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Bài 34: CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM 

Phần 1. Tóm tắt lí thuyết . 

A. CROM 

I. Vị trí của - Cấu tạo: Crom thuộc ô 24, nhóm VIB, chu kì 4. Cấu hình electron:  

Cr (Z=24): 1s22s22p63s23p63d54s1   Hay [Ar]3d54s1  

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Crom có màu trắng bạc, rất cứng, khó nóng chảy (tnc = 1890oC).Crom 

là kim loại nặng, D = 7,2g/cm3. 

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:  

            Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt kém hơn kẽm, số oxi hóa từ +1 đến +6( thường 

gặp là +2, +3, +6). 

1. Tác dụng với phi kim  

- Ở nhiệt độ thường Crom chỉ tác dụng với Flo, bền trong kk vì có lớp 3

3

2 OCr


bảo vệ. 

- Ở nhiệt độ cao, crom khử nhiều phi kim: oxi, clo, lưu huỳnh,… 
0
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  2. Tác dụng với nước: Cr không tác dụng với H2O 

  3. Tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng nóng  muối Cr(II) nếu không có kk và khí H2:    

                              
0

Cr  + 2HCl  2

2
ClCr



+ H2 

Chú ý: Tương tự nhôm, crom không tác dụng với axit HNO3 và H2SO4 đặc, nguội. 

V. SẢN XUẤT 

  Quặng cromit FeO.Cr2O3  tách    oxit crom Cr2O3   
0t  Cr (độ tinh khiết 97 – 99%): 

Cr2O3 + 2Al 
ot 2Cr + Al2O3 

B. MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CROM 

I.Hợp chất crom(III). 

1.Crom(III) oxit: Cr2O3  là chất rắn ,màu lục lục thẩm, không tan trong nước. 

Cr2O3: là oxít lưỡng tính tan trong axít và kiềm đặc. 

2.Crom(III) hiđroxit Cr(OH)3 là chất răn , màu lục xám ,không tan trong nước . 

Điều chế:  CrCl3+3NaOH→Cr(OH)3+3NaCl. 

   Cr(OH)3 : hiđroxit lưỡng tính .    

                Cr(OH)3+ NaOH→NaCrO2+2H2O                     
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                Cr(OH)3   +  3HCl→CrCl3+3H2O 

3.Muối crom(III): có tính oxi hóa và tính khử. 

Trong môi trường axít muối Cr(III) dể bị khử→muối Cr(II)     

                           2Cr+3     +   Zn0→2Cr+2 + Zn+2 

Trong môi trường kiềm muối Cr(III) bị oxi hóa thành muối Cr(VI).2Cr+3+3Br2
0+16OH-→2CrO4

-

2+16Br-+8H2O 

II.Hợp chất Crom(VI). 

1.Crom(VI) oxít CrO3 là chất rắn , màu đỏ thẫm . 

-Là oxít axít tác dụng với nước →2axit:                

                       CrO3 + H2O → H2CrO4 (axít cromic) 

                       2CrO3+H2O →H2Cr2O7(axit đicromic) 

CrO3 có tính oxi hóa rất mạnh ,một số chất vô cơ và hữu cơ (S,C,P,NH3, C2H5OH…) bốc cháy khi 

tiếp xúc với  

                       CrO3 → Cr2O3   Vd:  2CrO3 + 2 NH3 → Cr2O3 + N2 + 3H2O 

2.Muối Cromat và đicromat. 

Muối Cromat CrO4
2-(màu vàng) và muối đicromat Cr2O7

2-(màu da cam) đều có tính oxi hóa mạnh. 

Trong môi trường axít muối crom(VI) bị khử → muối Crom(III). Vd: 

+ K2Cr2O7 + 6 FeSO4 +7H2SO4 → Cr2(SO4)3 +3Fe2(SO4)3 +K2SO4 +7H2O 

+ K2Cr2O7 +6KI +7H2SO4 → Cr2(SO4)3  + 4 K2SO4 +7H2O +3I2 

Trong môi trường thích hợp :2CrO4
2- + 2H+ ↔ Cr2O7

2- + H2O 

                                               (màu vàng)            (màu da cam) 

Câu 1: Cấu hình electron không đúng  

 A. Cr ( z = 24):  [Ar] 3d54s1 B. Cr ( z = 24):  [Ar] 3d44s2 

 C. Cr2+ :  [Ar] 3d4   D. Cr3+ :  [Ar] 3d3 

Câu 2: Cấu hình electron của ion Cr3+ là  

            A. [Ar]3d5.  B. [Ar]3d4.  C. [Ar]3d3.  D. [Ar]3d2.  

Câu 3:  Các số oxi hoá đặc trưng của crom là  

            A. +2, +4, +6.     B. +2, +3, +6.     

 C. +1, +2, +4, +6.   D. +3, +4, +6. 

Câu 4: Trong các câu sau, câu nào đúng. 

A. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt.                  

B. Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ 

C. Trong tự nhiên, crom có ở dạng đơn chất                      

D. Phương pháp điều chế crom là điện phân Cr2O3 
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Câu 5: Ứng dụng không hợp lí của crom là? 

A. Crom là kim loại rất cứng có thể dùng cắt thủy tinh. 

B. Crom làm hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn, nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu 

nhiệt. 

C. Crom là kim loại nhẹ, nên được sử dụng tạo các hợp kim dùng trong ngành hàng không. 

D. Điều kiện thường, crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên được dùng để mạ 

bảo vệ thép. 

Câu 6: Nhận xét không đúng là: 

A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng; Cr(III) vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa; Cr(VI) 

có tính oxi hóa. 

B. CrO, Cr(OH)2 có tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng tính 

C. Cr2+, Cr3+ có tính trung tính; Cr(OH)4
- có tính bazơ 

D. Cr(OH)2, Cr(OH)3, CrO3 có thể bị nhiệt phân. 

Câu 7: Phát biểu không đúng là: 

            A. Các hợp chất Cr2O3 , Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính. 

            B. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh. 

            C. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng được với dd HCl còn CrO3 tác dụng được với 

dung dịch NaOH. 

            D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat. 

Câu 8: So sánh không đúng là: 

A. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và là chất khử 

B. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là hợp chất lưỡng tính và vừa có tính oxi hóa ; có tính khử. 

C. H2SO4 và H2CrO4 đều là axit có tính oxi hóa mạnh 

D. BaSO4 và BaCrO4 đều là chất không tan trong nước. 

Câu 9: Crom(II) oxit là oxit 

            A. có tính bazơ.              B. có tính khử.                     

            C. có tính oxi hóa.        D. vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa và vừa có tính bazơ. 

Câu 10: Hiện nay, từ quặng cromit (FeO.Cr2O3) người ta điều chế Cr bằng phương pháp nào sau 

đây? 

            A. tách quặng rồi thực hiện điện phân nóng chảy Cr2O3 

            B. tách quặng rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm Cr2O3 

            C. tách quặng rồi thực hiện phản ứng khử Cr2O3 bởi CO 

            D. hòa tan quặng bằng HCl rồi điện phân dung dịch CrCl3 

Câu 11: Chọn phát biểu sai: 
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 A. Cr2O3 là chất rắn màu lục thẫm               B. Cr(OH)3 là chất rắn màu lục xám 

C. CrO3 là chất rắn màu đỏ thẫm              D. CrO là chất rắn màu trắng xanh 

Câu 12: Axit nào sau đây có tính khử mạnh nhất? 

 A. HNO3   B. H2SO4   C. HCl       D. H2CrO4 

Câu 13: Chất rắn màu lục , tan trong dung dịch HCl được dung dịch A. Cho A tác dụng với NaOH 

và brom được dung dịch màu vàng, cho dung dịch H2SO4 vào lại thành màu da cam. Chất rắn đó 

là: 

       A. Cr2O3 B. CrO      C. Cr2O D. Cr 

Câu 14: . Một oxit của nguyên tố R có các tính chất sau 

 - Tính oxi hóa rất mạnh 

 - Tan trong nước tạo thành hốn hợp dung dịch H2RO4 và H2R2O7 

 - Tan trong dung dịch kiềm tạo anion RO4
2- có màu vàng. Oxit đó là 

           A. SO3           B. CrO3      C. Cr2O3     D. Mn2O7 

Câu 15: Trong dung dịch 2 ion cromat và đicromat cho cân bằng thuận nghịch:  

 2CrO4
2-

 + 2H+ ↔ Cr2O7
2- + H2O 

Hãy chọn phát biểu đúng: 

           A. dung dịch có màu da cam trong môi trường bazo  

B. ion CrO4
2-

 bền trong môi trường axit 

           C. ion Cr2O7
2-

  bền trong môi trường bazo                

D. dung dịch có màu da cam trong môi trường axit 

Câu 16:Các kim loại nào sau đây luôn được bảo vệ trong môi trường không khí, nước nhờ lớp 

màng oxit? 

            A. Al-Ca          B. Fe-Cr              C. Cr-Al           D. Fe-Mg 

Câu 17: Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2O7 , sau đó thêm tiếp khoảng 1ml nước và lắc 

đều để K2Cr2O7 tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, 

thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là : 

      A. màu đỏ da cam và màu vàng chanh         B. màu vàng chanh và màu đỏ da cam 

      C. màu nâu đỏ và màu vàng chanh         D. màu vàng chanh và màu nâu đỏ 

Câu 18:  Al và Cr giống nhau ở điểm: 

           A. cùng tác dụng với HCl tạo ra muối có mức oxi hóa là +3 

           B. cùng tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra chất Na[M(OH)4] 

           C. cùng tác dụng với khí clo tạo ra muối có dạng MCl3 

           D. cùng bị thụ động trong dung dịch nước cường toan 
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Câu 19: Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong 

dãy có tính chất lưỡng tính là 

            A. 5.         B. 2.               C. 3.                        D. 4. 

Câu 20: Phản ứng nào sau đây không đúng? 

      A. 2Cr + 3F2  2C       B. 2Cr + 3Cl2 t  2CrCl3  

      C. Cr + S t  CrS      D. 2Cr + N2 t  2CrN 

Câu 21:  Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là 

           A. NaCrO2, NaCl, H2O                   B. Na2CrO4, NaClO, H2O 

           C. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O               D. Na2CrO4, NaCl, H2O 

Câu 22: Trong ba oxit CrO, Cr2O3, CrO3. Thứ tự các oxit chỉ tác dụng với dung dịch bazo, dung 

dịch axit, dung dịch axit và dung dịch bazo lần lượt là 

            A. Cr2O3, CrO, CrO3                                 B. CrO3, CrO, Cr2O3  

            C. CrO, Cr2O3, CrO3                         D. CrO3, Cr2O3, CrO 

Câu 23:. Trong phản ứng Cr2O7
2-  +  SO3

2- +  H+  Cr3+  + X  +  H2O. X là 

            A. SO2     B. S            C. H2S               D. SO4
2- 

Câu 24:  Cho phản ứng K2Cr2O7 + HCl  KCl + CrCl3 + Cl2 +  H2O . Số phân tử HCl bị oxi hóa 

là 

           A. 3           B. 6           C. 8             D. 14 

Câu 25: Ion nào nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa? 

 A. Zn2+               B. Al3+        C. Cr3+          D. Fe3+ 

Câu 26: A là chất bột màu lục thẫm không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu 

chảy A với NaOH trong không khí thu được chất B có màu vàng dễ tan trong nước. B tác dụng 

với axit chuyển thành chất C có màu da cam. Chất C bị lưu huỳnh khử thành chất A. Chất C oxi 

hóa HCl thành khí D.  

Chọn phát biểu sai: 

            A. A là Cr2O3    B. B là Na2CrO4   

 C. C là Na2Cr2O7                       D. D là khí H2 

Câu 27: Cho phản ứng: NaCrO2+ Br2 + NaOH   →  Na2CrO4 + NaBr + H2O. Hệ số cân bằng của 

NaCrO2 là 

A. 1            B. 2              C. 3  D. 4 

Câu 28: Các chất  trong dãy nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử? 

      A. CrO3, FeO, CrCl3, Cu2O               B. Fe2O3, Cu2O, CrO, FeCl2 

      C. Fe2O3, Cu2O, Cr2O3, FeCl2           D. Fe3O4, Cu2O, CrO, FeCl2 
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Câu 29: Cho cân bằng Cr2O7
2- + H2O     2 CrO4

2- + 2H+. Khi cho BaCl2 vào dung dịch K2Cr2O7 

màu da cam thì  

     A. Không có dấu hiệu gì.             B . Có khí bay ra . 

           C . Có kết tủa màu vàng.              D. Vừa có kết tủa vừa có khí bay ra. 

Câu 30: Cho 0,6 mol KI tác dụng hết với dung dịch K2Cr2O7 trong axit sunfuric thì thu được một 

đơn chất. Tính số mol của đơn chất này. 

           A. 0,3           B. 0,4                   C. 0,5                  D. 0,6 

Câu 31: Khối lượng bột nhôm cần lấy để điều chế được 5,2 g crom bằng phương pháp nhiệt nhôm 

là: 

 A. 1,35 B. 2,3 C. 5,4 D. 2,7 

Câu 32: Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư) thu được V lít khí H2 

(đktc). Mặt khác cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư) thu được 15,2 

gam oxit duy nhất. Giá trị của V là: 

 A. 2,24 B. 4,48 C. 3,36 D. 6,72 

Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 1,23  gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng 

thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 

(dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về 

khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là: 

 A. 21,95% và 0,78 B. 78,05% và 0,78 C. 78,05% và 2,25 D. 21,95% và 2,25 

Câu 34: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 

0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (spk duy nhất, ở đktc). Giá trị 

của V là: 

 A. 0,746 B. 0,448 C. 1,792 D. 0,672 

Câu 35: Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2Cr2O4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối 

thiểu Cl2 và KOH tương ứng là: 

 A. 0,015 mol và 0,04 mol B. 0,015 mol và 0,08 mol  

 C. 0,03 mol và 0,08 mol D. 0,03 mol và 0,04 mol 

Câu 36: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng 

hoàn hoàn, thu được 23,3 g hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp rắn X phản ứng với HCl dư thoát 

ra V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là: 

 A. 4,48 lít B. 7,84 lít C. 10,08 lít D. 3,36 lít 

Câu 37: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, Cr2O3, và Al2O3 tác dụng với dd NaOH đặc, dư, 

sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16g. Để khử hoàn toàn 41,4g X bằng phản ứng nhiệt 

nhôm, phải dùng 10,8g nhôm.  %m Cr2O3 trong hỗn hợp X là? 
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 A. 50,76% B. 20,33% D. 66,67% D. 36,71% 

Câu 38:  Để thu được 78 g Cr từ Cr2O3 băng phản ứng nhiệt nhôm ( H=90%) thì khối lượng nhôm 

tối thiểu là 

           A. 12,5 g               B. 27 g              C. 40,5 g                 D. 45 g 

Câu 39:. Khối lượng  K2Cr2O7 tác dụng vừa đủ với 0,6 mol FeSO4 trong H2SO4 loãng là 

           A. 26,4g        B. 27,4g              C. 28,4 g     D. 29,4g 

Câu 40: Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2, rồi nung kết tủa trong không 

khí đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được có khối lượng là: 

           A. 0,76 gam   B. 1,03 gam  C. 1,72 gam  D. 2,06 gam 

CHƯƠNG 8:  NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

I. Nhận biết cation: 

Cation Dung dịch  thuốc thử  Hiện tượng Giải thích 

NH4
+ Kiềm  NH3  OH-+ NH4

+NH3+H2O 

Ba2+ Dung dịch  H2SO4 l BaSO4 trắng Ba2++SO4
2-  BaSO4 

Al3+  Kiềm dư                            

NH3 dư 

Al(OH)3 keo tan  

Al(OH)3 keo không tan  

3OH-+ Al3+  Al(OH)3  

Al(OH)3+OH-AlO2
- + 2 H2O 

3NH3+3H2O+Al3+  Al(OH)3+NH4
+ 

Fe2+ Kiềm hoặc NH3 dư                      
Fe(OH)2 hơi xanh sau đó 

chuyển thành nâu đỏ 

Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 

 

 

Fe3+ Kiềm hoặc NH3 dư  Fe(OH)3 nâu đỏ 

Fe3+ + 3OH-  Fe(OH)3 

3NH3+3H2O+Fe3+  Fe(OH)3 

+3NH4
+ 

Cu2+ 

NH3 dư  

 

Kiềm 

 xanh tan thành dd xanh đậm 

 

 xanh 

2NH3+2H2O+Cu2+Cu(OH)2+2N

H4
+ 

Cu2+ + 2OH-  Cu(OH)2 

Mg2+        Kiềm hoặc NH3 dư Mg(OH)2 trắng Mg2+ + 2OH-  Mg(OH)2 

 II. Nhận biết anion: 

Anion Dung dịch  thuốc thử  Hiện tượng Giải thích 

CO3
2- dd HCl hoặc H2SO4 loãng 

Bọt khí không màu, 

không mùi. 
CO3

2- + 2H+  CO2 + H2O 

SO4
2- BaCl2 trong mtr axit loãng dư BaSO4 trắng Ba2++SO4

2-  BaSO4 
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Cl- AgNO3 trong mtr HNO3 loãng  AgCl  trắng Ag+ + Cl-  AgCl  

NO3
- Cu(bột) +H2SO4 loãng  

 

Dung dịch xanh, khí 

không màu hóa nâu trong 

không khí 

3Cu+2NO3
-+8H+  

3Cu2++2NO+4H2O 

2NO+O22NO2(nâu) 

III. Nhận biết chất khí 

Khí  Mùi Dung dịch  thuốc thử Hiện tượng - Giải thích 

SO2
 Hắc, gây ngạt Dung dịch brom dư SO2 + Br2 + H2O  H2SO4 + 2HBr 

CO2  Ca(OH)2 dư hoặc Ba(OH)2 dư 
CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O 

CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O 

NH3 Khai Quỳ tím Chuyển màu xanh 

H2S Trứng thối 
Cu2+ hoặc Pb2+  

 

H2S + Cu2+  CuS màu đen + 2H+        

H2S + Pb2+  PbS màu đen + 2H+        

 

CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM 

Câu 1. Khi nhỏ từ từ dd NH3 vào dd CuSO4 thì sản phẩm có màu xanh thẫm của: 

       A. Cu(OH)2 B. [Cu(NH3)4]SO4 C. [Cu(NH3)4](OH)2 D. [Cu(NH3)4]2+ 

Câu 2. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho tác dụng với kiềm mạnh vì 

khi đó ở ống nghiệm đựng muối amoni có hiện tượng: 

       A. chuyển thành màu đỏ B. thoát ra 1 chất khí không màu có mùi khai 

      C. thoát ra 1 khí có màu nâu đỏ D. thoát ra khí không màu không mùi 

Câu 3. Để nhận biết ion PO4
3- thường dùng thuốc thử là dd AgNO3 vì: 

A. tạo ra khí có màu nâu B. tạo ra dung dịch có màu vàng 

C. tạo ra kết tủa có màu vàng D. tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí 

Câu 4. Cho khí H2S lội qua dd CuSO4 thấy có kết tủa đen xuất hiện chứng tỏ: 

A. axit H2S mạnh hơn H2SO4 B. axit H2SO4 mạnh hơn H2S 

C. kết tủa CuS không tan trong axit mạnh D. phản ứng oxi hóa – khử xảy ra 

Câu 5. Khi cho từ từ dd NH3 vào dd CuSO4 cho đến dư thì: 

A. không thấy xuất hiện kết tủa B. có kết tủa màu xanh sau đó tan 

C. sau 1 thời gian mới thấy xuất hiện kết tủa D. có kết tủa keo màu xanh xuất hiện sau đó tan 

Câu 6. Có các dd: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử để nhận biết các 

dd đó. Thuốc thử đó là: 

A. dd NaOH B. dd AgNO3 C. dd BaCl2 D. Quỳ tím 

Câu 7. Có 4 dd là: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Chỉ dùng thêm 1 chất để nhận biết các dd đó thì 

chất đó là chất nào: 
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A. dd HNO3 B. dd KOH C. dd BaCl2 D. dd NaCl 

Câu 8. Có các dd: NaNO3, Na2CO3, NaHCO3, Zn(NO3)2, Mg(NO3)2. Được dùng nhiệt độ và chỉ 

dùng thêm 1 hóa chất nào để nhận biết các dd đó: 

A. dd HCl B. dd NaOH C. dd H2SO4 D. dd NaCl 

Câu 9. Có các dd: NH4Cl, NH4HCO3, NaNO3, NaNO2. Được dùng nhiệt độ và chỉ dùng thêm 1 

hóa chất nào để nhận biết các dd đó: 

A. dd KOH B. dd Ca(OH)2 C. dd NaOH D. dd HCl 

Câu 10. Chỉ dùng 1 hóa chất nào sau đây để nhận biết các dd: NH4Cl, NaOH, NaCl, H2SO4, 

Na2SO4, Ba(OH)2: 

A. dd phenolphtalein B. dd AgNO3 C. dd quỳ tím D. dd BaCl2 

Câu 11. Có 5 dd: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Có thể dùng chất nào sau đây để nhận 

biết các dd đó: 

A. dd NaOH B. dd AgNO3 C. dd Na2SO4 D. dd HCl 

Câu 12. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết 4dd: Na2CO3, NaOH, Na2SO4, HCl: 

A. dd AgNO3 B. dd H2SO4 C. quỳ tím D. dd K2SO4 

Câu 13. Các thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt các dd: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, 

Na2SO4, NaOH là: 

A. dd BaCl2, dd AgNO3  B. dd AgNO3, quỳ tím   

C. dd BaCl2, quỳ tím, Cl2, hồ tinh bột D. dd BaCl2, Cl2, hồ tinh bột 

Câu 14. Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết 3dd: H2SO4 đặc, Ba(OH)2, HCl là: 

A. Cu B. SO2 C. quỳ tím D. dd BaCl2 

Câu 15. Thuốc thử duy nhất để nhận biết các dd: Na2SO4, HCl, Na2CO3, Ba(NO3)2, NaOH, H2SO4 

là: 

A. quỳ tím B. dd HCl C. bột Fe D. phenolphtalein 

Câu 16. Cho các dd: Na2S, Na2SO4, Na2SO3, NaCl. Để nhận biết các dd trên cần dùng những 

thuốc thử trong dãy nào sau đây: 

A. dd BaCl2, dd HCl, dd CuCl2       B. dd AgNO3     

C. dd BaCl2, dd AgNO3  D. dd Pb(NO3)2, dd NaCl 

Câu 17. Có 4 chất bột: CaCO3, Na2CO3, BaSO4, Na2SO4. Có thể dùng cặp chất nào sau đây để 

nhận biết các chất bột đó: 

A. H2O và dd NaOH B. dd HCl và H2O C. H2O và dd NaCl D. H2O và dd BaCl2 

Câu 18. Có 3 bình không nhãn, mỗi bình đựng 1 trong các dd: NaCl, NaBr, NaI. Dùng cặp thuốc 

thử nào sau đây để xác định dd chứa trong mỗi bình: 

A. nước Cl2 và dd I2      B. nước Br2 và dd I2      
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C. nước Cl2 và hồ tinh bột D. nước Br2 và hồ tinh bột 

Câu 19. Trong các chất sau đây, chất nào có thể dùng làm thuốc thử để nhận biết hợp chất 

halogenua trong dd: 

A. Ba(OH)2 B. AgNO3 C. NaOH D. Ba(NO3)2 

Câu 20. Có các dd: NaNO3, FeCl3, FeCl2, Al(NO3)3, NH4Cl, (NH4)2SO4. Để phân biệt các dd trên 

dùng hóa chất nào sau đây: 

A. dd NaOH B. dd KOH C. dd HCl D. dd Ba(OH)2 

Câu 21. 2 bình không nhãn, mỗi bình đựng 1 khí: CO2, SO2. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận 

biết: 

A. dd NaOH B. dd HCl C. dd Br2 D. dd NH3 

Câu 22. Để nhận biết các khí: CO2, SO2, NH3 dùng các thuốc thử nào sau đây: 

A. dd HCl, dd NaOH     B. quỳ tím ẩm, nước Br2      

C. quỳ tím ẩm, dd HCl  D. quỳ tím ẩm, dd NaOH 

Câu 23. Có 3 dd chứa 3 muối natri của các anion: Cl-, CO3
2-, SO4

2-. Thuốc thử nào sau đây cho 

phép phân biệt cả 3 muối trên: 

A. AgNO3 và BaCl2 B. dd HCl C. BaCl2 và HCl D. BaCl2 và NaOH 

Câu 24. Để nhận biết ion NO3
- trong dd dùng Cu và H2SO4 loãng đung nóng vì: 

A. phản ứng tạo dd màu xanh thẫm   

B. phản ứng tạo kết tủa xanh lam 

C. phản ứng tạo kết tủa vàng nhạt    

D. tạo thành dd màu xanh và khí không màu hóa nâu trong không khí 

Câu 25. Nước giếng ở đồng bằng Bắc bộ thường có nhiều ion Fe2+. Loại nước này dùng để sinh 

hoạt có nhiều bất tiện như làm quần áo bị ố vàng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người. 

Biện pháp nào loại bỏ ion Fe2+ ra khỏi nước là đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả hơn cả: 

A. dùng vôi (Ca(OH)2) để kết tủa hết ion Fe2+ 

B. dùng giàn mưa, tăng diện tích tiếp xúc của nước với O2 không khí để oxi hóa Fe2+ dễ tan thành 

Fe3+ ít tan kết tủa dạng Fe(OH)3 

C. dùng hệ thống lọc, xúc tác MnO2 

D. xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch quy mô lớn cho các hộ nông dân 
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CHƯƠNG 9 

HÓA HỌC VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TÊ – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG 

TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

 Khái niệm ô nhiễm  môi trường gắn với nội dung hóa học:  

 + Thành phần hóa học của môi trường sạch, môi trường bị ô nhiễm gồm môi trường không 

khí, môi trường nước, môi trường đất. 

 + Nguyên nhân gây ô nhiễm 

 + Tác hại của ô nhiễm 

 Nhận biết được sự ô nhiễm môi trường 

 Bảo vệ môi trường trên cơ sở áp dụng chủ yếu phương pháp hóa học. 

 Giải quyết một số  vấn đề đơn giản trong thực tiễn có liên quan. 

 + Xác định môi trường bị ô nhiễm bằng cách đơn giản nhất (quan sát, dùng thuốc thử, dùng 

các dụng cụ đo). 

 + Xử lí chất thải độc hại:  

 * Phân loại chất thải (hóa chất, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, rác thải công nghiệp... ) 

 * Loại bỏ chất thải (đốt, lọc, dùng hóa chất...) 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế 

một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ? 

A. Than đá.  B. Xăng, dầu.  B. Khí butan (gaz)   D. Khí hiđro. 

Câu 2: Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nguyên liệu hoá thạch bằng 

cách nào sau đây ?  

A. Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong lò biogaz.  

B. Thu khí metan từ khí bùn ao. 

C. Lên men ngũ cốc.             

D. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ trong lò. 

Câu 3. Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to 

lớn để sử dụng cho mục đích hoà bình, đó là : 

A. Năng lượng mặt trời.   B. Năng lượng thuỷ điện.  

C. Năng lượng gió.    D. Năng lượng hạt nhân. 

Câu 4: Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người ? 

A. Penixilin, Amoxilin.   B. Vitamin C, glucozơ.  

C. Seđuxen, moocphin.   D. Thuốc cảm Pamin, Panadol. 
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Câu 5: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá…) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn ? 

A. Dùng fomon, nước đá.      B. Dùng phân đạm, nước đá. 

C. Dùng nước đá hay ướp muối rồi sấy khô.   D. dùng nước đá khô, fomon. 

Câu 6: Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm ? 

A. Nước ruộng lúa chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hoá học. 

B. Nước thải nhà máy có chứa nồng độ lớn các ion kim loại nặng như Pb2+, Cd2+, Hg2+, Ni2+. 

C. Nước thải từ các bệnh viện, khu vệ sinh chứa các khuẩn gây bệnh. 

D. Nước từ các nhà máy nước, nước giếng khoan không chứa các độc tố như asen, sắt…quá mức 

cho phép. 

Câu 7: Sau bài thực hành hoá học, trong một số chất thải dạng dung dịch, chứa các ion : Cu2+, 

Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+…Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên ? 

A. Nước vôi dư. B. HNO3.   C. Giấm ăn.    D. Etanol.  

Câu 8: Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit ? 

A. CH4.  B. NH3.   C. SO2.    D. H2. 

Câu 9: Chất khí CO (cacbon monoxit) có trong thành phần loại khí nào sau đây ? 

A. Không khí.  B. Khí tự nhiên.  C. Khí dầu mỏ. D. Khí lò cao. 

Câu 10: Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, ta tiến hành như sau:Lấy 2 lít 

không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được 0,3585 mg chất kết tủa màu đen. Hãy 

cho biết hiện tượng đó chứng tỏ trong không khí đã có khí nào trong các khí sau đây ?   

A. H2S.  B. CO2.   C. NH3.   D. SO2. 

Câu 11: Thuỷ ngân dễ bay hơi và hơi thuỷ ngân rất độc. Khi đo nhiệt độ chẳng may làm vỡ nhiệt 

kế và thuỷ ngân rơi xuống sàn nhà, chọn chất nào sau đây để loại bỏ thuỷ ngân? 

A. Oxi   B. Lưu huỳnh   C. Nitơ    D. Clo 

Câu 12: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang nóng lên, do các bức xạ có bước sóng dài 

trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất nào sau đây là nguyên 

nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?  

A. SO2   B. N2    C. CO2    D. SO3 

 

-----------------oOo----------------- 

 




