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KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 CẤP  THPT 

NĂM HỌC 2013 – 2014 

Môn thi: HÓA HỌC - BẢNG A 

Thời gian làm bài 150 phút ( không kể thời gian giao đề) 

Câu 1 (4,5 điểm). 

1. Trong cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố kim loại A có 1 electron độc thân, số lớp electron gấp 
2 lần số electron lớp ngoài cùng. Hãy xác định nguyên tử nguyên tố kim loại A. 

2. Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ phòng thu được dung dịch A. Cho dung dịch A 
(không có Cl2 dư) lần lượt tác dụng với: dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl2; dung dịch Br2; dung dịch H2O2. Hãy 
nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra. 

3. Vẽ hình mô tả thí nghiệm điều chế HCl trong phòng thí nghiệm (ghi rõ các chú thích cần thiết). Viết 
phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. 

Câu 2 (3,5 điểm). 
1. Cho 8,00 ml dung dịch HNO3 0,01M vào nước rồi pha loãng thành 500 ml dung dịch, hòa tan m gam 

NaOH vào dung dịch này thu được dung dịch có pH = 7,50. Tìm m (coi thê tích không thay đổi trong quá trình 

hòa tan) 
2. X, Y, Z là các chất vô cơ, thể khí ở điều kiện thường (đã học trong chương trình phổ thông) có các tính 

chất sau: Khi cho X tác dung với nước brom sẽ tao ra môt chất khí có số mol bằng 
1

2
  số mol X  phản ứng; Khí 

Y tác dụng với nước brom tạo ra kết tủa màu vàng; còn khí Z chỉ làm mất màu nước brom và phản ứng tạo ra 
dung dịch trong suốt. Tìm các khí X, Y, Z và viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra. 

Câu 3 (3,5 điểm). 
1. Hỗn hợp A gồm 3 hiđrocacbon đồng phân X, Y, Z có công thức phân tử là C9H12. Tìm công thức cấu 

tạo X, Y, Z biết: 

- Cả 3 chất đều không làm mất màu dung dịch brom. 
- Khi đun nóng với dung dịch KMnO4 trong H2SO4 loãng thì X và Y đều cho củng sản phẩm có công thức 

phân tử C9H6O6, còn Z cho sản phẩm có công thức phân tử C8H6O4. 
- Khi đun nóng với brom có mặt bột sắt. X chỉ cho một sản phẩm monobrom. Còn Y, Z mỗi chất cho 2 

sản phẩm monobrom. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 

2. Đốt cháy hoàn toàn 12,5 gam một hiđrocacbon X mạch hở, thể khí ở điều kiện thường, cho toàn bộ sản 
phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 

108,35 gam kêt tủa và phần dung dịch giảm 59,85 gam. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo, gọi tên 
hiđrocacbon X.  
Câu 4 (4,5 điểm). 

1. Hòa tan x gam hỗn hợp gồm CuCl2 và FeCl3 vào nước thu được dung dịch X. Chia dung dịch X làm 
hai phần bằng nhau. 

- Phần 1: Cho phản ứng với dung dịch K2S dư đến phản ứng hoàn toàn, thu được 40,4 gam kết tủa. 
- Phần 2: Cho phản ứng với khí H2S dư đên phản ứng hoàn toàn, thu được 18,4 gam kết tủa. 
a) Viết phương trìnhhóa học của các phản ứng xảy ra. 

b) Tìm x. 
2. Thủy phân hoàn toàn 49,5 gam photpho halogenua thu được hỗn hợp 2 axit. Để trung hòa hỗn hợp axit 

này cần dùng 900 ml dung dịch KOH 2,0M. Tìm công thức phân tử của photpho halogenua đó.  
Câu 5 (4,0 điểm). 

Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%, sau khi kim loại tan 

hết thu được dung dịch D và V lit (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm hai chất khí có tỉ lệ số mol 3:2). 
Cho 500 ml dung dịch NaOH 1,2M vào dung dịch D thu được kết tủa z và dung dịch E. Lọc lấy Z rồi 

nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16,0 gam chất rắn R. Cô cạn dung dịch F được chất 
rắn F. Nung F đến khối lượng không đổi thu được 37,05 gam chất rắn. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). 

1. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong X. 

2. Tính C% mỗi chất tan trong D. 
3. Xác định các khí trong Y và tính V. 

………..………………… Hết…………………………….. 

Họ và tên thí sinh:………………………………………………..Số báo danh:….............................. 

Đề chính thức 
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ĐÁP ÁN (THAM KHẢO) 

Câu 1. 

1. Tìm được 3 kim loại 

+ Z = 3: 1s22s1: Li; 

+ Z = 21: [Ar]3d14s2: Sc (Scandium); 

+ Z = 81 A có 6 lớp → [Xe]4f145d106s26p1: Tl (Tali). 
2. Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O 

Xét trường hợp dung dịch A gồm: NaCl, NaClO không có NaOH dư.  
- Khi cho dung dịch FeCl2 và HCl vào dung dịch A có khí vàng lục thoát ra và dung dịch từ không màu chuyển 

sang màu vàng nâu : 
2FeCl2 + 2NaClO + 4HCl → 2FeCl3 + Cl2 + 2NaCl + 2H2O 
- Khi cho dung dịch Br2 vào dung dịch A, dung dịch brom mất màu : 

Br2 + 5NaClO + H2O → 2HBrO3 + 5NaCl 
- Khi cho H2O2 vào dung dịch A, có khí không màu, không mùi thoát ra: 

H2O2 + NaClO → H2O + O2 + NaCl. 
3.  
Có thể điều chế khí hiđro clorua, bằng cách cho tinh thế NaCl tác đụng với axit H2SO4 đậm đặc và đun nóng 

(phương pháp sunfat) rói hấp thụ vào nước để thu được dung dịch axit clohidric : 

NaCl + H2SO4 
o 250 C  NaHSO4 + HCl 

Ở nhiệt độ cao hơn tạo ra Na2SO4 và khí HCl : 

2NaCl + H2SO4 
o 250 CNa2SO4 + 2HCl 

 
 
Câu 2. 

1. Đáp số: 3,2.10-3 gam 

2.  

X là NH3: 2NH3+3Br2 → N2 + 6HBr ( hoặc NH4Br ) 

Y là H2S : H2S+Br2 → 2HBr + S ( S kết tủa ),  
còn nếu đun nóng thì xảy ra phản ứng : 
S + 3Br2 + 4H2O → 6HBr + H2SO4 

Z là SO2 :SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4 
Câu 3: 

1.  

+ Độ bất bão hòa: k = 4 = ( 1 vòng benzen);  
+ X, Y, Z không làm mất màu dung dịch Br2 → X, Y, Z chứa vòng benzen; 

+ Với KMn04/H2S04:  
X, Y cho cùng sản phẩm C6H3(COOH)3 → X, Y là C6H3(CH3)3 

Z cho sản phẩm C6H4(COOH)2 → Z  là CH3-C6H4-C2H5. 
+ Với Br2/Fe: 
X chỉ tạo 1 sản phầm nên X là 1,3,5-trimetyl benzen. 

Y cho 2 sản phẩm nên Y là 1,2,3-trimetyl benzen. Z cho 2 sản phẩm nên Z là p-CH3-C6H4-C2H5 
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Lưu ý: Về phản ứng oxi hóa ankylbenzen + KMnO4/H+ xem Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa Học 11. 
PSG.TS.Nguyễn Xuân Trường, ThS. Hoàng Thị Thúy Hương, ThS. Quách Văn Long-trang 300. 

2.  

+Vì đề không nói Ba(OH)2 dư nên khi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong, kết thúc 
phản ứng có thể sẽ sinh 2 muối do đó nCO2 ≠ n↓ 

Gọi số mol CO2 và H2O là a và b mol. Ta có mHC = mC + mH = 12.a + 2.b = 12,5  (1) 

mdung dịch giảm = m↓ – (44.a + 18.b)   44.a + 18.b = 108,35 – 59,85 (2) 

Giải hệ (1) và (2) được nC = nCO2 = 1; nH2O = 0,25 → C:H = 1:0,5 = 2:1 = 4: 2 (C4H2)  

 

Câu 4 

2.  

- Thêm K2S vào phần 1 
              2FeCl3 + K2S → 2FeCl2 + S + 2KCl 

sau đó:   FeCl2 + K2S → FeS↓ + 2KCl 
  2FeCl3 + 3K2S → 2FeS↓ + S↓ + 6KCl 
mol:        x                              x       0,5 x 

 CuCl2 + K2S → CuS↓ + 2KCl 
                y                         y 

 88x + 32.0,5x + 96y = 40,4 (I) 
- Thêm H2S vào phần 2 ta có: 
             2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl        

                 x                                    0,5x 
             CuCl2 + H2S → CuS↓ + 2HCl 

                 y                         y 
 16x +96y = 18,4 (I) 
+ Từ (I, II) ta có: x = 0,25 mol và y = 0,15 mol  x = (0,25.162,5 + 0,15.135).2  = 121,75 gam. 

2. 

Halogenua của photpho có thể có công thức PX3 hoặc PX5. 
   *Xét trường hợp PX3:  

PTHH     PX3 + 3H2O  → H3PO3 + 3HX 
               H3PO3 + 2KOH → K2HPO3 + 2H2O ( axit H3PO3 là axit hai lần axit) 

               HX + KOH → KX + H2O 
số mol KOH = 2. 0,9 = 1,8 mol 
Để trung hòa hoàn toàn sản phẩm thủy phân 1 mol PX3 cần 5 mol KOH;  

số mol PX3 =  1/5 số mol KOH = 1,8/5 = 0,36 mol 
Khối lượng mol phân tử PX3 = 49,5/0,36 = 137,5 

Khối lượng mol cuả X = (137,5 – 31): 3 = 35,5   X là Cl . Công thức PCl3 

  *Xét trường hợp PX5:  

PX5 + 4H2O  → H3PO4 + 5HX 
H3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3H2O 
HX + KOH → KX + H2O 

số mol KOH = 2. 0,9 = 1,8 mol 
Để trung hòa hoàn toàn sản phẩm thủy phân 1 mol PX5 cần 8 mol KOH;  

số mol PX5 =  1/8 số mol KOH = 1,8/8 = 0,225 mol 
Khối lượng mol phân tử PX5 = 49,5/0,225 = 220 

Khối lượng mol cuả X = (220 – 31): 5 = 37,8    Không ứng với halogen nào. 

Câu 5  

a. + 3
0,7

0,6

HNO

NaOH

n

n





 

+Nếu NaOH phản ứng hết với D thì sẽ tạo 0,6 mol NaNO2 trong chất rắn với 

2
0,6.69 41,1NaNOm g  >37,05 vô lí. 

Vậy NaOH dư suy ra Fe và Cu chuyển hết vào chất rắn R (Fe2O3 và CuO). 
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% 72,41%e :  mol 56 64 11,6 0,15

:  mol 80 80 16 0,05 % 27,59%

     
     

      

Fe

Cu

mF x x y x

Cu y x y y m
 

b. +Gọi z, t là số mol NaNO2 và NaOH trong 37,05 gam chất rắn 

Có 
0,6 0,45

69 40 37,05 0,15

y t y

y t t

   
 

   
=> NO3

-
(oxi hoá) bằng 0,7-0,45=0,25mol 

Vì số mol Fe là 0,15 nếu chuyển hoàn toàn về Fe3+ thì nó phải chiến 0,45 mol NO3
- bằng số mol NaNO2 vô 

lí. Vậy trong D có Cu(NO3)2 (0,05mol), Fe(NO3)2 (amol) và có thể có Fe(NO3)3 (Vì có Fe2+ nên HNO3 hết, 

nếu ta giải số mol Fe(NO3)3 bằng 0 thì Nahông có mà >0 thì sẽ có) 

Bảo toàn N và bảo toàn Fe có hệ
0,05.2 2 3 0,45 0,1

0,15 0,05

a b a

a b b

    
 

   
 

+Có 0,25 molNO3
- + 0,7 mol H+

 Nahí +0,35molH2O => mNahí=9,9 gam 

       BTNAL mD=11,6+87,5-9,9=89,2g =>

2

3 2

3 3

( )

( )

( )

% 10,54%

20,17%

13,57%

Cu NO

Fe NO

Fe NO

C

C

C

 







 

    c. Bảo toàn khối lượng tìm được trong khí:  nN: 0,25 ; số mol O: 0,4 
N5O8 + kết hợp Cu, Fe kim loại trung bình thường sinh ra NO, NO2 + kết hợp tỉ lệ mol đề bài: phân tích: 

N5O8 = 3NO2.2NO => 2 khí là NO, NO2. 
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