
BÀI T P ÔN  T P HÓA 10 ( TỪ TUẦN 24 Đ N TUẦN 27 ) 
I . OXI - OZON 
1. Lý thuy t 
Câu 1. Cho O (Z=8): Nêu vị trí của oxi trong BTH, Viết CTCT, xác định loại liên kết trong 
phân tử , nêu tính chất vật lý của oxi? (trạng thái, màu sắc, mùi, khối l ợng riêng, tính tan) 
Câu 2. Viết ph ơng trình phản ứng hóa học khi cho O2 lần l ợt tác dụng với Na, Mg, P, S, C, 
C2H5OH (xác định sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố). Từ đó rút ra kết luận về tính 
chất hóa học của oxi?  
Câu 3. Nguyên tắc điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, viết ph ơng trình điều chế oxi từ 
KMnO4, KClO3, H2O2? 
Câu 4. Trình bày ph ơng pháp điều chế oxi trong công nghiệp? 
Câu 5. O3 (ozon) là một dạng thù hình của O2. Nêu tính chất vật lý của O3? 
Câu 6. Hoàn thành các ph ơng trình phản ứng sau: Ag + O3 →……+ ……. Từ đó so sánh 
tính chất hóa học của O2 và O3. 
2. Bài t p v n dụng 

Câu 1: Oxi có số oxi hóa d ơng cao nhất trong hợp chất: 
  A. K2O  B. H2O2  C. OF2               D. (NH4)2SO4 

Câu 2: Oxi không phản ứng trực tiếp với: 
  A. Crom.   B. Flo.       C. Cacbon.          D. L u huỳnh.  

Câu 3: Oxi có thể thu đ ợc khi nhiệt phân chất nào sau đây? 
  A. CaCO3 B.(NH4)2SO4 C. NaHCO3          D. KMnO4 

Câu 4. ng dụng nào sau đây không phải của ozon? 
 A. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. B. Khử trùng n ớc uống, khử mùi. 

 C. Tẩy trắng các loại dầu ăn.  D. Chữa sâu răng, bảo quản hoa quả. 

Câu 5. Dưy các chất nào sau đây đều tác dụng với oxi? 
 A. Mg, Al, C, C2H5OH.  B. Al, P, CO,Cl2. 

C. Au, S, CO, C.   D. Fe, Pt, C, C2H5OH. 
Câu 6. Để nhận biết O3 và O2 ta sử dụng hóa chất nào d ới đây? 
 A. Cu.  B. H2. C. Cl2. D. Ag. 

Câu 7. Trong phòng thí nghiệm, ng i ta điều chế oxi bằng cách: 
 A. Điện phân n ớc.                                   B. Nhiệt phân Cu(NO3)2.  

 C. Ch ng cất phân đoạn không khí lỏng.               D. Nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2. 

Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg, Al trong khí oxi (d ) thu đ ợc 30,2 gam 
hôn hợp oxit. Tính thể tích khí oxi (đktc) đư tham gia phản ứng?  
Câu 9. Nhiệt phân hoàn toàn 31,6 gam KMnO4. Tính thể tích khí O2 (đktc) thu đ ợc. 
Câu 10. Oxi hóa hoàn toàn m gam kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2. Tìm kim loại. 
 
II. LƯU HUỲNH 
1. Lý thuy t 
Câu 1. Cho S (Z = 16) viết cấu hình và xác định vị trí trong bảng tuần hoàn? Cho biết l u 
huỳnh có mấy dạng thù hình, so sánh tính chất vật lý của các dạng thù hình?  
Câu 2. Viết các số oxi hóa có thể có của l u huỳnh? Từ đó dự đoán tính chất hóa học có thể 
có của l u huỳnh? 
Câu 3. Viết ph ơng trình hóa học khi cho S lần l ợt tác dụng với Al, Hg, H2, O2, F2? Xác 
định sự thay đổi số oxi hóa và vai trò của các chất trong mỗi ph ơng trình?  
Câu 4. Trình bày ứng dụng và trạng thái tự nhiên của l u huỳnh? 



Câu 5. Nêu ngắn gọn ph ơng pháp điều chế l u huỳnh trong phòng thí nghiệm và trong công 
nghiệp (viết ph ơng trình hóa học nếu có)? 
2. Bài t p v n dụng 

Câu 1. Trong các hợp chất hóa học,số oxi hóa th ng gặp của l u huỳnh là: 
  A. 1, 4, 6. B. -2, 0, +4. C. -2, +4, +6.            D. 0, +4, +6. 

Câu 2:  Kim loại nào sau đây phản ứng với l u huỳnh  nhiệt độ th ng: 
  A. Al  B. Fe C. Hg                       D. Cu 

Câu 3:  Cho S (Z = 16) vị trí của l u huỳnh trong bảng tuần hoàn  
 A. chu kỳ 3, nhóm VIA  B. chu kỳ 5, nhóm VIA  

C. chu kỳ 4, nhóm VIA  D. chu kỳ 3, nhóm IVA 
Câu 4. Cho các phản ứng hóa học sau: 
 S + O2 → SO2            S  + 3F2  → SF6  S +  6HNO3  → H2SO4  + 6NO2  + 2H2O 
  A. 1 B. 2 C. 3                       D. 4 

Câu 5. Câu nào đúng khi nói về tính chất hóa học của l u huỳnh: 
        A. Chỉ có tính oxi hóa                  B. Chỉ có tính khử              
        C. Không có tính oxi hóa, không có tính khử   D. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử 

Câu 6.  Câu nào sau đây sai: 
        A. L u huỳnh tác dụng với hidro                 
        B. L u huỳnh tác dụng với tất cả các phi kim              
        C.  trạng thái rắn mỗi phân tử l u huỳnh có 8 nguyên tử 
        D. Trong phản ứng với kim loại và hidro, l u huỳnh là chất oxi hóa 

Câu 7. Dưy chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử 
        A. Cl2, O2, S              B. S, Cl2, F2             C. S, Cl2, I2  D. O3, Cl2 
Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn m gam l u huỳnh trong V lít oxi thu đ ợc 4,48 lít khí SO2 (đktc). 
Tính m, V? 
Câu 9. Cho 11 gam hỗn hợp bột Fe và bột Al tác dụng với bột S (trong điều kiện không có 
không khí) thấy có 12,8 gam bột S tham gia phản ứng. Tính khối l ợng bột Fe, Al trong hỗn 
hợp ban đầu. 
Câu 10. Đun nóng 4,8 gam Mg và 9,6 gam S (trong điều kiện không có không khí) thu đ ợc 
chất rắn X. Cho toàn bộ X vào l ợng d  dung dịch HCl, thu đ ợc V lít khí (đktc).Tính V? 
 
I II . HIĐRO SUNFUA (H2S) 
1. Lý thuy t 
Câu 1. Trình bày tính chất vật lý của H2S (hiđro sunfua)? 
Câu 2. Xác định số oxi hóa của S trong H2S. Dự đoán tính chất hóa học cơ bản của H2S? Viết 
các ph ơng trình phản ứng khi cho H2S tác dụng với O2, NaOH (xác định sự thay đổi số oxi 
hóa và vai trò của các chất)? 
* H ọc sinh lưu ý bài toán H2S tác dụng với NaOH (hoặc KOH) 
   H2S  + NaOH  →  NaHS   +  H2O   (1) 
   H2S  + 2NaOH  →  Na2S   +  H2O   (2) 

→ Muốn xác định muối tạo thành ta lập tỉ lệ T =  
SH

NaOH

n

n

2

 

T < 1: Tạo NaHS, H2S dư   1< T < 2: Tạo 2 muối NaHS, Na2S 
T=1  : Tạo NaHS    T = 2: Tạo muối Na2S 
      T > 2: Tạo muối Na2S, NaOH dư 

Ví dụ minh họa 
Bài 1. Hấp thụ hoàn toàn 0,1 mol H2S vào 100 ml NaOH 1M . Xác định muối tạo 

thành, tính khối lượng muối? 



T =  
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n
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= 1  → muối tạo thành là NaHS 

H2S  + NaOH  →  NaHS   +  H2O   (1) 
0,1        0,1             0,1 

→ khối lượng muối NaHS = 0,1 x 56 = 5,6 gam 
Bài 2. Hấp thụ hoàn toàn 0,1 mol H2S vào 150 ml KOH 1M . Xác định muối tạo 

thành, tính số mol mỗi muối? 

T =  
SH

NaOH

n

n

2

= 1,5  → muối tạo thành là KHS và K2S 

H2S  + KOH  →  KHS   +  H2O   (1) 
  x            x                 x 

H2S  + 2KOH  →  K2S   +  H2O   (2) 
  y           2y                 y 

Ta có: nH2S = x + y = 0,1 

 nKOH = x   +  2y  = 0,15 
→  x = y = 0,05. Vậy số mol của muối KHS là 0,05 và K2S là 0,05 

2. Bài t p v n dụng 

Câu 1.  Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí SO2 (đktc) vào 50,0 ml dung dịch KOH 1M thu đ ợc dung 
dịch X. Tính khối l ợng muối tạo thành. 

Câu 2.  Dẫn toàn bộ 2,24 lit khí SO2 (đktc) vào 250ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng thu đ ợc 
dung dịch A. Tính khối l ợng các chất trong dung dịch A. 

Câu 3. Hấp thụ 8,96 lít khí SO2 (đktc) bằng 300ml dung dịch NaOH 2M. Tính nồng độ các chất 
trong dung dịch sau phản ứng? 
    
 


