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Câu 1:  

 a- Căn cứ vào thuyết "bát tử'' hãy viết CTCT các chất sau: 

  H2S , H2SO3  ,  H2SO4  ,   CaSO4 ,      Fe2SO4)3 

b- Hãy so sánh (có giải thích ) tính ôxi hoá và tính axit của các chất: 

 HClO  ,  HClO2  ,   HClO3 HClO4 

c- Hãy so sánh (có giải thích ) tính khử và tính axit của các chất: 

 HF  ,  HCl  ,  HBr ,  HI 

d- Hãy so sánh (có giải thích ) bán kính các hạt sau: 

 +) K
+
 ( Z=19 ) và K (Z=19 ) 

 +) K
+ 

(Z=19) , Ar (Z=18)  và Cl
-
 (Z=17) 

 +)Cl
-
 (Z=17 ) và Cl (Z=17) 

  

Câu 2: 

a- Hoàn chỉnh và cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron: 

Mg     +  H2SO4  (đặc) S   +?  + ? 

 CuFeS2  +  H2SO4  đặc,nóng      ? + ? +? + ? 

 M   +   HNO3           M(NO3)n  +NxOy  +H2O 

b- Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy 

đều, thui được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X 

thấy có xuất hiện kết tủa. Lập biểu thức liên hệ giữa V với a và b. 

Câu 3: 

 Hợp chất A có công thức MX2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt 

nhân của M có n - p = 4 ; của X có n 
, 
= p 

,
 ,trong đó n, n 

,
, p, p 

,
 là số nơtron và proton. Tổng 

số proton trong MX2 là 58. Viết kí hiệu nguyên tử của M và X, viết cấu hình electron của M
2+

. 

Câu 4:  

Cho a gam FexOy tác dụng hoàn toàn với H2SO4 đặc, nóng sinh ra chất khí duy nhất là SO2. 

Mặt khác khử hoàn toàn a gam FexOy  bằng CO ở nhiệt độ cao, sau đó cho lượng tạo thành tác 

dụng với H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng người ta thu được một lượng khí SO2 nhiều gấp 9 

lần lượng SO2 thoát ra từ thí nghệm trên. 

 a- Viết các phương trình hoá học. 

 b- Xác định công thức của oxit sắt. 

  

 


