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SỞ GD&ĐT BẮC GIANG 
CỤM CHUYÊN MÔN HIỆP HÒA 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI  CẤP CƠ SỞ  
NĂM HỌC 2016 – 2017 
Môn thi: HÓA HỌC 11  

Ngày thi 16 tháng 3 năm 2017 
Thời gian: 180 phút ( không kể thời gian giao đề) 

 
 

Họ và tên thí sinh:…………………………………………... 

Số báo danh:…........................................................................ 

        

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố (đơn vị u): H=1, C=12, O=16, N=14, Br=80, 

Na=23, Ba=137,  Fe=56, P=31, Al=27, Ag=108, Cu=64, Mg=24, Cl=35,5, Cr=52. 

 

Câu 1. (4 điểm) 

        1. Viết phương trình ion thu gọn của các phản ứng  xảy ra trong các thí nhiệm sau: 

a. Đun nóng dung dịch NaHCO3, để nguội rồi đem tác dụng lần lượt với dung dịch Ba(NO3)2, AlCl3.  

b. Hòa tan một mẩu Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư, sau đó thêm vào lượng dư dung dịch 

NaNO3. 

c. FeCl2 tác dụng với dung dịch KMnO4 /H2SO4 loãng  

d. Dẫn khí CO2 đến dư vào dung dịch Na2SiO3. 

        2. Nêu phương pháp hóa học có thể dùng để loại các chất độc sau: 

  - SO2, NO2, HF trong khí thải công nghiệp 

  - Lượng lớn khí clo trong phòng thí nghiệm  

Câu 2. (4 điểm) 

1.  Cho các chất sau: vinylaxetilen, stiren, phenol, propilen, toluen. 

        - Chất nào làm mất màu dung dịch Br2? 

        - Chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4? 

  Viết phản ứng minh họa. 

2. Dùng hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính khử của etilen trong phòng thí nghiệm. 

Viết phương trình hóa học xảy ra? 

Câu 3.(3 điểm) 

1. Cho hỗn hợp X gồm Ba, Na2O vào nước thu được 500 ml dung dịch X có pH =13 và 0,112 lít 

khí H2 (đktc). Tính  khối lượng từng chất trong X. 

2. Nén hỗn hợp gồm 4 mol nitơ và 16 mol hiđro vào một bình kín có thể tích là 4 lít (chỉ chứa xúc tác 

với thể tích không đáng kể) đã được giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng trong bình đạt cân bằng, 

áp suất trong bình bằng 0,8 lần áp suất lúc đầu (lúc mới cho các khí vào chưa xảy ra phản ứng). Tính 

hằng số cân bằng của phản ứng? 

Câu 4.(2 điểm) Cho 14,4 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg và Cu (số mol các kim loại bằng nhau) tác 

dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp gồm 4 khí: N2, 

NO, N2O, NO2, trong đó 2 khí N2 và NO2 có số mol bằng nhau. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thì 

được 58,8 gam muối khan. Tìm số mol HNO3 đã phản ứng. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn 

toàn? 
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Câu 5.(1,5 điểm) Thủy phân hoàn toàn 2,475 gam halogenua của photpho người ta thu được hỗn hợp 

2 axit (axit của photpho với số oxi hóa tương ứng và axit không chứa oxi của halogen). Để trung hòa 

hoàn toàn hỗn hợp này cần dùng 45 ml dung dịch NaOH  2M. Xác định công thức của halogenua đó? 

Câu 6.(2 điểm) Một dung dịch chứa 4 ion của 2 muối vô cơ, trong đó có ion SO4
2-, khi tác dụng vừa 

đủ với dung dịch Ba(OH)2, đun nóng cho một khí, một kết tủa X và một dung dịch Y. Dung dịch Y 

sau khi axit hoá bằng dung dịch HNO3 tạo với dung dịch AgNO3 kết tủa trắng hoá đen ngoài ánh 

sáng. Kết tủa X đem nung nóng đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn Z. Giá trị của a thay 

đổi tuỳ lượng Ba(OH)2 dùng. Nếu vừa đủ a đạt giá trị cực đại, còn lấy dư a giảm dần đến giá trị cực 

tiểu. Khi lấy chất rắn Z với giá trị cực đại a = 8,51g thấy Z chỉ phản ứng hết 50ml dung dịch HCl 

1,2M; còn lại bã chất rắn nặng 6,99g. Hãy lập luận xác định 2 muối trong dung dịch đầu? 

Câu 7. (2 điểm)  Hỗn hỗn X gồm : C3H6, C2H2, H2 cho vào bình kín (có xúc tác Ni, không chứa 

không khí). Nung nóng m gam X trong bình đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn Y. Đốt cháy 

hoàn toàn Y cần V lít O2 (đktc) thu được  hỗn hợp Z gồm khí và hơi . Cho Z lội từ từ qua bình  

đựng  H2SO4 đặc dư thấy khối lượng bình tăng  3,96 gam. Biết hỗn hợp Y làm mất màu tối đa 50 

ml dung dịch Br2 1M (dung môi CCl4). Cho 3,36  lít hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch Br2 

dư (dung môi CCl4) có 19,2 gam brom phản ứng. 

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra?                                         

 b. Tính V? 

Câu 8. (1,5 điểm) Xác định công thức cấu tạo các chất A, B, C, gọi tên A, C theo danh pháp 

thay thế. Biết rằng trong A có mC: mH là 21:2 ; tỉ khối hơi của A so với CH4 < 6 và 

 MB – MA = 214. 

            a.  CxHy (A)   + AgNO3+ NH3       B   + NH4NO3 

            b.  A   +   HCl        C  (tỉ lệ 1: 4 tạo sản phẩm chính duy nhất) 

 c.  C   +   Br2       as 2 sản phẩm thế mono 
 

                               ..............………………… Hết ………………………........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


