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C. PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA 
 Dạng 1: Xác định công thức electron – công thức cấu tạo  

Nhắc lại:  

+ Công thức electron là công thức biểu diễn sự liên kết của các nguyên tử 

trong phân tử hợp chất bằng các electron hóa trị của mỗi nguyên tố. 

+ Khi thay thế mỗi cặp electron dùng chung bằng dấu “ – “ trong công thức 

electron ta thu được công thức cấu tạo . 

Cách viết công thức electron và công thức cấu tạo: 

- Bước 1: Viết công thức electron của các nguyên tử . 

- Bước 2: Ghép electron tự do của các nguyên tử sao cho xung quanh các 

nguyên tử có 8 electron của khí hiếm (hoặc 2 electron đối với hidro) ta thu 

được công thức electron. 

- Bước 3: Thay các cặp electron dùng chung của hai nguyên tử bằng dấu  

“ – “ ta thu được công thức cấu tạo. 

Ví dụ:   

 
                                   

  

 

 

Ví dụ 1: Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các chất sau: H2O, 

HNO3, H2S, H2, H2O2, CO, CO2, NH3. 

                                              Hướng dẫn giải  

 

Bước 1  Bước 2 Bước 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ví dụ 2: Số cặp electron đã ghép đôi nhưng chưa tham gia liên kết trong phân 

tử NH3 là: 

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

                                              Hướng dẫn giải  

- Chọn đáp án A  
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Ví dụ 3: Số cặp electron dùng chung của N với các nguyên tử H trong phân tử 

NH3 là: 

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

                                               

                                                       Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án C 

                                             
 

Ví dụ 4: Phân tử nào sau đây chứa nhiều cặp electron đã ghép đôi nhưng chưa 

tham gia liên kết nhất? 

 A. H2.   B. HCl. C. CO2. D. N2. 

                                              Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án C 
- Phân tử H2: có 1 cặp electron đã ghép đôi nhưng đã tham gia liên kết . 
- Phân tử HCl: có 4 cặp electron ghép đôi nhưng đã có 1 cặp tham gia liên kết, còn lại 3 cặp chưa tham gia liên 

kết . 
- Phân tử CO2: có 8 cặp electron ghép đôi nhưng đã có 4 cặp tham gia liên kết còn lại 4 cặp chưa tham gia liên 

kết . 
- Phân tử N2: có 5 cặp electron ghép đôi nhưng đã có 3 cặp tham gia liên kết còn lại 2 cặp chưa tham gia liên kết 

. 
Như vậy phân tử CO2 chứa nhiều cặp electron đã ghép đôi nhưng chưa tham gia liên kết nhất . 

 

Ví dụ 5: Tổng số cặp electron đã ghép đôi nhưng chưa tham gia liên kết trong 

phân tử HNO3 là: 

 A. 7.   B. 7. C. 8. D. 9. 

                                              Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án B 
- Từ công thức electron của phân tử HNO3, dễ dàng thấy có 7 cặp electron đã ghép đôi nhưng chưa tham gia 

liên kết . 

                             
 

 
Ví dụ 6: Công thức cấu tạo nào sau đây là của Cacbon đioxit ? 

 A. O C O  .                B. O C O  .  

 C. O C O  .          D. O C O  .  
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                                              Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án C 
- Ta dễ dàng nhận thấy:            

                                
Ví dụ 7: Ozon (O3) có công thức electron nào sau đây? 

 A. .             B. .  

 C. .              D. . 

                                              Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án A 

+ Phân tử O3:   

 

 Dạng 2: Xác định số oxi hóa của nguyên tố trong hợp chất  
Để xác định số oxi hóa của một nguyên tố ta phải tuân theo 4 qui tắc cơ 

bản sau: 

Qui tắc 1: Trong các đơn chất, số oxi hóa của nguyên tố bằng không . 

Qui tắc 2: Trong một phân tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố bằng 

không. 

Qui tắc 3: Trong các ion đơn nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tố bằng điện 

tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố 

bằng điện tích của ion.  

Qui tắc 4: Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hóa của hidro là +1 trừ hidrua 

kim loại (NaH, CaH2 …).Số oxi hóa của oxi bằng -2 trừ trường hợp OF2 và 

peoxit ( chẳng hạn H2O2 …) 

 

Ví dụ 8: Dãy số oxi hóa lần lượt của Nitơ trong các hợp chất sau là: NO, NO2, 

N2, N2O, NH3, HNO3  

 A. +2, +4, 0, +1, -3, +5.                B. -2, +4, 0, +1, -3, +4.  

 C. +2, +4, 0, +1, +3, +5.           D. +2, +3, 0, +1, -3, +4. 

                                              Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án A  

- 

a 2

a 2

2

0

2

a 1

3

1 a 2

3

N O :  a + (-2) = 0 a = +2

N O :  a + 2.(-2) = 0  a = +4

N  : ®¬n chÊt lu«n lu«n cã sè oxi hãa b»ng 0

N H :  a + 3.(+1) = 0  a = -3

H N O :  (+1) + a + 3.(-2) = 0 a = +5







 









  

 

Ví dụ 9: Dãy số oxi hóa lần lượt của Nitơ trong các hợp chất sau là: NaNO3, 

KNO2, N2O5, NH4Cl, NH3, (NH2)2CO  

 A. +5, +3, +5, -3, +3, -3.                B. -5, -3, +5, +3, -3, +3.  

 C. +5, +3, +5, -3, -3, -3.           D. +4, -3, +5, -3, -3, -3. 

                                              Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án C 
- Tương tự cách tính ở ví dụ 8 ta có thể xác định nhanh: 
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5 3 5 3 3 3

23 2 5 4 3 2

2

Na N O ,  K N O ,  N O ,  N H Cl ,  N H ,  N H CO
      

 
 

 

Ví dụ 10: Xác định số oxi hóa của Cacbon trong các hợp chất sau: CO, CO2, 

CCl4, CH4, CaCO3  

 A. +2, -4, +4, +4, -4.                B. +2, -4, +4, -4, +4.  

 C. +2, +4, -4, +3, +4.   D. +2, +4, +4, -4, +4. 

                                              Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án D 

- 
2 4 4 4 4

2 4 4 3C O ,  C O ,  C Cl ,  C H ,  Ca C O
    

  

Ví dụ 11: Chất nào sau đây có số oxi hóa của lưu huỳnh trong hợp chất là cao 

nhất? 

 A. H2S.                             B. Na2S.  

 C. SO2.                         D. K2SO4. 

Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án D 

- 
2 2 4 6

2 2 2 2 4H S  , Na S  , S O  , K S O
   

  

Ví dụ 12: Chất nào sau đây có số oxi hóa của nitơ trong hợp chất là thấp 

nhất? 

 A. HNO3.                          B. NaNO2.  

 C. NO.                             D. (NH4)2SO4. 

                                                  Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án D 

- 
5 3 2 3

3 2 4 2 4H N O  , Na N O  , N O , ( N H ) SO
   

  

 

 Dạng 3: Tổng hợp – chọn mệnh đề đúng, sai về liên kết hóa học  
- Dạng bài tập kết hợp giữa các phần cấu tạo nguyên tử - bảng tuần 

hoàn hóa học các nguyên tố và liên kết hóa học cũng đang dần phổ 
biến hơn trong các đề thi gần đây. Thường thì khi gặp dạng bài tập 
này, ta phải xác định được hợp chất mà đề bài yêu cầu phân loại liên 
kết, sau đó dựa vào cấu tạo phân tử của hợp chất đó mà xác định loại 
liên kết. Ta có thể thực hiện theo từng bước sau: 

 Bước 1: Xác định số điện tích hạt nhân (Z) hoặc cấu hình nguyên tử của 
nguyên tố để xác định nguyên tố đó là nguyên tố gì. 
Ví dụ: Khi đề bài cho Cấu hình electron của một nguyên tố X là: 

1s22s22p63s1, cấu hình electron của nguyên tố Y là: 1s22s22p63s23p5 thì ta 

có thể xác định ngay ZX = 11  X là Natri và ZY = 17  Y là Clo . 

 Bước 2: Xác định loại liên kết chứa trong phân tử XY: NaCl chứa liên kết 
ion . 
- Ngoài ra, còn rất nhiều dạng bài tập như thế này, chỉ thay đổi một 

chút về cấu trúc đề, ta vẫn có thể xử lý tương tự như ví dụ trên . 
 

Ví dụ 13: Cho cấu hình electron của một nguyên tử nguyên tố A là: 1s22s1 và 

cấu hình electron của một nguyên tử nguyên B là: 1s22s22p4. Hãy cho biết 

trong phân tử A2B có chứa loại liên kết hóa học nào? 

 A. Liên kết cộng hóa trị phân cực.         B. Liên kết ion.  

 C. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.   D. Liên kết cho – nhận. 

                                               Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án B 
- Có thể thấy ngay: ZA = 3  A là Liti ; ZB = 8  B là Oxi.Vậy hợp chất A2B chính là Li2O trong phân tử của 

nó có chứa liên kết ion ( Liên kết giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình ) 
Ví dụ 14: Cho biết số hiệu nguyên tử của một nguyên tử nguyên tố M là 13, 
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nguyên tử nguyên tố X có số proton nhiều hơn nguyên tử nguyên tố M là 

4.Cho biết trong hợp chất giữa hai nguyên tố M và X có chứa loại liên kết 

nào? 

 A. Liên kết cộng hóa trị phân cực.             B. Liên kết ion.  

 C. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.   D. Liên kết cho – nhận. 

                                               Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án A 
- Số hiệu nguyên tử = ZM = 13  M là kim loại Nhôm ( Al ) 
- ZX – ZM = 4  ZX = 13 + 4 = 17  X là halogen Clo ( Cl ) 

Hợp chất giữa Al và Cl là AlCl3 chứa liên kết cộng hóa trị phân cực ( do có hiệu độ âm điện bằng 1,55 ) 

Ví dụ 15: Nguyên tử nguyên tố X có mức năng lượng cao nhất ở phân lớp 3p 

.Nguyên tử nguyên tố Y cũng có mức năng lượng ở phân lớp 3p và có tổng số 

electron ở lớp ngoài cùng là 1. Biết số hạt mang điện dương trong hạt nhân 

nguyên tử nguyên tố Y nhiều hơn trong nguyên tố X là 3 hạt. Xác định loại 

liên kết trong hợp chất của X và Y?  

 A. Liên kết cộng hóa trị phân cực.            B. Liên kết ion.  

 C. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.   D. Liên kết cho – nhận. 

                                               Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án B 
- Nguyên tố Y có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s1  Y là Kali ( K ) 
- Nguyên tố Y có số hạt mang điện dương ( số proton ) nhiều hơn nguyên tố X là 3:  ZY – ZX = 3  ZX = 19 – 3 

= 16  X là Lưu huỳnh ( S ) 
- Hợp chất của K2S chứa liên kết ion ( hiệu độ âm điện = 1,76 > 1,7 ) 

 

Ví dụ 16: Hợp chất H2X chứa loại liên kết hóa học nào sau đây? Biết tổng số 

hạt (p,n,e) trong nguyên tử nguyên tố X là 48. 

 A. Liên kết cộng hóa trị phân cực.               B. Liên kết ion.  

 C. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.   D. Liên kết cho – nhận. 

                                               Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án A 

-  

X X X X

X X X X

X X

X

Z  < 82 nªn ta cã : Z  N   1,52.Z

                         3Z   2Z N 3,52Z

                         3Z        48         3,52Z

                         13,6      Z         16

 

   

  

  

 

- ZX là số nguyên nên ZX = 14, 15, 16 ứng với 3 nguyên tố: N, P, S  
- Vì là hợp chất H2X nên chỉ nhận X là S : H2S chứa liên kết cộng hóa trị phân cực . 

Ví dụ 17: Hợp chất A2B có tổng số hạt (p,n,e) là 92, trong đó số hạt mang 

điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28 hạt.Nguyên tử nguyên tố A có 

số proton nhiều hơn so với nguyên tử nguyên tố B là 3. Phát biểu nào sau đây 

không đúng? 

A. Hợp chất A2B chứa liên kết ion.       
B. Nguyên tố A là natri. 
C. Nguyên tố B thuộc nhóm VIA trong bảng hệ thống tuần hoàn.        
D. Hợp chất A2B có tên gọi là natri đioxit. 

                                               Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án A 

- 

A A B B

A B

A B A B

A B

A

2

B

2(2Z N ) (2Z N ) 92
8Z 4Z 120      (1)

(4Z 2Z ) (2N N ) 28

Z Z 3      (2)

Z 11 A lµ Na
(1)(2) Na O

Z 8 B lµ O
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- Na2O là hợp chất chứa liên kết ion . 
- Oxi thuộc nhóm VIA 
- Tên gọi của Na2O là đinatri oxit hoặc natri oxit 

Ví dụ 18: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p,n,e) là 34, biết X thuộc 

nhóm IA.Chọn số mệnh đề đúng: 

a) Hợp chất X2O là hợp chất ion.                                  

b) Nguyên tố X có số khối là 23.                         

c) Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố s.                       

d) X có thể tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường sinh ra chất khí có mùi khai. 

e) X là kim loại. 

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

                                                    

                                                    Hướng dẫn giải 

- Chọn đáp án D . 

- 

Z X X

X X X X

X X

X

           Z N 1,52Z

 3Z 2Z N 3,52Z

 3Z        34      3,52Z

 9,66       Z      11,3

 

   

  

  

  

- ZX là số nguyên nên ZX = 10, 11. Vậy X có thể là: Ne hoặc Na, vì X thuộc nhóm IA nên chọn X là Natri (Na). 
- Na2O là hợp chất ion: Đúng . 
- Na có số khối là 23: Đúng . 
- Cấu hình electron Na: 1s22s22p63s1, electron cuối cùng phân vào phân lớp s nên X là nguyên tố s: Đúng  
- Na tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường sinh ra khí H2 là khí không màu, không mùi: Sai  
- Na là kim loại: Đúng . 

D. HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬN DỤNG  

 Dạng 1: Xác định công thức electron – công thức cấu tạo  
 Mức độ vận dụng: 

 Công thức electron: 
Câu 1: Công thức electron nào sau đây là của phân tử H2O? 

           
Câu 2: Công thức electron nào sau đây là của phân tử khí nitơ?   

       
Câu 3: Phân tử NaOH có công thức electron nào trong các công thức sau: 

      
Câu 4: Công thức electron của phân tử BaCl2 là: 

       
Câu 5: Số cặp electron đã ghép đôi nhưng chưa tham gia liên kết trong phân tử SO2 là: 

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

Câu 6: Số cặp electron đã ghép đôi nhưng chưa tham gia liên kết trong phân tử H2S là:  

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

Câu 7: Số cặp electron dùng chung của nguyên tử nitơ với các nguyên tử khác trong phân tử HNO3 là: 

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

Câu 8: Trong phân tử NH4Cl còn bao nhiêu cặp electron chưa tham gia liên kết: 

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

Câu 9: Có tất cả bao nhiêu cặp electron trong phân tử CO2:  
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 A. 6.   B. 7. C. 8. D. 9. 

Câu 10: Có bao nhiêu cặp electron đã ghép đôi nhưng chưa tham gia liên kết trong phân tử H2O2: 

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

 Công thức cấu tạo: 
Câu 11: Công thức cấu tạo nào sau đây là của phân tử O2? 

 A. O O .                    B. O O .  

 C. O O .                        D. O O . 

Câu 12: Công thức cấu tạo của phân tử HCl nào sau đây là đúng: 

 A. H Cl .                    B. H Cl .  

 C. H Cl .                        D. H Cl . 

Câu 13: Công thức cấu tạo tương ứng với hợp chất CO là: 

 A. C O .                    B. C O .  

 C. C O .                        D. . 

Câu 14: Công thức cấu tạo đúng của phân tử CCl4 là: 

      

CA. B.

C. D.

Cl Cl

Cl

Cl

CCl Cl

Cl

Cl

CCl Cl

Cl

Cl

CCl Cl

Cl

Cl

 
Câu 15: Hợp chất NaNO3 có công thức cấu tạo là: 

 

 
Câu 16: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p64s1. Nguyên tử nguyên tố Y có hình electron là 

1s22s22p63s23p5. Hãy cho biết hợp chất được tạo bởi X và Y có công thức cấu tạo nào sau đây là chính xác nhất? 

 A.  [K] [Cl] .                    B. K - Cl .  

 C.  [Na] [Cl] .                        D. Na - Cl .  

Câu 17: Phân tử A2B là hợp chất cộng hóa trị, được hình thành từ nguyên tố A có khối lượng mol nhỏ nhất trong bảng 

tuần hoàn hóa học và nguyên tố B có phần trăm theo khối lượng trong hợp chất A2B là 88,89%.Công thức cấu tạo của 

A2B là: 

 A. H - S - H  .                    B. H - O - H .  

 C.   [H] [O] [H] .                        D. Na - O - Na . 

Câu 18: Nguyên tử nguyên tố A có số hạt mang điện trong hạt nhân là 16, nguyên tử nguyên tố B có tổng số hạt mang 

điện là 16.Cho biết hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố A và B có công thức cấu tạo nào sau đây ( biết tổng số nguyên tử 

trong hợp chất đó là 3 ): 

 A. O = S = O .                    B. O - S - O .  

 C. O = S O .                        D. O = C = O . 

 Dạng 2: Xác định số oxi hóa của nguyên tố trong hợp chất  
 Mức độ vận dụng: 
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Câu 19: Số oxi hóa của nguyên tố clo trong hợp chất nào sau đây là cao nhất: 

 A. HCl.   B. HClO. C. HClO4. D. AlCl. 

Câu 20: Nguyên tố nitơ có nhiều số oxi hóa khác nhau, hãy cho biết cặp chất nào sau đây mà nguyên tố nitơ mang số 

oxi hóa thấp nhất: 

 A. NO, N2.   B. NH3, NaNO3. C. NH3, N2O. D. NH3, NH4Cl. 

Câu 21: Trong dãy chất sau: NO, NO2, N2O, NaNO3, KNO2, N2O5, NH4NO3, NH4Cl,HNO3, có bao nhiêu chất mà 

trong phân tử có nitơ mang số oxi hóa cao nhất? 

 A. 4.   B. 5. C. 6. D. 7. 

Câu 22: Số oxi hóa của Cacbon trong dãy chất sau: CaC2, CH4, CCl4, CaCO3, CO, CO2, Al4C3, NaHCO3, sắp xếp theo 

thứ tự từ trái sang phải lần lượt là: 

A. -1 ; +4 ; +4 ; +4 ; +2 ; -4 ; -4 ; +4         
B. -1 ; -4 ; +4 ; +4 ; +2 ; +4 ; -4 ; +4         
C. -1 ; -4 ; +4 ; +4 ; +2 ; -4 ; -4 ; +4         
D. +1 ; +4 ; +4 ; +4 ; +2 ; -4 ; -4 ; +4         

Câu 23: Sắp xếp nào dưới đây trong các hợp chất sau: HCl ; NaClO ; HClO2 ; KClO3 ; HClO4 là theo chiều giảm dần 

số oxi hóa của nguyên tố Clo: 

A. HClO2 ; NaClO ; KClO3 ; HClO4 
B. HClO4 ; KClO3 ; HClO2 ; NaClO ; HCl 
C. HCl ; NaClO ; HClO2 ; KClO3 ; HClO4 
D. HCl ; NaClO ; KClO3 ; HClO2 ; HClO4 

Câu 24: Số oxi hóa lần lượt từ trái sang phải của nguyên tố Crom có trong các hợp chất và ion sau: CrO ; Cr2O3 ; 

CrO2
- ; CrO4

2- ; CrCl3 ; K2Cr2O7 là: 

A. +2, +3, +4, +6, +2, +6 
B. +2, +3, +4, +6, +3, +6 
C. +2, +3, +3, +6, +3, +6 
D. +2, +3, +3, +7, +3, +7 

Câu 25: Số oxi hóa thấp nhất của nguyên tố Crom là: 

 A. 0.   B. +2. C. -2. D. +1. 

Câu 26: Số oxi hóa cao nhất và thấp nhất của Crom có trong hợp chất là: 

 A. +6 và 0.   B. +6 và +2. C. +7 và +2. D. +6 và -2. 

Câu 27: Mangan có số oxi hóa là +7 trong hợp chất nào sau đây: 

 A. MnSO4.   B. MnO2. C. KMnO4. D. K2MnO4. 

Câu 28: Cho các chất sau: MnCl2 ; Mn2(SO4)3 ; Mn ; MnO2 ; K2MnO4 ; KMnO4 

a) Chất mà trong đó nguyên tố Mn thể hiện số oxi hóa thấp nhất là: 
A. MnCl2.   B. MnO2. C. Mn. D. KMnO4. 

b) Chất mà trong đó nguyên tố Mn thể hiện số oxi hóa cao nhất là: 
 A. MnCl2.   B. MnO2. C. Mn2(SO4)3. D. KMnO4. 

c) Sắp xếp nào sau đây là theo chiều tăng dần từ phải sang trái số oxi hóa của Mn trong các hợp chất trên: 
A. Mn ; MnCl2 ; Mn2(SO4)3 ; MnO2 ; K2MnO4 ; KMnO4 
B. MnCl2 ; Mn2(SO4)3 ; Mn ; MnO2 ; K2MnO4 ; KMnO4 
C. KMnO4 ; K2MnO4 ; MnO2 ; Mn2(SO4)3 ; MnCl2 ; Mn 
D. Mn ; MnCl2 ; Mn2(SO4)3 ; MnO2 ; KMnO4 ; K2MnO4 

Câu 29: Nguyên tố R có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p4. Trong hợp chất giữa R với hidro, thì R có số oxi hóa là: 

 A. +6.   B. +4. C. +2. D. -2. 

Câu 30: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 34. Tên gọi và số oxi hóa thấp nhất của X trong hợp chất 

là: 

 A. Clo và -1.   B. Flo và -1. C. Brom và +1. D. Clo và 0. 

Câu 31: Trong hợp chất với oxi, nguyên tố X có số oxi hóa cao nhất là +6, còn trong hợp chất với hiđro số oxi hóa 

thấp nhất của X là -2.Vậy X là nguyên tố nào sau đây: 

 A. Oxi.   B. Lưu huỳnh. C. Clo. D. Nitơ. 

Câu 32: Số oxi hóa của R trong hợp chất với oxi là +2, số oxi hóa của hiđro trong hợp chất với R là -1.Vậy R có thể là 

nguyên tố nào sau đây: 

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

 

 Mức độ vận dụng cao: 
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Câu 33: Biết trong hợp chất nguyên tố X có 3 số oxi hóa là: -2 ; +4 ; +6 . Mặt khác, trong hợp chất với oxi, X thể hiện 

số oxi hóa là +4 và X chiếm 50% về khối lượng trong hợp chất đó.Nguyên tố X là: 

 A. N.   B. P. C. S. D. Cl. 

Câu 34: Trong hợp chất, nguyên tố A thường có số oxi hóa là -1, được biết ở dạng đơn chất A2 là một chất khí có màu 

vàng lục và có tính oxi hóa rất mạnh. Số oxi hóa cao nhất của nguyên tố A thể hiện trong hợp chất nào sau đây: 

 A. HCl.   B. HClO4. C. HClO3. D. HNO3. 

Câu 35: Trong hợp chất với oxi, nguyên tố R có số oxi hóa cao nhất là +a, được biết hợp chất của R với hiđro có công 

thức là RH3. Giá trị của a là: 

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

Câu 36: Phần trăm theo khối lượng của nguyên tố M trong hợp chất với oxi và hiđro lần lượt như bảng sau: 

Hợp chất M2On MH(8-n) 

%M trong hợp chất 43,66% 91,176% 

a) Nguyên tố M là: 
A. Cacbon.   B. Lưu huỳnh. C. Photpho. D. Nitơ. 

b) Số oxi hóa cao nhất và thấp nhất của nguyên tố M lần lượt là: 
A. +5 và -3.   B. +3 và -5. C. -3 và +5. D. +3 và -3. 

Câu 37: Trong oxit cao nhất, nguyên tố R có số oxi hóa là +6 và phần trăm của oxi có trong oxit này chiếm 60% theo 

khối lượng. Công thức của hợp chất tạo bởi nguyên tố R và hiđro là: 

A. NH3.   B. SH. C. HCl. D. H2S. 

Câu 38: Một kim loại A có số oxi hóa cao nhất trong hợp chất với oxi là +2, khi hòa tan hoàn toàn 4 gam A vào nước 

thì thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc).Tên gọi của A và hợp chất của A với hiđro  lần lượt là (biết số oxi hóa của hiđro 

trong hợp chất này là -1): 

 A. Mg và MgH2.             B. Ca và CaH2.  

 C. Ba và BaH2.              D. Ca và Ca2H. 

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 6,72 gam một kim loại M với dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng thu được 2,688 lít khí 

(đktc).Tên của kim loại M và số oxi hóa của M có trong hợp chất muối clorua được tạo ra khi cho M tác dụng với khí 

Clo lần lượt là: 

 A. Mg và +2.               B. Cu và +2.  

 C. Fe và +3.               D. Fe và +2. 

Câu 40: Cho 24 gam một oxit sắt có dạng FexOy vào một lượng dư dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn 

thu được 48,75 gam muối clorua. 

a) Công thức oxit sắt có thể là: 
 A. FeO.   B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. Cả A và B. 

b) Số oxi hóa của Fe có trong hợp chất oxit ở trên là: 
 A. +2.   B. +3. C. +1. D. +8/3. 

 Dạng 3: Tổng hợp – chọn mệnh đề đúng, sai về liên kết hóa học  
 Mức độ vận dụng: 
Câu 41: Nguyên tử nguyên tố M có tổng số electron lớp ngoài cùng là 1, nguyên tử nguyên tố X có số electron hóa trị 

là 7. Liên kết hóa học giữa 2 nguyên tố M và X là liên kết: 

 A. Cộng hóa trị phân cực.               B. Cộng hóa trị không cực.  

 C. Ion.                         D. Cho – nhận. 

Câu 42: Nguyên tố A có cấu hình electron là: 1s22s22p5, nguyên tố B có cấu hình electron là: 1s22s22p63s1.Hãy cho 

biết trong hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tố A và B có chứa loại liên kết hóa học nào sau đây? 

 A. Cộng hóa trị phân cực.               B. Cộng hóa trị không cực.  

 C. Ion.                         D. Kim loại. 

Câu 43: Nguyên tố X thuộc cột thứ 2 và hàng thứ 4 trong bảng tuần hoàn hóa học,nguyên tố Y thuộc chu kỳ 2 và 

nhóm VIA trong bảng tuần hoàn hóa học. Hãy cho biết trong hợp chất giữa X và Y có chứa loại liên kết hóa học nào 

sau đây: 

 A. Liên kết ion.               B. Liên kết cộng hóa trị không cực. 

 C. Liên kết cộng hóa trị phân cực.               D. Liên kết cho – nhận. 

Câu 44: Một cation M2+ có cấu hình electron là: 1s22s22p6, biết liên kết hóa học giữa nguyên tố M và nguyên tố X là 

liên kết cộng hóa trị phân cực. Vậy nguyên tố X là nguyên tố nào sau đây:  

 A. Oxi.   B. Lưu huỳnh. C. Nitơ. D. Clo. 
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Câu 45: Cation M+ có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p6, anion X2- có cấu hình electron là: 1s22s22p6. Liên kết hóa 

học chứa trong hợp chất của 2 loại ion trên là: 

 A. cho – nhận.               B. cộng hóa trị không cực.  

 C. cộng hóa trị phân cực.               D. Ion. 

Câu 46: Nguyên tử nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất phân vào phân lớp 3s1. Nguyên tử nguyên tố 

Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p4. 

Trong hợp chất của X và Y có chứa loại liên kết: 

 A. ion.                            B. cộng hóa trị không cực.  

 C. cộng hóa trị phân cực.               D. cho – nhận. 

 Mức độ vận dụng cao: 
Câu 47: X thuộc nguyên tố s. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron ở phân lớp s là 8, nguyên tử nguyên tố Y 

có tổng số hạt mang điện là 34 .Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. X là kim loại, Y là phi kim 
B. Cấu hình electron của X là: [Ar]4s2 
C. Nguyên tố Y thuộc chu kỳ 3 trong bảng tuần hoàn hóa học. 
D. Liên kết hóa học trong hợp chất của X và Y là liên kết cộng hóa trị phân cực . 

Câu 48: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử nguyên tố A là 34, tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử nguyên tố B là 48 

và biết B thuộc nhóm VIA. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hợp chất của A và B: 

A. Nguyên tố A là kim loại, nguyên tố B là phi kim 
B. Công thức hợp chất của A và B có dạng AB2 
C. Trong hợp chất của A và B có chứa liên kết ion 
D. Ở trạng thái kích thích, nguyên tử nguyên tố A có khả năng nhường 2 electron . 

Câu 49: Trong hợp chất XY2 có tổng số hạt bản là 96, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 

32 hạt. Trong hạt nhân nguyên tố X có số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tố Y. Ngoài 

ra, ở lớp vỏ số hạt mang điện âm của nguyên tử X nhiều nguyên tử Y là 8 hạt .Cho các phát biểu sau:  

a) X là phi kim, Y cũng là phi kim 
b) X và Y cùng thuộc một phân nhóm chính nhóm A 
c) Hợp chất XY2 có chứa liên kết cho – nhận  
d) Hợp chất XY2 có chứa liên kết cộng hóa trị phân cực 
e) Hợp chất XY2 có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom 

Số phát biểu không đúng là: 

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

Câu 50: Tổng số hạt cơ bản trong hợp chất MX3 là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện 

là 60 hạt. Biết rằng số hạt mang điện dương trong M3+ ít hơn số hạt mang điện dương trong X- là 4 hạt . Mặt khác, số 

hạt mang điện âm trong X- nhiều hơn số hạt mang điện âm trong M3+ là 8. Cho các phát biểu sau: 

a) X là phi kim thuộc nhóm halogen 
b) Hợp chất MX3 có chứa liên kết ion 
c) M là kim loại nhẹ, được ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ 
d) Khi cho 0,1 mol M tác dụng vừa đủ với HCl thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). 
e) Nguyên tố M và X cùng thuộc một chu kỳ  
f) Khi cho đơn chất X tác dụng với kim loại Fe, sẽ thu được FeX2  

Số phát biểu đúng là: 

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

 

 

ĐÁP ÁN 

1A 2B 3C 4D 5C 6B 7C 8B 9C 10A 

11B 12A 13D 14A 15D 16A 17B 18C 19C 20D 

21A 22B 23B 24C 25A 26B 27C 28CDC 29D 30A 

31B 32D 33C 34B  35C  36A 37D  38B    39C 40BB  

41C 42C 43A  44B 45D 46C 47D 48A 49D 50B 

 

 

 




