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1. Nitơ và các nguyên tố nhóm nitơ 
Bài 1. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VA ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích 

thích. 

Giải 

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nitơ ở trạng thái cơ bản: 2s
2
2p

3
. 

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của P, As, Sb và Bi ở trạng thái cơ bản: ns
2
np

3
. 

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của P, As, Sb và Bi ở trạng thái kích thích: ns
1
np

3
nd

1
. 

Giá trị của n đối với P, As, Sb và Bi tương ứng là 3, 4, 5 và 6. 

Bài 2. Hãy giải thích tại sao trong các hợp chất, nitơ chỉ có cộng hóa trị tối đa là 4, trong khi đó các nguyên tố còn 

lại của nhóm VA có thể có cộng hóa trị là 5. 

Giải 

- Nitơ là nguyên tố thuộc chu kì 2, chỉ có 4 obitan hóa trị (gồm 1 obitan 2s và 3 obitan 2p), nên nitơ chỉ có 

thể tạo thành được nhiều nhất 4 liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử khác. Do vậy cộng hóa trị tối đa của 

nitơ là 4.  

- Các nguyên tố còn lại của nhóm VA, ở trạng thái kích thích, có thể có 5 electron độc thân trên 5 obitan hóa 

trị (ứng với cấu hình electron lớp vỏ hóa trị: ns
1
np

3
nd

1
). Do vậy các nguyên tố nhóm VA (trừ N) có thể có 

cộng hóa trị là 5. 

2. Amoniac và muối amoni 
Bài 1. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học: 

Khí A 2+ H O

(1)
 dd

+ HCl

(2)
 B

+ NaOH

(3)
Khí A 3+ HNO

(4)
 C  

ot

(5)
 D + H2O 

Biết rằng A là hợp chất của nitơ. 

Giải 

(1)             Khí NH3  +  H2O    dung dịch NH3  

(2)             NH3  +   HCl    NH4Cl    

(3)             NH4Cl  +  NaOH    NH3   +  NaCl 

(4)             NH3  +  HNO3    NH4NO3  

(5)             NH4NO3 
ot

   N2O  +  2H2O 

Bài 2. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac? Biết thể tích của các khí được đo ở 

cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25% ?  

Giải 

                    N2     +     3H2      
oxt, p, t

     2NH3   

                 
1

2
67,2      

3

2
67,2                      67,2  (lít)    

                   33,6         100,8                           67,2  (lít)     

Do hiệu suất của phản ứng là 25% nên thể tích của nitơ và hiđro cần lấy là 

2NV = 33,6.
100

25
 = 134,4 (lít). 

2HV = 100,8.
100

25
 = 403,2 (lít). 

3. Axit nitric và muối nitrat 
Bài 1. Hòa tan 30,0 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Cu, CuO bằng 1,50 lít dung dịch HNO3 1,0M thu được 6,72 lít 

NO2 (đktc) và dung dịch Y. 

a) Xác định thành phần % CuO có trong hỗn hợp X. 

b) Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch Y. Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. 

2NO

6,73
n 0,3

22,4
(mol) ; 

3HNOn = 1,50.1,00 = 1,50  mol. 

Phương trình phản ứng:  

Cu  +  4HNO3    Cu(NO3)2  +  2NO2   +  2H2O 

            0,15       0,60                     0,15             0,3 (mol) 

(1) 

CuO  +  2HNO3    Cu(NO3)2  +  H2O 

   x            2x                         x (mol) 

(2) 

 mCu = 0,15.64 = 9,6 (gam)  mCuO = 30,0 – 9,6 = 20,4 (gam) 



Tµi liÖu «n thi §H-C§     Chuyªn ®Ò: 

 

2 Copyright ©  Thuyhoathaiphien.wordpress.com 
 

Hàm lượng % của CuO trong hỗn hợp là : %CuO = 
20,4

.100% 68%
30,0

 

Theo (2) : 
3 2Cu(NO ) (2)n = nCuO = 

20,4
0,255

80
 (mol). 

 
3HNO (2) CuOn = 2n = 2.0,255 = 0,51 (mol). 

Số mol HNO3 đã phản ứng là : 
3HNOn = 0,60 + 0,51 = 1,11 (mol). 

 số mol HNO3 còn dư là : 
3HNOn (d) = 1,50 – 1,11 = 0,39 (mol). 

Theo (1) và (2), số mol Cu(NO3)2 là : 
3 2Cu(NO )n = 0,15 + 0,255 = 0,405 (mol). 

Nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng là : 

[HNO3] = 
0,39

1,50
= 0,26 M. 

[Cu(NO3)2] = 
0,405

1,50
= 0,27 M. 

Bài 2. Hòa tan hoàn toàn 3,0 gam hỗn hợp Cu và Al bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư. Kết thúc thí nghiệm thu 

được 4,48 lít khí NO2 duy nhất ở đktc. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 

Gọi x, y lần lượt là số mol của Al và Cu có trong 3,00 gam hỗn hợp. 

Các phương trình phản ứng xảy ra: 

Al + 6HNO3(đặc) 
0t

Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O                 (1) 

x                                                         3x (mol) 

Cu + 4HNO3(đặc) 
0t

Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O                (2) 

y                                                         2y (mol) 

Phương trình về khối lượng của hỗn hợp kim loại : 27x + 64y = 3,00 (I) 

Phương trình về số mol của NO2 sinh ra : 3x + 2y = 
4,48

22,4
= 0,20 (II) 

Giải hệ phương trình (I) và (II) ta có : x = 0,0493; y = 0,0261. 

Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp: 

%Al = 
0,0493.27

.100%
3,00

= 44,4%. 

%Cu = 
0,0261.64

.100%
3,00

= 55,6%. 

Bài 3. Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Pb(NO3)2 và AgNO3 thu được 12,32 lít hỗn hợp khí Y. Sau khi 

làm lạnh hỗn hợp Y để hóa lỏng NO2 thì còn lại một khí với thể tích là 3,36 lít. Tính thành phần % khối lượng các 

muối có trong hỗn hợp X. Biết thể tích các khí được đo ở đktc. 

Giải 
 

    2Pb(NO3)2   
0t

   2PbO        +        4NO2         +        O2   (1) 

      x                                                           2x                        
x

2
 

2AgNO3   
0t

       2Ag           +        2NO2         +        O2    (2) 

      y                                                           y                        
y

2
 

Hỗn hợp khí sau phản ứng: NO2 và O2. Sau khi làm lạnh NO2 hóa lỏng, khí còn lại là O2. 

Số mol hỗn hợp khí: 
12,32

=0,55(mol)
22,4

. 

Số mol O2 còn lại là: 
3,36

=0,15(mol)
22,4

. 

Gọi x là số mol Pb(NO3)2 và y là số mol AgNO3 có trong X. 

2,5x + 1,5y = 0,55 
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0,5x + 0,5y = 0,15 

Giải hệ phương trình,  x = 0,1 và y = 0,2. 

3 2Pb(NO )m = 331  0,1 = 33,1 gam. 

 
3AgNOm = 170  0,2 = 34,0 gam. 

  %m
3 2( )Pb NO  = 

33,1
.100% 49,33%

33,1 34
. 

%m
3AgNO  = 100% - 49,33% = 50,67%. 

4. Photpho và hợp chất 
Bài 1. Cần lấy bao nhiêu tấn quặng photphorit chứa 65% Ca3(PO4)2 để điều chế được 150 kg photpho, biết rằng 

lượng photpho bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 3%. 

Giải 
                              Ca3(PO4)2                    2P 

            
kg150kg750x

g31.2g310

 
 x = 750 kg (tính theo hiệu suất 100%). 

 Khối lượng Ca3(PO4)2 thực tế cần có = 
750.100

773( )
97

kg . 

  Khối lượng quặng photphorit cần lấy là: 
773 100

65
=1189 (kg) =1,189 (tấn). 

Bài 2. Cho dung dịch có chứa a mol NaOH tác dụng với dung dịch có chứa b mol H3PO4 thu được dung dịch A. 

Tìm tỉ số a/b để sao cho trong dung dịch A 

a. chỉ có muối Na3PO4. 

b. chỉ có muối Na2HPO4. 

c. chỉ có muối NaH2PO4. 

d. có cả hai muối Na3PO4 và Na2HPO4. 

e. có cả hai muối Na2HPO4 và NaH2PO4. 

Giải 

- Khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H3PO4, tùy tỉ lệ số mol giữa chúng mà có thể xảy ra một 

hoặc hai trong số ba phương trình hóa học sau: 

NaOH + H3PO4  NaH2PO4 + H2O (1) 

2NaOH + H3PO4  Na2HPO4 + 2H2O (2) 

3NaOH + H3PO4  Na3PO4 + 3H2O (3) 

 

a. Để dung dịch A chỉ có Na3PO4 thì chỉ xảy ra phương trình (3), hay a/b = 3. 

b. Để dung dịch A chỉ có Na2HPO4 thì chỉ xảy ra phương trình (2), hay a/b = 2. 

c. Để dung dịch A chỉ có NaH2PO4 thì chỉ xảy ra phương trình (1), hay a/b = 1. 

d. Để dung dịch A có cả hai muối Na3PO4 và Na2HPO4 thì phải có cả hai phản ứng (2) và (3), hay 2 < a/b < 3. 

e. Để dung dịch A có cả hai muối Na2HPO4 và NaH2PO4 thì phải có cả hai phản ứng (1) và (2), hay 1 < a/b < 2. 

 


