PHẦN ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
(Kim loại hoặc hợp chất của kim loại tác dụng với axit)
A – Axit không có tính oxi hoá mạnh: HCl, H2SO4 loãng
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 1,45g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Mg, Fe vào dung dịch HCl dư thu được 0,896 lit H 2 (đktc). Cô
cạn dung dịch ta được m (g) muối khan. Giá trị của m là:
A. 4,29 g
B. 2,87 g
C. 3,19 g
D. 3,87 g
Bài 2: Cho 7,74g hỗn hợp Mg, Al vào 500ml dung dịch X chứa 2 axit HCl 1M và H 2SO4 0,5M được dung dịch B và
8,736 lít H2 (đktc), thì dung dịch B sẽ là:
A. Dư axit
B. Thiếu axit
C. Dung dịch muối
D. Kết quả khác
Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 15,4g hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 6,72 lít khí thoát ra (ở đktc) và
dung dịch A. Cô cạn dung dịch A được bao nhiêu gam muối khan:
A. 23,1g
B. 36,7g
C. 32,6g
D. 46,2g
Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 33,1g hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 13,44 lít khí thoát ra
(ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 78,7g
B. 75,5g
C. 74,6g
D. 90,7g
Bài 5: Cho 55,2g hỗn hợp X gồm 2 oxit kim loại tác dụng với FeO và Al 2O3 cần vừa đủ 700ml dung dịch H 2SO4 2M.
Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 98,8g
B. 167,2g
C. 136,8g
D. 219,2g
Bài 6: Cho 2,54g hỗn hợp Y gồm 3 oxit FeO, MgO, Al2O3 tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H 2SO4 0,2M. Cô cạn
dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 7,34g
B. 5,82g
C. 2,94g
D. 6,34g
Bài 7:Cho 38,3g hỗn hợp gồm 4 oxit kim loại Fe2O3, MgO, ZnO và Al2O3 tan vừa đủ trong 800ml dung dịch H2SO4
1M. Cô cạn dung dịch thì thu được a gam muối khan. Giá trị của a là:
A. 68,1g
B. 86,2g
C. 102,3g
D. 90,3g
Bài 8:Hoà tan 8,18g hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch X và 1,792 lít khí
(ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 7,95g
B. 9,06g
C. 10,17g
D. 10,23g
Bài 9:Hoà tan hoàn toàn 7,02g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 vào dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí (ở đktc). Dung
dịch thu được đem cô cạn được 7,845g muối khan. Giá trị của V là:
A. 1,344 lít
B. 1,232 lít
C. 1,680 lít
D. 1,568 lít
Bài 10: Hoà tan hoàn toàn 2,44g hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Al bằng dung dịch H 2SO4 loãng thu được dung dịch X.
Cô cạn dung dịch X được 11,08g muối khan. Thể tích khí H2 sinh ra (ở đktc) là:
A. 0,896 lít
B. 1,344 lít
C. 1,568 lít
D. 2,016 lít
Bài 11:Hoà tan hoàn toàn 2,44g hỗn hợp 4 kim loại Mg, Fe, Al và Zn bằng dung dịch H 2SO4 loãng thu được dung
dịch X. Cô cạn dung dịch X được 20,74g muối khan. Thể tích khí H2 sinh ra (ở đktc) là:
A. 3,360 lít
B. 3,136 lít
C. 3,584 lít
D. 4,480 lít
Bài 12: Cho hỗn hợp gồm 0,2mol Fe và 0,1mol Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư tạo dung dịch A. A tác dụng với
xút dư tạo kết tủa, nung kết tủa trong không khí tới khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 23
B . 31
C. 32
D . 33
Bài 13Hçn hîp A gåm : 0,4 mol Fe vµ c¸c oxÝt : FeO , Fe2O3 , Fe3O4 (mçi oxÝt đÒu cã 0,1mol ). Cho A t¸c dông víi dd
HCl d- được dd B . Cho B t¸c dông víi NaOH d- , kÕt tña thu được nung nãng trong kh«ng khÝ đÕn khèi l-îng kh«ng
đæi được m gam chÊt r¾n . m cã gi¸ trÞ lµ
A. 80gam
B . 20gam
C. 60gam
D . 40gam
Bài 14: 13,6g hçn hîp: Fe , Fe2O3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thu đù¬c 2,24lÝt H2 (ë §KTC). Dung dÞch thu đù¬c
cho t¸c dông víi NaOH d- t¹o kÕt tña råi nung trong kh«ng khÝ đÕn khèi l-îng kh«ng đæi được a gam chÊt r¾n . a cã
gi¸ trÞ lµ
A. 13gam
B. 14gam
C. 15gam
D. 16gam
Bài 15: Hoµ tan 12,8g hçn hîp Fe, FeO b»ng dung dÞch HCl d- thu được 2,24 lÝt H2 (đktc) thu được dung dÞch A. Cho
dung dÞch A t¸c dông víi dung dÞch NaOH d-, läc kÕt tña nung ngoµi kh«ng khÝ đÕn khèi l-îng kh«ng đæi thu được a
gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ a lµ:
A.12g
B. 14g
C. 16g
D. 18g
Bµi 16 : Cho 2,81gam hçn hîp gåm Fe2O3, ZnO , MgO t¸c dông võa đñ víi 500ml dd H2SO4 0,1M . Khèi l-îng muèi
sunfat t¹o ra trong dd lµ :
A. 5,81gam
B . 5,18gam
C. 6,18gam
D . 6,81gam
Bµi 17: Cho 2,81gam hçn hîp gåm Fe2O3 , ZnO , MgO t¸c dông võa đñ víi 300ml dung dÞch H2SO4 0,1M . Khèi
l-îng muèi sunfat t¹o ra trong dd lµ :
A. 3,81gam
B. 4,81gam
C. 5,21gam
D. 4,8gam

Bµi 18 : Cho m gam hçn hîp gåm Cu , Fe , Al t¸c dông hoµn toµn víi dd HNO3 lo·ng đù¬c (m + 31)g muèi nitrat .
NÕu cho m gam hçn hîp kim lo¹i trªn t¸c dông víi O2 được c¸c oxÝt CuO, Fe2O3, Al2O3 th× khèi l-îng m cña oxÝt lµ :
A. (m + 31)g
B . (m + 16)g
C. (m + 4)g
D . (m + 48)g
Bµi 19: Cho 29 gam hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Mg , Zn , Fe t¸c dông hÕt víi dd H2SO4 lo·ng thÊy sinh ra b lÝt H2
(§KTC) , c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu đù¬c 86,6gam muèi khan . GÝa trÞ cña b lµ :
A. 6,72 lÝt
B. 8,96lÝt
C. 3,36lÝt
D. 13,44lÝt
Bµi 20: Cho 4,2 gam hçn hîp gåm 2 kim lo¹i Mg , Zn t¸c dông hÕt víi dd HCl được 2,24lÝt H2 (§KTC). Khèi l-îng
muèi t¹o ra trong dung dÞch lµ :
A. 9,75g
B. 9,55g
C. 11,3g
D. 10,75g
Bµi 21: Cho m gam hçn hîp gåm Cu, Zn, Fe t¸c dông hÕt víi dd HNO3 lo·ng thu được dung dÞch A. C« c¹n dd A thu
đù¬c (m + 62)g muèi nitrat . Nung hçn hîp muèi khan trong kh«ng khÝ đÕn khèi l-îng kh«ng đæi thu được chÊt r¾n cã
khèi l-îng lµ :
A . (m + 8)g
B . (m + 16)g
C . (m + 4)g
D . (m + 31)g
Bµi 22 : Cho 26 gam Zn t¸c dông võa đñ víi dung dÞch HNO3 thu ®-îc 8,96lÝt hçn hîp khÝ NO vµ NO2 (§KTC) sè mol
HNO3 cã trong dd lµ :
A. 0,4 mol
B . 0,8mol
C. 1,2 mol
D . 0,6 mol
Bµi 23 : Hoµ tan hoµn toµn 17,5gam hçn hîp Mg , Zn , Cu vµo 400ml dung dÞch HCl 1M võa đñ được dd A . Cho dÇn
dÇn NaOH vµo A đÓ thu được kÕt tña tèi đa , läc kÕt tña đun nãng đÕn khèi l-îng kh«ng đæi được m gam chÊt r¾n . m
cã gi¸ trÞ lµ :
A. 20,7
B. 24
C. 23,8
D. 23,9
Bµi 24: Hoµ tan hoµn toµn a gam hçn hîp X gåm Fe, Fe2O3 trong dung dÞch HCl thu ®-îc 2,24 lit khÝ H2 (®ktc) vµ
dung dÞch B. Cho dung dÞch B t¸c dông víi dung dÞch NaOH d-, läc lÊy kÕt tña, nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l-îng
kh«ng ®æi thu ®-îc 24 g chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña a lµ
A. 13,6
B. 17,6
C. 21,6
D. 29,6
Bµi 25. Hoµ tan hoµn toµn 3,34 gam hçn hîp gåm hai muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ 2 vµ 3 b»ng dung dÞch HCl d- ta
thu ®-îc dung dÞch A vµ 0,896 lit khÝ bay ra. H·y tÝnh khèi l-îng muèi khan thu ®-îc khi c« c¹n dung dÞch.
A. 3,78 g
B. 3,87g
C. 3,58 g
D. 3,85 g
Bµi 26 Cho 115 gam hçn hîp gåm XCO3, Y2CO3, R2CO3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 22,4 lit CO2
(®ktc). Khèi l-îng muèi clorua trong dung dÞch thu ®-îc lµ
A. 142g
B. 121 g
C. 123 g
D. 141 g
Bµi 27.(§Ò thi TS§H-Khèi A-2007). Hoµ tan hoµn toµn 2,81 gam hçn hîp gåm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung
dÞch H2SO4 0,1 M( võa ®ñ). Khèi l-îng muèi sunfat thu ®-îc khi c« c¹n dung dÞch lµ
A. 6,81 g
B. 4,81 g
C. 3,81g
D. 5,81 g
Bµi 28 .(§Ò thi TS§H-Khèi A-2008). Cho 2,13 gam hçn hîp X gam hçn hîp X gåm Mg,Cu vµ Al ë d¹ng bét t¸c dông
hoµn toµn víi oxi thu ®-îc hçn hîp Y gåm c¸c oxit cã khèi l-îng 3,33 gam. ThÓ tÝch dung dÞch HCl 2M võa ®ñ ®Ó
ph¶n øng hÕt víi Y lµ
A. 57ml
B. 75ml
C. 50ml
D. 90ml
Bµi 29 (§Ò thi TSC§-2007). Hoµ tan hoµn toµn 3,22 gam gåm Fe,Mg vµ Zn b»ng mét l-îng võa ®ñ dung dÞch H 2SO4
lo·ng,thu ®-îc 1,344 lit H2 (ë ®ktc) vµ dung dÞch chøa m gam muèi. Gi¸ trÞ cña m lµ
A. 9,52g
B. 10,27g
C. 8,98g
D. 7,25g
Bµi 30 Hoµ tan hoµn toµn 23,8 gam mét hçn hîp muèi cacbonat cña kim lo¹i ho¸ trÞ 2 vµ 3 trong dd HCl. Sau ph¶n øng
thu ®-îc 4,48 lit khÝ (ë ®ktc). Đem c« c¹n dd thu ®-îc bao nhiªu gam muèi khan?
A. 13 g
B. 15g
C. 26g
D. 30g
Bµi 31 Hoµ tan hoµn toµn 9,14 gam hîp kim Cu, Mg, Al b»ng mét l-îng võa ®ñ dd HCl thu ®-îc 7,84 lit khÝ X(®ktc)
vµ 2,54 gam r¾n Y vµ dd Z. Läc bá chÊt r¾n Y, c« c¹n cÈn th©n dd Z thu ®-îc l-îng muèi khan lµ
A. 31,45 g
B. 33,99g
C. 19,025g
D. 56,3g
Bµi 32 Hoµ tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp X gåm 2 kim lo¹i( ®øng tr-íc Hidro trong d·y ®iÖn ho¸) b»ng dung dÞch
HCl d- thu ®-îc 2,24 lit khÝ H2 (®ktc) . c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®-îc l-îng muèi khan lµ
A. 1,71g
B. 17,1g
C. 13,55g
D. 34.2g
Bµi 33 §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp ba kim lo¹i s¾t, nh«m, ®ång trong kh«ng khÝ thu ®-îc 5,96gam ba oxÝt. Hoµ tan
hÕt hçn hîp ba oxÝt trªn trong dung dÞch HCl 2M th× V dd HCl cÇn lµ:
A. 0,5lit
B. 0,7lit
C. 0,12 lit
D. 1lit
Bµi 34 §em oxi ho¸ hoµn toµn 28,6gam hçn hîp A gåm Al,Zn,Mg b»ng oxi d- thu ®-îc 44,6 gam hçn hîp ba oxÝt B.
Hoµ tan hÕt B trong dung dÞch HCl d- thu ®-îc dd D. C« c¹n D thu ®-îc hçn hîp muèi khan lµ:
A.99,6gam
B. 49,7gam
C.74,7gam
D. 100,8gam
Bµi 35 Hoµ tan hoµn toµn a gam hçn hîp X gåm Fe, Fe2O3 trong dung dÞch HCl thu ®-îc 2,24 lit khÝ H2 (®ktc) vµ dung
dÞch B. cho dung dÞch B t¸c dông víi dung dÞch NaOH d-, läc lÊy kÕt tña, nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l-îng kh«ng
®æi thu ®-îc 24 g chÊt r¾n. gi¸ trÞ cña a lµ
A. 13,6g
B. 17,6g
C. 21,6g
D. 29,6g

B – Axit có tính oxi hoá mạnh: HNO3, H2SO4 đặc, nóng

Bài 1: Cho 3,445g Cu, Zn, Al tác dụng với HNO3 (loãng, dư) thu được 1,12 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và
a gam muối. Giá trị của a là
A. 12,745
B. 11,745
C. 13,745
D. 10,745
Bài 2: Hoà tan hết 16,3g hỗn hợp kim loại gồm Fe, Al, Mg trong dung dịch H 2SO4 đặc, nóng thu được 0,55mol SO2.
Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng chất rắn khan thu được là
A. 69,1g
B. 96,1g
C. 61,9g
D. 91,6g
Bài 3: Cho 1,35gam hỗn hợp A gồm Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 1,12lit NO và NO2 có khối lượng trung
bình là 42,8. Biết thể tích khí đo ở đktc. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là:
A. 9,65g
B. 7,28g
C. 4,24g
D. 5,69g
Bài 4: Cho tan hoàn toàn 58g hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 2M thu được 0,15 mol NO, 0,05mol
N2O và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D, khối lượng muối khan thu được là:
A. 120,4g
B. 89,8g
C. 116,9g
D. 90,3g
Bài 5: Cho 18,4 g hỗn hợp kim loại A,B tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, nóng thấy
thoát ra 0,3 mol NO và 0,3mol SO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng chất rắn thu được là:
A. 42,2g
B. 63,3g
C. 79,6g
D. 84,4g
Bài 6: Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp kim loại bằng dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp sản phẩm khử gồm 0,1mol
NO và 0,2 mol NO2. Khối lượng muối có trong dung dịch (không có muối amoni) sau phản ứng là:
A. 39g
B. 32,8g
C. 23,5g
D. Không xác định
Bài 7: Hòa tan hoàn toàn 5,1g hỗn hợp Al và Mg bằng dung dịch HNO3 dư thu được 1,12 lit( đktc) khí N2( sản phẩm
khử duy nhất). Tính khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng?
A. 36,6g
B. 36,1g
C. 31,6g
D. Kết quả khác
Bài 8: Cho 21 gam hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Fe, Cu , Al t¸c dông hoµn toµn víi l-îng d- dd HNO3 thu ®-îc 5,376 lÝt
hçn hîp hai khÝ NO , NO2 cã tû khèi so víi H2 lµ 17 . TÝnh khèi l-îng muèi thu ®-îc sau ph¶n øng .
A. 38,2 g
B. 38,2g
C. 48,2 g
D. 58,2 g
Bài 9: Để m gam sắt ngoài không khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp B gồm 4 chất rắn là : Fe, FeO, Fe2O3,
Fe3O4 có khối lượng 12 gam. Cho B tác dụng với axit HNO3 thấy giải phóng ra 2,24 ltí khí NO duy nhất ở đktc.T ính
m?
Bài 10: Để a gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 75,2 gam gồm
Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng thu được 6,72 lit khí SO2(
đktc). Khối lượng a gam là:
A. 56g
B. 11,2g
C. 22,4g
D. 25,3g
Bài 11: Nung m gam sắt trong không khí, sau một thời gian người ta thu được 104,8 gam hỗn hợp rắn A gồm
Fe,FeO,Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn A trong HNO3 dư thu được dung dịch B và 12,096 lit hỗn hợp khí NO và
NO2 (đktc) có tỷ khối so với He là 10,167. Giá trị m là:
A. 72g
B. 69,54g
C. 91,28
D.ĐA khác
Bài 12: Oxiho¸ x mol Fe bëi oxi thu ®-îc 5,04 gam hhîp A gåm c¸c oxit s¾t . Hoµ tan hÕt A trong dd HNO 3 thu ®-îc
0,035 mol hhîp Y chøa NO , NO2 cã tû khèi so víi H2 lµ 19 . TÝnh x
A. 0,035
B. 0,07
C. 1,05
D. 1,5
Bài 13: Oxit cña s¾t cã CT : FexOy ( trong ®ã Fe chiÕm 72,41% theo khèi l-îng ) . Khö hoµn toµn 23,2gam oxit nµy
b»ng CO d- th× sau ph¶n øng khèi l-îng hçn hîp khÝ t¨ng lªn 6,4 gam . Hoµ tan chÊt r¾n thu ®-îc b»ng HNO 3 ®Æc
nãng thu ®-îc 1 muèi vµ x mol NO2 . Gi¸ trÞ x l
A. 0,45
B. 0,6
C. 0,75
D. 0,9 .
Bài 14: Hßa tan 32 gam kim lo¹i M trong dung dÞch HNO3 d- thu ®-îc 8,96 lÝt hçn hîp khÝ gåm NO vµ NO2. Hçn hîp
khÝ nµy cã tØ khèi so víi hi®ro lµ 17. X¸c ®Þnh M?
A. Fe
B. Zn
C. Cu
D. Kim lo¹i kh¸c
Bài 15: Cho 0,125 mol 1 oxit kim lo¹i M víi dd HNO3 võa ®ñ thu ®-îc NO duy nhÊt vµ dd B chøa mét muèi duy nhÊt
. C« c¹n dd B thu ®-îc 30,25 g chÊt r¾n . CT oxit lµ :
A. Fe2O3
B. Fe3O4
C. Al2O3
D. FeO .
Bài 16: Cho m gam kim lo¹i A t¸c dông hÕt víi dd HNO3 lo·ng thu ®-îc 0,672 lÝt NO ! ë ®ktc , c« c¹n dd sau ph¶n
øng thu ®-îc 12,12 gam tinh thÓ A(NO3)3.9H2O . Kim lo¹i A lµ
A. Al
B. Cr
C. Fe
D. Kh«ng cã kim lo¹i phï hîp
Bài 17: Khi cho 9,6gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc thấy có 49gam H2SO4 tham gia phản ứng tạo
muối MgSO4, H2O và sản phẩm khử X. X là:
A. SO2
B. S
C. H2S
D. SO2,H2S
Bài 18: Cho 2,52 gam hh Mg , Al t¸c dông hÕt víi dd HCl d- thu ®-îc 2,688 lÝt khÝ ®ktc . Còng cho 2,52 gam 2 kim
loai trªn t¸c dông hÕt víi dd H2SO4 ®Æc nãng thu ®-îc 0,672 lÝt khÝ lµ sp duy nhÊt h×nh thµnh do sù khö cña S+6 X¸c
®Þnh sp duy nhÊt ®ã
A. H2S
B. SO2
C. H2
D. Kh«ng t×m ®-îc

Bài 19: Oxit cña s¾t cã CT : FexOy ( trong ®ã Fe chiÕm 72,41% theo khèi l-îng ) . Khö hoµn toµn 23,2gam oxit nµy
b»ng CO d- th× sau ph¶n øng khèi l-îng hçn hîp khÝ t¨ng lªn 6,4 gam . Hoµ tan chÊt r¾n thu ®-îc b»ng HNO 3 ®Æc
nãng thu ®-îc 1 muèi vµ x mol NO2 . Gi¸ trÞ x l
A. 0,45
B. 0,6
C. 0,75
D. 0,9 .
Bài 20: §èt 8,4 gam bét Fe kim lo¹i trong oxi thu ®-îc 10,8 gam hh A chøa Fe2O3 , Fe3O4 vµ Fe d- . Hoµ tan hÕt 10,8
gam A b»ng dd HNO3 lo·ng d- thu ®-îc V lÝt NO ! ë ®ktc . Gi¸ trÞ V lµ
A. 5,6 lÝt
B. 2,24 lÝt
C. 1,12 lÝt
D. 3,36 lÝt
Bài 21: Khö hoµn toµn 45,6 gam hçn hîp A gåm Fe , FeO , Fe2O3 , Fe3O4 b»ng H2 thu ®-îc m gam Fe vµ 13,5 gam
H2O . NÕu ®em 45,6 gam A t¸c dông víi l-îng d- dd HNO3 lo·ng th× thÓ tÝch NO duy nhÊt thu ®-îc ë ®ktc lµ :
A. 14,56 lÝt
B. 17,92 lÝt
C. 2,24 lÝt
D. 5,6 lÝt
Bài 22: Cho mét dßng CO ®i qua 16 gam Fe2O3 nung nãng thu ®-îc m gam hçn hîp A gåm Fe3O4 , FeO , Fe vµ Fe2O3
d- vµ hçn hîp khÝ X , cho X t¸c dông víi dd n-íc v«i trong d- ®-îc 6 gam kÕt tña . NÕu cho m gam A t¸c dông víi dd
HNO3 lo·ng d- th× thÓ tÝch NO duy nhÊt thu ®-îc ë ®ktc lµ :
A. 0,56 lÝt
B. 0,672 lÝt
C. 0,896 lÝt
D. 1,12 lÝt
Bài 23: Hoµ tan 35,1 gam Al vµo dd HNO3 lo·ng võa ®ñ thu ®-îc dd A vµ hh B chøa 2 khÝ lµ N2 vµ NO cã Ph©n tö
khèi trung b×nh lµ 29 . TÝnh tæng thÓ tÝch hh khÝ ë ®ktc thu ®-îc
A. 11,2 lÝt
B. 12,8 lÝt
C. 13,44lÝt
D. 14,56lÝt
Bài 24: Cho 62,1 gam Al tan hoµn toµn trong dd HNO3 lo·ng thu ®-îc 16,8 lÝt hh N2O , N2 ®ktc. TÝnh tû khèi hçn hîp
khÝ so víi hidro .
A. 16,2
B. 17,2
C. 18,2
D. 19,2
Bài 25: Hoµ tan 56 gam Fe vµo m gam dd HNO3 20 % thu ®-îc dd X , 3,92 gam Fe d- vµ V lÝt hh khÝ ë ®ktc gåm 2
khÝ NO , N2O cã khèi l-îng lµ 14,28 gam . TÝnh V
A. 7,804 lÝt
B. 8,048lÝt
C. 9,408lÝt
D. KÕt qu¶ kh¸c
Bài 26: Hoµ tan hoµn toµn 17,4 gam hh 3 kim lo¹i Al , Fe , Mg trong dd HCl thÊy tho¸t ra 13,44 lÝt khÝ ®ktc . NÕu cho
34,8 gam hh 3 kim lo¹i trªn t¸c dông víi dd CuSO4 d- , läc toµn bé chÊt r¾n t¹o ra råi hoµ tan hÕt vµo dd HNO3 ®Æc
nãng th× thÓ tÝch khÝ thu ®-îc ë ®ktc lµ :
A. 11,2 lÝt
B. 22,4 lÝt
C. 53,76 lÝt
D. 76,82 lÝt
Bài 27: Cho 1,92g Cu hòa tan vừa đủ trong HNO3 thu được V lit NO( đktc). Thể tích V và khối lượng HNO3 đã phản
ứng:
A. 0,048lit; 5,84g
B. 0,224lit; 5,84g
C. 0,112lit; 10,42g
D. 1,12lit; 2,92g
Bài 28: (ĐTS A 2007): Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe, Cu( tỷ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lit( đktc)
hỗn hợp khí X( gồm NO và NO2) và dung dịch Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư). Tỷ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá
trị của V là:
A. 4,48lit
B. 5,6lit
C. 3,36lit
D. 2,24lit
Bài 29: Oxi ho¸ chËm m gam Fe ngoµi KK thu ®-îc 12 gam hçn hîp A gåm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 vµ Fe d-. Hoµ tan A
b»ng l-îng võa ®ñ 200 ml dd HNO3 thu ®-îc 2,24 lÝt NO duy nhất ë ®ktc. TÝnh m vµ CM dd HNO3:
A . 10,08 g vµ 3,2M
B. 10,08 g vµ 2M
C. KÕt qu¶ kh¸c
D. kh«ng x¸c ®Þnh
Bài 30: Cho 2,16 gam Al t¸c dông víi VlÝt dd HNO3 10,5 % ( d = 1,2 g/ml ) thu ®-îc 0,03mol mét sp duy nhÊt h×nh
thµnh cña sù khö cña N+5. TÝnh V ml dd HNO3 ®· dïng
A. 0,6lÝt
B. 1,2lÝt
C. 1,8lÝt
D. KÕt qu¶ kh¸c
Bài 31: Cho luång khÝ CO ®i qua èng ®ùng m gam Fe2O3 ë nhÖt ®é cao mét thêi gian ng-êi ta thu ®-îc 6,72 gam hçn
hîp gåm 4 chÊt r¾n kh¸c nhau (A). §em hoµ tan hoµn toµn hçn hîp nµy vµo dung dÞch HNO3 d- thÊy t¹o thµnh 0,448
lÝt khÝ B duy nhÊt cã tØ khèi so víi khÝ H2 b»ng 15. m nhËn gi¸ trÞ lµ
A. 5,56 gam
B. 6,64 gam
C.7,2 gam
D. 8,81 gam
Bài 32: Thæi 1 l-îng khÝ CO ®i qua èng ®ùng m gam Fe2O3 nung nãng thu ®-îc 6,72 gam hçn hîp X gåm 4 chÊt r¾n
lµ Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 . X t¸c dông víi dung dÞch HNO3 d- thÊy t¹o thµnh 0,16 mol NO2. m (g) Fe2O3 cã gi¸ trÞ b»ng
A. 8 gam
B. 7
C. 6 gam
D. 5 gam
Bài 33: Hòa tan 3,76 gam hỗn hợp X gồm S, FeS, FeS 2 bằng axit HNO3 dư thu được 10,752 lit (đktc) khí NO2 là sản
phẩm khử duy nhất và dung dịch Y. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m
là:
A. 13,980 g
B. 15,145 g
C. 11,650 g
D. Đápán khác
Bài 34: cho 0,02 mol FeS2 và x mol Cu2Stác dụng với HNO3 vừa đủ thu được dung dịch A chỉ gồm các muối sunphat
và thu được khí NO.Cho dung dịch A tác dụng với BaCl2 (dư) thì thu được m g kết tủa. giá trị của m là:
A.11,65

B. B.6,99

C..9,32

D..9,69

Bài 35: Vàng cũng như bạch kim chỉ bị hòa tan trong nước cường toan (vương thủy), đó là dung dịch gồm một thể
tích HNO3 đậm đặc và ba thể tích HCl đâm đặc. 34,475 gam thỏi vàng có lẫn tạp chất trơ được hòa tan hết trong nước
cường toan, thu được 3,136 lít khí NO duy nhất (đktc). Phần trăm khối lượng vàng có trong thỏi vàng trên là:
A. 90%
B. 80%
C. 70%
D. 60%

