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Câu 1:
1) Trình bày cấu tạo của phân tử CO theo phương pháp VB và phương pháp MO (vẽ giản đồ năng
lượng). Cho ZC = 6; ZO = 8.
2) So sánh năng lượng ion hóa giữa các nguyên tử C và O, giữa phân tử CO với nguyên tử O.
3) Người ta giải thích như thế nào khả năng của CO tạo thành các hợp chất bền cacbonyl kim loại.
4) Tính nhiệt độ của ngọn lửa CO cháy trong hai trường hợp sau:
a)
Cháy trong oxy tinh khiết (20% oxy và 80% nitơ theo thể tích)
b)
Cháy trong oxy tinh khiết
Cho biết lượng oxy vừa đủ cho phản ứng, nhiệt độ lúc đầu là 25oC.
Entanpi cháy của CO ở 25oC và 1atm là 283kJ.mol-1. Nhiệt dung mol chuẩn của các chất như
sau:
Cop (CO2, k) = 30,5 + 2.10-2T
Cop (N2, k) = 27,2 + 4,2.10-3T
Câu 2:
Cho các số liệu sau ở 298K:
N3-(dd)
K+(dd)
AgN3(r)
KN3(r)
Ag+(dd)
o
-1
∆G tt(kJ.mol )
77
348
-283
378
77
1) Xác định chiều xảy ra của các qúa trình sau:
Ag+(dd) + N3-(dd) → AgN3(r)
K+(dd) + N3-(dd) → KN3(r)
2) Tính tích số tan của chất điện li ít tan.
Câu 3:
Brom lỏng tác dụng được với H3PO3 theo phản ứng:
H3PO3 + Br2 + H2O → H3PO4 + 2H+ + 2Br1) Tính hằng số cân bằng của phản ứng ở 298K
2) Tính thế điện cực chuẩn Eo(H3PO4/H3PO3) nếu biết Eo(Br2/2Br-) = 1,087V
3) Tính thế điện cực chuẩn Eo(H3PO3/H3PO2) nếu biết Eo(H3PO4/H3PO2) = 1,087V
4) Tính pH của dung dịch NaH2PO4 0,1M cho biết các hằng số phân ly của H3PO4 là
K1 = 7,1.10-3; K2 = 6,2.10-8 và K3 = 4,5.10-13.
Cho biết các số liệu sau ở 298K:
H3PO4(dd)
Br-(dd)
H3PO3(dd)
Br2(l)
H2O(l)
H+(dd)
o
∆H tt(kJ/mol)
0
-1308
-141
-965
0
-286
∆So(J/mol.K)
0
-108
83
167
152
70
Câu 4:
Cho biết các thế điện cực chuẩn: Eo(Cu2+/Cu) = 0,34V; Eo(Cu2+/Cu+) = 0,15V; Eo(I2/2I-)=0,54V.
1) Hỏi tại sao người ta có thể định lượng Cu2+ trong dung dịch nước thông qua dung dịch KI? Cho
biết thêm rằng dung dịch bão hoà của CuI trong nước ở nhiệt độ thường (25oC) có nồng độ là
10-6M
2) Sử dụng tính toán để xác định xem Cu có tác dụng được với HI để giải phóng khí H2 hay không?
3) Muối Cu2SO4 có bền trong nước hay không? Giải thích.
Câu 5:
Ở 25oC thì N2O5 phân huỷ theo phản ứng một chiều:

NO2:

N2O5(k) → N2O4(k) + 1/2O2(k)
Theo phản ứng bậc 1 với k = 10-3 ph-1. Cũng ở nhiệt độ này thì N2O4 nằm cân bằng rất nhanh với

N2O4(k) ⇌ 2NO2(k)
Với K-1p = 8,152
Cho vào bình chân không N2O5(k) có P = 26700Pa ở 25oC. Tính áp suất riêng phần của N2O5; O2;
N2O4 và NO2 sau 200 phút.
Câu 6:
Cho biết: PCl5(k) ⇌ PCl3(k) + Cl2(k)
KP = 1,85 ở 525K
Làm ba thí nghiệm:
Cho 1 mol PCl5 vào bình chân không có dung tích không đổi. Lúc đạt cân bằng ở 525K, áp suất
trong bình là 2 atm.
Làm giống thí nghiệm 1 nhưng cho thêm vào bình 1 mol khí agon và vẫn duy trì nhiệt độ là
525K.
Khi cân bằng ở thí nghiệm 2 được thiết lập nguời ta vẫn duy trì nhiệt độ của bình là 525K nhưng
tăng dung tích của bình lên sao cho áp suất cân bằng là 2atm.
Tính số mol PCl5 và Cl2 khi cân bằng trong mỗi thí nghiệm.
Câu 7:
Hãy lập phương trình tính pH của dung dịch để bắt đầu kết tủa muối MS bằng dung dịch H2S
bão hoà (0,1M) chứa ion M2+ có nồng độ 10-2M và phương trình tính pH khi sự kết tủa kết thúc lúc
[M2+] = 10-4M (sai số 1%). Cho biết các hằng số phân ly axit của H2S là K1 = 10-7 và K2 = 10-14.
Cho một dung dịch chứa Zn2+ và Cd2+ có nồng độ 10-2M. Hỏi phải duy trì nồng độ trong khoảng
pH nào để kết tủa hoàn toàn CdS (sai số 1%) mà không kết tủa ZnS?. Cho biết tích số tan của CdS là
10-27,8 và của ZnS là 10-21.6.
Câu 8:
Hằng số phân ly K2 của H3PO4 là 6,2.10-8. Tính pH của dung dịch chứa Na2HPO4 và NaH2PO4
với số mol bằng nhau.
Hỏi muốn chuẩn bị một dung dịch đệm có pH = 7,38 cần phải hoà tan bao nhiêu gam
NaH2PO4.H2O trong 1 lít dung dịch Na2HPO4 1M (M(NaH2PO4.H2O) = 138).

