
BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN 

 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Điện phân một chất 

a. Tính lượng chất trong phản ứng 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 6,4 gam kim loại thì thể 
tích khí (đktc) thu được ở anot là 

 A. 2,24 lít.  B. 4,48 lít.  C. 0,56 lít.  D. 1,12 lít.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Bùi Thị Xuân – Bình Thuận, năm 2017) 
 

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch AgNO3 với 2 điện cực trơ, thu được một dung dịch có pH=2. Xem thể 
tích dung dịch thay đổi không đáng kể thì khối lượng Ag bám ở catot là 

 A. 0,540 gam. B. 0,108 gam. C. 0,216 gam. D. 1,080 gam.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hoàng Hoa Thám, năm 2017) 
Câu 2: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catot và một lượng khí 

X ở anot. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ 

NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là 

 A. 0,15M.  B. 0,2M.  C. 0,1M.  D. 0,05M. 

Câu 3: Điện phân 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì ngừng. Để yên dung dịch cho 

đến khi khối lượng không đổi (tạo khí NO là sản phẩm khử duy nhất) thì khối lượng catot tăng 3,2 gam so với lúc 

chưa điện phân. Nồng độ mol/l của dung dịch Cu(NO3)2 trước phản ứng là  

 A. 0,5M.               B. 0,9M. C. 1M. D. 1,5M. 

Ví dụ 2: Điện phân dung dịch chứa 23,4 gam muối ăn (với điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu được 2,5 lít dung dịch có 
pH=13. Phần trăm muối ăn bị điện phân là 

 A. 62,5%.  B. 65%.  C. 70%.  D. 80%. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Bạc Liêu, năm 2017) 
Ví dụ 3: Tiến hành điện phân (với điện cực Pt) 200 gam dung dịch NaOH 10% đến khi dung dịch NaOH trong bình có 

nồng độ 25% thì ngừng điện phân. Thể tích khí (ở đktc) thoát ra ở anot là  

  A. 149,34 lít.     B. 156,8 lít.  C. 78,4 lít.        D. 74,66 lít.  

Bài tập vận dụng 

Câu 4: Điện phân có màng ngăn 150 ml dung dịch BaCl2. Khí thoát ra ở anot có thể tích là 112 ml (đktc). Dung dịch 
còn lại trong bình điện phân sau khi được trung hòa bằng HNO3 đã phản ứng vừa đủ với 20 gam dung dịch AgNO3 
17%. Nồng độ mol dung dịch BaCl2 trước điện phân là  

A. 0,01M. B. 0,1M. C. 1M.   D. 0,001M. 

Câu 5: Điện phân 400 ml dung dịch NaCl 1M với điện cực trơ màng ngăn xốp, đến khi ở cả hai điện cực thoát ra 6,72 
lít khí (đktc) thì ngừng lại. Thêm 100 ml dung dịch AlCl3 0,85M vào dung dịch sau điện phân thu được m gam kết tủa. 
Giá trị của m là 

A. 6,63.  B. 3,51.       C. 3,315.        D. 3,12. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Ví dụ 4: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 1M với điện cực trơ, cường độ dòng điện là 5A trong thời gian 25 phút 
44 giây thì dừng lại. Khối lượng dung dịch giảm sau điện phân là 

A. 2,88 gam. B. 3,84 gam.  C. 2,56 gam.   D. 3,2 gam.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Bắc Ninh – Hàn Thuyên, năm 2016) 
 

Ví dụ 5: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ bằng dòng điện một chiều I = 9,65A. Khi thể tích khí thoát 

ra ở cả hai điện cực đều là 1,12 lít (đktc) thì dừng điện phân. Khối lượng kim loại sinh ra ở catot và thời gian điện 

phân là: 

 A. 3,2 gam và 2000 giây.      B. 3,2 gam và  800 giây.        

 C. 6,4 gam và 3600 giây.     D. 5,4 gam và 800 giây. 

 



Ví dụ 6: Điện phân dung dịch KCl (dư) với điện cực trơ, màng ngăn xốp thời gian 16,1 phút dòng điện I = 5A thu 
được 500 ml dung dịch X. pH của dung dịch X có giá trị là  
 A. 12,7.                   B. 1.                        C. 13.                      D. 1,3. 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 6: Điện phân 10 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 10 phút 30 giây với dòng điện có 
cường độ I = 2A, thu được m gam Ag. Giả sử hiệu suất phản ứng điện phân đạt 100%. Giá trị của m là 

 A. 2,16. B. 1,544. C. 0,432. D. 1,41. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2017) 

Câu 7: Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) trong thời gian 15 phút, thu được 0,432 gam Ag ở catot. Sau đó để 
làm kết tủa hết ion Ag+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0,4M. Cường độ dòng 
điện và khối lượng AgNO3 ban đầu là  

A. 0,429A và 2,38 gam.       B. 0,492A và 3,28 gam.  

C. 0,429A và 3,82 gam.       D. 0,249A và 2,38 gam. 

Câu 8: Điện phân 500 ml dung dịch AgNO3 với điện cực trơ cho đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng lại. Để 
trung hòa dung dịch sau điện phân cần 800 ml dung dịch NaOH 1M. Nồng độ mol AgNO3 và thời gian điện phân là 
bao nhiêu (biết I = 20A)? 

             A. 0,8M, 3860 giây.                                    B. 1,6M, 3860 giây.              

             C. 1,6M, 360 giây.                                    D. 0,4M, 380 giây. 
Câu 9: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2M với I = 9,65A. Tính khối lượng Cu bám lên catot khi thời gian điện 

phân t1 = 200 giây, t2 = 500 giây lần lượt là: 

 A. 0,32 gam và 0,64 gam. B. 0,64 gam và 1,28 gam.    

 C. 0,64 gam và 1,32 gam.                         D. 0,32 gam và 1,28 gam. 

Câu 10: Điện phân dung dịch NaCl đến hết (có màng ngăn, điện cực trơ), cường độ dòng điện 1,61A thì hết 60 phút. 
Thêm 0,03 mol H2SO4 vào dung dịch sau điện phân thì thu được muối với khối lượng là  

             A. 4,26 gam.         B. 8,52 gam.           C. 2,13 gam.  D. 6,39 gam. 

Câu 11: Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất 100%) 300 ml dung dịch CuSO4 0,5M với cường độ dòng điện không đổi 

2,68A, trong thời gian t giờ thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X thấy xuất hiện 45,73 gam kết tủa. 

Giá trị của t là 

A. 0,10. B. 0,12.  C. 0,4.  D. 0,8. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Đại học Vinh – Nghệ An, năm 2015) 

Câu 12: Điện phân một lượng dư dung dịch MgCl2 (điện cực trơ, có màng ngăn xốp bao điện cực) với cường độ dòng 
điện 2,68A trong 2 giờ. Sau khi dừng điện phân khối lượng dung dịch giảm m gam, giả thiết nước không bay hơi, các 
chất tách ra đều khan. Giá trị của m là 

A. 8,7.         B. 18,9.        C. 7,3.       D. 13,1. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2017) 
Câu 13: Mắc nối tiếp 2 bình điện phân: bình 1 chứa dung dịch CuCl2, bình 2 chứa dung dịch Na2SO4. Khi ở bình 1 

thoát ra 3,2 gam kim loại thì ở các điện cực khác khối lượng các chất sinh ra là: 

 Bình 1 Bình 2 

Catot Anot Catot Anot  

A.  3,20 gam 3,55 gam 0,1 gam 0,8 gam 

B. 3,20 gam 3,55 gam 0,2 gam 1,6 gam 

C. 3,20 gam 7,10 gam 0,2 gam 1,6 gam 

D.  3,20 gam 7,10 gam 0,05 gam 0,8 gam 

* Mức độ vận dụng cao 

Ví dụ 7: Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ a mol/lít (điện cực trơ) đến khi thu được 1,12 lít khí (đktc) ở 

anot thì dừng lại. Cho thanh sắt dư vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,8 

gam. Giá trị của a là 

A. 0,4. B. 0,2. C. 1,8. D. 1,6. 

 

Ví dụ 8: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A, trong thời gian t 

(giờ), thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 13,5 

gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của t là 



A. 0,60.  B. 1,00.  C. 0,25.  D. 1,20. 

 

Ví dụ 9: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,45 mol AgNO3 bằng cường độ dòng điện 2,68A, trong thời gian 
t (giờ), thu được dung dịch X. Cho 33,6 gam bột Fe vào dung dịch X thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất), 
thu được 51,42 gam chất rắn Y. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của t là 

A. 1,50.       B.  2,40.         C. 1,80.        D. 1,20. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Quốc Học Huế, năm 2016) 
 

Bài tập vận dụng 

Câu 14: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 

m3 (đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi 

trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là  

 A. 54,0.        B. 75,6.  C. 67,5.                  D. 108,0. 

Câu 15: Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch 
Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 9,6 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 20,16 gam bột Fe vào Y, sau khi các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 14,88 gam kim loại. Giá trị của x là  

 A. 2,25.  B. 1,5.   C. 1,25.  D. 3,25. 

Câu 16: Điện phân điện cực trơ dung dịch có a mol Cu(NO3)2 với thời gian 2 giờ cường độ dòng điện 1,93A, thu được 
dung dịch X có màu xanh. Thêm 10,4 gam Fe vào X, phản ứng hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) 
và 8 gam hỗn hợp Y gồm 2 kim loại. Giá trị của a là 

A. 0,15.    B. 0,125.         C. 0,3.      D.  0,2. 
Câu 17: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,5 mol AgNO3 với cường độ dòng điện 3,86A, trong thời gian t 

giây, thu được dung dịch X (hiệu suất quá trình điện phân là 100%). Cho 22,4 gam bột Fe vào X, thấy thoát ra khí NO 

(sản phẩm khử duy nhất) và sau các phản ứng hoàn toàn thu được 42,2 gam chất rắn Y. Giá trị của t là 

 A. 3000. B. 2500. C. 3600. D. 5000. 

Câu 18: Điện phân 225 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 4,02A 
(hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 18,9 gam Fe vào Y, sau khi 
các phản ứng kết thúc thu được 21,75 gam rắn T và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Phát biểu nào sau đây 
sai? 

A. Chất rắn T thu được chứa 2 kim loại. 

B. Do Y có chứa HNO3 nên dung dịch sau điện phân có pH<7. 

C. Trước khi cho sắt vào, nước ở catot chưa bị điện phân. 

D. Quá trình điện phân được tiến hành trong 5600 giây. 

Câu 19: Điện phân dung dịch muối MSO4 (M là kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi. Sau thời 
gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện 
cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Khi thu được 1,8a mol khí ở anot thì vẫn chưa xuất hiện bọt khí ở catot. 

 B. Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí ở catot. 

 C. Dung dịch sau điện phân có pH<7 

 D. Tại thời điểm t giây, ion M2+ chưa bị điện phân hết. 

Câu 20: Điện phân dung dịch chứa AgNO3 điện cực trơ, với cường độ dòng điện 2A, một thời gian thu được dung 
dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,58m gam hỗn hợp bột kim 
loại và 1,12 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO, N2O có tỉ khối hơi đối với H2 là 19,2 và dung dịch Y chứa 37,8 gam 
muối. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim loại tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Thời gian điện phân 
là  

A. 23160 giây.   B. 24125 giây.    

C. 22195 giây.   D. 28950 giây. 

b. Tìm chất 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 
Ví dụ 10: Điện phân dung dịch X chứa 0,4 mol M(NO3)2 (với điện cực trơ) trong thời gian 48 phút 15 giây, thu được 

11,52 gam kim loại M tại catot và 2,016 lít khí (đktc) tại anot. Tên kim loại M và cường độ dòng điện là  

 A. Fe và 24A. B. Zn và 12A. C. Ni và 24A. D. Cu và 12A. 

 



Ví dụ 11: Điện phân nóng chảy x gam muối M tạo bởi kim loại R và halogen X, thu được 0,96 gam R ở catot và 0,896 
lít khí ở anot. Mặt khác, hoà tan x gam muối M vào nước rồi cho dung dịch trên tác dụng với AgNO3 dư thì thu được 
11,48 gam kết tủa. Công thức của muối M là 

A. CaCl2.   B. MgCl2.   C. CaBr2.     D. MgBr2. 

 
Bài tập vận dụng 

Câu 21: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là 

A. Ca.  B. Na.  C. Mg.  D. K. 

Câu 22: Điện phân một dung dịch chứa muối MCln với điện cực trơ. Khi catot thu được 44,8 gam kim loại M thì anot 
thu được 15,68 lít một khí (ở đktc). M là kim loại 
 A. Mg. B. Fe. C. Cu. D. Zn. 

Câu 23: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 
29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng lên 3,45 gam. Kim loại đó là  

A. Zn.   B. Cu.   C. Ni.   D. Sn. 
Câu 24: Điện phân 200 ml dung dịch muối nitrat kim loại M hóa trị I điện cực trơ cho đến khi bề mặt catot xuất hiện 

bọt khí thì ngừng điện phân. Để trung hòa dung dịch sau điện phân phải cần 250 ml dung dịch NaOH 0,8M. Nếu ngâm 

1 thanh Zn có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch muối nitrat trên, phản ứng xong khối lượng lá Zn tăng thêm 

30,2% so với khối lượng ban đầu. Tính nồng độ mol muối nitrat và kim loại M?            

 A. [MNO3] = 1M, Ag. B. [MNO3] = 0,1M, Ag.  

     C. [MNO3] = 2M, Na.  D. [MNO3] = 0,011M, Cu. 

Câu 25: Mắc nối tiếp hai bình điện phân: bình (1) chứa dung dịch MCl2 và bình (2) chứa dung dịch AgNO3. Sau 3 
phút 13 giây thì ở catot bình (1) thu được 1,6 gam kim loại còn ở catot bình (2) thu được 5,4 gam kim loại. Cả hai bình 
đều không thấy khí thoát ra ở catot. Kim loại M là và cường độ dòng điện đã dùng là  

A. Zn; 25A.            B. Cu; 25A.         C. Cu; 12,5A.         D. Pb; 25A.  

* Mức độ vận dụng cao 

Ví dụ 12: Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng 
điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời 
gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là : 

 A. 4,480. B. 3,920. C. 1,680. D. 4,788. 

                                                             (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2011) 
 

Bài tập vận dụng 

Câu 26: Hòa tan 2,88 gam XSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y (với điện cực trơ) trong thời 

gian t giây thì được m gam kim loại ở catot và 0,007 mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì ở catot thu 

được kim loại và tổng số mol khí (ở cả 2 bên điện cực) là 0,024 mol. Giá trị của m là  

 A. 0,784. B. 0,91. C. 0,896. D. 0,336. 

Câu 27: Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) dung dịch chứa 17 gam muối M(NO3)n trong 

thời gian t, thấy khối lượng dung dịch giảm 9,28 gam và tại catot chỉ có a gam kim loại M bám vào. Sau thời gian 2t, 

khối lượng dung dịch giảm đi 12,14 gam và tại catot thấy thoát ra 0,672 lít khí (đktc). Vậy giá trị của a là 

 A. 6,40. B. 8,64. C. 2,24. D. 6,48. 

2. Điện phân hai hay nhiều chất 
* Mức độ vận dụng 

Ví dụ minh họa 
Ví dụ 1: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với điện cực trơ và cường độ dòng 

điện bằng 5A. Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy catot sấy khô thấy tăng m gam. Giá trị của m là 

 A. 5,16. B. 1,72. C. 2,58. D. 3,44. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Viên – Hà Nội, năm 2015) 

 

Bài tập vận dụng 
Câu 1: Điện phân 200 ml dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 với cường độ dòng điện 0,804A đến khi bọt khí bắt 

đầu thoát ra ở catot thì mất 2 giờ, khi đó khối lượng catot tăng thêm 4,2 gam. Nồng độ mol của Cu(NO3)2 trong dung 

dịch X là 

 A. 0,1M. B. 0,075M. C. 0,05M. D. 0,15M. 



Câu 2: Dung dịch X có a mol AgNO3, b mol Cu(NO3)2. Điện phân dung dịch (với điện cực trơ) đến khi khí thoát ra ở 

hai điện cực bằng nhau và bằng V lít (đktc). Giá trị của V theo a, b là (hiệu suất điện phân 100%) là 

 A. 11,2(2a + b).        B. 22,4(a + 2b). C. 11,2(a + 2b).      D. 22,4(2a + b). 

Ví dụ 2: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe2(SO4)3, 0,2 mol CuSO4 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ). Khi ở 

catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị 

của V là  

     A. 3,92.   B. 5,6.   C. 8,86.   D. 4,48.  

 
Ví dụ 3: Điện phân dung dịch chứa x mol NaCl và y mol CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi nước bị điện 

phân ở 2 điện cực thì dừng lại. Thể tích khí ở anot sinh ra gấp 1,5 lần thể tích khí ở catot ở cùng điều kiện nhiệt độ 

và áp suất. Quan hệ giữa x và y là  

 A. x = 1,5y. B. y = 1,5x. C. x = 3y. D. x = 6y. 

 

Ví dụ 4: Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi 

khí thoát ra ở catot là 2,24 lít (đktc) thì ngừng điện phân. Dung dịch tạo thành hoà tan tối đa 4 gam MgO. Mối liên 

hệ giữa a và b là 

 A. 2a – 0,2 =b. B. 2a = b. C. 2a < b. D. 2a = b – 0,2. 

Ví dụ 5: Điện phân (điện cực trơ, có màng ngăn) 2 lít dung dịch gồm CuSO4 và 0,01 mol NaCl đến khi cả 2 điện cực 
đều thoát ra 448 ml khí (đktc) thì ngừng điện phân. Giả sử nước bay hơi không đáng kể trong quá trình điện phân. Giá 
trị pH dung dịch sau điện phân là 

A. 1,4. B. 1,7. C. 1,2. D. 2,0. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm 2015) 
Ví dụ 6: Điện phân có màng ngăn 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,5M và NaCl 2,5M (điện cực trơ, hiệu 

suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 7,5A trong 3860 giây, thu được dung X. X có khả năng hoà tan m 

gam Zn. Giá trị lớn nhất của m là 

 A. 9,75. B. 3,25. C. 6,5. D. 13. 

 

Ví dụ 7: Điện phân dung dịch X gồm x mol KCl và y mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp), khi nước bắt đầu 
bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân thu được dung dịch Y (làm quỳ tím hóa xanh), có khối lượng giảm 
2,755 gam so với khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết nước bay hơi không đáng kể). Trung hòa toàn bộ lượng Y 
bằng dung dịch HCl 1M thì cần 20 ml. Tỉ lệ x : y có giá trị gần nhất với 

A. 0,75.    B. 1,25.   C. 1,65.   D. 3,35.  

 

Ví dụ 8: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 0,3M và NaCl 1M (điện cực trơ màng ngăn xốp, hiệu suất 

điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 

0,5A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 9,56 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị 

của t là 

A. 27020. B. 30880. C. 34740. D. 28950. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

 

Ví dụ 9: Điện phân 200 ml dung dịch gồm CuSO4 1,25M và NaCl a mol/lít (điện cực trơ, màn ngăn xốp, hiệu suất 

điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 2A 

trong thời gian 19300 giây. Dung dịch thu được có khối lượng giảm 24,25 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a 

là 

 A. 0,75.  B. 0,50.  C. 1,00  D. 1,50. 

(Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

 

Bài tập vận dụng 
Câu 3: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm x mol KCl và x mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi catot 

bắt đầu thoát khí thì dừng lại. Khí đã thoát ra ở anot là  

 A. là Cl2 và H2.          B. chỉ có Cl2.           C. chỉ có O2.          D. là Cl2 và O2. 

Câu 4: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1M và CuSO4 0,5M bằng điện cực trơ, khi ở catot có 3,2 gam 

Cu thì ngừng điện phân. Thể tích khí thoát ra ở anot là  



 A. 0,672 lít. B. 0,84 lít.  C. 6,72 lít. D. 0,448 lít. 

Câu 5: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 100%) dung dịch chứa đồng thời 0,3 mol CuSO4 và 0,1 mol 

NaCl, kim loại thoát ra khi điện phân bám hoàn toàn vào catot. Khi ở catot khối lượng tăng lên 12,8 gam thì ở anot có 

V lít (đktc) khí thoát ra. Giá trị của V là 

 A. 2,24 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít. 

Câu 6: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuSO4 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ). Khi ở catot 

bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của V là 

 A. 4,48. B. 11,20. C. 5,60. D. 5,04. 

Câu 7: Điện phân có màng ngăn với điện cực trơ 250 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aM và NaCl 1,5M, với cường độ 

dòng điện 5A trong 96,5 phút. Dung dịch tạo thành bị giảm so với ban đầu là 17,15 gam. Giả sử nước bay hơi không 

đáng kể. Giá trị của a là 

 A. 0,4M. B. 0,3M. C. 0,5M. D. 0,6M. 

Câu 8: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp NaCl và Cu(NO3)2 đến khi dung dịch hết màu xanh thì ở anot thu 

được 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí X. Biết tỉ khối của X so với H2 là 29. Giá trị m là 

 A. 53. B. 49,3. C. 32,5. D. 30,5. 

Câu 9: Điện phân 2 lít dung dịch hỗn hợp gồm NaCl và CuSO4 đến khi H2O bị điện phân ở hai cực thì dừng lại, tại 

catot thu 1,28 gam kim loại và anot thu 0,336 lít khí (đktc). Coi thể tích dung dịch không đổi thì pH của dung dịch thu 

được là  

  A. 3.    B. 2.                          C. 12. D. 13. 

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu được dung dịch Y. Điện phân Y (có màng 
ngăn, điện cực trơ) đến khi H2O bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng điện phân. Số mol khí thoát ra ở anot 
bằng 4 lần số mol khí thoát ra từ catot. Phần trăm khối lượng của CuSO4 trong X là 

 A. 61,70%. B. 44,61%. C. 34,93%. D. 50,63%. 

(Đề minh họa lần 2 – Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, năm 2017) 
Câu 11: Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaCl và b mol CuSO4 (a < b) với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến 

khi toàn bộ lượng ion Cu2+ bị khử vừa hết thì ngừng điện phân, khối lượng dung dịch sau điện phân 

 A. giảm = 64b + 35,5a. B. tăng = 80b + 35,5a.  

 C. giảm = 80b + 27,5a. D. tăng = 64b - 35,5a. 

Câu 12: Tiến hành điện phân V lít dung dịch NaCl 1M và CuSO4 1,8M bằng điện cực trơ tới khi nước bắt đầu điện 

phân ở cả 2 cực thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Dung dịch sau phản ứng hoà tan tối đa 

8,84 gam Al2O3. Giá trị của m là 

A. 34,8. B. 34,5.  C. 34,6.  D. 34,3. 
Câu 13: Điện phân dung dịch gồm 18,8 gam Cu(NO3)2 và 29,8 gam KCl (điện cực trơ, màng ngăn). Sau một thời gian 

khối lượng dung dịch giảm 17,15 gam so với ban đầu, thể tích dung dịch là 400 ml. Nồng độ mol/lít các chất trong 

dung dịch sau điện phân là: 

A. 
3

[KCl] 0,5M; [KNO ] 0,5M; [KOH] 0,25M.    

B. 
3

[KCl] 0,25M; [KNO ] 0,25M; [KOH] 0,25M.    

C. 
3

[KCl] 0,375M; [KNO ] 0,25M; [KOH] 0,25M.    

D. 
3

[KCl] 0,25M; [KNO ] 0,5M; [KOH] 0,25M.    

 
Câu 14: Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 a mol/l và NaCl 2M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu 

suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 

1,25A trong 193 phút. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 9,195 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a 

là 

A. 0,40. B. 0,50. C. 0,45 . D. 0,60. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

Câu 15: Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 0,5M và NaCl 0,6M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 

điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 

0,5A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 4,85 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị 

của t là 

A. 17370. B. 14475. C. 13510. D. 15440. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 



Câu 16: Điện phân 400 ml (không đổi) dung dịch gồm NaCl, HCl và CuCl2 0,02M (điện cực trơ, màng ngăn xốp) với 
cường độ dòng điện bằng 1,93A. Mối liên hệ giữa thời gian điện phân và pH của dung dịch điện phân được biểu diễn 
dưới đây: 

  
 Giá trị của t trên đồ thị là 

A. 3600. B. 1200. C. 1800. D. 3000. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội, năm 2017) 

* Mức độ vận dụng cao 

Ví dụ minh họa 

Ví dụ 10: Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng 
điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,464 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng 
thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 5,824 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan 
trong dung dịch. Giá trị của a là 

 A. 0,26.  B. 0,24.  C. 0,18.  D. 0,15. 

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2014) 

 

Ví dụ 11: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 
0,2 mol CuSO4 và 0,15 mol HCl, sau một thời gian điện phân thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam 
so với khối lượng dung dịch X. Cho 15 gam bột Fe vào Y đến khi kết thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. 
Biết các khi sinh ra hòa tan không đáng kể trong nước. Giá trị của m là 

A. 8,6. B. 15,3.  C. 10,8.  D. 8,0. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Văn Trỗi – Bình Thuận, năm 2017) 

 

Ví dụ 12: Điện phân điện cực trơ màng ngăn xốp, dung dịch X chứa a gam Cu(NO3)2 và b gam NaCl đến khi có khí 
thoát ra ở cả 2 điện cực thì dừng lại, thu được dung dịch Y và 0,51 mol khí Z. Dung dịch Y hòa tan tối đa 12,6 gam Fe 
giải phóng NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch T. Dung dịch T cho kết tủa với dung dịch AgNO3. Tổng giá trị 
của (a + b) là 

A. 135,36.   B. 147,5.  C. 171,525.  D. 166,2.  

 

Ví dụ 13: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng 
ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 6,72 lít 
khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3. Giá trị của m là 

 A. 25,6.  B. 23,5   C. 51,1.  D. 50,4. 

                           (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2013) 
 

Ví dụ 14: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl cho tới khi 
nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại, thu được dung dịch X và 0,56 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch 
X có thể hoà tan tối đa 0,85 gam Al2O3. Giá trị của m là  

A. 5,5916.                B. 6,2125.                         

C.  5,5916 hoặc 7,4625.       D. 5,5916 hoặc 6,2125. 

 

Ví dụ 15: Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 
dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến khi các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, thấy khối lượng thanh sắt giảm 1,8 gam và thấy thoát ra khí NO duy nhất. Giá trị của x là 

A. 0,4.  B. 0,5.  C. 0,6.  D. 0,3. 



(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT chuyên KHTN Huế, năm học 2013 – 2014) 

Ví dụ 16: Điện phân dung dịch gồm 28,08 gam NaCl và m gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi khối 
lượng dung dịch giảm 51,60 gam thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X. Cho thanh sắt vào X, sau khi các phản 
ứng kết thúc thấy khối lượng thanh sắt giảm 6,24 gam và thu được khí NO (sản phẩm khử). m có thể nhận giá trị gần 
nhất nào sau đây? 

A. 180. B. 160. C. 170. D. 190. 

Bài tập vận dụng 
Câu 17: Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và HCl. Điện phân một nửa dung dịch X (điện cực trơ, cường độ dòng điện 

không đổi), sau một thời gian thu được 0,14 mol một khí duy nhất ở anot. Dung dịch sau điện phân phản ứng vừa đủ 

550 ml dung dịch NaOH 0,8M, thu được 1,96 gam kết tủa. Khối lượng Cu tối đa có thể hòa tan trong một nửa dung 

dịch X (giải phóng khí NO, sản phẩm khử duy nhất) là  

 A. 9,6. B. 12,8. C. 6,4. D. 19,2.  

Câu 18: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) dung dịch X chứa a mol MSO4 (M 
là kim loại) và 0,3 mol KCl trong thời gian t giây, thu được 2,24 lít khí ở anot (đktc) và dung dịch Y có khối lượng 
giảm m  gam so với khối lượng dung dịch X. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được dung dịch Z có khối 
lượng giảm 19,6 gam so với khối lượng dung dịch X. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong 
dung dịch. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Giá trị của a là 0,15. 

B. Giá trị của m là 9,8. 

C. Tại thời điểm 2t giây, chưa có bọt khí ở catot. 

D. Tại thời điểm 1,4t giây, nước chưa bị điện phân ở anot. 

Câu 19: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và 0,4 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 
không đổi) trong thời gian t giây thu được 4,48 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t thì tổng thể tích khí 
thu được ở cả 2 điện cực là 10,08 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân 100%. Giá trị của a là 

A. 0,20. B. 0,15.  C. 0,25.  D. 0,22. 

Câu 20: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện 
cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng 
thể tích là 2,24 lít (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra 
không tan trong dung dịch. Giá trị của t là 

A. 6755.  B. 772.  C. 8685.  D. 4825. 
Câu 21: Điện phân 200 ml dung dịch X chứa CuSO4 1M và NaCl 0,75M với điện cực trơ, có màng ngăn. Sau một thời 

gian, thu được dung dịch Y có khối lượng nhỏ hơn dung dịch X là 16,125 gam. Dung dịch Y trên phản ứng vừa đủ với 

m gam Al. Giá trị m là 

 A. 3,24. B. 2,25. C. 2,16. D. 1,35. 

Câu 22: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp 2 muối CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ đến khi nước bị điện 
phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Dung dịch thu được sau điện phân hoàn tan vừa đủ 1,6 gam CuO và ở anot của 
bình điện phân có 448 ml khí bay ra (đktc). Giá trị của m là : 

 A. 5,97.  B. 7,14.  C. 4,95.  D. 3,87. 

Câu 23: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,05 mol CuSO4 bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực 
trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,352 lít 
(đktc) và dung dịch X. Dung dịch X hoà tan được tối đa 2,04 gam Al2O3. Giả sử hiệu xuất điện phân là 100%, các khí 
sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là 

A. 9408.               B. 7720.                   C. 9650.                        D. 8685. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016) 

Câu 24: Cho m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl vào nước thu được dung dịch X. Điện phân X với điện cực trơ, màng 
ngăn xốp, đến khi trên catot thu được 4,48 lít khí ở (đktc) thì ngừng điện phân. Khi đó thu được dung dịch Y và trên 
anot thu được 6,72 lít khí ở (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 10,2 gam Al2O3. Giá trị lớn nhất của m là 

A. 53,25. B. 61,85. C. 57,55. D. 77,25. 

------------(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An, năm 2015) 

Câu 25: Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol Cu(NO3)2 và 0,12 
mol HCl trong thời gian t giờ với cường độ dòng điện không đổi 2,68A thì ở anot thoát ra 0,672 lít khí (đktc) và thu 

được dung dịch X. Dung dịch X hòa tan tối đa m gam bột sắt (sản phẩm khử của NO 3
  là khí NO duy nhất). Giá trị của 

t và m lần lượt là 

A. 0,6 và 10,08. B. 0,6 và 8,96. C. 0,6 và 9,24. D. 0,5 và 8,96. 



Câu 26: Cho 7,76 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu 
Fe Cu

(n : n 7: 6)  tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol HNO3, thu 

được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Tiến hành điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, 
cường độ dòng điện không đổi I = 9,65A trong thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng 4,96 gam (kim loại sinh ra 
bám hết vào catot). Giá trị của t là  

A. 2602.   B. 2337.   C. 2400.   D. 2000.  

Câu 27: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X chứa CuSO4 và NaCl (có tỉ lệ mol tương ứng 3:2) 
bằng dòng điện một chiều có cường độ 5A, sau thời gian t giờ thu được dung dịch Y chứa hai chất tan và thấy khối 
lượng dung dịch Y giảm 33,1 gam so với khối lượng của dung dịch X. Dung dịch Y hòa tan tối đa 3,6 gam Al. Giả sử 
khí sinh ra trong quá trình điện phân thoát hết ra khỏi dung dịch. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 4,5. B. 6. C. 5,36.  D. 6,66. 
 

D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Câu 1: Sau một thời gian điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, khối lượng dung dịch giảm 4 gam. Để 

làm kết tủa hết ion Cu2+ còn lại trong dung dịch sau khi điện phân cần dùng 50 ml dung dịch H2S 0,5M. Nồng độ mol/l 

của dung dịch CuSO4 trước lúc điện phân là 

A. 0,375M. B. 0,750M. C. 0,420M. D. 0,735M 

Câu 2: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 (dung dịch X) với điện cực trơ sau thời gian ngừng điện phân thì thấy khối 

lượng X giảm. Dung dịch sau điện phân tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch BaCl2 0,3M tạo kết tủa trắng. Cho biết 

khối lượng riêng dung dịch CuSO4 là 1,25g/ml; sau điện phân lượng H2O bay hơi không đáng kể. Nồng độ mol/lít và 

nồng độ % dung dich CuSO4 trước điện phân là 

A. 0,35M, 8%. B. 0,75M, 9,6%. C. 0,52, 10%. D. 0,49M, 12%. 

Câu 3: Có hai bình điện phân mắc nối tiếp nhau. Bình 1 chứa dung dịch CuCl2, bình 2 chứa dung dịch AgNO3. Tiến 

hành điện phân với điện cực trơ, kết thúc điện phân thấy catot của bình 1 tăng lên 1,6 gam. Khối lượng catot của bình 

2 tăng lên là 

A. 2,52 gam. B. 10,80 gam. C. 3,24 gam. D. 5,40 gam. 

Câu 4: Dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,4 mol KCl. Điện phân dung dịch X (màng ngăn, điện cực trơ) đến khi có 

17,4 gam chất được giải phóng ở anot thì cũng thoát ra 2,24 lít khí ở catot (đktc). Giá trị của a là 

A. 0,1. B. 0,2. C. 0,3. D. 0,4. 

Câu 5: Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khí khối 

lượng dung dịch giảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Tất cả các chất 

tan trong dung dịch sau điện phân là 

A. KNO3, HNO3 và Cu(NO3)2. B. KNO3 và KOH. 

C. KNO3 và Cu(NO3)2. D. KNO3, KCl và KOH. 

Câu 6: Dung dịch X chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl. Thực hiện điện phân dung dịch X cho đến khi nước bắt 

đầu điện phân ở cả 2 điện cực thì dừng lại, khi đó ở anot thoát ra 4,48 lít khí (đktc). Dung dịch sau điện phân có thể 

hòa tan tối đa 2,7 gam Al. Giá trị lớn nhất của m là 

A. 47,4. B. 58,625. C. 55,4. D. 34,625. 

Câu 7: Điện phân (có màng ngăn, điện cực trơ) 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm KCl và CuSO4 đến khi H2O bị điện phân 

ở cả hai điện cực thì dừng lại, tại catot thu được 0,64 gam kim loại và anot thu được 0,168 lít khí (đktc). Coi thể tích 

dung dịch không đổi thì pH của dung dịch thu được bằng 

A. 2,3. B. 1,7. C. 2,0. D. 2,6. 

Câu 8: Điện phân 500 ml dung dịch X gồm NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,3M (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi 

khối lượng dung dịch giảm 15,1 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Khối lượng 

kim loại thoát ra ở catot (gam) là 

A. 7,68. B. 6,40. C. 15,10. D. 9,60. 

Câu 9: Hòa tan 50 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M thu được dung dịch X. Đem điện phân 

dung dịch X (các điện cực trơ) với cường độ dòng điện 1,34A trong 4 giờ. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot và thể 

tích khí thoát ra ở anot (ở đktc) lần lượt là (Biết hiệu suất điện phân là 100%) 

A. 6,4 gam và 1,792 lít. B. 10,8 gam và 1,344 lít. 

C. 6,4 gam và 2,016 lít. D. 9,6 gam và 1,792 lít. 

Câu 10: Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3, 0,1 mol CuCl2 và 0,15 mol HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) với 

cường độ dòng điện 1,34A trong 12 giờ. Khi dừng điện phân khối lượng catot đã tăng 



A. 7,8 gam. B. 6,4 gam. C. 9,2 gam. D. 11,2 gam. 

Câu 11: Điện phân có màng ngăn với điện cực trơ 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 xM và NaCl 1M với cường 

độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Sau khi ngừng điện phân thấy khối lượng dung dịch tạo thành bị giảm so với ban 

đầu là 10,4 gam. Giá trị của x là 

A. 0,2. B. 0,1. C. 0,129. D. 0,125. 

Câu 12: Điện phân 400 ml dung dịch chứa 2 muối KCl và CuCl2 với điện cực trơ và màng ngăn cho đến khi ở anot 

thoát ra 3,36 lít khí (đktc) thì ngừng điện phân. Để trung hòa dung dich sau điện phân cần 100 ml dung dịch HNO3 

1M. Dung dịch sau khi trung hòa tác dụng với AgNO3 dư sinh ra 2,87 gam kết tủa trắng. Nồng độ mol của mỗi muối 

trong dung dịch trước điện phân là 

A. [CuCl2] = 0,25M, [KCl] = 0,03M. B. [CuCl2] = 0,25M, [KCl] = 0,3M. 

C. [CuCl2] = 0,25M, [KCl] = 3M. D. [CuCl2] = 2,5M, [KCl] = 0,3M. 

Câu 13: *Hòa tan 2,88 gam XSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y (với điện cực trơ) trong 

thời gian t giây thì được m gam kim loại ở catot và 0,007 mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì ở catot 

thu được kim loại và tổng số mol khí (ở cả 2 bên điện cực) là 0,024 mol. Giá trị của m là 

A. 0,91. B. 0,784. C. 0,896. D. 0,336. 

Câu 14: Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 

giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là 

A. NiSO4. B. ZnSO4. C. CuSO4. D. MgSO4. 

Câu 15: Điện phân nóng chảy a gam muối M tạo bởi kim loại R và halogen X, thu được 0,96 gam R ở catot và 0,896 

lít khí ở anot. Mặt khác, hoà tan a gam muối M vào nước rồi cho dung dịch trên tác dụng với AgNO3 dư thì được 

11,48 gam kết tủa. X là halogen nào? 

A. F. B. Cl. C. Br. D. I. 

Câu 16: *Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,15 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng 

điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,24 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian là 2t thì tổng thể tích khí thu 

được ở 2 điện cực là 4,76 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá 

trị của a là 

A. 0,25. B. 0,3. C. 0,15. D. 0,2. 

Câu 17: Điện phân dung dịch X chứa 0,04 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol CuSO4 trong 4632 giây với dòng điện một 

chiều có cường độ 2,5A. Biết hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng dung dịch giảm sau điện phân là 

A. 2,24 gam. B. 2,26 gam. C. 1,42 gam. D. 2,80 gam. 

Câu 18: Điện phân (điện cực trơ, có màng ngăn) 200 ml dung dịch gồm CuSO4 và 0,01 mol NaCl đến khi cả 2 điện 

cực đều thoát ra 448 ml khí (đktc) thì ngừng điện phân. Giả sử nước bay hơi không đáng kể trong quá trình điện phân. 

Giá trị pH dung dịch sau điện phân là 

A. 2,0. B. 1,4. C. 1,7. D. 1. 

Câu 19: *Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A 

(hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi 

các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t 

là 

A. 0.8. B. 0,3. C. 1,2. D. 1,0. 

Câu 20: Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 3,2 gam kim loại thì dừng điện phân. 

Dung dịch sau điện phân có thể tích là 1000 ml. pH của dung dịch sau điện phân và thể tích khí (đktc) thu được ở anot 

là 

A. 1; 3,36 lít. B. 2; 0,56 lít. C. 1; 0,56 lít. D. 3; 2,24 lít. 

Câu 21: Điện phân dung dịch chứa 12 gam Fe2(SO4)3 và 6,75 gam CuCl2 với điện cực trơ, cường độ dòng điện 1,34A 

trong thời gian 168 phút. Khối lượng kim loại bám vào catot và thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot là 

A. 2,56 gam và 1,344 lít. B. 5,12 gam và 2,464 lít. 

C. 3,2 gam và 1,344 lít. D. 3,2 gam và 2,464 lít. 

Câu 22: Tiến hành điện phân hoàn toàn dung dịch X chứa 200 ml dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được 56 gam 

hỗn hợp kim loại ở catot và 4,48 lít khí ở anot (đktc). Nồng độ mol AgNO3 và Cu(NO3)2 trong X lần lượt là 

A. 2M và 1M. B. 1M và 2M. C. 2M và 4M. D. 4M và 2M. 



Câu 23: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ) V lít dung dịch CuCl2 0,5M. Khi dừng điện phân thu được dung dịch 

X và 1,68 lít khí Cl2 (đktc) duy nhất ở anot. Toàn bộ dung dịch X tác dụng vừa đủ với 12,6 gam Fe. Giá trị của V là 

A. 0,80. B. 0,60. C. 0,15. D. 0,45. 

Câu 24: *Điện phân (với điện cực trơ) 300 ml dung dịch Cu(NO3)2 nồng độ a mol/l, sau một thời gian thu được dung 

dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 72 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 67,2  gam bột sắt vào Y, sau khi 

các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 31,2  gam hỗn hợp kim loại. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của 
3

NO  . 

Giá trị của a là 

A. 3,90. B. 4,05. C. 3,75. D. 3,60. 

Câu 25: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,1M cho đến khi vừa bắt đầu sủi bọt bên catot thì ngừng điện phân. pH 

của dung dịch sau điện phân (hiệu suất 100%, thể tích dung dịch được xem như không đổi) là 

A. pH = 1,0. B. pH = 0,7. C. pH = 1,3. D. pH = 2,0. 

Câu 26: Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuCl2 thu được 1,12 lít khí X (ở đktc). Ngâm đinh sắt vào 

dung dịch sau điện phân, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol của 

CuCl2 ban đầu là 

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

Câu 27: *Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) sau một thời 

gian thu được dung dịch X, khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam so với trước điện phân. Cho thanh sắt vào X đến khi 

các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thành sắt giảm 2,6 gam và thoát ra khí NO duy nhất. Giá trị của x là 

A. 0,3. B. 0,4. C. 0,2. D. 0,5. 

Câu 28: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1M và CuSO4 0,5M bằng điện cực trơ. Khi ở catot có 3,2 

gam Cu thì thể tích khí thoát ra ở anot là 

A. 6,72 lít. B. 0,448 lít. C. 0,84 lít. D. 0,672 lít. 

Câu 29: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,5M bằng điện cực trơ. Khi ở catot có 3,2 

gam Cu thì thể tích khí thoát ra ở anot là 

A. 0,448 lít. B. 6,72 lít. C. 1,12 lít. D. 0,672 lít. 

Câu 30: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là 

0,402A. Nồng độ mol/l các chất có trong dung dịch sau điện phân là (giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng 

kể) 

A. HNO3 0,3M. B. AgNO3 0,1M. 

C. AgNO3 0,15M và HNO3 0,25M. D. AgNO3 0,1M và HNO3 0,3M. 

Câu 31: Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 0,75M và Fe2(SO4)3 0,3M trong bình điện phân với điện cực trơ, 

cường độ dòng điện 5A trong 48 phút 15 giây thì dừng điện phân. Dung dịch sau điện phân gồm những chất nào? 

A. Fe2(SO4)3 và H2SO4. B. CuSO4, H2SO4 và Fe2(SO4)3. 

C. CuSO4, FeSO4 và H2SO4. D. FeSO4 và H2SO4. 

Câu 32: Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu 

suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hoà 

tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là 

A. 4,05. B. 2,70. C. 1,35. D. 5,40. 

Câu 33: Điện phân 200 ml dung dịch Y gồm KCl 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với cường độ dòng điện 5A trong thời gian 

1158 giây, điện cực trơ, màng ngăn xốp. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Độ giảm khối lượng của dung dịch sau 

khi điện phân là 

A. 2,95 gam. B. 2,31 gam. C. 1,67 gam. D. 3,59 gam. 

Câu 34: Điện phân có màng ngăn với điện cực trơ 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 aM và NaCl 1M, với cường 

độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch tạo thành bị giảm so với ban đầu là 10,4 gam. Khối lượng gần nhất của 

đồng thu được trong thời gian trên là 

A. 3,212 gam. B. 3,072 gam. C. 6,398 gam. D. 6,289 gam. 

Câu 35: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ và cường độ dòng điện 1A. Khi thấy ở catot bắt đầu có 

bọt khí thoát ra thì dừng điện phân. Để trung hòa dung dịch thu được sau khi điện phân cần dùng 100 ml dung dịch 

NaOH 0,1M. Thời gian điện phân và nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là 

A. 1930 giây và 0,05M. B. 1930 giây và 0,025M. 

C. 965 giây và 0,025M. D. 965 giây và 0,05M. 



Câu 36: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 

2A. Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân là 

A. 2,240 lít. B. 2,912 lít. C. 1,792 lít. D. 1,344 lít. 

Câu 37: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 nồng độ 0,5M với điện cực trơ một thời gian thì thấy khối lượng catot 

tăng 1 gam. Nếu dùng dòng điện một chiều có cường độ 1A, thì thời gian điện phân tối thiểu là 

A. 0,65 giờ. B. 40 phút 15 giây. C. 50 phút 16 giây. D. 0,45 giờ. 

Câu 38: Điện phân nóng chảy a gam một muối X tạo bởi kim loại M và một halogen thu được 0,896 lít khí nguyên 

chất (đktc). Cũng a gam X trên nếu hòa tan vào 100 ml dung dịch HCl 1M rồi cho tác dụng với AgNO3 dư thì thu 

được 25,83 gam kết tủa. Tên của halogen đó là 

A. Brom. B. Iot. C. Flo. D. Clo. 

Câu 39: Điện phân 100 ml hỗn hợp dung dịch gồm Fe(NO3)3 1M, Cu(NO3)2 1M và HCl 2M với điện cực trơ có màng 

ngăn xốp cường độ dòng điện là 5A trong 2 giờ 40 phút 50 giây. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Độ giảm khối 

lượng của dung dịch sau khi điện phân là 

A. 15,9 gam. B. 13,5 gam. C. 16,3 gam. D. 16,1 gam. 

Câu 40: Điện phân (điện cực trơ, cường độ dòng điện 0,402A trong 4 giờ) dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và 

AgNO3 thì màu xanh của dung dịch vừa hết. Pha loãng dung dịch sau điện phân tới 6 lít được dung dịch X, pH của 

dung dịch X là 

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

Câu 41: Người ta điều chế H2 và O2 bằng phương pháp điện phân dung dịch NaOH với điện cực trơ, cường độ dòng 

điện 0,67A trong thời gian 40 giờ. Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng 100 gam và nồng độ NaOH là 6%. 

Nồng độ dung dịch NaOH trước điện phân là (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể) 

A. 5,50%. B. 3,16%. C. 6,00%. D. 5,08%. 

Câu 42: *Tiến hành điện phân với điện cực trơ và màng ngăn xốp một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và 

NaCl cho đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Ở anot thu được 0,896 lít khí (đkc). 

Dung dịch sau khi điện phân có thể hòa tan tối đa 3,2 gam CuO. Giá trị của m là 

A. 11,94. B. 9,60. C. 5,97. D. 6,40. 

Câu 43: Có hai bình điện phân mắc nối tiếp: Bình 1 chứa 100 ml dung dịch CuSO4 0,1M; Bình 2 chứa 100 ml dung 

dịch NaCl 0,1M tiến hành điện phân có màng ngăn cho tới khi ở bình hai tạo ra dung dịch có pH = 13 thì ngưng điện 

phân. Giả sử thể tích dung dịch ở hai bình không đổi. Nồng độ mol của Cu2+ trong dung dịch bình 1 sau điện phân là 

A. 0,08M. B. 0,05M. C. 0,10M. D. 0,04M. 

Câu 44: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với cường độ dòng điện là 1,93A tới khi catot bắt đầu có bọt khí thoát ra 

thì dừng lại, cần thời gian là 250 giây. Thể tích khí thu được ở anot (đktc) là 

A. 28 ml. B. 280 ml. C. 0,28 ml. D. 56 ml. 

Câu 45: *Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl và 0,15 mol Cu(NO3)2 bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với 

cường độ dòng điện không đổi 5A trong thời gian 6562 giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 

15,11 gam. Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam bột Fe, phản ứng tạo ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất 

của N+5). Giá trị m là 

A. 2,80. B. 4,20. C. 3,36. D. 5,04. 

Câu 46: Tiến hành điện phân (với điện cực Pt) 200 gam dung dịch NaOH 10% đến khi dung dịch NaOH trong bình có 

nồng độ 25% thì ngừng điện phân. Thể tích khí (ở đktc) thoát ra ở anot và catot lần lượt là 

A. 149,3 lít và 74,7 lít. B. 156,8 lít và 78,4 lít. 

C. 74,7 lít và 149,3 lít. D. 78,4 lít và 156,8 lít. 

Câu 47: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với điện cực trơ, cường độ dòng điện 

5A. Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy catot sấy khô thấy tăng m gam. Giá trị của m là 

A. 2,16. B. 2,81. C. 3,44. D. 1,08. 

Câu 48: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với cường độ dòng điện là 1,93A tới khi catot bắt đầu có bọt khí thoát ra 

thì dừng lại, cần thời gian là 250 giây. Thể tích khí thu được ở anot (đktc) là 

A. 28 ml. B. 56 ml. C. 280 ml. D. 0,28 ml. 

Câu 49: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2M và AgNO3 0,1M với cường dòng điện 3,86A trong thời gian t giây 

thì thu được một khối lượng kim loại bám bên catot là 1,72 gam. Giá trị của t là 

A. 250. B. 750. C. 500. D.  1000. 



Câu 50: *Điện phân nóng chảy Al2O3 với các điện cực bằng than chì, thu được m kilogam Al ở catot và 89,6 m3 (đktc) 

hỗn hợp khí X ở anot. Tỉ khối của X so với H2 bằng 16,7. Cho 1,12 lít X (đktc) phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, 

thu được 1,5 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

A. 115,2. B. 104,4. C. 82,8. D. 144,0. 

Câu 51: *Điện phân (với điện cực trơ và màng ngăn) dung dịch chứa 0,05 mol CuSO4 và x mol KCl bằng dòng điện 

có cường độ 5A, sau một thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 9,475 gam. Dung dịch thu được tác dụng với Al 

dư, phản ứng giải phóng 1,68 lít khí H2 (đktc). Thời gian đã điện phân là 

A. 2895 giây. B. 3860 giây. C. 5790 giây. D. 4825 giây. 

Câu 52: Điện phân (điện cực trơ) 200 ml một dung dịch chứa 2 muối là Cu(NO3)2, AgNO3 với cường độ dòng điện là 

0,804A đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở cực âm thì mất thời gian là 2 giờ, khi đó khối lượng của cực âm tăng thêm 

4,2 gam. Nồng độ mol của AgNO3 trong dung dịch ban đầu là 

A. 0,075M. B. 0,1M. C. 0,05M. D. 0,15M. 

Câu 53: *Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3 với cường độ dòng điện 2,68A, trong thời gian t 

(giờ) thu được dung dịch X (hiệu suất điện phân 100%). Cho 16,8 gam bột Fe vào dung dịch X thấy thoát ra khí NO 

(sản phẩm khử duy nhất) và sau các phản ứng hoàn toàn thu được 22,7 gam chất rắn. Giá trị của t là 

A. 0,50. B. 1.00. C. 2,00. D. 0,25. 

Câu 54: Điện phân hoàn toàn dung dịch hỗn hợp gồm a mol Cu(NO3)2 và b mol NaCl với điện cực trơ, màng ngăn 

xốp. Để dung dịch thu được sau khi điện phân có khả năng phản ứng với Al2O3 thì 

A. b > 2a. B. b < 2a hoặc b > 2a. C. b = 2a. D. b < 2a. 

Câu 55: Điện phân (có màng ngăn với điện cực trơ, hiệu suất 100%) 250 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aM và NaCl 

1,5M với cường độ dòng điện 5A trong 96,5 phút. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm so với ban đầu là 

17,15 gam. Giá trị của a là 

A. 0,4. B. 0,474. C. 0,5. D. 0,6. 

Câu 56: *Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và KCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng 

ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí 

(đktc) ở anot. Hòa tan 4,59 gam Al2O3 trong dung dịch X thu được dung dịch Y. Cho dung dịch KHSO4 0,5M vào Y 

thì khi hết 100 ml hoặc 500 ml dung dịch KHSO4 đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 53,8. B. 77,8. C. 38,9. D. 54,6. 

Câu 57: Điện phân với điện cực trơ màng ngăn xốp dung dịch chứa 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl đến khi catot 

bắt đầu thoát khí thì dừng lại. Thể tích khí (đktc) thu được ở anot là 

A. 1,792. B. 0,896. C. 0,448. D. 1,344. 

Câu 58: *Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp 

với cường độ dòng điện không đổi 5A trong thời gian 8492 giây thì dừng điện phân, ở anot thoát ra 3,36 lít khí 

(đktc). Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử 

duy nhất của N+5) và 0,8m gam rắn không tan. Giá trị của m là 

A. 29,4. B. 25,2. C. 16,8. D. 19,6. 

Câu 59: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp 2 muối CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, có màng ngăn đến khi 

nước bị điện phân ở cả 2 điện cực thì ngừng điện phân. Dung dịch sau điện phân hoà tan vừa đủ 1,16 gam Fe3O4 và ở 

anot của bình điện phân có 448 ml khí thoát ra (đktc). Khối lượng dung dịch giảm sau khi điện phân là 

A. 7,10. B. 8,60. C. 2,95. D. 1,03. 

Câu 60: Điện phân 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,01M, CuSO4 0,01M và NaCl 0,02M với điện cực trơ, màng 

ngăn xốp. Khi ở anot thu được 0,336 lít khí (đktc) thì dừng điện phân. Dung dịch sau điện phân có 

A. pH=6. B. pH=7. C. pH=8. D. pH=5. 

Câu 61: Điện phân dung dịch (với điện cực bằng than chì) chứa 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2 đến khi nước bị 

điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Sau điện phân thu được 100 ml dung dịch có pH = 0,3. Giá trị gần nhất với x 

là 

A. 0,100. B. 0,130. C. 0,103. D. 0,124. 

Câu 62: Điện phân 100 ml dung dịch X chứa AgNO3 0,2M; Cu(NO3)2 0,1M với cường độ dòng điện 1,34A trong 72 

phút. Số gam kim loại thu được ở catot sau điện phân là 

A. 2,48. B. 3,45. C. 3,775. D. 2,80. 



Câu 63: *Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng 

điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời 

gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là 

A. 4,480. B. 1,680. C. 3,920. D. 4,788. 

Câu 64: *Điện phân 200 ml dung dịch X có chứa Cu(NO3)2 x mol/l và NaCl 0,06 mol/l với cường độ dòng điện 2A. 

Nếu điện phân trong thời gian t giây ở anot thu được 0,448 lít khí. Nếu điện phân trong thời gian 2t giây thì thể tích 

thu được ở 2 điện cực là 1,232 lít. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của x là 

A. 0,15. B. 0,20. C. 0,10. D. 0,25. 

Câu 65: Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 20,55 gam kim loại và ở anot có 3,36 lít 

khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là 

A. BaCl2. B. NaCl. C. CaCl2. D. KCl. 

Câu 66: Điện phân 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl3 0,4M và CuCl2 0,5M với điện cực trơ. Khi ở anot thoát ra 

8,96 lít khí (đktc) thì khối lượng kim loại thu được ở catot là 

A. 21,60 gam. B. 18,60 gam. C. 18,80 gam. D. 27,84 gam. 

Câu 67: Tiến hành điện phân (có màng ngăn xốp) dung dịch X chứa hỗn hợp gồm 0,73 gam HCl và 2,925 gam NaCl 

với cường độ dòng điện là 1,93A trong thời gian 50 phút thu được dung dịch Y. Nếu cho quỳ tím vào dung dịch X và 

Y thì thấy: 

A. X làm đỏ quỳ tím, Y làm xanh quỳ tím. 

B. X làm đỏ quỳ tím, Y làm xanh quỳ tím. 

C. X làm đỏ quỳ tím, Y làm đỏ quỳ tím. 

D.  X làm đỏ quỳ tím, Y không làm đổi màu quỳ tím. 

Câu 68: Có 2 bình điện phân mắc nối tiếp bình 1 chứa CuCl2, bình 2 chứa AgNO3. Khi ở anot của bình 1 thoát ra 22,4 

lít một khí duy nhất thì ở anot của bình 2 thoát ra bao nhiêu lít khí (Biết các thể tích đo ở cùng điều kiện)? 

A. 44,8 lít. B. 33,6 lít. C. 22,4 lít. D. 11,2 lít. 

Câu 69: Điện phân nóng chảy a gam một muối X tạo bởi kim loại M và một halogen, thu được 0,224 lít khí nguyên 

chất (đktc). Cũng a gam X trên nếu hòa tan vào 100 ml dung dịch HCl 0,5M rồi cho tác dụng với AgNO3 dư, thu được 

10,935 gam kết tủa. Tên của halogen đó là 

A. Clo. B. Flo. C. Iot. D. Brom. 

Câu 70: Điện phân dung dịch X chứa 0,1 mol FeCl3 và 0,1 mol CuSO4 (với điện cực trơ, có màng ngăn) trong khoãng 

thời gian 2412,5 giây với cường độ dòng điện không đổi 10A. Biết hiệu suất điện phân đạt 100%, khí sinh ra không 

tan trong dung dịch. Khối lượng của dung dịch sau điện phân so với khối lượng dung dịch X là 

A. giảm 13,542 gam. B. giảm 13,675 gam. C. giảm 15,275 gam. D. giảm 16,208 gam. 

Câu 71: Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu 

suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 7720 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hòa 

tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là 

A. 8,10. B. 2,70. C. 6,75. D. 5,40. 

Câu 72: Điện phân dung dịch X có chứa đồng thời 0,15 mol CuSO4 và 0,1 mol KCl đến khi khối lượng dung dịch X 

giảm đi 10,75 gam thì ở anot thu được hỗn hợp khí Y. Tính tỉ khối hơi của Y so với H2. 

A. 22. B. 27. C. 29. D. 25. 

Câu 73: Cho một dòng điện có cường độ dòng điện không đổi đi qua 2 bình điện phân mắc nối tiếp, bình 1 chứa 100 

ml dung dịch CuSO4 0,01M, bình 2 chứa 100 ml dung dịch AgNO3 0,01M. Biết rằng sau thời gian điện phân 500 giây 

thì bên bình 2 xuất hiện khí bên catot. Cường độ I, khối lượng Cu bám bên catot và thể tích khí (đktc) xuất hiện bên 

anot của bình 1 là: 

A. 0,193A; 0,032 gam Cu; 22,4 ml O2. B. 0,193A; 0,032 gam Cu; 11,2 ml O2. 

C. 0,193A; 0,032 gam Cu; 5,6 ml O2. D. 0,386A; 0,64 gam Cu; 22,4 ml O2. 

Câu 74: Điện phân 200 ml dung dịch muối nitrat kim loại M hóa trị I điện cực trơ cho đến khi bề mặt catot xuất hiện 

bọt khí thì ngừng điện phân. Để trung hòa dung dịch sau điện phân phải cần 250 ml dung dịch NaOH 0,8M. Nếu ngâm 

1 thanh Zn có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch muối nitrat trên, phản ứng xong khối lượng lá Zn tăng thêm 

30,2% so với khối lượng ban đầu. Tính nồng độ mol muối nitrat và kim loại M? 

A. [MNO3]=0,1M, Ag. B. [MNO3]=1M, Ag. 

C. [MNO3]=2M, Na. D. [MNO3]=0,011M, Cu. 



Câu 75: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaCl 0,5M và Cu(NO3)2 0,75M (điện cực trơ, có màng ngăn) đến 

khi khối lượng dung dịch giảm 11,65 gam thì dừng lại. Dung dịch thu được sau điện phân chứa các chất tan là 

A. NaNO3, NaCl và Cu(NO3)2. B. NaCl và Cu(NO3)2. 

C. NaNO3 và Cu(NO3)2. D. NaNO3, HNO3 và Cu(NO3)2. 

Câu 76: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aMvà NaCl 0,5M bằng dòng điện có cường độ không đổi 4A 

(điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y có pH=1 (Biết hiệu 

suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch, thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể). Giá trị 

của t là 

A. 2895. B. 5790. C. 3377,5. D. 4825. 

Câu 77: Điện phân (với điện cực trơ, có màng ngăn) m gam dung dịch chứa 0,1 mol FeCl3 và 0,15 mol HCl với cường 

độ dòng điện không đổi 1,92A. sau thời gian t giờ thì dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng (m-5,156)gam. 

Biết trong quá trình điện phân nước bay hơi không đáng kể. Giá trị gần nhất của t là 

A. 2,5. B. 2,0. C. 3,0. D. 1,5. 

Câu 78: Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch 

Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bột Fe vào Y, sau khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. Giá trị của x là 

A. 3,25. B. 2,25. C. 1,5. D. 1,25. 

 

 

 
 

 




