sau khi 

phản ứng xảy ra hoàn toàn , đem cô dung dịch thu được đến cạn khô. 

Hỏi những muối nào được tạo nên và khối lượng muối khan thu được là 

bao nhiêu ? 

A. Na3PO4 và 50,0g             C. NaH2PO4 và 49,2g ; Na2HPO4 và 14,2g 

B. Na2HPO4 và 15,0g          D. Na2HPO4 và 14,2g ; Na3PO4 và 49,2g  

Đáp án : 

1B 2D 3C 4A 5A 6D 7C 8B 9B 10D 

11B 12D 13D 14A 15A 16C 17C 18C 19B 20C 

21A 22A 23A 24C 25C 26B 27B 28C 29A 30D 

 

 

Chương 3:  NHÓM CACBON 
Phần tóm tắt giáo khoa: 

 
A. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM CACBON (NHÓM IVA): 

- Gồm : Cacbon (C), silic (Si), gemani (Ge), thiếc (Sn), chì (Pb). 

- Cấu hình e lớp ngoài cùng:  ns2np2. 

- Số oxi hoá có thể có trong chất vô cơ :  -4, 0, +2, +4. 

- Hợp chất với hidro: RH4  ;  hợp chất với oxi : RO và RO2 

(Chú ý : CO2, SO2 là oxit axit ; GeO2, SnO2, PbO2 và hidroxit tương 

ứng là hợp chất lưỡng tính). 

B. CACBON:  

1.Tính chất vật lý :  

Cabon ôû theå raén, khoâng tan trong nöôùc, coù 4 daïng thuø hình : Kim 

cöông (cöùng, tinh theå trong suoát); than chì (xaùm, meàm, daãn ñieän); 

Fuleren (phân tử C60, C70); than voâ ñònh hình (coù tính haáp phuï). 

2. Tính chất hóa học : 

a) Tính khử: C không t/d trực tiếp với halogen. 

 Với oxi:  

 C + O2  CO2 (chaùy hoaøn toaøn )   
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                   2C + O2  2CO (chaùy khoâng hoaøn toaøn) 

         Ở nhiệt độ cao, cacbon lại khử được CO2 thành CO 

                    C    +   CO2     2CO 

 Với hợp chất oxi hoá: như oxit kim loại, HNO3, H2SO4 đ, 

KClO3... 

            C + 2H2SO4  CO2 + 2SO2 + 2H2O  

            

 C + 4HNO3 (ñ,t
o
)  CO2 + 4NO2 + 2H2O  

b) Tính oxi hoá: 

a. Với hidro: C + 2H2  CH4  

 

b. Với kim loại: : Ca + 2C  CaC2  : Canxi cacbua 

     3.Điều chế:  
         a) Kim cương nhân tạo:  Điều chế từ than chì ở 2000oC, 

 áp suất từ 50 đến 100.000 atmotphe, xúc tác sắt, crom hay niken. 

         b) Than chì nhân tạo:  nung than cốc ở 2500–3000oC trong lò  

điện không có khộng có không khí. 

         c) Than cốc:  nung than mỡ khoảng 1000oC, trong lò cốc,  

không có không khí. 

         d) Than mỏ: khai thác trực tiếp từ các vỉa than 

         e) Than gỗ: Đốt gỗ trong điều kiện thiếu không khí. 

         f)  Than muội:  nhiệt phân metan:   

                                                       CH4                 C  +  2H2  

C. HỢP CHẤT CỦA CACBON 

I. CACBON MONOOXIT: 

- CTPT: CO  (M=28),   CTCT: C   O  

- Khí khoâng maøu, khoâng muøi, nheï hôn khoâng khí, ít tan trong nöôùc. 

- CO kém hoạt động ở nhiệt độ thường, hoạt động hơn khi đun nóng. 

- CO là oxit trung tính ( oxit không tạo muối ). 

 Hoá tính quan trọng là tính khử ở nhiệt độ cao. 

1) Vôùi oxi : CO chaùy trong oxi vôùi ngoïn löûa lam nhạt :  

                 2CO + O2   2CO2  

2) Với Clo : có xúc tác than hoạt tính: CO + Cl2  COCl2  

                                                                               (photgen) 

to, xt 
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3) Vôùi oxit kim loaïi : chæ vôùi kim loaïi trung bình vaø yeáu :  

 

Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2    

CuO   +  CO     Cu + CO2  

- Điều chế: 

1) Trong phoøng thí nghieäm : H-COOH         CO + H2O  

 

2) Trong coâng nghieäp :  

 Ñoát khoâng hoaøn toaøn than ñaù trong khoâng khí khoâ :   

                  2C + O2   2CO      

               (coøn coù C + O2  CO2 , CO2 + C  2CO) 

 

Hỗn hợp khí thu dược gọi là khí than khô (khí lò ga): 25% CO, còn lại 

là CO2, N2  

 Cho hôi nöôùc qua than noùng ñoû ôû 1000
o
C : 

                C + H2O  CO + H2    

                (coøn coù C + 2H2O  CO2 + 2H2 ) 

Hỗn hợp khí thu dược gọi là khí than ướt: 44% CO, còn lại là CO2, N2, 

H2  

II. CACBON ĐIOXIT: 

- CTPT: CO2 =44  CTCT: O = C = O 

- Khí khoâng maøu, khoâng muøi, naëng hôn khoâng khí, deã hoùa loûng,   

không duy trì söï chaùy và söï soáng. Ở trạng thái rắn ,CO2 gọi là 

 nước đá khô 

- CO2 là 1 oxit axit: CO2 + H2O  H2CO3 

1) Tác dụng với oxit bazơ, bazơ :  
          CO2  +   NaOH  →  NaHCO3 

          CO2  +  2NaOH   →  Na2CO3  +  H2O 

2) Tác dụng với chaát khöû maïnh như :  

2Mg + CO2  2MgO + C   

      2H2 + CO2  C + 2H2O  

- Điều chế: 

1) Trong phoøng thí nghieäm :  

          CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2  + H2O  

H2SO4, to 
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2) Trong coâng nghieäp         : CaCO3  CaO + CO2  

 

III. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT 

     1) Axit cacbonic : Là axit rất yếu và kém bền. 

H2CO3  CO2  + H2O  

Trong nöôùc, ñieän li yeáu : H2CO3 Error! HCOError! + HError!  

  

      HCOError! Error! COError! + HError! 

Taùc duïng vôùi baz maïnh (töông töï CO2 ) taïo muoái cacbonat 

 

2) Muối cacbonat : 

 Tính tan:  - Muối axit đa số dễ tan (trừ NaHCO3 hơi ít tan) 

 - Muối trung hoà không tan trong nước ( trừ cacbonat 

của kim loại kiềm và amoni ). 

 Tác dụng với axit:          CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O 

Chú ý : CaCO3 tan được trong nước có CO2 : 

           CaCO3  +  CO2  +  H2O  →  Ca(HCO3)2 

 Tác dụng với dd kiềm:   NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O 

 Phản ứng nhiệt phân: - Muối axit dễ bị nhiệt phân tạo muối trung 

tính 

                          2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O 

                        Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O 

          - Muối trung hoà dễ bị nhiệt phân trừ cacbonat kim loại 

kiềm: 

       CaCO3     CaO   +  CO2 

 

D. SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC 

I. SILIC: 

- Silic ở theå raén, coù 2 daïng thuø hình : Si voâ ñònh hình (boät maøu naâu) ; 

Si tinh theå (cấu trúc tương tự kim cương, độ cứng = 7/10 kim cương,  

maøu xaùm, doøn, d = 2,4, coù veû saùng kim loaïi, daãn nhieät). 

- Si là phi kim yếu, tương đối trơ. 

1. Tính khử: 

 Với phi kim:          Si    +   2F2           SiF4  

                                                          (Silic tetra florua) 
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     Si     +      O2          SiO2 (t
o
 = 400-600

o
C) 

 

 Với hợp chất:      2NaOH + Si + H2O  Na2SiO3 + 2H2  

   2. Tính oxi hoá: tác dụng với kim loại: Ca, Mg, Fe... ở t0 cao 

  

  2Mg   +    Si       Mg2Si    

                                   Magieâ silixua 

- Điều chế: 

1. Trong phòng thí nghiệm :  

               2Mg + SiO2  2MgO + Si   (900
0
C) 

      2. Trong công nghiệp         :  

                     SiO2  +  2C    2CO    + Si  (1800
0
C) 

II.HỢP CHẤT CỦA SILIC 

1.Silic đioxit ( SiO2 ) :  

- Dạng tinh thể, không tan trong nước, t0nc là 17130C, tồn tại trong tự 

nhiên ở dạng cát và thạch anh. 

- Là oxit axit:  

     a) Tan chậm trong kiềm hoặc cacbonat kim loại kiềm nóng chảy:                     

SiO2 + 2NaOHnc Na2SiO3 + H2O 

          SiO2 + Na2CO3 nc Na2SiO3 + CO2  

     b) Tác dụng với HF (dùng để khắc thủy tinh):  

       SiO2 + 4HF  SiF4 + 2H2O 

2. Axit silixic ( H2SiO3 ): 

- Là chất keo, không tan trong nước. Khi sấy khô, axit silixic mất 1 

 phần nước tạo Silicagen (được dùng để hút ẩm) :  

                         H2SiO3  SiO2 + H2O 

- H2SiO3 là axit rất yếu, yếu hơn H2CO3 :  

Na2SiO3 + CO2 + H2O  Na2CO3 + H2SiO3 

3.Muối silicat :  
- Muối silicat của kim loại kiềm tan trong nước và bị thủy phân  

mạnh tạo môi trường kiềm:   

                   Na2SiO3 + 2H2O  2NaOH + H2SiO3 

- Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 được gọi là thủy tinh  

lỏng dùng để chế keo dán thủy tinh và sứ, vải hoặc gỗ tẩm thủy  

tinh lỏng sẽ khó bị cháy. 



Tôi yêu Hóa Học | Hoc68.com                                                                                  76 

Gv: Ngô An Ninh + Nguyễn Thị Thanh Vân   

 

 

 

E. CÔNG NGHIỆP SILICAT: 

     1. Thủy tinh : là hỗn hợp của muối natri silicat, canxi silicat và silic 

đioxit. Công thức gần đúng của thủy tinh: Na2O.CaO.6SiO2 

Phương trình sản xuất:  

           6SiO2 + CaCO3 + Na2CO3   oC1400
Na2O.CaO.6SiO2 + 2CO2 

Các loại thủy tinh: thủy tinh thông thường. Thủy tinh Kali, thủy tinh 

thạch anh, thủy tinh phalê. 

      2. Đồ gốm : Được điều chế chủ yếu từ đất sét và cao lanh: 

Có các loại: gốm xây dựng (gạch, ngói), gốm kỹ thuật (sứ kỹ thuật), 

gốm dân dụng (sứ dân dụng, sành...) 

3. Xi măng: là chất bột mịn, màu lục xám, thành phần chính gồm 

các canxi silicat: 3CaO.SiO2, 2CaO.SiO2 và canxi aluminat: 

3CaO.Al2O3, dễ kết dính nên được dùng trong xây dựng. 

 

 

  Bài tập tự luận 

 

III.1. Thực hiện dãy chuyển hoá sau : 

SiO2SiNa2SiO3H2SiO3SiO2CaSiO3 

III.2. Phân biệt 3 chất khí ở 3 bình riêng biệt: CO, HCl, SO2 

III.3. Chỉ dùng quỳ tím và 1 chất nữa phân biệt 3 chất rắn màu trắng 

đựng riêng biệt: CaCO3, Na2CO3, NaNO3. 

III.4. Làm thế nào để chuyển NaHCO3 thành Na2CO3, Ca(HCO3)2 thành 

CaCO3 và ngược lại? 

III.5. Nung 52,65g CaCO3 ở 10000C và cho toàn bộ lượng khí thoát ra 

hấp thu hết vào 500ml dd NaOH 1,8M. Hỏi thu được muối nào, khối 

lượng bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95% 

III.6. Có 1 hỗn hợp 3 muối NH4HCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2. Khi nung 

73,2g hỗn hợp đó đến khối lượng không đổi, thu được 24,3 g bã rắn. 

Chế hoá bã rắn với dd HCl dư thu được 3,36 lit khí đkc. Xác định 

%khối lượng các muối có trong hỗn hợp. 
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III.7. Có ag hỗn hợp bột X gồm CuO, Al2O3. Hãy tính a sau khi thực 

hiện các thí nghiệm sau: 

- TN 1: Cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl, cô cạn dd thu 

được 8,04g chất rắn khan. 

 

- TN 2: Cho X phản ứng vừa đủ với bột Cacbon ở t0 cao thu được 0,224 

lit khí đkc. 

III.8. Nung hỗn hợp chứa 5,6g CaO và 5,4 g C trong lò hồ quang điện 

thu được chất răn A và khí B. Khí B cháy được trong không khí. 

a. Xác định thành phần định tính và định lượng của A. 

b. Tính thể tích khí B thu được ở đktc 

III.9. Cho mg CO2 hấp thu hoàn toàn vào dd có chứa 14,8g Ca(OH)2. 

Sau khi kêt thúc thí nghiệm thấy có 2,5g kết tủa. Tính m? 

III.10. Thổi 3,36 lit CO2 (đkc) vào 193,4g dd KOH 5,8%. Tìm  C% các 

chất trong dung dịch. 

III.11. Cho 1,42g hh CaCO3 và MgCO3 tác dụng với HCl dư, khí thoát 

ra được hấp thu hoàn toàn bằng dd Ba(OH)2 có 0,0225 mol. Dung dịch 

Ba(OH)2 dư được tách ra khỏi kết tủa và thêm vào đó dd H2SO4 dư để 

kết tủa hết  Ba2+. Rửa sạch kết tủa BaSO4 và sấy khô đến khối lượng 

không đổi thu được 1,7475g. Tính khối lương mỗi chất trong hh đầu? 

III.12. Cho 22,4 lit hh A gồm 2 khí CO và CO2 đi qua than nóng đỏ 

(không có mặt không khí) thu được khí B có thể tích lớn hơn thể tích A 

là 5,6 lit. Dẫn B qua dd canxihidroxit dư thì thu được dd chứa 20,25g 

Ca(HCO3)2 

   a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

   b) Xác định %V của hh khí A. (thể tích các khí đo ở đktc).  

III.13.  Ở nhiệt độ cao, cacbon có thể phản ứng với nhiều đơn chất và 

hợp chất. Hãy lập các phương trình hóa học sau đây và cho biết ở phản 

ứng nào cacbon thể hiện tính khử. Ghi rõ số oxi hóa của cacbon trong 

từng phản ứng . 

    1)  C   +   S               →                         2)  C  +  Al                → 

    3)  C   +  Ca              →                         4)  C  +  H2O             → 

    5)  C   +  CuO           →                         6)  C  +  HNO3 (đặc)    → 

    7)  C   +  H2SO4 ( đặc)  →                         8)   C  + KClO3         → 

    9)  C   +  CO2            → 

III.14.  Để xác định hàm lượng phần trăm cacbon trong một mẫu gang 

trắng , người ta đốt mẫu gang trong oxi dư. Sau đó , xác định lượng khí 

CO2 tạo thành bằng cách dẫn khí qua nước vôi trong dư; lọc lấy kết tủa, 
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rửa sạch ,sấy khô rồi đem cân. Với một mẫu gang khối lượng là 5,00g 

và khối lượng kết tủa thu được là 1,00g thì hàm lượng % cacbon trong 

mẫu gang là bao nhiêu ? 

 

 

III.15. Đốt một mẫu than chì chứa tạp chất lưu huỳnh trong oxi. Cho 

hỗn hợp khí thoát ra tác dụng với lượng dư dung dịch brom, thấy có 

0,32g brom đã phản ứng . Cho khí thoát ra khỏi dung dịch brom tác 

dụng với lượng dư nước vôi trong, thu được 10,00g kết tủa. 

    1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 

    2.  Xác định phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than chì . 

III.16. Cho 5,94g hỗn hợp K2CO3 và Na2CO3 tac dụng với dung dịch 

H2SO4 dư thu được 7,74g hỗn hợp các muối khan K2SO4 và Na2SO4 . 

Tính thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp ban đầu. 

III. 17.  Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp X gồm hidro và cacbon monooxit 

cần 8,96 lít oxi ( đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và 

theo khối lượng của hỗn hợp X. 

III. 18. Cho a gam hỗn hợp X gồm Si và Al tác dụng với dung dịch 

NaOH dư, thu được 1,792 lít hidro. Mặt khác, cũng lượng hỗn hợp X 

như trên khí tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 0,672 lít hidro. 

Tính a, biết rằng các thể tích khí đều được đo ở đktc và Al tác dụng với 

dung dịch NaOH theo phản ứng : 

               2Al   +   2NaOH  +  2H2O  →  2NaAlO2  +   3H2↑  

III.19. Cho các chất sau đây : Silic, Silic đioxit, axit silixic, natri silicat, 

magie silixua. Hãy thành lậ một dãy chuyển hóa giữa các chất trên và 

viết các phương trình hóa học. 

III.20. Để sản xuất thủy tinh loại thông thường , người ta nấu chảy một 

hỗn hợp gồm cát trắng (SiO2), đá vôi (CaCO3), soda (Na2CO3) ở 

1400oC. Khi đó sẽ tạo ra một hỗn hợp các muối natri silicat và canxi 

silicat nóng chảy, để nguội sẽ được thủy tinh rắn. Hãy viết phương trình 

hóa học của các quá trình trên. 

III.21. Hãy dẫn ra 3 phản ứng trong đó CO thể hiện tính khử và ba phản 

ứng trong đó CO2 thể hiện tính oxi hóa. 

III.22. Cho 14,3g Na2CO3.10H2O vào 200,0g dung dịch CaCl2 3,00%. 

Sau phản ứng , cho từ từ 1,5oo lít (đktc) khí CO2 vào hỗn hợp thu được, 

rồi lọc lấy kết tủa . Tính khối lượng chất kết tủa, biết rằng chỉ có 60% 

lượng CO2 tham gia phản ứng. 
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III.23.  Trong phòng TN người ta điều chế khí CO2 từ đá vôi và axit 

HCl.Khí CO2 bay ra luôn lẫn hơi nước và khí HCl .Làm thế nào để thu 

được CO2 nguyên chất? 

 

 

III.24.   a) Viết 6 phương trình phản ứng khác nhau có thể điều chế khí 

CO2. 

              b) Tại sao khi sục khí CO2 vào nước vôi trong lại thấy kết tủa 

trắng(dd trở nên đục),nhưng nếu tiếp tục sục khí CO2 vào dd thì kết tủa 

lại tan?(dd trong suốt). 

III.25.  Khi cho hổn hợp KOHvà KHCO3 tác dụng với dd HCl dư,tạo 

thành 23,35g chất rắn khan thu được khi cô cạn dd sau phản ứng và 4,48 

lít khí(đkc).Xác định % của hổn hợp ban đầu. 

III. 26.  Khi nung một hổn hợp Na2CO3.10H2O và NaHCO3 thu được 

2,24 lít CO2(đkc) và 31,8g rắn.Xác định % của mỗi muối ban đầu. 

III. 27.  Hoà tan hoàn toàn 3,5g hổn hợp gồm Na2CO3 và K2CO3 vào 

nước rồi chia dd thành 2 phần: 

  Phần 1: cho tác dụng dd HCl 3,65% cho đến khi không còn khí bay ra 

thì thu được 0,224 lít khí(đkc). 

  Phần 2: Cho tác dụng với nước vôi trong dư,thu được 2g kết tủa. 

Tính: a) Khối lượng dd HCl 3,65% đã phản ứng 

         b) Khối lượng mỗi muối trong hổn hợp đầu. 

III.28. Dùng khí CO để khử 16g Fe2O3 người ta thu được sản phẩm 

khí.Dẫn toàn bộ sản phẩm khí vào 99,12ml dd KOH 20%(D = 

1,17g/ml).Hãy tính thể tích khí CO đã dùng(đkc) và khối lượng muối 

sinh ra. 

III. 29. Sục từ từ V lít CO2(đkc) vào 100ml dd Ba(OH)2 1M,sau khi 

phản ứng hoàn toàn thu được 15,76g kết tủa.Lọc bỏ kết tủa,đun nóng dd 

nước lọc thu thêm được m gam kết tủa.Tính V và m. 

III.30.  Hoà tan a gam hổn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào nước được 

400ml dd A.Cho từ từ vào dd trên 100ml 

HCl 1,5M,thu được dd B và thoát ra 1,008 lít khí(đkc).Cho dd B phản 

ứng với một lượng dư Ba(OH)2 thu được 29,55g kết tủa.Tính nồng độ 

mol/lít của các chất trong dd. 

III.31. Hoà tan hoàn toàn 3,5g hổn hợp gồm Na2CO3 và K2CO3 vào 

nước rồi chia dd thành 2 phần: 

  Phần 1: cho tác dụng dd HCl 3,65% cho đến khi không còn khí bay ra 

thì thu được 0,224 lít khí(đkc). 
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  Phần 2: Cho tác dụng với nước vôi trong dư,thu được 2g kết tủa. 

Tính: a) Khối lượng dd HCl 3,65% đã phản ứng 

         b) Khối lượng mỗi muối trong hổn hợp đầu. 

 

 

III.32.  Dùng khí CO để khử 16g Fe2O3 người ta thu được sản phẩm 

khí.Dẫn toàn bộ sản phẩm khí vào 99,12ml dd KOH 20% 

(D =1,17g/ml).Hãy tính thể tích khí CO đã dùng(đkc) và khối lượng 

muối sinh ra. 

III.33. Sục từ từ V lít CO2(đkc) vào 100ml dd Ba(OH)2 1M,sau khi 

phản ứng hoàn toàn thu được 15,76g kết tủa.Lọc bỏ kết tủa,đun nóng dd 

nước lọc thu thêm được m gam kết tủa.Tính V và m. 

III. 34. Dẫn từ từ V lít khí CO qua m gam bột oxit của một kim loại đến 

phản ứng hoàn toàn thu được 3,2g kim loại và hổn hợp khí.Hổn hợp khí 

thu được dẫn qua dd Ca(OH)2 dư thấy có 5,0g kết tủa và có 2,24 lít khí 

thoát ra.Xác định oxit kim loại và %CO đã phản ứng(các khí đo ở đkc). 

III. 35.  Xác định nồng độ C% của dd NaHCO3,biết rằng khi đun nóng 

đến khi không còn khí thoát ra thu được dd có nồng độ 5,83%(bỏ qua 

lượng hơi nước mất đi khi đun nóng dd). 

III.36.  Tiến hành nhiệt phân hoàn toàn m gam hổn hợp CaCO3 và 

MgCO3 thấy khối lượng phần rắn còn lại bằng nửa khối lượng ban 

đầu.Xác định % khối lượng của hổn hợp và tính thể tích khí CO2(đkc) 

có thể hoà tan hoàn toàn 7,04g hổn hợp trên trong nước.  

III.37. Dẫn luồng khí oxi qua than nóng đỏ thu được hổn hợp khí A 

gồm 2 khí có tỉ khối hơi so với H2 là 18.Dẫn hỗn hợp khí này từ từ qua 

ống sứ chứa 20g CuO đun nóng.Khí thoát ra được dẫn vào dd Ca(OH)2 

dư thu được 12g kết tủa.Đem hổn hợp trong ống sứ hoà tan trng dd HCl 

dư thấy có 3,2g rắn không tan 

        Xác định số mol mỗi khí trong hổn hợp A sau khi làm khô. 

III. 38. Dẫn hơi nước qua than nóng đỏ thu được hổn hợp khí và hơi 

nước,làm khô hổn hợp thu được 8,96 lít hổn hợp A(đkc).Dẫn hổn hợp A 

qua nước vôi trong dư thấy có 10g kết tủa.Xác định tỉ khối hơi của A so 

với H2. 

 

 

 

……………………… 
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   Câu hỏi trắc nghiệm 
 

Câu 1. Tính oxi hóa của C thể hiện ở phản ứng : 

       A. C+O2  CO2                   B. C + 2CuO  2Cu + CO 

       C. 3C + 4Al  Al4C3  D. C + H2O  CO+ H2  

Câu 2. Tính khử của C thể hiện ở PƯ 

        A. 2C + Ca  CaC2  C. C + 2H2 CH4 

         B. C + CO2  2CO  D. 3C + 4Al  Al4C3 

Câu 3. Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của CO với O2: 

      A.  Phản ứng thu nhiệt  

      C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích 

       B.  Phản ứng tỏa nhiệt   

       D. Phản ứng không xảy ra ở đk thường. 

Câu 4. Khi đun nóng dd canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. 

Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình phản ứng là: 

        A. 4  B. 5  C. 6  D. 7 

Câu 5. Khi cho dư khí CO2 vào dd chứa kết tủa canxi cacbonat, thì kết 

tủa sẽ tan. Tổng hệ số tỉ lượng trong phương trình phản ứng là: 

       A. 4  B. 5  C. 6  D. 7 

Câu 6. Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo 

thành, nếu oxit axit đó là: 

       A.Cacbon đioxit               C. Lưu huỳnh đioxit  

        B. Silic đioxit    D. Đi nitơ pentaoxit 

Câu 7. Phương trình ion rút gọn: 2H+ + SiO3
2-  H2SiO3 ứng với  

phản ứng của chất nào sau đây? 

       A.Axit cacboxilic và canxi silicat  

       B.Axit cacbonic và natri silicat 

       C.Axit clohidric và canxi silicat  

        D.Axit clohidric và natri silicat 

Câu 8. Một loại thuỷ tinh thường chứa 13% Natri oxit, 11,7% Canxi 

oxit, 75,3% Silic dioxit về khối lượng. Thành phần của thuỷ tinh này 

biểu diễn dưới dạng các oxit là: 

     A.2Na2O.CaO.6SiO2  C. 2Na2O.6CaO.SiO2 
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     B.Na2O.CaO.6SiO2  D. Na2O.6CaO.SiO2 

Câu 9. Một loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O, 10,98% 

CaO , 70,59% SiO2 về khối lượng. Thành phần của thuỷ tinh này biểu 

diễn dưới dạng các oxit là: 

 

       A.K2O.CaO.4SiO2 C. K2O.2CaO.6SiO2  

       B.K2O.CaO.6SiO2 D. K2O.3CaO.8SiO2 

Câu 10. Trong nhóm cacbon, những nguyên tố nào chỉ thể hiện tính khử 

ở trạng thái đơn chất ? 

 

       A. C và Si         B. Sn và Pb C. Si và Ge D. Si và Sn 

Câu 11. Dung dịch chất A làm quỳ tím hoá xanh, dung dịch chất B 

không làm đổi màu quỳ tím. Trộn lẫn dung dịch của 2 chất lại thì xuất 

hiện kết tủa. A và B có thể là: 

      A.NaOH và K2SO4  C. KOH và FeCl3 

      B.K2CO3 và Ba(NO3)2             D. Na2CO3 và KNO3 

Câu 12. Một loại thuỷ tinh dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp có thành 

phần khối lượng như sau: SiO2 75%, CaO 9%, Na2O 16%. Trong thuỷ 

tinh này có 1 mol CaO kết hợp với: 

A.1,6 mol Na2O và 7,8 mol SiO2 B.1,6 mol Na2O và 8,2 mol SiO2 

C.2,1 mol Na2O và 7,8 mol SiO2 D.2,1 mol Na2O và 8,2 mol SiO2 

Câu 13. Để phân biệt khí SO2 và khí CO2 thì thuốc thử nên dùng là: 

       A. Dung dịch  Ca(OH)2      C. Dung dịch  Ba(OH)2 

       B. Nước Brom   D. Dung dịch  BaCl2 

Câu 14. Đun sôi 4 dd, mỗi dd chứa 1 mol chất sau: Mg(HCO3)2, 

Ca(HCO3)2, NaHCO3, NH4HCO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, 

trường hợp nào khối lượng dd giảm nhiều nhất? (Giả sử nước bay hơi 

không đáng kể) 

       A. dd Mg(HCO3)2  C. dd Ca(HCO3)2 

       B. dd NaHCO3                    D. dd NH4HCO3 

Câu 15.  Kim cương và than chì là các dạng: 

        A. đồng hình của cacbon             B. đồng vị của cacbon     

        C. thù hình của cacbon                D. đồng phân của cacbon 

Câu 16. Trong nhóm IVA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, theo 

chiều từ C đến Pb, nhận định nào sau đây sai : 

     A.Độ âm điện giảm dần    

     B.Tính phi kim giảm dần,tính kim loại tăng dần. 
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     C. Bán kính nguyên tử giảm dần         

      D.Số oxi hoá cao nhất là +4 

Câu 17. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2(đkc)vào dd nước vôi trong có 

chứa 0,25 mol Ca(OH)2.Sản phẩm muối thu được sau phản ứng gồm: 

 

     A.Chỉ có CaCO3                        

     B.Chỉ có Ca(HCO3)2     

     C.Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2      

     D.Không có cả 2 chất CaCO3 và Ca(HCO3)2 

Câu 18. Để đề phòng nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ phòng 

độc có chứa các hoạt chất sau: 

 

    A. CuO và MnO2  C. CuO và than hoạt tính 

    B. CuO và MgO  D. Than hoạt tính 

Câu 19. Si phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? 

    A. O2, C, F2, Mg, HCl, NaOH  C. O2, C, F2, Mg, HCl, KOH 

     B. O2, C, F2, Mg, NaOH   D. O2, C, Mg, HCl, NaOH 

Câu 20.  Cho các chất (1) MgO, (2) C, (3) KOH, (4)axit HF, (5)axit 

HCl. Silic đioxit phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây: 

     A. 1,2,3,4,5        B. 1,2,3,5         C. 1,3,4,5          D. 1,2,3,4 

Câu 21.  Cacbon và silic cùng phản ứng với nhóm chất nào: 

     A. HNO3 đặc nóng, HCl, NaOH  

     C. O2, HNO3 loãng, H2SO4 đặc nóng 

     B. NaOH, Al, Cl2    

     D. Al2O3, CaO, H2 

Câu 22.  C phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây: 

    A. Na2O, NaOH, HCl  C. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3 

    B. Al, HNO3 đặc, KClO3             D. NH4Cl, KOH, AgNO3 

Câu 23.  Silic phản ứng với tất cả những chất trog dãy nào: 

A. CuSO4, SiO2, H2SO4 loãng C. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH 

B. F2, Mg, NaOH   D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl 

Câu 24.  Cho dãy biến đổi hoá học sau : 

3 2 3 2 3 2
CaCO CaO Ca(OH) Ca(HCO ) CaCO CO      

 Điều nhận định nào sau đây đúng: 

    A. Có 2 phản ứng oxi hoá- khử          

    B. Có 3 phản ứng oxi hoá- khử 

    C. Có 1 phản ứng oxi hoá- khử          
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     D. Không có phản ứng oxi hoá- khử 

Câu 25.  Nhận định nào sau đây về muối cacbonat là đúng ? 

Tất cả các muối cacbonat đều 

     A. tan trong nước.       

     B. bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại và cacbon dioxit.  

     C. bị nhiệt phân trừ muối cacbonat của kim loại kiềm.              

     D. không tan trong nước.      

Câu 26.  Cần thêm ít nhất bao nhiêu  ml dd Na2CO3 0,15M vào 25 ml 

dd Al2(SO4)3 0,02 M để làm kết tủa hoàn toàn ion nhôm dưới dạng 

Al(OH)3? Biết rằng phản ứng cho thoát ra khí CO2. 

    A. 15 ml    B. 10 ml     C. 20 ml         D. 12 ml 

 

Câu 27.  Để sản xuất 100 kg thuỷ tinh Na2O.CaO.6SiO2 cần dung bao 

nhiêu kg natri cacbonat, với hiệu suất của quá trình sản xuất là 100%? 

     A. 22,17 kg      B. 27,12 kg      C. 25,15 kg   D. 20,92 kg 

Câu 28*. Cho 112ml khí CO2 (ñktc) bò haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 200ml 

dung dòch Ca(OH)2 ta ñöôïc 0,1 gam keát tuûa . Noàng ñoä mol cuûa dung 

dòch nöôùc voâi laø:    

    A.0,05M.            B.0,005M.         C.0,002M.            D.0,015M. 

Câu 29*. Thoåi V lít CO2 (ñktc) vaøo dd chöùa 0,2 mol Ca(OH)2 thì thu 

ñöôïc 2,5g keát tuûa. Giaù trò cuûa V laø :  

    A. 0,56 lít                          B. 8,4 lít         

    C. 1,12 lít                         D. Caû A,B ñeàu ñuùng 

Câu 30*. Cho 1,568 lít CO2 (đkc) hấp thụ hết vào dung dịch có hòa tan 

3,36 gam NaOH. Muối thu được có khối lượng là : 

A.7,112g            B.  6,811g            C.  6,188g            D.  8,616g 

 

Đáp án:  

1C 2B 3A 4A 5A 6B 7D 8B 9B 10B 

11B 12A 13B 14D 15C 16C 17A 18D 19B 20D 

21C 22A 23B 24D 25C 26B 27D 28D 29D 30B 

 

..........................  Hết  .......................... 


