
LÝ THUYẾT VÀ BÀI   TẬP HÓA 10- ĐỢT 4 

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH  

I. SO2 – SO3 

1. Lý thuyết 

Câu 1. Trình bày tính chất vật lý của SO2? 

Câu 2. Xác định số oxi hóa của S trong SO2. Dự đoán tính chất hóa học cơ bản của SO2? Viết 

các phương trình phản ứng khi cho SO2 tác dụng với H2S, dung dịch Br2, ddNaOH (xác định 

sự thay đổi số oxi hóa và vai trò của các chất)? 

* Học sinh lưu ý bài toán SO2 tác dụng với NaOH (hoặc KOH) 

   SO2  + NaOH  →  NaHSO3                    (1) 

   SO2  + 2NaOH  →  Na2SO3   +  H2O   (2) 

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

2SO

NaOH

n

n
 

T < 1: Tạo NaHSO3, SO2 dư   1< T < 2: Tạo 2 muối NaHSO3, Na2SO3 

T=1  : Tạo NaHSO3    T = 2: Tạo muối Na2SO3 

      T > 2: Tạo muối Na2SO3, NaOH dư 

Ví dụ minh họa 

Bài 1. Hấp thụ hoàn toàn 0,1 mol SO2 vào 100 ml NaOH 1M . Xác định muối tạo 

thành, tính khối lượng muối? 

T =  1  → muối tạo thành là NaHSO3 

                                   SO2  + NaOH  →  NaHSO3                    (1) 

0,1        0,1             0,1 

→ khối lượng muối NaHSO3 = 0,1 x 104 = 10,4 gam 

Bài 2. Hấp thụ hoàn toàn 0,1 mol SO2 vào 150 ml KOH 1M . Xác định muối tạo 

thành, tính số mol mỗi muối? 

T = 1,5  → muối tạo thành là KHSO3 và K2SO3 

SO2 + KOH  →  KHSO3     (1) 

  x            x                 x 

SO2  + 2KOH  →  K2SO3   +  H2O   (2) 

  y           2y                 y 

Ta có: nSO2= x + y = 0,1 

 nKOH = x   +  2y  = 0,15 

→  x = y = 0,05. Vậy số mol của muối KHSO3 là 0,05 và K2SO3  là 0,05 

2. Bài tập vận dụng 

Câu 1.  Dẫn từ từ 3,36 lít SO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 3M. Nồng độ mol của 

muối trong dung dịch sau phản ứng là (biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) 

Câu 2.  Dẫn toàn bộ 2,24 lit khí SO2 (đktc) vào 50ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu 

được dung dịch A. Tính khối lượng muối thu được? 

Câu 3. Hấp thụ hoàn toàn 12,8 gam SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối 

tạo thành sau phản ứng là  

Câu 4.. Viết phương trình hoàn thành dãy chuyển hóa sau ( cân bằng và ghi rõ điều kiện nếu 

có )  

H2  H2S  SO2  SO3 H2SO4  Na2SO4 

               

              S  FeS  FeSO4  BaSO4       

II. H2SO4 loãng 

1. Lý thuyết 



Câu 1: Trình bày cách pha loãng axit sunfuric? 

Câu 2: Viết các phương trình phản ứng hóa học khi cho H2SO4 loãng lần lượt tác dụng với 

Fe, Cu, NaOH, CuO, Na2CO3? 

2. Bài tập vận dụng 

Câu 1:  Cho 8g hoãn hôïp Fe vaø Mg taùc duïng vöøa ñuû vôùi 200ml dung dòch H2SO4  loaõng thì 

thu ñöôïc 4,48 lit khí (ñkc) 

a).Tính khoái löôïng moãi kimloaïi. 

b). Tính noàng ñoä mol dung dòch H2SO4 ñaõ duøng. 

Câu 2: Hoà tan 5,9(g) hỗn hợp (Al, Cu) vào dd  H2SO4 loãng sinh ra 3,36 lít khí H2 (đktc). 

Khối lượng của Al và Cu trong hỗn hợp trên ?  

Câu 3:  Hỗn hợp X gồm Al, Cu và Al2O3 , lấy m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch 

H2SO4 loãng, dư . Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lit khí thoát ra (đktc) . Viết 

các phương trình phản ứng xãy ra và tính khối lượng Al có trong m gam hỗn hợp X? 

Câu 4: Cho một hỗn hợp gồm 13g kẽm và 5,6 g sắt tác dụng với axít sunfuric loãng, dư thu 

được V lít khí hidro (đktc). Giá trị của V ? 

Câu 5.. Viết phương trình hoàn thành dãy chuyển hóa sau ( cân bằng và ghi rõ điều kiện nếu 

có )  

H2  H2S  SO2  SO3 H2SO4  Na2SO4 

               

              S  FeS  FeSO4  BaSO4       

Câu 6:. Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4- loãng là: 

A.  Cu, Zn, Na   C . K, Mg, Al, Fe, Zn.                  B . Ag, Ba, Fe, Sn          D . Au, Pt, Al 

Câu 7: Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H
2
SO

4 
loãng, dư 

thấy có 0,336 lít khí thoát ra (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là : 

A. 2 gam         B. 2,4 gam    C. 3,92 gam   D. 1,96 gam 

Câu 8:  Cho 6,4 g hh 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm II A tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được 

4,48 lít Hidro đktc . Hai kim loại đó là : 
        A. Be , Mg                               B . Mg , Ca                           C. Ca , Sr                           D. Sr , Ba  

 

  

 


