
Trường THCS&THPT Đống Đa- Đà Lạt 

              Tổ: Hóa – sinh - CN 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 - Ban cơ bản - Học kì II 

 
I-  LÍ THUYẾT:                  
1- Nhóm halogen: Vị trí, cấu hình electron nguyên tử, cấu tạo phân tử, sự biến đổi tính chất. 

2- Flo, clo, brom, iot: Tính chất vật lí, tính chất hoá học, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, điều chế. 

3- Hidro clorua: Cấu taọ phân tử, tính chất. 

4- Axit clohiđric: Tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế.   

5- Các hợp chất chứa oxi của clo: Thành phần, tính chất, điều chế, ứng dụng. 

6- Oxi: Vị trí, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng, điều chế. 

7- Ozon: Tính chất, ozon trong tự nhiên, ứng dụng. 

8- Lưu huỳnh: Vị trí, cấu hình electron nguyên tử, tính chất vật lí, tính chất hoá học, trạng thái tự 

nhiên, ứng dụng, điều chế. 

9- Hiđro sunfua: Tính chất vật lí, tính chất hoá học, trạng thái tự nhiên, điều chế. 

10- Lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit: Tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng, điều chế. 

11- Axit sunfuric: Tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng, điều chế. 

12- Tính tan của muối clorua, sunfat. 

13- Thí nghiệm trong các bài thực hành chương halogen và chương oxi- lưu huỳnh. 

14- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Tốc độ trung bình của phản ứng. 

II- BÀI TẬP: 

         1- Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố: Cl (Z = 17), O (Z = 8), S (Z = 16). Từ đó suy 

ra vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

         2- So sánh tính oxi hóa của các đơn chất F2, Cl2, Br2, I2. Dẫn ra những phương trình hóa học để minh 

họa. 

         3- Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau: 
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4- Hoàn thành PTHH của các phản ứng sau: 

            a) KMnO4 +  HCl   

      b) Ag  +  H2SO4 đặc   

  c) Cu +  H2SO4 đặc   

  d) Fe  +  H2SO4 đặc, nóng   

  e) C  +  H2SO4 đặc, nóng   

  g) S  +  H2SO4 đặc, nóng   

  h) KBr  +  H2SO4 đặc   

         5- Nhận biết: 

a) Các dung dịch: 

 Na2SO4, NaNO3, NaCl, HCl. 

 HNO3, H2SO4, NaNO3, Na2SO4. 

 HCl, H2SO4, H2SO3. 



b) Các chất khí: 

 SO2, H2S, O2. 

 HCl, SO2, CO2. 

 O2, Cl2, CO2, SO2. 

6- Cho 40 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư  thấy có 2 gam khí bay ra. Tính 

khối lượng muối tạo thành trong dung dịch. 

7- Nung nóng 37,2 gam hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn thu được sau 

phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thấy có 13,44 lít khí (đktc) thoát ra. 

    a) Tính khối lượng, % theo khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp đầu. 

    b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 0,5M đã dùng, biết dùng dư 10%. 

8- Cho hỗn hợp A gồm Cu và Mg vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đktc)  không màu và 

một chất rắn không tan B. Dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng để hòa tan hoàn toàn chất rắn B thu được 

2,24 lít SO2 (đktc) 

     a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

     b) Tính khối lượng, % theo khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp đầu. 

         9- Cho 6,8 g hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 3,36 lit khí bay ra          

 (đkc). 

 a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong X. 

 b) Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với H2SO4 đ, nóng dư.Tính VSO2 (đkc). 

         10- Cho 35,2 g hỗn hợp X gồm Fe và CuO tác dụng vừa đủ với 800 g dd H2SO4 loãng thì thu được  

               4,48 lit khí (đkc) và dd A. 

                a) Tính % khối lượng mỗi chất trong X.   

b) Tính C% dung dịch H2SO4 đã dùng. 

c)   Tính khối lượng các muối trong dung dịch A. 

 11- Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 4,48 lít H2  

         (đkc) và chất không tan B. Hòa tan B vào dung dịch H2SO4 đặc ,nóng chỉ thu được 8,96 lít SO2 (đkc) 

a. Viết các phương trình phản ứng đã xảy ra 

b. Xác định m gam A? 

        12- Cho 7,5 gam hỗn hợp gồm Al, Mg tác dụng với ddịch H2SO4 loãng dư, thu được 7,84 lít H2 (đkc)  

a. Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp 

b. Nếu cho hh trên tác dụng với H2SO4 đặc , nguội dư , hãy tính thể tích khí SO2 thoát ra (đkc)  

13- Hấp thụ hoàn toàn 12,8 gam SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối tạo 

thành sau phản ứng. 

14- Dẫn 11,2 lít H2S (đktc) vào 500 ml dung dịch KOH 1M. Tính khối lượng muối tạo thành sau 

phản ứng. 

          

  

 

 

 

 

 

 

              


