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Câu 32: Hỗn hợp X có khối lượng 44,28 gam gồm Cu2O, FeO và kim loại M trong đó số mol M bằng
số mol của O-2. Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 dư thấy có 2,76 mol HNO3 tham gia phản ứng
thu được 184,68 gam muối và 8,064 lít khí NO duy nhất (ở đktc). Tính thành phần % khối lượng của
Cu2O trong X.
A. 32,82%
B. 47,92%
C. 38,06%
D. 39,02%
Giải:
nNO = 0,36 mol
Áp dụng ĐLBTKL: 44,28 + 173,88 = 184,68 + 10,8 + mH2O
 mH2O = 22,68 gam  nH2O = 1,26 mol
2, 76  2.1, 26
 0,06 (mol)
Bảo toàn nguyên tử H  nNH4NO3 =
4
Bảo toàn nguyên tử N: nNO3- trong muối nitrat kim loại = 2,76 – (2.0,06 + 0,36) = 2,28 (mol)
 Khối lượng kim loại= 184,67 – 62.2,28 – 80.0,06 = 38,52 (gam)
mO = 44,28 – 38,52 = 5,76 (gam)
5, 76
 nO =
 0,36 (mol)  nM = 0,36 (mol)
16
 a (mol) Cu 2 O

Trong hỗn hợp X có:  b (mol) FeO
 0,36 (mol) O

Ta có phương trình: 144a + 72b + 0,36M = 44,28 (I)
Bảo toàn e ta có: 2a + b + 0,36n = 3.0,36 + 8.0,06 = 1,56 (II)
Vậy: M = 72n – 189, khi đó: n = 3 thì M = 27 (Al)
 nCu2O = 0,12 (mol); nFeO = 0,24 (mol)  %mCu2O = 39,02%
1
lít dung dịch X tác dụng với
2
dung dịch NaOH dư, kết thúc các phản ứng thu được 9,85 gam kết tủa. Mặt khác, cho lượng dư dung
1
dịch NaHSO4 vào
lít dung dịch X còn lại, sau phản ứng hoàn toàn thu được 17,475 gam kết tủa.
2
Nếu đun nóng toàn bộ lượng dung dịch X trên tới phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa rồi cô cạn dung
dịch còn lại thì thu được bao nhiêu gam muối khan
A. 26,65 gam
B. 26,6 gam
C. 26,68 gam
D. 39,6 gam
Giải:
1
Xét
dung dịch X
2
HCO3 + OH  CO32 + H2O
Ba2+ + CO32  BaCO3
nBaCO3 = 0,05 (mol)  nHCO3 = 0,05 (mol)
HSO4 + HCO3  SO42 + CO2 + H2O
2+
 nBa = nBaSO4 = 0,075 (mol)
Xét trong dung dịch X: Bảo toàn điện tích:
nNa+ + 2.nBa2+ = nCl + nHCO3  nNa+ = 0,1 (mol)
Khi cô cạn dung dịch:

Câu 33: Dung dịch X chứa: HCO3, Ba2+, Na+, và 0,3 mol Cl. Cho

0

t C
 CO32 + CO2 + H2O
2HCO3 
0,1
 0,05
Ba2+ + CO32  BaCO3
0,05  0,05  0,05

1

 m = mNa+ + mBa2+ + mCl = 23.0,1 + 137. 0,1 + 35,5.0,3 = 36,25 (gam)
Câu 34: Cho 38,04 gam hỗn hợp gồm: Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng với dung dịch
HCl vừa đủ thu được 9,408 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỷ khối hơi so với H2 là 12,5 và dung dịch chứa
25,65 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị của m là.
A. 41,07 gam
B. 39,96 gam
C. 37,74 gam
D. 38,85 gam
Giải:
Ta có: nCO2 = 0,23 (mol); nH2 = 0,19 (mol)
Ta coi hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 chỉ gồm CaO và MgO. Khi đó khối lượng hỗn
hợp mới bằng: = 38,04 + 16.0,19 + 44.0,23 = 30,96 (gam)
25, 65
Ta lại có: nMgO = nMgCl2 =
 0,27 (mol)  mMgO = 40. 0,27 = 10,8 (gam)
95
 mCaO = 30,96 – 10,8 = 20,16 (gam)  nCaO = 0,36 (mol)  nCaCl2 = 0,36 (mol)
 mCaCl2 = 111. 0,36 = 39,96 (gam)
Câu 36: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp Z chứa 2 oligopeptit X và Y trong điều kiện thích hợp
thu được 0,9 mol Glyxin và 0,5 mol Alanin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam Z thu được hỗn hợp
gồm khí và hơi, dẫn hỗn hợp này qua bình nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 199,2 gam. Giá
trị của m là.
A. 94
B. 95
C. 96
D. 97
Giải:

4

Câu 35: Thực hiện các thí nghiệm sau trong các ống nghiệm có đánh số:
(1) Sục khí cacbonic vào dung dịch natri aluminat cho tới dư
(2) Nhỏ từng giọt dung dịch axit clohiđric vào dung dịch natri aluminat cho tới dư
(3) Nhỏ từng giọt dung dịch amoni nitrat vào dung dịch natri aluminat cho tới dư
(4) Nhỏ từng giọt dung dịch natri hiđroxit vào dung dịch nhôm clorua cho tới dư
(5) Nhỏ từng giọt dung dịch natri aluminat vào dung dịch nhôm clorua cho tới dư
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số ống nghiệm có kết tủa là.
A. 5
B. 2
C. 4
Giải:
Các phản ứng tạo kết tủa là: (1), (3), (5)

D. 3

Câu 37: Hòa tan hết 2,72 gam hỗn hợp FeS2, FeS, Fe, CuS, Cu trong 500 ml dung dịch HNO3 1M, sau
khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 0,07 mol một chất khí thoát ra. Cho Y tác dụng với
lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m
gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là.
A. 13,2
B. 3,2
C. 6,4
D. 9,76
Giải:
a (mol) Fe

Đây là 1 bài toán quy đổi điển hình. Học sinh quy đổi hỗn hợp thành: b (mol) Cu
c (mol) S

Chú ý: Với S trong môi trường oxi hóa mạnh (ví dụ: HNO3). S sẽ bị oxi hóa tạo thành S+6 dưới dạng:
SO42.
Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản
ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối
lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Tính số mol HNO3 đã tham gia
phản ứng.
A. 0,4 mol
B. 1,4 mol
C. 1,9 mol
D. 1,5 mol
Giải:

3

Câu 38: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn theo đồ thị sau:

Khối lượng kết tủa cực đại thu được trong thí nghiệm trên là bao nhiêu gam
A. 11,82
B. 7,88
C. 9,85
D. 15,67
Giải:
nBaCO3 = nOH - nCO2. Khi đó ta có: 0,02 = nOH - 0,1  nOH = 0,12 (mol) 
 nBa(OH)2 = 0,06 (mol)  n (max) = 0,06 (mol)  m (max) = 197. 0,06 = 11,82 (gam)

4

