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BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT 
 
B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG 

I. Tính lượng chất trong phản ứng 

1. Kim loại tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung 
dịch HCl, thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Giá trị của V là 

A. 1,12.  B. 3,36.  C. 2,24.  D. 4,48. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hoàng Hoa Thám, năm 2017) 

Ví dụ 2: Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, 
thu được 4,48 lít H2 (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Giá trị của m là 

     A. 8,5. B. 18,0.  C. 15,0. D. 16,0. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo Vĩnh Phúc, năm 2017) 

Ví dụ 3: Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit 
tăng thêm 7 gam. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu là: 

A. 1,2 gam và 6,6 gam.  B. 5,4 gam và 2,4 gam.  

C. 1,7 gam và 3,1 gam.  D. 2,7 gam và 5,1 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nông Cống I – Thanh Hóa, năm 2017) 

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), kết thúc phản ứng thu được 2,24 lít khí 
H2 (đktc). Khối lượng của Fe trong 2m gam X là  

 A. 4.48.                  B. 11,2.                           C. 16,8.            D. 1,12. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phương Sơn – Bắc Giang, năm 2017) 

Câu 2: Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn 
toàn thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 

A. 25,4.  B. 31,8.  C. 24,7.  D. 18,3. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Tiểu La – Quảng Nam, năm 2017) 

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 10,08 lít khí 
(đkc). Biết Fe chiếm 60,87% về khối lượng. Giá trị m là 

     A. 13,8. B. 9,6. C. 6,9. D. 18,3. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2017) 

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn Fe vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, thu được 4,48 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch trong 
điều kiện không có oxi thu được 55,6 gam muối với hiệu suất 100%. Công thức phân tử của muối là  

A. FeSO4.    B. Fe2(SO4)3.     

C.  FeSO4.9H2O.   D. FeSO4.7H2O. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Ví dụ 4: Hòa tan hết 10 gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn và Al bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu dung dịch Y và 7,84 lít 
H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu bao nhiêu gam muối sunfat khan? 

 A. 43,6.  B. 45,6.  C. 47,6.  D. 49,6. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nội Trú – Bình Thuận, năm 2017) 

 

Ví dụ 5: Hòa tan hết 11,61 gam hỗn hợp bột kim loại Mg, Al, Zn, Fe bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp axit HCl 1,5M 
và H2SO4 0,45M (loãng), thu được dung dịch X và 13,44 lít khí H2 (đktc). Cho rằng các axit phản ứng đồng thời với 
các kim loại. Tổng khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là 

A. 38,935 gam.    B. 59,835 gam.   C. 38,395 gam.    D. 40,935 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lê Lợi – Thanh Hóa, năm 2016) 

 

Ví dụ 6: Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10%, thu được dung dịch 
Y và 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của dung dịch Y là 
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 A. 152 gam. B. 146,7 gam.  C. 175,2 gam. D. 151,9 gam.  

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

 

Ví dụ 7: Cho 8 gam Ca tan hoàn toàn trong 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 2M và H2SO4 0,75M, thu được khí H2 và 
dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. m = 25,95.       B. 25,95 < m < 27,2.  

C. 22,2 ≤ m ≤ 27,2.        D.  22,2 ≤ m ≤ 25,95. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc, năm 2016) 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 5: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và dung dịch H2SO4 0,5M, 

thu được 5,32 lít H2 (đktc); dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là 

A. 7.  B. 1. C. 2. D. 6. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lương Thế Vinh – Bình Thuận, năm 2017) 

Câu 6: Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được m  gam muối trung 
hòa và 8,96 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là 

A. 42,6. B. 70,8.  C. 50,3.  D. 51,1. 
(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

Câu 7: Hòa tan 9,14 gam hỗn hợp Cu, Mg và Al bằng dung dịch HCl vừa đủ, thu được 7,84 lít khí X (đktc), dung dịch 
Z và 2,54 gam chất rắn Y. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn dung dịch Z thu được khối lượng muối khan là  

A. 19,025 gam.     B. 31,45 gam. C. 33,99 gam. D. 56,3 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Câu 8: Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp Mg, Al bằng 500 ml dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 loãng 0,28M, thu được 
dung dịch X và 8,736 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được khối lượng muối là 

A. 25,95 gam.   B. 38,93 gam.    C. 103,85 gam.   D. 77,86 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, năm 2017) 

Câu 9: Cho 16,05 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn tác dụng hết với lượng vừa đủ dung dịch HCl 1M, giải phóng 
10,08 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cũng cho 16,05 gam hỗn hợp X như trên phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch hỗn 
hợp HCl 1M và H2SO4 0,25M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m gam là  

A. 59,250. B. 51,750.    C. 58,890.    D. 53,625. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phan Thiết – Bình Thuận, năm 2017) 

Câu 10: Hòa tan 8,4 gam Fe vào 500 ml dung dịch X gồm HCl 0,2M và H
2
SO

4 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau 

phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? 

A. 18,75 gam. B. 16,75 gam. C. 19,55 gam.  D. 13,95 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh, năm 2017) 

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng x gam dung dịch H2SO4 9,8% (loãng, vừa đủ), 
thu được dung dịch chứa (m+12) gam muối sunfat khan. Giá trị của x là  

A. 12,25.      B. 125.   C. 375.       D. 250. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Câu 12: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít 

khí H2 (đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là 

A. 88,20 gam. B. 97,80 gam. C. 101,68 gam. D. 101,48 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lương Thế Vinh – Bình Thuận, năm 2017) 

Câu 13: Hòa tan hết 10,4 gam hỗn hợp Fe, Mg vào 500 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,4M và HCl 0,8M, thu được 
dung dịch Y và 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 34,2≤ m ≤ 39,2.  B. 36,7.  C. 34,2.  D. 39,2. 

Câu 14: Hoà tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng 20% (vừa đủ). Sau phản ứng thấy 
khối lượng dung dịch tăng thêm 15,2 gam. Nồng độ phần trăm của MgSO4 có trong dung dịch sau phản ứng là  

 A. 19,76%.  B. 11,36%.  C. 15,74%.  D. 9,84%.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hưng Yên, năm 2017) 

* Mức độ vận dụng cao 
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Ví dụ 8: Cho 18,6 gam hỗn hợp Fe và Zn vào 500 ml dung dịch HCl x mol/l. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn được 
34,575 gam chất rắn. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với 800 ml dung dịch HCl x mol/l, cô cạn thu được 39,9 gam chất 
rắn. Giá trị của x và khối lượng của Fe trong hỗn hợp là:  

A. x = 0,9 và 5,6 gam.       B. x = 0,9 và 8,4 gam.    

C. x = 0,45 và 5,6 gam.                              D. x = 0,45 và 8,4 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa, năm 2016) 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% loãng, thu được 
dung dịch Y. Nồng độ của MgSO4 trong dung dịch Y là 15,22%. Nồng độ phần trăm của ZnSO4 trong dung dịch Y là  

A. 10,21%.    B.  15,22%.        C. 18,21%.     D. 15,16%. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm 2016) 

Câu 16: Chia mẫu hợp kim X gồm Zn và Cu thành 2 phần bằng nhau: 

- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy còn lại 1 gam chất rắn không tan. 

- Phần 2: Luyện thêm 4 gam Al thì được hợp kim Y trong đó hàm lượng phần trăm của Zn trong Y giảm 33,33% so 
với X. 

Tính thành phần phần trăm của Cu trong hợp kim X, biết rằng nếu ngâm hợp kim Y trong dung dịch NaOH một 
thời gian thì thể tích khí H2 vượt quá 6 lít (đktc) 

A. 16,67%. B. 50%.     C. 25%.    D. 37,5%. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm 2016) 

Câu 17: Chia 47,1 gam hỗn hợp bột X gồm Zn, Fe và Mg thành 3 phần bằng nhau. Cho phần 1 vào 500 ml dung dịch 
HCl nồng độ a mol/lít, làm khô hỗn hợp sau phản ứng thu được 33,45 gam chất rắn khan. Cho phần 2 tác dụng với 450 
ml dung dịch HCl nồng độ 2a mol/lít, làm khô hỗn hợp sau phản ứng thu được 40,55 gam chất rắn khan. Phần 3 tác 
dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 86,4 gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các quá 
trình làm khô hỗn hợp không xảy ra phản ứng hóa học. Giá trị của a và phần trăm số mol của Mg có trong hỗn hợp X 
lần lượt là 

A. 0,5 và 22,93%. B. 1,0 và 42,86%.  

C. 0,5 và 42,96%. D. 1,0 và 22,93%. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016) 

2. Kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, HNO3 

a. Phản ứng không tạo muối amoni 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng, thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí NO2 và 
0,01 mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3). Giá  trị của m là  

A. 0,81.    B. 8,1.  C. 0,405.   D. 1,35. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, năm 2017) 

Ví dụ 2: Hòa tan 15 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Mg vào dung dịch Y gồm HNO3 và H2SO4 đặc, thu được 
0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N2O (không còn sản phẩm khử khác). Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp X là  

A. 63%.   B. 46%.  C. 36%.  D. 50%.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nghèn – Hà Tĩnh, năm 2016) 

Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 3,84 gam Cu trong dung dịch HNO3 dư, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Trộn 
lượng NO trên với O2 dư, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và còn lại khí O2 duy 
nhất. Tổng thể tích O2 (đktc) đã phản ứng là 

A. 0,896 lít.    B. 0,672 lít.        C. 0,504 lít D. 0,784 lít. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Quý Đôn, năm 2016) 

 

Ví dụ 4: Để hòa tan hết m gam Cu thì cần dung dịch HNO3 (loãng) chứa 0,16 mol HNO3, sản phẩm khử của phản ứng 
là khí NO (duy nhất). Giá trị của m là  

 A. 5,12.  B. 3,84.  C. 10,24.  D. 10,80.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ngô Quyền – Bình Thuận, năm 2017)   

 



 4

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). 
Giá trị của V là 

 A. 2,24.  B. 3,36.  C. 4,48.  D. 6,72. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hoàng Hoa Thám, năm 2017) 

Câu 2: Hòa tan hết m gam bột nhôm kim loại bằng dung dịch HNO3, thu được dung dịch X không chứa muối amoni 
và 1,12 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối so với He bằng 10,2. Giá trị của m là 

A. 3,78.  B. 4,32.      C. 1,89.       D. 2,16. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 6,12 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 
2,688 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 
4,44 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al 
trong hỗn hợp ban đầu là      

A. 78,43%. B. 88,23%.     C. 11,77%.     D. 22,57%.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lý Tự Trọng – Nam Định, năm 2016) 

Câu 4: Hỗn hợp X gồm Al, Zn và Fe. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với H2SO4 loãng dư, thu được 5,6 lít H2 (đktc). 
Mặt khác, khi hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 6,72 lít SO2 (đktc). Khối lượng Fe 
có trong m gam hỗn hợp X là 

A. 5,6 gam.   B. 8,4 gam.     C. 6,72 gam.  D. 2,8 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên Hạ Long, năm 2016) 

Câu 5: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu. Chia m gam hỗn hợp X thành 2 phần. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư, 
thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Phần 2 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 8,96 lít SO2 (sản 
phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m là 

A. 21,6.           B. 38,4.   C. 26,4.    D. 43,2. 

 

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 9,75 gam Zn trong lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 
dung dịch X và 1,12 lít NO (là khí duy nhất, đktc). Cô cạn X mang nung chất rắn đến khi khối lượng không đổi thu 
được m gam chất rắn. Giá trị của m là   

A. 12,15.          B. 28,35.       C. 13,35.      D. 23,55. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 3,84 gam Cu trong dung dịch HNO3 dư, thu được hỗn hợp khí X gồm NO2 và NO (không 
còn sản phẩm khử khác). Trộn X với V lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y tác dụng với H2O, thu được dung 
dịch Z, còn lại 0,25V lít O2 (đktc). Giá trị của V là 

A.  0,672.      B. 0,896.        C. 0,504.         D. 0,784. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau, năm 2016) 

Ví dụ 5: Cho 1,86 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 560 ml lít khí N2O (đktc, 
sản phẩm khử duy nhất) bay ra. Khối lượng (gam) muối nitrat tạo ra trong dung dịch là     

A. 40,5.  B. 14,62. C. 24,16.  D. 14,26. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Huỳnh Thúc Kháng – Bình Thuận, năm 2017) 

Ví dụ 6: Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe trong 4 lít dung dịch HNO3 a mol/l vừa đủ, thu được dung dịch Y 
và 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Biết 
Y phản ứng với dung dịch NaOH thì không thấy khí thoát ra. Giá trị m và a lần lượt là:  

A.  55,35 và 2,20.   B. 53,55 và 0,22.  

C. 55,35 và 0,22.  D. 53,55 và 2,20. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1– THPT Sở GD và ĐT Kiên Giang, năm 2016) 

 

Ví dụ 7: Hòa tan 8,4 gam Fe trong dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 đặc nóng, đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 
dung dịch X và V lít khí SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị V và m lần lượt là 

A. 5,04 và 30,0.  B. 4,48 và 27,6.     

C. 5,60 và 27,6.   D. 4,48 và 22,8. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, năm 2016) 

Bài tập vận dụng 



 5

Câu 8: Lấy 57,2 gam hỗn hợp gồm Fe, Al, Cu cho tác dụng với dung dịch hỗn hợp H2SO4 và HNO3 vừa đủ. Khi hỗn 
hợp kim loại tan hết, thu được 220,4 gam muối chỉ chứa toàn muối sunfat của các kim loại trên. Khí bay ra gồm có 0,2 
mol NO, 0,2 mol N2O và x mol SO2. x gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 0,85.         B. 0,55.     C. 0,75.       D.  0,95.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang, năm 2016) 

Câu 9: Cho 2,06 gam hỗn hợp kim loại gồm Fe, Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,896 lít 
khí NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối nitrat sinh ra là 

  A. 9,5 gam. B. 4,54 gam. C. 5,66 gam. D. 3,26 gam. 

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

 

Câu 10: Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản 
phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị 
của m là 

A. 7,84.         B. 4,78.         C. 5,80.       D. 6,82. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lê Quy Đôn, năm 2016) 

Câu 11: Hoà tan hết m gam Fe bằng 400 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung 
dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là 

A. 5,60.  B. 12,24. C. 6,12.  D. 7,84. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nông Cống I – Thanh Hóa, năm 2017) 

Câu 12: Hỗn hợp X gồm các kim loại Mg, Al và Zn. Lấy m gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu 
được 6,72 lít khí (đktc). Cũng lấy m gam X tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được V lít khí SO2 
(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và (m + a) gam muối. Giá trị của V và a lần lượt là:  

A. 3,36 và 28,8.  B. 3,36 và 14,4.      

C. 6,72 và 28,8.   D. 6,72 và 57,6. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Câu 13: Cho a mol Fe phản ứng vừa đủ với b mol H2SO4 (đặc, nóng), thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) 
và 5,04 gam muối. Biết tỉ lệ a:b = 3:7. Giá trị của a là 

A. 0,03.    B.  0,02.  C.  0,025.   D. 0,05. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc, năm 2016) 

Ví dụ 8: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 
0,15 mol Cu (biết sản phẩm khử duy nhất là NO)? 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hiệp Hòa – Bắc Giang, năm 2016) 

 

Ví dụ 9: X là hỗn hợp bột kim loại Cu và Fe, trong đó Fe chiếm 40% khối lượng. Hoà tan m gam X bằng 200 ml dung 
dịch HNO3 2M, thu được khí NO duy nhất, dung dịch Y và còn lại 0,7m gam kim loại. Khối lượng muối khan trong 
dung dịch Y là                  

A.  54 gam.      B. 64 gam. C. 27 gam.     D. 81 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa, năm 2016) 

 

Ví dụ 10: Cho 6,72 gam Fe phản ứng với 125 ml dung dịch HNO3 3,2M, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm 
khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra  hoàn toàn, khối lượng muối trong dung dịch X là  

A. 25,32 gam.       B. 24,20 gam.      C. 29,04 gam.      D.  21,60 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm 2016) 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 14: Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam kim loại Fe trong 300 ml dung dịch HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn thấy có khí NO (duy nhất) thoát ra. Cô cạn dung dịch sau phản ứng ta thu được chất rắn khan có khối lượng là 

A. 36,3 gam.   B. 36 gam.     C. 39,1 gam.     D. 48,4 gam.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Phương Sơn – Bắc Giang, năm 2016) 

Câu 15: Hoà tan hoàn toàn 14,0 gam Fe trong 400 ml dung dịch HNO3 2M, thu được dung dịch X chứa m gam muối 
và khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng của muối Fe(NO3)3 là 

 A. 48,4 gam. B. 12,1 gam. C. 36,3 gam. D. 24,2 gam. 
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Câu 16: Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu (Fe chiếm 36% về khối lượng) tác dụng với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3 tới 
khi phản ứng hoàn toàn, thu được 0,68m gam chất rắn X, dung dịch Y và 6,72 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO2 và 
NO. Phần trăm thể tích của NO trong hỗn hợp Z gần với giá trị nào nhất? 

A. 34%. B. 25%.  C. 17%. D. 50%. 

Câu 17: Cho bột sắt dư vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được a gam muối và V lít khí SO2. Mặt khác, cho bột sắt 
dư vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được b gam muối và V lít khí H2. Thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Mối quan hệ 
giữa a và b là 

 A. a b.  B. a 1,5b.   C. a b.   D. a b.   

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2017) 

* Mức độ vận dụng cao 

Ví dụ 11: Hoà tan hoàn toàn 49,32 gam Ba bằng 800 ml dung dịch HNO3 1M, thu được V lít khí X ở điều kiện tiêu 
chuẩn (biết N+5 chỉ bị khử xuống N+1). Giá trị của V là 

A. 1,792.     B. 5,824.    C. 2,688.    D. 4,480.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh, năm 2016) 

 

Ví dụ 12: Cho 2,76 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỉ lệ số mol tương ứng 2:1 hòa tan hoàn toàn trong dung dịch 
HNO3, thu được sản phẩm khử chỉ gồm NO2 và NO. Thể tích hỗn hợp khí NO, NO2 ít nhất thu được gần với giá trị 
nào sau đây? 

A. 0,672 lít.    B. 0,784 lít.    C. 0,448 lít.      D.  0,56 lít. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lao Bảo – Quảng Trị, năm 2016) 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 18: Hòa tan hoàn toàn m gam bột Al trong dung dịch chứa HCl và HNO3, thu được 3,36 lít hỗn hợp X gồm 2 khí 
không màu, dung dịch còn lại chỉ chứa muối của cation Al3+. Đem toàn bộ hỗn hợp khí X trộn với 1 lít khí oxi, thu 
được 3,688 lít hỗn hợp gồm 3 khí. Biết các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng của hỗn hợp khí X nhỏ 
hơn 2 gam. Giá trị m là  

A. 3,24.                         B. 8,10.                           C. 9,72.                    D. 4,05. 

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

Câu 19: Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Chia X 
thành 2 phần không bằng nhau:  

- Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc).  

- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lít khí NO (đktc). NO là sản phẩm khử duy nhất 
của HNO3.  

Giá trị của m gần với giá trị nào nhất? 

 A. 24,0.  B. 30,8.  C. 28,2.  D. 26,4. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành I – Bắc Ninh, năm 2017) 

Câu 20: Cho 2,8 gam Fe tác dụng hoàn toàn với V ml dung dịch HNO3 0,5M, thu được sản phẩm khử NO duy nhất và 
dung dịch X. X có thể tác dụng với tối đa 0,03 mol AgNO3. Giá trị của V là  

A. 240.      B. 160.    C. 320.     D. 120. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Quốc Học Huế, năm 2016) 

b. Phản ứng tạo muối amoni 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 13: Cho 4,725 gam bột Al vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch X chứa 37,275 gam muối và V 
lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là 

 A. 7,168 lít. B. 11,760 lít. C. 3,584 lít. D. 3,920 lít. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lao Bảo – Quảng Trị, năm 2017) 

Ví dụ 14: Cho hỗn hợp gồm 0,14 mol Mg và 0,01 mol MgO phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3, thu được 0,448 lít 
(đktc) khí nitơ và dung dịch X. Khối lượng muối trong X là 

A. 24,5 gam. B. 22,2 gam C.  23 gam.      D. 20,8 gam.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh, năm 2016) 

 



 7

Ví dụ 15: Hòa tan hoàn toàn m gam Zn bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,008 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, 
N2O và dung dịch chứa 3m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 50/3. Giá trị của m là 

A. 19,5.   B. 13,65.  C. 13,02.  D. 18,90. 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 21: Hỗn hợp X gồm 7,2 gam Mg, 5,4 gam Al và 6,5 gam Zn. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 dư, thu 
được 1,344 lít khí N2 duy nhất (đo ở đktc). Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là  

A. 0,72 mol.  B. 1,52 mol.   C. 1,62 mol.   D. 1,72 mol.  

Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 9,75 gam Zn trong lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 
dung dịch X và 1,12 lít NO (là khí duy nhất, đktc). Cô cạn X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là  

A. 29,85.          B. 28,35.       C. 13,35.      D. 23,55. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Câu 23: Hoà tan hỗn hợp X gồm Al, Fe trong 352 ml dung dịch HNO3 2,5M (vừa hết), thu được dung dịch Y chứa 
53,4 gam hỗn hợp muối và 2,24 lít hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 17,1. Cho dung 
dịch Y tác dụng với một lượng dung dịch NH3 dư, lọc thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị 
m gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 5,95.   B. 20,0.   C. 20,45.        D. 17,35. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Hùng Vương – Quảng Bình, năm 2016) 

Câu 24: Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng lượng vừa đủ V lít dung dịch HNO3 1M. Sau khi các 
phản ứng kết thúc, thu được 0,672 lít N2 (ở đktc) duy nhất và dung dịch chứa 54,9 gam muối. Giá trị của V là 

A. 0,72. B. 0,65.  C. 0,70.  D. 0,86. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016) 

Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 9,942 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 
3,136 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm 2 khí không màu trong đó có một khí hóa nâu trong không khí, khối lượng của Y là 
5,18 gam. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam chất rắn. Nung lượng chất rắn này đến khối lượng không đổi 
được 17,062 gam chất rắn. Giá trị  của m là 

A.  18,262.   B. 65,123.           C. 66,322.      D. 62,333. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016) 

Câu 26: Cho m gam Mg vào dung dịch HNO3 dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,1792 lít khí N2 (đktc) và dung 
dịch X chứa 6,67m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?  

A. 3,6.    B. 1,2.    C. 2,4.    D. 2,55.  

Ví dụ 16: Chia 22,98 gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn và Al thành 2 phần bằng nhau:  

- Phần 1: Tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 6,72 lít khí X duy nhất.  

- Phần 2: Tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí NO duy nhất. Các thể tích khí đều đo 
ở đktc. Khối lượng muối trong Y là 

A. 63,18 gam. B. 60,18 gam. C. 48,19 gam.  D. 51,69 gam. 

 

Ví dụ 17: Hòa tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng lượng vừa đủ V lít dung dịch HNO3 1M. Sau khi các 
phản ứng kết thúc, thu được 0,448 lít N2 (ở đktc) duy nhất và dung dịch chứa 36,6 gam muối. Giá trị của V là  

 A. 0,573.  B. 0,65.  C. 0,70.  D. 0,86. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai, năm 2017) 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 27: Hỗn hợp X gồm Mg (0,10 mol), Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng 
(dư), sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 13,23 gam. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là 

A. 0,6200 mol. B. 1,2400 mol. C. 0,6975 mol. D. 0,7750 mol. 

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2015) 

Câu 28: Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi 
các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là 

A. 31,22.    B. 34,10.  C. 33,70.         D. 34,32.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang, năm 2016) 

Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm 0,3 mol Mg và 0,7 mol Fe phản ứng với V lít dung dịch hỗn hợp HNO3 2M, thu được 
dung dịch Y, hỗn hợp G gồm 0,1 mol N2O và 0,2 mol NO và còn lại 5,6 gam kim loại. Giá trị của V là 
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A. 0,9.    B. 1,125.   C. 1,15.   D. 1,1.  

* Mức độ vận dụng cao 

Ví dụ 18: Cho 9,6 gam Mg tác dụng với dung dịch chứa 1,2 mol HNO3, thu được dung dịch X và m gam hỗn hợp khí. 
Thêm 500 ml dung dịch NaOH 2M vào X, thu được dung dịch Y, kết tủa và 1,12 lít khí Z (đktc). Lọc bỏ kết tủa, cô 
cạn Y thu được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 67,55 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn. Giá trị của m là 

A. 5,8. B. 6,8. C. 4,4. D. 7,6. 
(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

 

Ví dụ 19: Cho 25,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu tác dụng vừa đủ 787,5 gam dung dịch HNO3 20%, thu được 
dung dịch Y chứa a gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và N2, tỉ khối của Z so với H2 là 18. Cô cạn 
dung dịch Y rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn khan. Hiệu số (a-b) gần với giá trị 
nào nhất sau đây? 

A. 110,50. B. 151,72. C. 75,86 D. 154,12. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Diễn Châu 5 – Nghệ An, năm 2015) 

 

Ví dụ 20: Cho m gam hỗn hợp G gồm Mg và Al có tỉ lệ mol 4:5 vào dung dịch HNO3 20%. Sau khi các kim loại tan 
hết có 6,72 lít hỗn hợp X gồm NO, N2O, N2 bay ra (đktc) và được dung dịch T. Thêm một lượng O2 vừa đủ vào X, sau 
phản ứng được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch KOH dư, có 4,48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỉ khối của 
Z đối với H2 bằng 20. Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m+39,1) gam. 
Biết HNO3 dùng dư 20% so với lượng cần thiết. Nồng độ phần trăm của Al(NO3)3 trong T gần nhất với  

A.  9,5%.    B. 9,6%.    C. 9,4%.  D. 9,7%. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lê Lợi – Thanh Hóa, năm 2016) 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 30: Hòa tan hoàn toàn 12,84 gam hỗn hợp gồm Fe, Al và Mg có số mol bằng nhau trong dung dịch HNO3 loãng 
(dư), thu được dung dịch X chứa 75,36 gam muối và hỗn hợp khí Y gồm N2, N2O, NO và NO2. Trong Y, số mol N2 
bằng số mol NO2. Biết tỉ khối của Y so với H2 bằng 18,5. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là 

A. 1,275 mol. B. 1,080 mol. C. 1,140 mol. D. 1,215 mol. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh – Đăk Nông, năm 2015) 

Câu 31: Hòa tan hết hỗn hợp 3 kim loại Al, Zn, Mg trong dung dịch HNO3 loãng vừa đủ, thu được dung dịch X và 
không thấy khí thoát ra. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan (trong đó O chiếm 54% về khối lượng). 
Nung m gam muối khan nói trên tới khối lượng không đổi, thu được 70,65 gam chất rắn. Giá trị của m gần giá trị nào 
nhất sau đây? 

A. 210.             B. 200.   C. 195.  D. 185. 

Câu 32: 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. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần nhất với: 

A. 1,75 mol.    B. 1,875 mol.     C. 1,825 mol.   D.  2,05 mol. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lê Lợi – Thanh Hóa, năm 2016) 

Câu 33: Hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 9,856 lít 
H2 (đktc) và còn m1 gam chất rắn không tan. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu 
được V lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 97,95 gam muối khan. Cho m1 gam chất rắn 
không tan tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,32V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm 
khối lượng Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 10%.  B. 12%.  C. 11%. D. 9%. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phụ Dực – Thái Bình, năm 2015) 

3. 
3

,  Phaûn öùng cuûa kim loaïi ion kim loaïi vôùi H vaøNO  

 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Cho 6,4 gam Cu vào bình chứa 500 ml dung dịch HCl 1M, sau đó cho tiếp 17 gam NaNO3 thấy thoát ra V lít 
khí NO ở (đktc). Giá trị của V là 
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A. 1,12 lít.   B. 11,2 lít. C. 22,4 lít.   D. 1,49 lít. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, năm 2017) 

 

Ví dụ 2: Cho bột Cu vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm: H2SO4 0,5M và HNO3 1M cho tới dư, sau khi phản 
ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và sản phẩm khử duy nhất là NO. Cô cạn dung dịch X, khối lượng muối 
khan thu được là  

A. 25,4 gam.      B. 24 gam.      C. 52,2 gam.   D. 28,2 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Kim Liên – Hà Nội, năm 2016) 

VD2.1: Fe dư tác dụng dung dịch loãng chứa 0,1 HCl, 0,05 H2SO4, 0,1 HNO3 thu được dung dịch X và V lít NO (đktc 
– spk !) cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối? (16,2g) 

Ví dụ 3: Cho m gam Fe vào bình đựng dung dịch H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm 
tiếp H2SO4 dư vào bình, thu được 0,448 lít NO và dung dịch Y. Trong cả 2 trường hợp đều có NO là sản phẩm khử 
duy nhất ở kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu không tạo sản phẩm khử N+5. Các phản ứng đều 
hoàn toàn. Giá trị m là 

A. 4,2.      B. 2,4.         C. 3,92.  D. 4,06. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lao Bảo – Quảng Trị, năm 2016) 

 

Ví dụ 4: Hoà tan bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa NaNO3 và H2SO4. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X; 
6,72 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm NO, H2 có tỉ lệ mol 2:1 và 3 gam chất rắn không tan. Biết dung dịch X không chứa 
muối amoni. Cô cạn dung dịch X thu được khối lượng muối khan là 

     A. 126 gam.             B. 75 gam.          C. 120,4 gam.         D. 70,4 gam. 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Hòa tan 25,6 gam bột Cu trong 400 ml dung dịch gồm KNO3 0,6M và H2SO4 1M, thu được khí NO (đktc, sản 
phẩm khử duy nhất) thoát ra và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của  m là  

A. 69,44.         B. 60,08.          C. 66,96.         D. 75,84. 

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

Câu 2: Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1,2M, thu được khí NO và m gam chất rắn. Xác 

định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của 
3

NO   và không có khí H2 bay ra. 

 A. 0,64.  B. 2,4. C. 0,32.  D. 1,6. 

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

Câu 3: Cho 8,4 gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít NO (đktc) 
và dung dịch X. Thêm dung dịch HCl tới dư vào dung dịch X thấy có V lít NO (đktc) thoát ra. Khối lượng muối 
sắt(III) nitrat có trong dung dịch X và giá trị của V lần lượt là 

A. 14,52 và 0,672.      B. 16,20 và 0,000.  

C.  30,72 và 0,672.     D. 14,52 và 0,000.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh, năm 2016) 

Câu 4: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp X chứa H2SO4 1M, Fe(NO3)3 0,5M và CuSO4 0,25M. Khuấy 
đều cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,75m gam chất rắn, khí NO (sản phẩm khử duy nhất của 
N+5) và dung dịch Y. Giá trị của m là 

A. 56,0.       B. 32,0.       C. 33,6.      D. 43,2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở GD và ĐT Vĩnh Phúc, năm 2016) 

Câu 5: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 vào 200 ml dung dịch chứa NaNO3 1M và H2SO4 2M, thu 
được dung dịch Y và thấy thoát ra 1,12 lít khí NO. Thêm dung dịch HCl dư vào dung dịch Y, lại thấy thoát ra 1,12 lít 

khí NO. NO là sản phẩm khử duy nhất của 
3

NO   và thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m là 

A. 18,4. B. 24,0.  C. 25,6.  D. 26,4. 
Câu 6: Cho 19,2 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M, sau đó thêm 500 ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng 

hoàn toàn thu được khí NO và dung dịch X. Phải thêm bao nhiêu lít dung dịch NaOH 0,4M để kết tủa hết ion Cu2+ 

trong dung dịch X? 

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

Câu 7: Hòa tan hết m gam Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HCl, thu được dung dịch X và khí NO. Thêm tiếp 19,2 
gam Cu vào X, sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 2 muối trung hòa và còn lại 6,4 gam chất rắn. Cho toàn 
bộ Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 183 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 
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A. 28,8.          B. 21,6.           C. 19,2.        D. 32,0. 

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 22,4 gam Fe trong 500 ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl 2,6M, đến phản ứng hoàn toàn 
thu được dung dịch X và 7,84 lít hỗn hợp khí NO và H2 với tỉ lệ mol lần lượt là 4:3, cho dung dịch AgNO3 dư vào 
dung dịch X thu được dung dịch Y và m gam chất rắn. Giá trị của m là (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5). 

A. 218,95. B. 16,2.  C. 186,55. D. 202,75. 

* Mức độ vận dụng cao 

Ví dụ 5: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,03 mol Cu và 0,09 mol Mg vào dung dịch chứa 0,07 mol KNO3 và 0,16 
mol H2SO4 loãng thì thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối sunfat trung hòa và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm 
các oxit của nitơ có tỉ khối so với H2 là x. Giá trị của x là 

A. 20,1. B. 19,5.  C. 19,6.  D. 18,2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016) 
 

Ví dụ 6: Cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam 
muối và 2,688 lít khí Y (đktc) gồm N2 và H2 có khối lượng 0,76 gam. Giá trị của m là 

A. 29,87.     B. 24,03.     C. 32,15.   D. 34,68.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Bến Tre, năm 2016) 

Ví dụ 7: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 (trong đó Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung 
dịch Y gồm H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 
0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 93,2 gam kết tủa. Còn 
nếu cho Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau 
đây? 

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

(Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015) 

 
Ví dụ 8: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. 
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) 
hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Giá trị của m là 
 A. 1,080. B. 4,185. C. 5,400. D. 2,160. 

(Đề thi minh họa lần 3 – Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, năm 2017) 

Bài tập vận dụng 

Câu 9: Cho 4,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg tan hết trong 400 ml dung dịch chứa NaNO3 0,4M và NaHSO4 1,2875M, 
thu được dung dịch X chứa m gam hỗn hợp muối trung hòa và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2O và N2. Hỗn 
hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 18. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 74,0. B. 70,0.  C. 70,5.  D. 74,5. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lý Thường Kiệt – Bình Thuận, năm 2017) 
Câu 10: Cho 5,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 5:4 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp 
chứa HCl và KNO3. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 0,224 lít khí N2O duy nhất (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa 
muối clorua. Biết các phản ứng hoàn toàn. Cô cạn cẩn thận Y thu được m gam muối. Giá trị của m là  
 A. 20,51. B. 18,25. C. 23,24. D. 24,17. 
Câu 11: Cho lượng dư Mg tác dụng với dung dịch gồm HCl, 0,1 mol KNO3 và 0,2 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng 
xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 6,272 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, 
trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 13. Giá trị của m là 

A. 83,16. B. 60,34. C. 84,76. D. 58,74. 
(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

Câu 12: Cho 4,32 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4, đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 
được dung dịch X; 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có khối lượng 0,92 gam gồm 2 khí không màu có một khí hóa nâu 
trong không khí và còn lại 2,04 gam chất rắn không tan. Cô cạn cẩn thận dung dịch X, thu được m gam muối khan. 
Giá trị của m là 

A. 18,27. B. 14,90. C. 14,86. D. 15,75. 

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

Câu 13: Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3; 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 
dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài 
không khí. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m là 

A. 64,05.      B. 49,775.   C. 57,975.   D.  61,375.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh, năm 2016) 
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Câu 14: Hòa tan m gam Mg trong 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 0,4M và Cu(NO3)2 đến phản ứng hoàn toàn, 
thu được 1,12 lít hỗn hợp khí X (đktc) có tỉ khối của X so với H2 là 6,2 gồm N2 và H2, dung dịch Y và 2 gam hỗn hợp 
kim loại. Giá trị m là 

A. 4,68.   B. 5,48.  C. 5,08.   D. 6,68. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016) 

Câu 15: Cho m gam Mg tác dụng với dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và H2SO4 đun nóng, khuấy đều để phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, thu được dung dịch X, 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y trong đó có một khí hóa nâu khi để ngoài không khí 
có tỉ khối so với He là 4 và 1,76 gam hỗn hợp 2 kim loại không tan có cùng số mol. Giá trị của m là 

 A. 4,08.  B. 2,16.  C. 1,68.  D. 3,6.  

Câu 16: Hòa tan hết 10,62 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn vào 800 ml dung dịch hỗn hợp X gồm NaNO3 0,45M và H2SO4 
1M, thu được dung dịch Y và 3,584 lít khí NO (duy nhất). Y hòa tan được tối đa m gam bột sắt và thu được V lít 
khí. Các khí đo ở đktc và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các thí nghiệm trên. Giá trị của m và V lần lượt 
là 

A. 24,64 và 6,272.         B. 20,16 và 4,48. 

C. 24,64 và 4,48.     D. 20,16 và 6,272. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Định 1 – Thanh Hóa, năm 2016) 

Câu 17: Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được 
chất rắn X và 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và O2. Hòa tan hoàn toàn X bằng 650 ml dung dịch HCl 2M, thu 
được dung dịch Y chỉ chứa 71,87 gam muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2. Tỉ khối của Z so với He 
bằng 5,7. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 50.      B. 55.       C. 45.     D.  60. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Quý Đôn, năm 2016) 

II. Tìm kim loại, tìm sản phẩm khử 

1. Kim loại tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Cho 6,24  gam một kim loại R hoá trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). 
Kim loại R là 

A. Mg. B. Zn. C. Cu. D. Ca. 

 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lê Lợi – Bình Thuận, năm 2017) 

 

Ví dụ 2: Hòa tan hết 8,1 gam kim loại X vào dung dịch HCl lấy dư thấy thu được 10,08 lít khí H2 (đktc). Nhận xét về 
kim loại X là đúng 

A. X có độ dẫn điện lớn hơn so với Cu.  

B. X là kim loại nhẹ hơn so với nước.   

C. X tan cả trong dung dịch HCl và NH3.  

D. X là kim loại có tính khử mạnh. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Quang Trung – Bình Thuận, năm 2017) 

 

Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 4,9%, thu được khí H2 và dung dịch 
muối có nồng độ 5,935%. Kim loại M là 

A. Zn. B. Mg. C. Fe. D. Al. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2017) 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Cho 0,78 gam kim loại M hoá trị II phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 268,8 cm3 khí 
không màu (đktc). Kim loại M là  

A. Ca.     B.  Mg.       C. Pb.    D.  Zn. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2016) 

Câu 2: Cho kim loại M tan vừa hết trong dung dịch H2SO4 nồng độ 9,8%, thu được dung dịch chứa muối MSO4 với 
nồng độ là 15,146% và có khí H2 thoát ra. Vậy kim loại M là 

A. Mg.       B. Ni.         C. Zn.        D. Fe. 
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(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương, năm 2016) 
Câu 3: Hỗn hợp X gồm Ba và kim loại M. Hoà tan hỗn hợp X bằng dung dịch HCl 10% vừa đủ, thu được dung dịch 
trong đó nồng độ phần trăm của BaCl2 là 9,48% và nồng độ phần trăm của MCl2 nằm trong khoảng 8% đến 9%. Kim 
loại M là 

A. Fe. B. Mg. C. Zn. D. Ca. 
(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang, năm 2017) 

 

2. Kim loại tác dụng với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 4: Hòa tan hết 3,24 gam bột Al trong dung dịch HNO3 dư, thu được 0,02 mol khí X duy nhất và dung dịch Y 
chứa 27,56 gam muối. Khí X là 

 A. NO2.  B.  N2O. C. N2. D. NO. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phụ Dực – Thái Bình, năm 2017) 

 

Ví dụ 5: Cho x mol hỗn hợp kim loại X và Y tan hết trong dung dịch chứa y mol HNO3, sau khi kết thúc phản ứng thu 

được khí Z và dung dịch T chỉ chứa X2+ ; Y3+; 
3

NO  ; trong đó số mol ion 
3

NO   gấp 2,5 lần số mol 2 ion kim loại. 

Biết tỉ lệ x:y = 8:25. Khí Z là  

A. N2O.          B. NO2.       C. NO.      D. N2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở GD và ĐT Bắc Ninh, năm 2016) 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 4: Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 
gam muối khan. Khí X là  

 A. NO2.  B. N2O.  C. NO.   D. N2. 

      Câu 5: Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 136 gam dung dịch HNO3 31,5%. Sau khi kết thúc phản ứng 
thu được dung dịch X và 0,12 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được (2,5m+8,49) gam muối khan. 
Kim loại M là 

 A. Mg. B. Cu. C. Ca. D. Zn. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2017) 

* Mức độ vận dụng cao 

Ví dụ 6: Cho 12,96 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,8 mol HNO3 tạo ra sản phẩm khử X 
duy nhất. Làm bay hơi dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 96,66.        B. 116,64.  C. 105,96.       D. 102,24 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang, năm 2016) 

Ví dụ 7: Cho a mol Fe phản ứng vừa đủ với b mol H2SO4 (đặc, nóng), thu được sản phẩm khử duy nhất và 5,04 gam 
muối. Biết tỉ lệ a:b = 3:7. Giá trị của a là 

A. 0,03.    B.  0,02.  C.  0,025.   D. 0,05. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc, năm 2016) 

Bài tập vận dụng 

Câu 6: Cho a mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa b mol HNO3 (tỉ lệ a:b=16:61), thu được một sản phẩm khử 
duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối nitrat. Số mol electron do lượng Fe trên nhường khi bị hoà tan là  

 A. 2a.  B. 3a.  C. 0,75b. D. b. 

 

Câu 7: Một dung dịch chứa a mol H2SO4 hòa tan hết b mol Fe thu được khí X và 42,8 gam muối khan. Cho a:b=6:2,5. 
Giá trị của a, b lần lượt là  

A. 0,15 và 0,0625.  B. 0,12 và 0,05.    

C. 0,6 và 0,25.    D. 0,3 và 0,125. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Quốc Học Huế, năm 2016) 
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Câu 8: Cho x mol hỗn hợp kim loại Zn, Fe (có tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x:y=2:5). 
Sau khi kim loại tan hết thu được sản phẩm khử Y duy nhất và dung dịch Z chỉ chứa muối sunfat. Cho m gam Cu tan 
hoàn toàn trong dung dịch Z. Giá trị m lớn nhất là  

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

Câu 9: Lấy 16 gam hỗn hợp Mg và M (có cùng số mol) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được dung 
dịch X chứa 84 gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 (tỉ lệ 1:1 về số mol). Nếu lấy 22,4 gam 
kim loại M tác dụng hoàn toàn với 300 ml dung dịch H2SO4 1M thì thu được V lít khí (đktc). Giá trị của lớn nhất của 
V là? 

A. 8,96.          B.  6,72.           C. 12,544.          D. 17,92. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016) 

  

D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Câu 1: *Cho a mol Fe phản ứng vừa đủ với b mol H2SO4 (đặc, nóng), thu được sản phẩm khử duy nhất và 5,04 gam 
muối. Biết tỉ lệ a : b = 3 : 7. Giá trị của a là 

A.  0,025. B. 0,03. C. 0,05. D.  0,02. 

Câu 2: Hòa tan 15 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg và Al vào dung dịch Y gồm HNO3 và H2SO4 đặc thu được 
0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N2O. Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH4NO3. Phần trăm khối lượng của Al và 
Mg trong X lần lượt là : 

A. 50% và 50%. B. 63% và 37%. C. 46% và 54%. D. 36% và 64%. 

Câu 3: X là hỗn hợp bột kim loại Cu và Fe, trong đó Fe chiếm 40% khối lượng. Hoà tan m gam X bằng 200 ml dung 
dịch HNO3 2M, thu được khí NO duy nhất, dung dịch Y và còn lại 0,7m gam kim loại. Khối lượng muối khan trong 
dung dịch Y là 

A. 54 gam. B. 64 gam. C. 27 gam. D. 81 gam. 

Câu 4: *Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), thu được một sản phẩm 
khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat. Số mol electron do lượng Fe trên nhường khi bị hoà tan là 

A. 2y. B. 3x. C. 2x. D. y. 

Câu 5: *Cho 4,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg tan hết trong 400 ml dung dịch chứa NaNO3 0,4M và NaHSO4 1,2875M, 
thu được dung dịch X chứa m gam hỗn hợp muối trung hòa và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2O và N2. Hỗn 
hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 18. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 74,0. B. 70,0. C. 70,5. D. 74,5. 

Câu 6: Cho 12,9 gam hỗn hợp Al, Mg phản ứng vừa hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng thu được 
0,125 mol S, 0,2 mol SO2 và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối. Giá trị của m là 

A. 84,2. B. 68,1. C. 123,3. D. 64,2. 

Câu 7: Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí 
NO và NO2 có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là 

A. 66,75 gam. B. 6,775 gam. C. 33,35 gam. D. 3,335 gam. 

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn m gam Zn bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,008 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, 
N2O và dung dịch chứa 3m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 50/3. Giá trị của m là 

A. 18,90. B. 19,5. C. 13,02. D. 13,65. 

Câu 9: Hoà tan hết 14,4 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được SO2 là sản phẩm khử duy nhất. 
Cho toàn bộ lượng SO2 này hấp thụ vào 0,75 lít dung dịch NaOH 0,7M, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch được 
31,35 gam chất rắn. Kim loại M là 

A. Ca. B. Mg. C. Fe. D. Cu. 

Câu 10: Khi hòa tan cùng một lượng kim loại R vào dung dịch HNO3 đặc, nóng và vào dung dịch H2SO4 loãng thì thể 
tích khí NO2 thu được gấp 3 lần thể tích khí H2 ở cùng điều kiện. Khối lượng muối sunfat thu được bằng 62,81% khối 
lượng muối nitrat tạo thành. Khối lượng nguyên tử và tên của R là 

A. 27, nhôm. B. 65, Zn. C. 52, crom. D. 56, sắt. 

Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng 20% (vừa đủ). Sau phản ứng thấy 
khối lượng dung dịch tăng thêm 15,2 gam. Nồng độ phần trăm của MgSO4 có trong dung dịch sau phản ứng là 

A. 19,76%. B. 15,74%. C. 11,36%. D. 9,84%. 

Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là 
A. 3,36. B. 5,60. C. 2,24. D. 4,48. 

Câu 13: Hòa tan hết 8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). 
Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là 

A. 30%. B. 70%. C. 56%. D. 44%. 
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Câu 14: Hỗn hợp X gồm Mg (0,10 mol), Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng 
(dư), sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 13,23 gam. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là 

A. 0,6975 mol. B. 0,6200 mol. C. 1,2400 mol. D. 0,7750 mol. 

Câu 15: *Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung 
dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m 
là 

A. 98,20. B. 97,20. C. 98,75. D. 91,00. 

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 10,08 lít khí 
(đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X là 

A. 58,70%. B. 20,24%. C. 39,13%. D. 76,91%. 

Câu 17: Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản 
phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị 
của m là 

A. 4,78. B. 7,84. C. 5,80. D. 6,82. 

Câu 18: Hòa tan m gam Mg trong 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 0,4M và Cu(NO3)2 đến phản ứng hoàn toàn, 
thu được 1,12 lít hỗn hợp khí X (đktc) có tỉ khối của X so với H2 là 6,2 gồm N2 và H2, dung dịch Y và 2 gam hỗn hợp 
kim loại. Giá trị m là? 

A. 4,68. B. 5,48. C. 5,08. D. 6,68. 

Câu 19: *Cho 33,9 gam hỗn hợp bột Zn và Mg (tỉ lệ 1:2) tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và NaHSO4, 
thu được dung dịch X chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối trung hòa và 4,48 lít (đkc) hỗn hợp khí B gồm N2O và H2. 
Hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 8,375. Giá trị gần nhất của m là 

A. 240. B. 312. C. 308. D. 300. 

Câu 20: Hòa tan hoàn toàn Fe vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, thu được 4,48 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch trong 
điều kiện không có oxi thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là 

A. 30,4. B. 15,2. C. 22,8. D. 20,3. 

Câu 21: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,03 mol Cu và 0,09 mol Mg vào dung dịch chứa 0,07 mol KNO3 và 0,16 
mol H2SO4 loãng thì thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối sunfat trung hòa và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm 
các oxit của nitơ có tỉ khối so với H2 là x. Giá trị của x là 

A. 20,1. B. 19,5. C. 19,6. D. 18,2. 

Câu 22: Cho 7,2 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít 
khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là 

A. 46,8 gam. B. 29,52 gam. C. 44,4 gam. D. 19,2 gam. 

Câu 23: Cho hỗn hợp gồm 5,4 gam Al và 5,6 gam Fe phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl, thu được V lít 
H2 (đktc). Giá trị của V là? 

A. 11,2. B. 6,72. C. 10,08. D. 8,96. 

Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 8,45 gam một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng 
được 17,68 gam muối khan. Kim loại đã dùng là 

A. Ba. B. Mg. C. Zn. D. Fe. 

Câu 25: Có một cốc đựng m gam dung dịch chứa HNO3 và H2SO4. Hoà tan hết 3,64 gam kim loại M (có hoá trị không 
đổi) vào dung dịch trong cốc thì thu được 2,1504 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí NO2 và X, sau phản ứng khối lượng các chất 
trong cốc giảm 1,064 gam so với m. Kim loại M là 

A. Zn. B. Al. C. Fe. D. Cu. 

Câu 26: Cho hỗn hợp A gồm 0,200 mol Al, 0,350 mol Fe phản ứng hết với V lít dung dịch HNO3 1M, thu được dung 
dịch B, hỗn hợp G gồm 0,050 mol N2O và 0,040 mol N2 và còn 2,800 gam kim loại. Giá trị V là 

A. 1,200. B. 1,855. C. 1,605. D. 1,480. 

Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 0,14 mol Mg và 0,01 mol MgO phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3, thu được 0,448 lít 
(đktc) khí nitơ và dung dịch X. Khối lượng muối trong X là 

A. 20,8 gam. B. 22,2 gam C. 23 gam. D. 24,5 gam. 

Câu 28: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối 
lượng muối tạo thành trong dung dịch là 

A. 53,7gam. B. 63,7 gam. C. 35,7 gam. D. 36,7 gam. 

Câu 29: Một hỗn hợp bột 2 kim loại Mg và R được chia thành 2 phần bằng nhau: 

      - Phần 1 cho tác dụng với HNO3 dư thu được 1,68 lít N2O duy nhất. 

      - Phần 2 hòa tan trong 400 ml HNO3 loãng 0,7M, thu được V lít khí không màu, hóa nâu trong không khí. Giá 
trị của V (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) là: 

A. 1,568 lít. B. 1,68 lít. C. 2,24 lít. D. 4,48 lít. 



 15

Câu 30: Hòa tan m gam Fe bằng dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 25,4 
gam muối khan. Vậy giá trị của m là 

A. 5,6. B. 6,5. C. 11,2. D. 16,8. 

Câu 31: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch HNO3 dư, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất). 
Giá trị của x là 

A. 0,6. B. 0,25. C. 0,2. D. 0,5. 

Câu 32: Cho 5,2 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 10% (vừa đủ), thu được dung dịch 
Y và 3,36 lít H2 (đktc). Khối lượng dung dịch Y là 

A. 152,2 gam. B. 152,0 gam. C. 146,7 gam. D. 151,9 gam. 

Câu 33: Hoà tan hết 9,6 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được SO2 là sản phẩm khử duy nhất. 
Cho toàn bộ lượng SO2 này hấp thụ vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch được 18,9 
gam chất rắn. Kim loại M là 

A. Ca. B. Cu. C. Mg. D. Fe. 

Câu 34: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 
0,15 mol Cu (biết sản phẩm khử duy nhất là NO)? 

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

Câu 35: Cho 19,44 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2,7 mol HNO3 tạo ra sản phẩm khử X 
duy nhất. Làm bay hơi dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 96,66. B. 116,64. C. 144,99. D. 102,24. 

Câu 36: Cho 8,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn 
toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 20,25. B. 19,05. C. 19,45. D. 8,4. 

Câu 37: *Cho x mol hỗn hợp kim loại Zn, Fe (có tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dịch chứa y mol HNO3 (tỉ lệ x : y 
= 2 : 9). Sau khi kim loại tan hết thu được sản phẩm khử Y duy nhất và dung dịch Z chỉ chứa muối nitrat. Số mol 
electron kim loại nhường là 

A. 0,25y. B. 0,5y. C. y. D. 0,75y. 

Câu 38: Hòa tan hoàn toàn 9,75 gam Zn trong lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 
dung dịch X và 1,12 lít NO (là khí duy nhất, đktc). Cô cạn X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 29,85. B. 28,35. C. 13,35. D. 23,55. 

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là 
A. 3,36. B. 4,48. C. 1,12. D. 2,24. 

Câu 40: Hoà tan hoàn toàn 6,12 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 
2,688 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 
4,44 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al 
trong hỗn hợp ban đầu là 

A. 78,43%. B. 22,57%. C. 11,77%. D. 88,23%. 

Câu 41: Cho 18,6 gam hỗn hợp Fe và Zn vào 500 ml dung dịch HCl x mol/l. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn được 
34,575 gam chất rắn. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với 800 ml dung dịch HCl x mol/l, cô cạn thu được 39,9 gam chất 
rắn. Giá trị của x và khối lượng của Fe trong hỗn hợp là 

A. x = 0,45 và 8,4 gam. B. x = 0,9 và 5,6 gam. C. x = 0,45 và 5,6 gam. D. x = 0,9 và 8,4 gam. 

Câu 42: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất của 
N+5). Giá trị của x là 

A. 0,05. B. 0,25. C. 0,15. D. 0,10. 

Câu 43: Cho 2,8 gam Fe tác dụng hoàn toàn với V ml dung dịch HNO3 0,5M, thu được sản phẩm khử NO duy nhất và 
dung dịch X. X có thể tác dụng với tối đa 0,03 mol AgNO3. Giá trị của V là 

A. 240. B. 160. C. 320. D. 120. 

Câu 44: Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại 
đó là 

A. Mg. B. Ca. C. Ba. D. Sr. 

Câu 45: Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 136 gam dung dịch HNO3 31,5%. Sau khi kết thúc phản ứng thu 
được dung dịch X và 0,12 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được (2,5m+8,49) gam muối khan. Kim 
loại M là 

A. Cu. B. Zn. C. Mg. D. Ca. 

Câu 46: Hòa tan hoàn toàn 6,44 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, 
thu được 2,688 lít hiđro (đktc) và dung dịch chứa m gam muối sunfat. Giá trị của m là 

A. 20,54. B. 19,04. C. 14,5. D. 17,96. 
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Câu 47: *Hòa tan hết 15,755 gam kim loại M trong 200 ml dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 
được 23,365 gam rắn khan. Kim loại M là 

A. Ba. B. Al. C. Na. D. Zn. 

Câu 48: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra V lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất 
của N+5). Giá trị của V là 

A. 3,36. B. 4,48. C. 2,24. D. 1,12. 

Câu 49: Hòa tan hoàn toàn kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 4,9%, thu được khí H2 và dung dịch 
muối có nồng độ 5,935%. Kim loại M là 

A. Zn. B. Mg. C. Fe. D. Al. 

Câu 50: Hòa tan hết 3,24 gam bột Al trong dung dịch HNO3 dư, thu được 0,02 mol khí X duy nhất và dung dịch Y 
chứa 27,56 gam muối. Khí X là 

A. NO2. B. N2O. C. N2. D. NO. 

Câu 51: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong dung dịch HCl loãng dư, thu được 0,09 mol khí H2. Nếu 
cho m gam X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,15 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị 
của m là 

A. 13,68. B. 12,48. C. 10,80. D. 13,92. 

Câu 52: *Lấy 16 gam hỗn hợp Mg và M (có cùng số mol) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được dung 
dịch X chứa 84 gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 (tỉ lệ 1:1 về số mol). Nếu lấy 22,4 gam 
kim loại M tác dụng hoàn toàn với 300 ml dung dịch H2SO4 1M thì thu được V lít khí (đktc). Giá trị của lớn nhất của 
V là? 

A. 6,72. B. 8,96. C. 17,92. D. 12,544. 

Câu 53: Hòa tan hoàn toàn m gam bột Al trong dung dịch chứa HCl và HNO3, thu được 3,36 lít hỗn hợp X gồm 2 khí 
không màu, dung dịch còn lại chỉ chứa muối của cation Al3+. Đem toàn bộ hỗn hợp khí X trộn với 1 lít khí oxi, thu 
được 3,688 lít hỗn hợp gồm 3 khí. Biết các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng của hỗn hợp khí X nhỏ 
hơn 2 gam. Giá trị m là 

A. 3,24. B. 8,10. C. 9,72. D. 4,05. 

Câu 54: *Cho m gam Mg tác dụng với dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và H2SO4 đun nóng, khuấy đều để phản ứng xảy 
ra hoàn toàn, thu được dung dịch X, 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y trong đó có một khí hóa nâu khi để ngoài không khí 
có tỉ khối so với He là 4 và 1,76 gam hỗn hợp 2 kim loại không tan có cùng số mol. Giá trị của m là 

A. 2,16. B. 4,08. C. 1,68. D. 3,6. 

Câu 55: Cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam 
muối và 2,688 lít khí Y (đktc) gồm N2 và H2 có khối lượng 0,76 gam. Giá trị của m là 

A. 29,87. B. 24,03. C. 32,15. D. 34,68. 

Câu 56: *Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa 
m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là 

A. 16,085. B. 14,485. C. 18,035. D. 18,300. 

Câu 57: Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm 
khử duy nhất). Giá trị của m là 

A. 5,40. B. 4,05. C. 2,70. D. 8,10. 

Câu 58: *Hỗn hợp X gồm Ba và kim loại M. Hoà tan hỗn hợp X bằng dung dịch HCl 10% vừa đủ, thu được dung dịch 
trong đó nồng độ phần trăm của BaCl2 là 9,48% và nồng độ phần trăm của MCl2 nằm trong khoảng 8% đến 9%. Kim 
loại M là 

A. Fe. B. Mg. C. Zn. D. Ca. 

Câu 59: *Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được 
chất rắn X và 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và O2. Hòa tan hoàn toàn X bằng 650 ml dung dịch HCl 2M, thu 
được dung dịch Y chỉ chứa 71,87 gam muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2. Tỉ khối của Z so với He 
bằng 5,7. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 50. B. 55. C. 45. D. 60. 

Câu 60: *Cho 12,96 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,8 mol HNO3 tạo ra sản phẩm khử 
X duy nhất. Làm bay hơi dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 96,66. B. 116,64. C. 105,96. D. 102,24 

Câu 61: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 kim loại chưa rõ hóa trị bằng dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp 
khí A (đktc) gồm NO2 và NO (không sinh ra muối NH4NO3). Tỉ khối hơi của A so với H2 bằng 18,2. Tổng số gam 
muối khan tạo thành theo m và V là 

A. m + 6,0893V. B. m + 2,3147V. C. m + 6,1875V. D. m + 3,2147. 
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Câu 62: Hòa tan hết 7,2 gam Mg trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 
2,688 lít khí NO duy nhất (đktc). Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 31,92 gam. B. 29,52 gam. C. 46,80 gam. D. 44,40 gam. 

Câu 63: *Cho x mol hỗn hợp kim loại Al và Fe (tỷ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dịch chứa y mol HNO3 (tỷ lệ x : y 
= 3 : 17). Sau khi kim loại tan hết thu được sản phẩm khử Y duy nhất và dung dịch Z chỉ chứa muối nitrat. Cho dung 
dịch AgNO3 đến dư vào Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 54y/17. B. 27y/17. C. 108y/17. D. 432y/17. 

Câu 64: *Hòa tan hết 10,62 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn vào 800 ml dung dịch hỗn hợp X gồm NaNO3 0,45M và H2SO4 
1M, thu được dung dịch Y và 3,584 lít khí NO (duy nhất). Y hòa tan được tối đa m gam bột sắt và thu được V lít 
khí. Các khí đo ở đktc và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các thí nghiệm trên. Giá trị của m và V lần lượt 
là 

A. 20,16 và 4,48. B. 24,64 và 6,272. C. 24,64 và 4,48. D. 20,16 và 6,272. 

Câu 65: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M (có hóa trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu 
được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Hòa tan hết cùng lượng hỗn hợp X ở trên trong 
dung dịch hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 ở nhiệt độ thích hợp thì thu được 1,8816 lít hỗn hợp hai khí (đktc) có tỉ khối 
so với H2 là 25,25. Tên kim loại m là 

A. Fe. B. Ca. C. Mg. D. Al. 

 

 

 

 

 

 




