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Chuyªn ®Ò lý thuyÕt v« c¬
D¹ng V:Kim lo¹i - D·y ®iÖn hãa vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan

Câu 1. Nhúng một thanh Fe vào dung dịch HCl, thanh Fe sẽ tan nhanh hơn nếu ta nhỏ thêm vài giọt dung
dịch nào sau đây.

A. Dung dịch ZnSO4 B. Dung dịch Na2SO4

C. Dung dịch CuSO4 D. Dung dịch NaOH
Câu 2. Khi đun sôi một loại nước cứng một thời gian thấy tổng số mol ion Ca2+ và Mg2+ giảm một nửa. Để
loại trừ hoàn toàn độ cứng, cần

A. Đun nóng với thời gian dài gấp đôi B. Xử lý bằng NaHCO3

C. Xử lý bằng nước vôi trong D. Xử lý bằng dung dịch NaOH
Câu 3. Cho 3 kim loại khác nhau vào ống nghiệm đựng 3 dung dịch HNO3 ( chưa rõ nồng độ) như nhau: ở
ống nghiệm 1 thoát ra khí không màu, không bị hóa nâu trong không khí, ống nghiệm 2 thoát ra khí màu
nâu, ống nghiệm 3 phản ứng không xảy ra. 3 kim loại tương ứng là

A. Zn, Cu, Ba B.Ag, Au, Pt C. Mg, Cu, Al D. Na, K, Au.

Câu 4. Một kim loại X hòa tan hết trong H2SO4 loãng thu được 1 chất khí. Thêm dung dịch HNO3 loãng vào
dung dịch sau phản ứng thì thu được một khí nữa. thêm tiếp NaOH dư vào dung dịch thấy có kết tủa sau đó
kết tủa tan. X là

A. Pd B. Zn C. Sn D. Cr
Câu 5. Một lá Au bị bám một lớp sắt trên bề mặt. Có thể làm sạch lá vàng bằng cách dung dung dịch nào
trong số các dung dịch sau: (I) CuSO4 dư, (II) FeSO4 dư, (III) FeCl3 dư, (IV) ZnSO4 dư, (V) HNO3

A. (III) hoặc (V) B. (I) hoặc (V) C. (II) hoặc (IV) D. (I) hoặc (III)
Câu 6. Các bức tranh cổ vẽ bằng bột [2PbCO3. Pb(OH)2] màu trắng, lâu năm bị đen lại do tác động của H2S
trong không khí. Có thể phục chế bức tranh bằng dung dịch chất nào sau đây?

A. HCl B. KM\nO4 C. H2O2 D. Al2(SO4)3.

Câu 7. Quá trình tiêu thụ điện (chiều thuận) và quá trình sạc điện (chiều nghịch) của ăcquy chì diễn ra như
sau:  Pb + PbO2 + 2H2SO4 2PbSO4 + 2H2O. Chất nào bị khử trong quá trình sạc điện.

A. Pb B. PbSO4 C. H2SO4 D. PbO2

Câu 8. Khấy đều bột kim loại M vào dung dịch chứa Pb(NO3)2 và Fe(NO3)2 thấy trong quá trình phản ứng,
tổng khối lượng kim loại tăng lên nhưng sau đó lại giảm dần. Kim loại M là kim loại nào trong số các kim
loại sau.

A. Al (27) B. Zn (65) C. Cr (52) D. Ag (108)

Câu 9. Cho từng mẩu nhỏ Na cho tới dư vào dung dịch HNO3 loãng. Ban đầu chưa thu được khí, sau đó mới
sinh ra 2 khí không màu. Hai khí đó là

A. NO và N2 B. H2 và NH3 C. N2 và NH3 D. NO và N2O

Câu 10. Phương pháp điện phân có thể sử dụng với quy mô công nghiệp để.
1. Điều chế kim loại Zn 2. Mạ kim loại 3. Điều chế lưu huỳnh

4. Tinh chế kim loại Cu 5. Điều chế kim loại Fe
A. 1, 2, 4 B. 2, 4 C. 3, 5 D. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 11. Trong quá trình pin Zn-Cu hoạt động, suất điện động của pin bị giảm dần. Có thể khắc phục bằng
cách:

A. Thay thanh Zn cũ bằng thnh Zn lớn hơn
B. Thêm ZnSO4 rắn vào phần dung dịch ZnSO4

C. Thay thanh Cu cũ bằng thanh Cu lớn hơn
D. Thanh CuSO4.5H2O rắn vào phần dung dịch CuSO4

Câu 12. Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), người ta hòa
tan X bởi dung dịch chứa ( 6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y, sau đó thêm ( giả thiết hiệu suất các
phản ứng đều là 100%)

A. c mol bột Al vào Y. B. c mol bột Cu vào Y.
C. 2c mol bột Al vào Y. D. 2c mol bột Cu vào Y
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Câu 13. Trường hợp nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

A. Con dao bằng inox dùng cắt chanh, sau đó quên không rửa
B. Ngâm Zn trong dung dịch H2SO4 loãng có vài giọt CuSO4

C. Tôn lợp nhà bị xây xát, tiếp xúc với không khí ẩm
D. Thiết bị bằng thép của nhà mày sản xuất xút tiếp xúc với khí Cl2

Câu 14. Biết thứ tự dãy điện hóa: Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+

Phản ứng nào là sai trong số các phản ứng sau đây
A. Fe + 2Fe3+  3Fe2+ B. Fe2+ + 2H+  Fe3+ + H2
C. Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu D. Cu + 2Fe3+  Cu2+ + 2Fe2+

Câu 15. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Fe và Ag bằng dung dịch HNO3. Dung dịch thu được không chứa chất
nào trong số các chất sau đây

A. AgNO3 B. Fe(NO3)3 C. HNO3 D. Fe(NO3)2

Câu 16. Cho cùng một lượng hỗn hợp Na, Al lần lượt vào H2O dư, dung dịch NaOH dư, dung dịch HCl dư
được lần lượt V1, V2, V3 lít khí H2 ở cùng điều kiện. Kết luận nào sau đây về mối liên hệ giữa V1, V2, V3

đúng
A. V1 V2 = V3 B. V1 V2 = V3 C. V1 V2  V3 D. V2 = V3

Câu 17. Trường hợp nào sau đây được mô tả đúng với phương trình phản ứng
A. Thạch cao nung đông cứng (nặn tượng, bó xương gãy...)

CaSO4.H2O + H2O  CaSO4.2H2O
B. Nung vôi: CaO + H2O  Ca(OH)2

C. Vữa vôi đông cứng: CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2

D. Sản xuất chất tẩy trắng, sát trùng: CaO + Cl2  CaOCl2

Câu 18. Cho hỗn hợp kim loại Mg, Al vào dung dịch chứa đồng thời AgNO3 và Cu(NO3)2 thì phản ứng oxi
hóa – khử xảy ra ưu tiên là

A. Mg + 2Ag+  Mg2+ + 2Ag B. Mg + Cu2+  Mg2+ + Cu
C. 2Al + 3Cu2+  2Al3+ + 3Cu D. Al + 3Ag+  Al3+ + 3Ag

Câu 19. Trong hai khẳng định sau: a) 2+ 2+

o o

Cu /Cu Fe /Fe
E > E

b) Sắt tan được trong dung dịch CuSO4.
Khẳng định nào sau đây đúng

A. a đúng, b sai
B. a sai, b đúng
C. a, b đều đúng và có liên quan đến nhau
D. a, b đều đúng nhưng không liên quan đến nhau

Câu 20. Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 được dung dịch X. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X
được dung dịch Y. Dung dịch Y gồm

A. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)3

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 dư D. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 dư
Câu 21. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm kali và nhôm vào nước. Dung dịch sau phản ứng có thể tối đa mấy
chất tan

A. 1 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 4 chất
Câu 22. Một dung dịch nước chứa 0,005 mol Na+; 0,01 mol Cl-; 0,005 mol Mg2+; 0,01 mol Ca2+ và
a mol HCO3

-. Giá trị của a và tính chất của nước sau khi đun sôi một hồi lâu là
A. a = 0,025; nước còn cứng B. a = 0,0125, nước mềm
C. a = 0,025; nước mềm D. a = 0,0125; nước còn cứng

Câu 23. Có 3 kim loại là Al, Fe, Cu và 3 dung dịch muối là AgNO3, Fe(NO3)2, Mg(NO3)2. Trong số các chất
trên, số cặp chất có thể trực tiếp với nhau là

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 24. Thông tin nào đúng về pin điện hóa

A. Kim loại mà thế điện cực chuẩn có giá trị tuyệt đối của Eo lớn hơn thì kim loại đóng vai trò là chất khử
trong phản ứng của pin điện hóa

B. Điện tích bề mặt kim loại càng lớn, tính khử của kim loại càng tăng
C. Điện cực kim loại có thế điện cực lớn hơn luôn là cực dương
D. Pin điện chỉ hoạt động khi hai điện cực được mắc với vol kế
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Câu 25. Kim loại nào không tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư ở nhiệt độ thường nhưng có thể tan hoàn
toàn nếu đun nóng

A. Cr B. Cu C. Ni D. Pb
Câu 26. Cho a mol Zn vào dung dịch chứa b mol Cu(NO3)2 và c mol AgNO3. Điều kiện để sau phản ứng thu
được hai kim loại và dung dịch có hai muối là

A. 2a  2b + c B. c < 2a < 2b + c
C. 2a = 2b + c D. 2b  2a < b + 2c

Câu 27. Khi cho kim loại Fe vào dung dịch AgNO3 (dư) lắc hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được dung
dịch Y. Trong dung dịch có chứa chất tan là

A. Fe(NO3)3 B. Fe(NO3)3, AgNO3

C. Fe(NO3)2, AgNO3 D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, AgNO3

Câu 28. Biết 2+

o

Ni /Ni
E = -0,23 V ; 2+

o

Mg /Mg
E = -2,37 V ; +

o

Ag /Ag
E = 0,80 V

Cho kim loại Ni vào dung dịch chứa Mg(NO3)2 và AgNO3, xảy ra quá trình nào dưới đây
1. Ni bị oxy hóa 2. Mg2+ bị khử 3. Ag+ bị khử

A. 1 và 2 B. 1 và 3 C. 1, 2 và 3 D. 2 và 3
Câu 29. Khối lượng kim loại thay đổi như thế nào khi khuấy đều bột Zn dư trong dung dịch chứa đồng thời
AgNO3 và Cu(NO3)2

A. Ban đầu tăng lên sau đó giảm dần B. Giảm dần
C. Ban đầu giảm dần sau đó tăng dần D. Tăng giảm ngẫu nhiên

Câu 30. Có các cặp kim loại sau tiếp xúc với nhau và để lâu trong không khí ẩm:
Al – Fe; Zn – Fe; Sn – Fe; Cu – Fe; Các cặp mà sắt bị ăn mòn là

A. Sn – Fe và Zn – Fe B. Al – Fe và Cu – Fe
C. Sn – Fe và Cu – Fe D. Zn – Fe và Al – Fe

Câu 31. Để xử lý nước tự nhiên thành nước sinh hoạt. Có thể loại bỏ được tính cứng tạm thời của nước bằng
cách đơn giản nhất là

A. đun nóng đến 100oC B. xử lý bằng HCl
C. xử lý bằng Ca(OH)2 vừa đủ D. xử lý bằng Na2CO3

Câu 32. Khi ghép điện cực chuẩn Zn với điện cực (chuẩn) nào sau đây thì tạo thành pin điện trong đó Zn
luôn đóng vai trò cực âm

A. Cu, Pb, Al B. Mg, Al C. Mg, Ag, Sn D. Cu, Pb, Ag
Câu 33. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về kim loại kiềm

A. Đều nhẹ, mềm, dễ nóng chảy
B. Tính khử mạnh nhất trong số các nguyên tố cùng chu kỳ
C. Bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa
D. Là nhóm duy nhất có cấu hình lớp vỏ ngoài cùng là ns1

Câu 34. Ngâm viên bi cấu tạo gồm sắt bọc Sn trong dung dịch HCl ban đầu xảy ra cơ chế ăn mòn kiểu gì
(Các kim loại và dung dịch HCl không bị lẫn tạp chất)

A. Điện hóa B. Hóa học C. Cả 2 loại D. Không bị ăn mòn
Câu 35. Chất nào phản ứng được với FeCl3 dư thu được dung dịch chứa 2 muối

A. Fe B. Cu C. Zn D. Ag
Câu 36. Pin điện hóa chuẩn tạo ra từ cặp nào sau đây có sức điện động nhỏ nhất

Cặp Mg2+/Mg Zn2+/Zn Pb2+/Pb Cu2+/Cu
Eo (V) -2,37 -0,76 -0,13 0,34

A. Mg và Cu B. Zn và Pb C. Pb và Cu D. Zn và Cu
Câu 37. Đặt riêng rẽ bốn thanh: Zn, Fe, Ni và Ag vào 4 dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian lấy các
thanh kim loại ra. Nhận xét nào dưới đây sai

A. Khối lượng thanh Zn giảm đi B. Khối lượng thanh Fe tăng lên
C. Khối lượng thanh Ni tăng lên D. Khối lượng thanh Ag giảm đi

Câu 38. Nối bình điện phân dung dịch CuSO4 với nguồn điện ăc quy, sau một thời gian thấy nhiệt độ dung
dịch tăng nhưng màu xanh lam của dung dịch không đổi. Điều này chứng tỏ
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A. chỉ nước bị điện phân sinh ra H2 và O2

B. sự điện phân thực tế không xảy ra, có thể là do mất điện
C. sử dụng nhầm dòng điện xoay chiều
D. cực dương làm bằng đồng

Câu 39. Các kim loại trong dãy nào sau đây đều phản ứng trực tiếp với Fe3+ trong dung dịch
A. Na, Al, Zn B. Fe, Mg, Cu C. Ag, Mg, Ni D. K, Ca, Al

Câu 40. Phản ứng diễn ra trong quá trình luyện thép là
A. oxi hóa các tạp chất bằng oxi B. khử các oxit sắt
C. oxi hóa bớt sắt thành oxit D. trộn thêm Fe tinh khiết vào gang

Câu 41. Đặc điểm nào sau đây đúng
A. Thế điện cực chuẩn của kim loại tan trong HCl 1M mang dấu “+”
B. Dựa vào thế điện cực chuẩn chỉ có thể dùng để so sánh mang tính oxi hóa – khử của các cặp oxi hóa –

khử của kim loại
C. Thế điện cực chuẩn của cặp 2H+/H2 bằng 0,00 (V)
D. Thế điện cực của kim loại không phụ thuộc vào nồng độ ion kim loại đó trong dung dịch

Câu 42. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa (CrCl3, CuCl2, AlCl3, CrCl2) thu kết tủa, nung kết tủa
này trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn X. Cho khí CO dư đi qua X nung nóng,
phản ứng xong thu được hỗn hợp gồm

A. Cr2O3, Cu B. Cr, Cu C. Cr, CuO D. Al,Cu, Cr
Câu 43. Khi cho chiếc thìa bằng nhôm vào dung dịch NaOH. Phản ứng đầu tiên là

A. Al + H2O  B. Al + NaOH + H2O 
C. Al2O3 + NaOH  D. Al(OH)3 + NaOH 

Câu 44. Một trong những cách bảo vệ thép lá khỏi gỉ là nhúng thép lá vào thiếc nóng chảy. Cách làm trên
tương ứng với biện pháp chống ăn mòn nào

A. Điện hóa B. Tạo hợp kim không gỉ
C. Cách li D. Dùng chất kìm hãm

Câu 45. Hòa tan nhôm vào dung dịch X, sản phẩm thu được chỉ có một dung dịch không thấy có bọt khí
hay chất rắn. X là

A. H2SO4 đặc B. HNO3 loãng C. NaOH đặc D. FeCl2

Câu 46. Cho hỗn hợp Cu và Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội thu được dung dịch X chứa 2 chất tan. Cho
dung dịch NaOH vào dung dịch X được kết tủa Y. Kết tủa Y gồm những chất nào sau đây

A. Fe(OH)3 và Cu(OH)2 B. Fe(OH)2 và Cu(OH)2

C. Fe(OH)2 D. Cu(OH)2

Câu 47. Phản ứng trong pin điện hóa chuẩn được ghep từ hai cặp Ni2+/Ni và Al3+/Al có phương trình ion rút
gọn là

A. 2Al + 3Ni2+  2Al3+ + 3Ni B. 2Al3+ + 3Ni  2Al + 3Ni2+

C. 2Al + Ni2+  2Al3+ + Ni D. Al3+ + Ni  Al + Ni2+

Câu 48. Cho phản ứng ion: Cu + 2Ag+  Cu2+ + 2Ag. Kết luận nào không đúng
A. Cu2+ oxi hóa mạnh hơn Ag+ B. Cu khử mạnh hơn Ag
C. Cu có tính khử, Ag+ có tính oxi hóa D. Ag+ bị khử bởi Cu

Câu 49. Pin điện hóa chuẩn nào sau đây có sức điện động là 1,56 (V)
Cặp Cu2+/Cu Ag+/Ag Zn2+/Zn Pb2+/Pb Fe3+/Fe2+ Fe2+/Fe
Eo (V) +0,34 +0,80 -0,76 -0,13 +0,77 -0,44
A. Pin Zn – Cu B. Pin Zn – Ag C. Pin Cu-Ag D. Pin Fe -Ag

Câu 50. Trên cửa dập bằng thép thường thấy có gắn những lá Zn. Làm như vậy là để chống ăn mòn cửa đập
theo phương pháp nào sau đây

A. Dùng hợp kim chống gỉ B. Phủ cách li
C. Biến đổi hóa học bề mặt D. Điện hóa

Câu 51. Cho 2 phương trình ion rút gọn:
a) M2+ + X  M + X2+ b) M + 2X3+  M2+ + 2X2+

Nhận xét nào dưới đây là đúng
A. Tính khử: X > X2+ > M B. Tính khử: X2+ > M > X
C. Tính oxi hóa: M2+ > M3+ > X2+ D. Tính oxi hóa: X3+ > M2+ > X2+
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Câu 52. Từ các cặp oxi hóa khử sau có thể ghép được mấy pin điện hóa chuẩn trong đó Cu đóng vai trò là
điện cực âm

Cặp Mg2+/Mg Al3+/Al Zn2+/Zn Fe2+/Fe Cu2+/Cu Ag+/Ag
Eo -2,37V -1,16V -0,76 -0,44V +0,34V +0,8V

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 53. Hỗn hợp X chứa Fe, Ag, Cu ở dạng bột. Cho X vào dung dịch Y chỉ chứa một chất tan. Khuấy kỹ
cho đến khi phản ứng kết thúc thấy Fe và Cu tan hết và còn lượng Ag không thay đổi khối lượng. Dung dịch
Y chứa chất tan nào sau đây

A. AgNO3 B. H2SO4 đặc nóng C. HNO3 loãng D. Fe2(SO4)3

Câu 54. Một loại nước khi đun sôi để phản ứng hoàn toàn thấy tổng số mol Ca2+, Mg2+ giảm một nửa. Để
loại trừ hoàn toàn độ cứng, cần

A. đun nóng lâu gấp đôi B. xử lý bằng dung dịch NaHCO3
C. xử lý bằng nước vôi trong D. xử lý bằng dung dịch NaOH

Câu 55. Nung nóng (không có O2) hỗn hợp nào sau đây thì kim loại bị oxi hóa
A. Fe và CuCl2 B. Fe(NO3)2 và Pt C. Al và MgO D. Ag2O và Cu

Câu 56. Khuấy đều bột Niken trong các dung dịch loãng các muối sau: MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2, AlCl3,
ZnCl2, Pb(NO3)2. Niken sẽ khử được các muối

A. AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2 B. Cu(NO3)2, Pb(NO3)2

C. MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2 D. MgCl2, AlCl3, Pb(NO3)2

Câu 57. Khi pin điện hóa chuẩn Zn-Ag hoạt động thì biến đổi nào sau đây sai
A. Khối lượng cực dương tăng B. Nồng độ dung dịch Zn2+ tăng
C. Chiều dòng điện Ag → Zn D. Khối lượng Ag giảm

Câu 58. X, Y, Z là ba hợp chất của Cr, trong đó có dung dịch một chất phản ứng riêng rẽ với 2 chất còn lại
đều tạo ra 2 chất kết tủa. X, Y, Z có thể là

A. CrCl3, NaCrO2, K2CrO4 B. Cr2(SO4)3, Ba(CrO2)2, H2CrO4

C. CrCl3, K2Cr2O7, CrCl2 D. Cr(NO3)3, NaCrO2, CrCl2

Câu 59. Chất oxi hóa trong quá trình hòa tan kim loại nhôm bằng dung dịch NaOH là
A. Al B. H2O C. NaOH D. H2O và NaOH

Câu 60. Cho các giá trị thế điện cực chuẩn: 2+

o

X /X
E = 0,24 V; 2+

o

Y /Y
E = -0,68 V

Kết luận nào dưới đây không đúng
A. X có tính khử yếu hơn Y B. Phản ứng đúng: X2+ + Y  Y2+ + X
C. X2+ có thể bị oxi hóa bởi Y D. X2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Y2+

Câu 61. Cho 2+

o

Zn /Zn
E = - 0,76 V; +

o

Ag /Ag
E =  0,80 V; 2+

o

Pb /Pb
E = - 0,13 V. Phát biểu nào sau đây đúng về các pin

điện hóa chuẩn cấu tạo từ các cặp oxi hóa khử trên
A. Ag chỉ có thể là cực âm
B. Suất điện động của pin Pb-Ag có giá trị lớn nhất
C. Kim loại Pb là cực âm trong pin Pb-Ag; là cực dương trong pin Zn-Pb
D. Khi pin có cực kẽm hoạt động, nồng độ của Zn2+ giảm

Câu 62. Cho từ từ dung dịch HCl loãng vào dung dịch K2CO3 được khí thoát ra và dung dịch X. Cho
Ca(OH)2 dư vào X thu được kết tủa. Chất tan có thể hiêu có trong dung dịch X là

A. KHCO3, K2CO3 B. KCl, KHCO3

C. KCl D. KCl, KHCO3, K2CO3

Câu 63. Khi điện phân dung dịch có chứa các ion: Cu2+, Ag+, Fe3+. Thứ tự các ion kim loại bị khử ở catot là
A. Ag+ > Cu2+ > Fe3+ B. Fe3+ > Ag+ > Cu2+ > Fe2+

C. Ag+ > Fe3+ > Cu2+ D. Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+

Câu 64. Khi hòa tan oxit của một kim loại trong HNO3 thấy có khí màu nâu thoát ra. Kim loại trong oxit có
thể là

A. Mg B. Cu C. Zn D. Ag
Câu 65. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hợp kim

A. Có nhiệt độ nóng chảy cao hơn các kim loại tương ứng vì kích thước các hạt không đều nhau
B. Các kim loại cấu tạo nên hợp kim vẫn giữ nguyên tính chất hóa học
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C. Được tạo nên từ bột các kim loại hoặc bột kim loại và phi kim trộn đều
D. Chỉ thay đổi tỉ lệ các thành phần trong hợp kim sẽ không làm biến đỏi tính chất vật lí của hợp kim

Câu 66. Để hạn chế sự ăn mòn vỏ tàu biển bởi nước mặn, người ta thường hàn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới
nước) kim loại nào sau đây

A. Kẽm B. Đồng C. Thép D. Nhôm
Câu 67. Cho a mol bột Mg vào dung dịch có hòa tan b mol Fe(NO3)3. Tìm điều kiện liên hệ giữa a và b để
sau khi kết thúc phản ứng không có kim loại là

A. b ≥ 2a B. b = 2a : 3 C. a ≥ 2b D. b > 3a
Câu 68. Suất điện động chuẩn của pin (-) Zn-Cu (+) là 1,1V và của pin (-)Zn – Ag(+) là 1,46V. Dấu của các
điện cực và suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cu-Ag là

A. Cực (-) Cu, cực (+) Ag, suất điện động 2,57V
B. Cực (-) Cu, cực (+) Ag, suất điện động 0,36V
C. Cực (-) Ag, cực (+) Cu, suất điện động 2,57V
D. Cực (-) Ag, cực (+) Cu, suất điện động 0,36V

Câu 69. Phản ứng: Cu + Fe2(SO4)3  CuSO4 + 2FeSO4 xảy ra là do
A. tính khử của Cu mạnh hơn Fe và tính oxi hóa của Fe3+ mạnh hơn Cu2+

B. tính oxi hóa của Cu2+ mạnh hơn Fe3+ và tính khử của Fe2+ mạnh hơn Cu
C. tính khử của Cu mạnh hơn Fe2+ và tính oxi hóa của Fe3+ mạnh hơn Cu2+

D. tính oxi hóa của Fe3+ mạnh hơn Fe2+ và tính khử của Cu mạnh hơn Fe2+

Câu 70. Cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
dung dịch A và chất rắn B chỉ chứa Cu. Các chất tan trong dung dịch A là.

A. HCl, FeCl2, FeCl3 B. HCl, CuCl2, FeCl3

C. HCl, CuCl2, FeCl2 D. CuCl2, FeCl2, FeCl3


