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PHẦN 2:         PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ KĨ NĂNG  

                          GIẢI BÀI TẬP TÍNH TOÁN 

 

BÀI 5:   GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC DỰA VÀO ĐỒ THỊ  

 

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

1. CO2 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 hoặc Ca(OH)2 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm được biểu diễn 

trên đồ thị sau: 

 
Thí nghiệm nào sau đây ứng với thí nghiệm trên? 

A. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. 

B. Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2. 

C. Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 và NaOH. 

D. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Zn(NO3)2. 

Ví dụ 2: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO và H2O, thu được dung dịch X. Sục khí CO2 vào dung dịch X, qua quá trình 

khảo sát người ta lập đồ thị của phản ứng như sau: 

 
Giá trị của x là  

A. 0,025.     B. 0,020.           C. 0,050.    D. 0,040. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Long Phu – Vĩnh Long, năm 2016) 

Ví dụ 3: Hấp thụ hết 1,6V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,42 mol Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu 

diễn bằng đồ thị sau: 

 
Giá trị của V là  

A. 7,84.  B. 5,60.  C. 6,72.  D. 8,40. 

 

Ví dụ 4: Thổi khí CO2 vào dung dịch chứa 0,02 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Biết số 
2

CO
0,005 n 0,024.   

Giá trị của m là 
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A. 0 m 3,94.    B. 0 m 0,985.    

C. 0,985 m 3,94.     D. 0,985 m 3,152.    

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Sục từ từ CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 0,1M, sự biến thiên khối lượng kết tủa theo thể tích CO2 được biểu diễn 

bằng đồ thị sau: 

   

Để tạo thành 15,76 gam kết tủa theo đồ thị trên, cần sục vào dung dịch Ba(OH)2 0,1M một thể tích CO2 (ở đktc) là: 

A. 1,792 lít hoặc 2,688lít.       B. 1,792 lít. 

C. 2,688 lít.           D. 1,792 lít hoặc 3,136 lít.  

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

 

Câu 2: Sục từ từ CO2 vào V lít dung dịch Ca(OH)2 0,5M. Kết quả thí nghiệm biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

Giá trị của V là 

A. 0,10.   B. 0,05.   C. 0,20.    D. 0,80. 

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

Câu 3: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

Tỉ lệ a : b là   

     A. 2 : 1.                     B. 5 : 2.                        

C. 8 : 5.                   D. 3 : 1. 

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

Câu 4: Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau: 
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Nồng độ phần trăm chất tan trong dung dịch sau phản ứng là  

A. 34,05%.   B. 30,45%.             

C. 35,40%.           D. 45,30%. 

Câu 5: Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Ba(OH)2 có cùng số mol vào nước, thu được 500 ml dung dịch Y và a 

mol H2. Hấp thụ 3,6a mol CO2 vào 500 ml dung dịch Y, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau: 

 
Giá trị của m là  

A. 41,49. B. 36,88. C. 32,27. D. 46,10. 

Câu 6: Khi cho 0,02 hoặc 0,04 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 thì lượng kết tủa thu được đều như nhau. 

Số mol Ba(OH)2 có trong dung dịch là 

 A. 0,01 mol. B. 0,02 mol. C. 0,03 mol. D. 0,04 mol. 

Câu 7: Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào dung dịch chứa 0,42 mol Ca(OH)2, thu được a gam kết tủa. Tách lấy kết tủa, 

sau đó thêm tiếp 0,6V lít khí CO2 nữa, thu thêm 0,2a gam kết tủa. Thể tích các khí đo ở đktc. Giá trị của V là 

 A. 7,84 lít.  B. 5,60 lít. C. 6,72 lít. D. 8,40 lít. 

2. CO2 tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp các bazơ NaOH (hoặc KOH) và Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2) 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm được biểu diễn 

trên đồ thị sau: 

          
Phát biểu sau đây đúng là 

A. X là dung dịch NaOH; Y là dung dịch gồm HCl và AlCl3; Z là Al(OH)3. 

B. X là dung dịch NaOH; Y là dung dịch AlCl3; Z là Al(OH)3. 

C. X là khí CO2; Y là dung dịch Ca(OH)2; Z là CaCO3. 

D. X là khí CO2; Y là dung dịch gồm NaOH và Ca(OH)2; Z là CaCO3. 

Ví dụ 2: Cho m gam hỗn hợp Na và Ca vào một lượng nước dư thu được dung dịch X và V lít khí (đktc). Sục từ từ đến 

dư khí CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 
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  Giá trị của m là 

A. 8,6. B. 6,3. C. 10,3.  D. 10,9. 

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

Ví dụ 3: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm 

được biểu diễn trên đồ thị sau:  

 

 

Tỉ lệ a : b là  

A. 4 : 5. B. 5 : 4.  C. 9 : 5.  D. 4 : 9. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lý Thường Kiệt – Bình Thuận, năm 2017) 

 

Ví dụ 4: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH, kết quả thí nghiệm được biểu diễn 

bằng đồ thị sau: 

 
Giá trị của V bằng bao nhiêu để thu được kết tủa cực đại? 

A. 4,48 V 8,96.       B. 2,24 V 6,72.    

C. 4,2 V 8,904.       D. 2,24 V 5,376.   

 

Ví dụ 5: Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và a mol khí H2. Sục 

khí CO2 đến dư vào dung dịch X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau: 
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Giá trị m là 

 A. 21,4.  B. 22,4.  C. 24,2.  D. 24,1. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Chu Văn An – Quảng Trị, năm 2017) 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa 

theo số mol CO2 phản ứng như sau: 

                                 

Giá trị của V là 

 A. 150.  B. 250.  C. 400.  D. 300. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016) 

Câu 2: Sục khí x mol khí CO2 vào dung dịch X chứa hỗn hợp Ca(OH)2 và NaOH, kết quả thí nghiệm được biểu diễn 

bằng đồ thị sau: 

 

Giá trị của x là 

A. 0,64. B. 0,58.  C. 0,68.  D. 0,62. 

Câu 3: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH, x mol KOH và y mol Ba(OH)2. Kết quả thí 

nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau: 
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Giá trị của x, y, z lần lượt là: 

A. 0,6; 0,4 và 1,5.  B. 0,3; 0,6 và 1,2.  

C. 0,2; 0,6 và 1,25.    D. 0,3; 0,6 và 1,4. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa, năm 2016) 

Câu 4: Cho m gam hỗn hợp Na và Ca vào một lượng nước dư thu được dung dịch X và V lít khí (đktc). Sục từ từ đến 

dư khí CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

  Giá trị của V là  

A. 3,36. B. 4,48.  C. 2,24.  D. 5,6. 

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

Câu 5: Cho m gam hỗn hợp Na và Ba vào nước dư, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Hấp thu khí CO2 từ 

từ đến dư vào dung dịch X. Lượng kết tủa được thể hiện trên đồ thị như sau: 

 

   Giá trị của m và V lần lượt là 

      A. 32 và 6,72.                   B. 16 và 3,36.                     

C. 16 và 6,72.               D. 32 và 3,36. 

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

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na và Ba vào nước, thu được dung dịch X. Sục khí CO2  vào dung dịch X. 

Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

Giá trị của m và x lần lượt là 

A. 80 và 1,3.     B. 228,75 và 3,25.   

C. 200 và 2,75.       D. 200,0 và 3,25. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2017) 
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Câu 7: Hấp thụ hết a mol khí CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn 

theo sơ đồ sau: 

 
Khi a = 1, lọc bỏ kết tủa sau đó cô cạn dung dịch rồi nung chất tạo thành ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu 

được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 47,3.    B. 34,1.   C. 42,9.    D. 59,7. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, năm 2016) 

Câu 8: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH, kết quả thí nghiệm được biểu diễn 

bằng đồ thị sau: 

 

Giá trị của V bằng bao nhiêu để thu được kết tủa cực đại? 

A. 2,24 V 4,48.                        B. 2,24 V 6,72.   

C. 2,24 V 5,152.                       D.2,24 V 5,376.   

Câu 9: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 19,70. B. 23,64. C. 7,88.  D. 13,79.  

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2012) 

Câu 10: Sục 4,48 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 2x mol/lít và NaOH x mol/lít. Sau khi các phản ứng xảy 

ra hoàn toàn thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của x là 

 A. 0,025 hoặc 0,03.  B. 0,03.   

 C. 0,025.  D. 0,025 hoặc 0,02. 

(Đề thi thử Đại học lần 2 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm học 2012 – 2013) 

Câu 11: Dung dịch X chứa đồng thời các chất tan NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Khi dẫn 0,336 lít khí CO2 hoặc 

1,456 lít khí CO2 vào V ml dung dịch X đều thu được kết tủa có số gam bằng nhau (các thể tích khi đo ở điều kiện tiêu 

chuẩn). Thể tích V là  

 A. 200.  B. 300. C. 240. D. 150. 

(Đề thi thử Đại học lần 4 – THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm học 2011– 2012) 

Câu 12: Cho 18,3 gam hỗn hợp X gồm Na và Ba vào nước, thu được dung dịch Y và 4,48 lít H2 (đktc). Xác định thể 

tích CO2 (đktc) cho vào dung dịch Y để thu được kết tủa cực đại? 

 A. 2,24 lít ≤ V ≤ 4,48 lít. B. 2,24 lít ≤ V ≤ 6,72 lít. 

 C. 1,12 lít ≤ V ≤ 6,72 lít. D. 4,48 lít ≤ V ≤ 6,72 lít. 

(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT chuyên Lê Quy Đôn – Quảng Trị,  

năm học 2013 – 2014) 

Câu 13: Dẫn V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch chứa KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được m gam kết tủa 

trắng. Nếu 0,112 V 1,456   thì giá trị m là  
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 A. 0,985 m 3,94  .  B. 2,955 m 3,94  .  

 C. 0,985 m 2,955  . D. kết quả khác. 

       (Đề thi thử Đại học lần 3 – THPT chuyên  ĐHSP Hà Nội, năm 2013) 

Câu 14: Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 thì thu được 19,7 gam kết tủa (TN1). Mặt khác, sục 

V lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 và a mol NaOH thì thu được 39,4 gam kết tủa (TN2). Giá trị của 

V và a tương ứng là: 

 A. 6,72 và 0,1. B. 5,6 và 0,2. C. 8,96 và 0,3. D. 6,72 và 0,2. 

(Đề thi thử Đại học lần 3 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm học 2012 – 2013) 

3. Phản ứng của dung dịch bazơ (chứa ion −
OH ) với dung dịch chứa muối Al3+ 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm được biểu diễn 

trên đồ thị sau: 

 
Thí nghiệm nào sau đây ứng với thí nghiệm trên? 

A. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2. 

B. Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 và NaOH. 

C. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và Zn(NO3)2. 

D. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Al(NO3)3. 

Ví dụ 2: Nhỏ từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp AlCl3 và Al2(SO4)3. Kết quả thí nghiệm được 

biểu diễn bằng đồ thị sau:  

          Lượng kết tủa cực đại thu được trong 

thí nghiệm trên là bao nhiêu gam? 

A. 14,04 gam. B. 11,7 gam. C. 15,6 gam. D. 12,48 gam. 

3
Al(OH) (max)

3a 0,33 3(0,61 3a) a 0,18 m 0,18.78 14,04 gam− = −  =  = =  

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3,kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
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Biểu thức liên hệ giữa x và y là 

A. 3y – x = 1,24. B. 3y – x = 1,44. C. 3y + x = 1,44. D. 3y + x = 1,24. 

Câu 2: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 
Giá trị của x là  

A. 0,84. B. 0,82. C. 0,86.  D. 0,80. 

Câu 3: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:  

 
Tỉ lệ x : y là  

A. 7 : 8.   B. 6 : 7.    

C. 5 : 4.   D. 4 : 5. 

4. Phản ứng của dung dịch axit (chứa ion H+) với dung dịch chứa ion 
2

−
AlO  hay 

4
[ ( ) ]

−
Al OH  

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm được biểu diễn 

trên đồ thị sau: 

 

 
Thí nghiệm nào sau đây ứng với thí nghiệm trên? 

A. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và NaAlO2. 
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B. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và AlCl3. 

C. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Al(NO3)3. 

D. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2. 

 

Ví dụ 2: Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau: 

 
Hỏi khối lượng kết tủa cực đại thu được trong thí nghiệm là bao nhiêu gam? 

A. 23,4 gam. B. 15,6 gam.  C. 19,5 gam. D. 11,7 gam. 

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Cho đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa lượng ion H
+

 và lượng kết tủa Al(OH)3 trong phản ứng của dung dịch 

chứa ion H
+
 với dung dịch chứa ion 

4
[Al(OH) ]

−  hoặc ion 
2

AlO
−  như sau: 

 
Khi cho 250 dung dịch HCl x mol/lít vào 150 ml dung dịch NaAlO2 1M, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất 

của x là                                                  

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

Câu 2: Cho đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa lượng ion H
+

 và lượng kết tủa Al(OH)3 trong phản ứng của dung dịch 

chứa ion H
+
 với dung dịch chứa ion 

4
[Al(OH) ]

−  hoặc ion 
2

AlO
−  như sau: 

 
Cho X là dung dịch HCl x mol/lít. Khi cho 25 ml X (TN1) hoặc 175 ml X (TN2) vào 25 ml dung dịch NaAlO2 

1,2M, thu được lượng kết tủa bằng nhau. Giá trị của x là                 

A. 0,8. B. 0,48. C. 1.  D. 0,6. 

5. Phản ứng của dung dịch bazơ (chứa ion 
−

OH ) với dung dịch chứa các ion H+ và Al3+ 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm được biểu diễn 

trên đồ thị sau: 
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Thí nghiệm nào sau đây ứng với thí nghiệm trên? 

A. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và Zn(NO3)2. 

B. Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 và NaOH. 

C. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và Al(NO3)3. 

D. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và NaAlO2. 

  

Ví dụ 2: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp chứa AlCl3 và HCl, kết quả thí nghiệm 

được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol)  

 

Tỉ số x : a có giá trị bằng 

A. 3,6. B. 4,8. C. 4,4. D. 3,8. 

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

 

Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và Al2O3 trong 200 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X. 

Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V ml) 

được biểu diễn bằng đồ thị dưới đây:  

 
Giá trị của a là 

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

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

 

Ví dụ 4: Cho a mol Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa b mol HCl thu được dung dịch Y chứa 2 chất tan có cùng 

nồng độ mol. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y ta có đồ thị sau: 

 

Cho a mol Al tác dụng với dung dịch hỗn hợp chứa 0,15b mol FeCl3 và 0,2b mol CuCl2. Sau khi phản ứng kết thúc 

thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 
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A. 11,776. B. 12,896. C. 10,874. D. 9,864. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Bến Tre, năm 2015) 

 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X chứa hỗn hợp Al(NO3)3, HCl, HNO3. Kết quả thí nghiệm 

được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

 

Giá trị của a là  

A. 1,2.    B. 1,25.    C. 0,8.   D. 1,5. 

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp Al và Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch X và 1,008 lít 

khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, số mol kết tủa Al(OH)3 (n mol) phụ thuộc vào thể tích dung dịch 

NaOH (V lít) được biểu diễn bằng đồ thị dưới đây: 

 
Giá trị của a là  

A. 2,34. B. 7,95.  C. 3,87.  D. 2,43. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

Câu 3: Một dung dịch X có chứa các ion: x mol H+, y mol Al3+, 0,1 mol Cl−  và 2
4SO − . Khi nhỏ từ từ đến dư dung 

dịch NaOH vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M tác dụng với dung dịch X, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Khối lượng kết 

tủa Y là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn) 

A. 51,28 gam. B. 62,91 gam. C. 46,60 gam. D. 49,72 gam. 

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

Câu 4: Dung dịch X chứa a mol AlCl3 và 2a mol HCl. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau: 

 

Giá trị của x là 
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A. 0,624.  B. 0,748.  C. 0,756. D. 0,684. 

Câu 5: Hỗn hợp X gồm Cu và Al2O3 có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch 

HCl dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung 

dịch Z ta có đồ thị sau: 

 

Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được z mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của z là 

A. 0,48.  B. 0,36.  C. 0,42.  D. 0,40. 

Câu 6: Cho m gam Al tác dụng với O2, sau một thời gian thu được (m + 2,88) gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác 

dụng với dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch Y. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y ta có đồ 

thị sau: 

 

Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được V lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hiđro 

là 16,75 và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu, được (m + 249a) gam chất rắn khan. Giá trị của V gần nhất với giá 

trị nào dưới đây? 

A. 2,3.   B. 2,1.  C. 1,9.  D. 1,7. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Bến Tre, năm 2015) 

Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm x mol NaOH và y mol Ba(OH)2 từ từ vào dung dịch chứa z mol AlCl3 thấy kết tủa xuất 

hiện, kết tủa tăng dần và tan đi một phần. Lọc thu đựơc m gam kết tủa. Giá trị của m là  

 A. 78(4z – x – 2y).  B. 78(2z – x – y).  

 C. 78(4z – x – y).  D. 78(2z – x – 2y). 

Câu 8: Trong một cốc đựng 200 ml dung dịch AlCl3 2M. Rót vào cốc V ml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/lít, ta 

được một kết tủa; đem sấy khô và nung đến khối lượng không đổi được 5,1 gam chất rắn. Nếu V = 200 ml thì a có giá 

trị nào?  

 A. 2M.    B. 1,5M hay 3M.  

 C. 1M hay 1,5M.   D. 1,5M hay 7,5M.  

Câu 9: X là dung dịch NaOH C%. Lấy 18 gam X hoặc 74 gam X tác dụng với 400 ml AlCl3 0,1M  thì lượng kết tủa 

vẫn như nhau. Giá trị của C là  

 A. 4.  B. 8. C. 7,2. D. 3,6. 

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp NaOH và KOH vào nước, thu được dung dịch Z, trong đó 

OH

0,1 n 0,14 . Cho dung dịch Z phản ứng với dung dịch chứa 0,04 mol AlCl3, khối lượng kết tủa thu được là m 

gam. Giá trị của m là  

 A. 1,56 m 2,6.     B. m 2,6.=   

 C. 1,56 m 3,12.     D. m 3,12.=  
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Câu 11: X là dung dịch Al(NO3)3 aM. Thêm 6,21 gam Na vào 100 ml dung dịch X (TN1) thu được m gam kết tủa. 

Mặt khác, nếu thêm 6,44 gam Na vào 100 ml dung dịch X (TN2) thì thu được 0,8m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn. Giá trị của a là 

       A. 1,2M. B. 0,9M. C. 0,8M. D. 1,24M. 

6. Phản ứng của dung dịch axit (chứa ion H+) với dung dịch chứa các ion −
OH  và 

2

−
AlO  (

4
[ ( ) ]

−
Al OH  

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Câu 1: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm được biểu diễn trên 

đồ thị sau: 

  
Thí nghiệm nào sau đây ứng với thí nghiệm trên? 

A. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và NaAlO2. 

B. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và Na2ZnO2. 

C. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và Zn(NO3)2. 

D. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và Al(NO3)3.  

Câu 2: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch chứa NaOH và NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]), kết quả thí 

nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị bên: 

 

Giá trị của x là   

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

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al2O3 và Na vào nước, thu được dung dịch Y và x lít khí H2 (đktc). Cho từ 

từ dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu 

diễn bằng đồ thị dưới đây: 

 

Giá trị của x là 

A. 10,08. B. 3,36.  C. 1,68.  D. 5,04. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017)  

 

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol Ba(AlO2)2 và b mol Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được 

biểu diễn trên đồ thị sau: 
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Tỉ lệ a : b là 

  A. 7 : 4. B. 4 : 7.  C. 2 : 7.  D. 7 : 2. 

Câu 2: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả 

thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

  

Vậy tỉ lệ a : b là  

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

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

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và Na2O vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch 

HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ 

thị dưới đây: 

 
Giá trị của a là  

A. 14,40. B. 19,95. C. 29,25. D. 24,60. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

7. Một số dạng khác 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc 

khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau: 

 

Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 1,7.  B. 2,1.  C. 2,4.  D. 2,5. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai, năm 2017) 
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Ví dụ 2: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X chứa 41,575 gam gồm các chất HCl, MgCl2, AlCl3. Tiến trình 

phản ứng được biểu diễn bởi đồ thị sau: 

 

Giá trị của a là 

A. 0,15.   B. 0,2.  C. 0,3.  D. 0,35.  

 

Ví dụ 3: Dung dịch X chứa x mol NaOH và y mol Na2ZnO2 (hoặc Na2[Zn(OH)4]); dung dịch Y chứa z mol Ba(OH)2 

và t mol Ba(AlO2)2 (hoặc Ba[Al(OH)4]2) (trong đó x<2z). Tiến hành hai thí nghiệm sau: 

Thí nghiệm 1: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch X. 

Thí nghiệm 2: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Y. 

Kết quả hai thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

Giá trị của y và t lần lượt là: 

A. 0,075 và 0,10. B. 0,075 và 0,05. C. 0,15 và 0,05. D. 0,15 và 0,10. 

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

 

Ví dụ 4: Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự biến thiên khối lượng kết 

tủa được biểu diễn bằng đồ thị sau: 

 

Tổng khối lượng của hai muối Al2(SO4)3 và AlCl3 là 

A. 6,09 gam. B. 3,42 gam. C. 5,34.  D. 6,84. 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào ống nghiệm chứa V lít dung dịch Al2(SO4)3 C (mol/l). Mối quan hệ giữa 

khối lượng kết tủa (gam) và số mol OH− được biểu diễn bằng đồ thị sau: 
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Để lượng kết tủa không đổi thì thể tích dung dịch Ba(OH)2 nhỏ nhất cần dùng là 

A. 30 ml. B. 60 ml. C. 45 ml. D. 80 ml. 

Câu 2: Cho từ từ dung dịch chưa a mol Ba(OH)2 vào dung dịch chưa b mol ZnSO4. Đồ thị biểu diễn số mol kết tủa 

theo giá trị của a như sau:  

 

Giá trị của b là  

A. 0,1.  B. 0,12.  C. 0,08.   D. 0,11. 

Câu 3: Dung dịch X chứa AlCl3, HCl và MgCl2, trong đó số mol MgCl2 bằng tổng số mol HCl và AlCl3. Rót từ từ 

dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau: 

 

Với x1 + x2=0,48. Cho m gam AgNO3 vào dung dịch X, thu được m1 gam kết tủa và dung dịch chứa 45,645 gam chất 

tan. Giá trị của m1 là  

A. 55,965. B. 58,835. C. 111,930.  D. 68,880. 

Câu 4: Dung dịch A chứa a mo l ZnSO4; dung dịch B chứa b mol AlCl3; dung dịch C chứa c mol NaOH. Tiến hành 2 

thí nghiệm sau:  

Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch C vào dung dịch A; 

Thí nghiệm 2: Cho từ từ dung dịch C vào dung dịch B. 

Lượng kết tủa ở 2 thí nghiệm biến đổi theo đồ thị sau đây: 

n

n
NaOH

a
___

b

4a 0,320 x
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Tổng khối lượng kết tủa ở 2 thí nghiệm khi dùng x mol NaOH gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 9.   B. 8.  C. 8,5.   D. 9,5. 

Câu 5: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3, thu được kết tủa có khối lượng theo 

số mol Ba(OH)2 như đồ thị: 

 

Tổng giá trị (x + y) bằng 

A. 163,2. B. 162,3. C. 132,6. D. 136,2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Vĩnh Phúc, năm 2015) 

D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Câu 1: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol NaOH và y mol NaAlO2, kết quả thí 

nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:  

 

  Tỉ lệ x : y là 

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

Câu 2: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch hỗn hợp Na2SO4 và Al2(SO4)3 ta có đồ thị biểu diễn sự 

phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 như sau:            

 

 

Giá trị của x là 

A. 0,3. B. 0,2. C. 0,28. D. 0,25. 

Câu 3: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2, kết quả thí nghiệm được thể hiện trên đồ thị sau: 
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   Giá trị của a và x trong đồ thị trên lần lượt là 

A. 1,8 và 3,6. B. 1,7 và 3,4. C. 2 và 4. D. 1,6 và 3,2. 

Câu 4: Cho từ từ đên dư dung dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

     Tỉ lệ x  : y trong sơ đồ trên là 

A. 4 : 5. B. 6 : 7. C. 5 : 6. D. 7 : 8. 

Câu 5: Cho hỗn hợp kim loại gồm x mol Na và y mol Ba vào nước dư, thu được V lít H2 (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) 

và dung dịch X. Khi cho CO2 hấp thụ từ từ đến dư vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:  

  

 Tỉ lệ x : y là 

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

Câu 6: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí 

nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:  

 

    Tỉ lệ a : b là 

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

Câu 7: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng Mg vào dung dịch hỗn hợp X chứa a mol Cu(NO3)2 và b mol 

HCl khi nhúng thanh Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp X được biểu diễn như hình vẽ dưới đây: 

 

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rút thanh Mg ra, thu được NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Tỉ lệ a : b là 

A. 1 : 6. B. 1 : 8. C. 1 : 10. D. 1 : 12. 

Câu 8: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến khi phản ứng kết thúc. Kết quả thí nghiệm được thể hiện 

trên đồ thị sau: 
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    Giá trị của x trong đồ thị trên là 

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

Câu 9: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2 (hoặc 

Ba[Al(OH)4]2), kết quả được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

     Tỉ lệ a : b là 

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

Câu 10: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch chứa ZnSO4, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ 

thị sau: 

 

   Tỉ lệ x : y là: 

A. 10 : 13. B. 11 : 13. C. 12 : 15. D. 11 : 14. 

Câu 11: Cho từ từ HCl vào dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2. Đồ thị biểu diễn số mol Al(OH)3  

theo số mol HCl như sau: 

nHCl
0,2

0,6 1,10

0,3

nAl(OH)3

 

Nếu cho dung dịch A ở trên tác dụng với 700 ml dung dịch H2SO4 1M thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? 

A. 209,8 gam. B. 108,8 gam. C. 202,0 gam. D. 116,6 gam. 

Câu 12: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH 0,1M vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 a mol/lít và Al2(SO4)3 b 

mol/lít. Đồ thị dưới đây mô tả sự phụ thuộc của số mol kết tủa Al(OH)3 vào số mol NaOH đã dùng : 
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Tỉ số 
a

b
 gần giá trị nào nhất sau đây? 

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

Câu 13: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch chứa ZnSO4, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ 

thị sau: 

 

   Giá trị của x là 

A. 0,20. B. 0,15. C. 0,11. D. 0,10. 

Câu 14: Cho từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị 

sau: 

 

Giá trị của x là 

A. 0,12 mol. B. 0,13 mol. C. 0,11 mol. D. 0,10 mol. 

Câu 15: Nhỏ từ từ dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:    

 

    Giá trị của x trong đồ thị trên là 

A. 3,2. B. 2,4. C. 3,0. D. 3,6. 

Câu 16: Cho m gam hỗn hợp Na và Ba vào nước dư, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Hấp thu khí CO2 từ 

từ đến dư vào dung dịch X. Lượng kết tủa được thể hiện trên đồ thị như sau: 
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   Giá trị của m và V lần lượt là: 

A. 16 và 3,36. B. 22,9 và 6,72. C. 36,6 và 8,96. D. 32 và 6,72. 

Câu 17: Cho x gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y mol HCl thu được dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng 

nồng độ mol. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì đồ thị biểu diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào lượng OH- 

như sau: 

   

Giá trị của x là 

A. 20,25. B. 26,1. C. 32,4. D. 27,0. 

Câu 18: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol Ba(OH)2 và y mol Ba[Al(OH)4]2 

(hoặc Ba(AlO2)2), kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

       0,1

Soá mol Al(OH)3

0,3 0,7 Soá mol HCl0

0,2

 

Giá trị của x và y lần lượt là 

A. 0,05 và 0,15. B. 0,10 và 0,30. C. 0,10 và 0,15. D. 0,05 và 0,30. 

Câu 19: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X (chứa m (gam) NaOH và a mol Ca(OH)2). Kết quả thí nghiệm 

được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

    Giá trị của m và a lần lượt là: 

A. 36 và 1,2. B. 48 và 0,8. C. 36 và 0,8. D. 48 và 1,2. 

Câu 20: Cho từ từ x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu 

diễn trên đồ thị sau: 

 

  Tổng nồng độ phần trăm khối lượng của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng là 

A. 55,45%. B. 45,11%. C. 51,08%. D. 42,17%. 

Câu 21: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol FeCl3 và b mol AlCl3, kết quả thí 

nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 
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    Tỉ lệ x : y là 

A. 9 : 11. B. 8 : 11. C. 9 : 12. D. 9 : 10. 

Câu 22: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol FeCl3 và b mol AlCl3, kết quả thí 

nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

  

    Tỉ lệ a : b là 

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

Câu 23: Cho 5,6 lít hỗn hợp X gồm N2 và CO2 (đktc) đi chậm qua dung dịch Ca(OH)2 để phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

     Tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với hiđro lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 20. B. 16. C. 18. D. 19. 

Câu 24: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch chứa ZnSO4, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ 

thị sau: 

 

     Giá trị của x là 

A. 0,125. B. 0,110. C. 0,177. D. 0,140. 

Câu 25: Cho từ từ dung dịch HCl loãng vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]). Sự 

phụ thuộc của số mol kết tủa thu được vào số mol HCl được biểu diễn theo đồ thị sau: 
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Giá trị của y là 

A. 1,4. B. 1,8. C. 1,5. D. 1,7. 

Câu 26: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí 

nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

      

Tỉ lệ a : b là 

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

Câu 27: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

     Tỉ lệ a : b là 

A. 3 : 1. B. 5 : 2. C. 8 : 5. D. 2 : 1. 

Câu 28: Cho từ từ dung dịch HCl 0,2M vào dung dịch NaAlO2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

   Tỉ lệ a : b là 

A. 3 : 10. B. 1 : 5. C. 2 : 11. D. 3 : 11. 

Câu 29: Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch có chứa 0,15 mol Na2CO3 và 0,1 mol KHCO3. Số mol khí CO2 thu 

được phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn trên đồ thị sau (coi khí CO2 không tan trong nước):  

 

   Tỉ lệ z : y là 

A. 5 : 1. B. 4 : 1. C. 5 : 2. D. 9 : 2. 

Câu 30: Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa x mol NaOH, y mol KOH và z mol K2CO3. Số mol khí CO2 thu 

được phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn trên đồ thị sau (coi khí CO2 không tan trong nước): 
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   Tổng (x + y) có giá trị là 

A. 0,05. B. 0,20. C. 0,15. D. 0,25. 

Câu 31: Điện phân 400 ml dung dịch gồm NaCl, HCl và CuCl2 0,02M với điện cực trơ và màng ngăn xốp. Cường độ 

đòng điện là 1,93A. Coi thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình điện phân. Chỉ số pH của dung dịch phụ 

thuộc thời gian điện phân (t) được biểu diễn trên đồ thị sau:  

 
Giá trị của x trong hình vẽ là 

A. 3600. B. 1200.  

C. 3000. D. 1800. 

Câu 32: Sục từ từ khí CO2 vào 400 gam dung dịch Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

   Sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được có nồng độ phần trăm khối lượng là 

A. 50,64%. B. 42,46%. C. 64,51%. D. 70,28%. 

Câu 33: Cho a mol Na và b mol Ba vào 200 ml dung dịch BaCl2 0,3M, thu được dung dịch X. Dẫn từ từ tới dư khí 

CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

Giá trị của a là 

A. 0,18. B. 0,24. C. 0,06. D. 0,12. 

Câu 34: Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch có chứa a mol Na2CO3 và b mol NaHCO3. Số mol khí CO2 thu được 

phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn trên đồ thị sau (coi khí CO2 không tan trong nước):  
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Giá trị của x là 

A. 0,350. B. 0,250. C. 0,375. D. 0,325. 

Câu 35: Dung dịch X chứa a mol AlCl3 và 2a mol HCl. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau: 

 

Giá trị của x là 

A. 0,624. B. 0,748. C. 0,684. D. 0,756. 

Câu 36: Cho từ từ dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp chứa AlCl3 và Al2(SO4)3. Kết quả thí nghiệm được biểu 

diễn trên đồ thị sau:         

 

     Biểu thức liên hệ giữa x và y trong sơ đồ trên là 

A. (2x + 3y) = 1,08. B. (2x - 3y) = 1,44. C. (2x - 3y) = 1,08. D. (2x + 3y) = 1,44. 

Câu 37: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm KOH và Ca(OH)2, ta có kết quả thí nghiệm được biểu diễn 

trên đồ thị sau: 

 

      Giá trị của x là 

A. 0,11. B. 0,10. C. 0,12. D. 0,13. 

Câu 38: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào ống nghiệm chứa V lít dung dịch Al2(SO4)3 x mol/lít. Quá trình phản 

ứng được biểu diễn trên đồ thị sau: 
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Để lượng kết tủa không đổi thì thể tích dung dịch Ba(OH)2 nhỏ nhất cần dùng là 

A. 0,24 lít. B. 0,30 lít. C. 0,32 lít. D. 0,40 lít. 

Câu 39: Cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2 vào  dung dịch AlCl3. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên 

đồ thị sau: 

 

    Biểu thức liên hệ giữa x và y trong đồ thị trên là 

A. (x + 3y) = 1,26. B. (x - 3y) = 1,68. C. (x - 3y) = 1,26. D. (x + 3y) = 1,68. 

Câu 40: Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa 

khối lượng kết tủa và số mol OH−  được biểu diễn bằng đồ thị sau: 

  

Nếu cho 100 ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,3M vào 100 ml dung dịch A thì khối lượng kết tủa 

thu được là bao nhiêu? 

A. 5,44 gam. B. 4,66 gam. C. 5,70 gam. D. 6,22 gam. 

Câu 41: Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch có chứa a mol Na2CO3 và b mol NaHCO3. Số mol khí CO2 thu được 

phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn trên đồ thị sau (coi khí CO2 không tan trong nước):  

 

Tỉ lệ của a : b  là 

A. 4 : 3. B. 3 : 4. C. 7 : 3. D. 3 : 1. 

 

Câu 42: Cho từ từ dung dịch chưa a mol Ba(OH)2 vào dung dịch chưa b mol ZnSO4. Đồ thị biểu diễn số mol kết tủa 

theo giá trị của a như sau :  

 

Giá trị của b là   

A. 0,1.   B. 0,12.   C. 0,08.   D. 0,11. 

 




