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180 phút làm bài, không được dùng tài liệu ngoài bảng hệ thống tuần hoàn, máy tính cá nhân bỏ túi
Câu I:
1) Tầng ozon là là chắn bảo vệ trái đất tránh bức xạ năng lượng cao của mặt trời.
a) Hãy viết phương trình hóa học để xác nhận vai trò đó của ozon.
b) Tính năng lượng theo kJ do 1m3 ozon hâps thụ từ tia mặt trời có độ dài sóng 3400 Å: Biết
hiệu suất hấp thụ năng lượng là 100% ơt to = 300oC.
Cho h = 6,626.10-34J.s; c ≈ 3.108m.s-1
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2) C là đồng vị kém bền, phóng xạ beta, có chu kỳ bán huỷ 5700 năm.
a) Hãy viết phương trình phóng xạ của C14.
b) Tính tuổi cổ vật có tỉ lệ C14/C12 là 0,125.
c) Tính độ phóng xạ của một người nặng 80,0kg: Biết rằng trong cơ thể người đocs 18%
khối lượng là cacbon, độ phóng xạ của cơ thể sống là 0,277Bq tính theo 1,0 gam cacbon
tổng số.
3) Sắt là nguyên tố hóa học rất phổ biến và quan trọng.
a) Hãy trình bày chi tiết và kết qủa viết cấu hình electron đúng của Fe (có dùng ô lượng tử).
b) Viết phương trình phản ứng để giải thích đó là cấu hình electron của Feo (có giải thích chi
tiết).
Câu II:
1) Nhóm nguyên tố hóa học M trong bảng hệ thống tuần hoàn có số oxy hóa không đổi tạo được ba
loại oxit theo tỉ lệ số mol M : O lần lượt là 2 : 1; 1: 1 và 1 : 2. Hãy viết công thức và gọi tên từng
oxit của từng nguyên tố trong nhóm đó (ghi kết qủa thành bảng).
2) Thực nghiệm cho biết ion PO43- có hình tứ diện đều. Ion này có thể có những công thức cấu tạo
Lewis nào? Hãy trình bày cụ thể.
3) NO có electron độc thân nên có vai trò quan trọng trong các cơ thể sống. Hãy giải thích các liên
kết hóa học trong NO theo thuyết obitan phân tử.
Câu III:
SO2 phản ứng với O2 theo phương trình:
2SO2(k) + O2(k) ⇌ 2SO3(k)
1) Dựa vào quy tắc pha của Gibbs tính bậc tự do (biến độ) của hệ cân bằng trên. Gía trị thu được
cho ta biết những thông tin gì về hệ cân bằng? Giải thích.
2) Trong công nghiệp người ta dùng oxy không khí dư để thực hiện phản ứng ở nhiệt độ khoảng
700K và có chất xúc tác ở áp suất thường. Những điều kiện phản ứng này có phù hợp với nguyên
lý Le Chartelier không? Giải thích.
3) Khi cân bằng ở áp suất 1 atm và 700K thu được hỗn hơp khí gồm 0,21mol SO2; 5,37 mol O2;
10,30 mol SO3 và 84,12 mol N2. Hãy tính:
a) Hằng số cân bằng KP.
b) Số mol ban đầu của SO2; O2 và N2.
c) Tỉ lệ chuyển hóa α của SO2 thành SO3.
Nếu trong hỗn hợp ban đầu không có N2 (nghĩa là dùng O2 tinh khiết cho phản ứng) nhưng vẫn
giữ số mol ban đầu của SO2 và O2 như trên thì tỉ lệ chuyển hóa α của SO2 thành SO3 là bao nhiêu? Áp
suất lúc cân bằng vẫn giữ 1atm.
So sánh α ở trong hai trường hợp và giải thích tại sao trong thực tê người ta dùng O2 không khí
mà không dùng O2 tinh khiết.

Câu IV:
1) Các ion CN- có mặt trong một số loại nước thải công nghiệp. Có thể loại chất độc này bằng phản
ứng sau ở 25oC:
CN- + H2O2 ⇌ NCO- + H2O
a) Tính hằng số cân bằng của phản ứng.
b) Trong nước thải có nồng độ CN- là 10-3mol.L-1. Nếu dùng dung dịch H2O2 0,1M (thể tích
không đổi) nồng độ CN- còn lại sau phản ứng là bao nhiêu? Rút ra kết luận.
Cho Eo(H2O2/H2O) = 1,77V và Eo(NCO-/CN-) = -0,14V
2) Nếu thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Al3+ đầu tiên thấy kết tủa Al(OH)3, sau đó kết
tủa này tan do tạo thành Al(OH)4- ở pH = 10,9. Tính nồng độ ban đầu của Al3+ và nồng độ các
ion OH-, Al3+ và Al(OH)4- khi cân bằng.
Cho biết tích số tan của Al(OH)3 là 10-32 và:
K = 1/40
Al(OH)4- ⇌ Al(OH)3 + OHCho F = 96500C/mol; R = 8,314J.K-1.mol-1.
Câu V:
Trong dung dịch axit, khi có mặt chất xúc tác H2O2 phân hủy theo phản ứng:
H2O2 → H2O + 1/2O2
1) Tốc độ phản ứng tuân theo công thức:
-d[H2O2]/dt = k[H2O2]. Nồng độ ban đầu của H2O2 là 1,000mol.L-1
Ở 25oC hằng số tốc độ k = 7.689.10-3ph-1. Tính nồng độ H2O2 còn lại sau 30 phút và thời gian mà
một nửa H2O2 bị phân hủy (t1/2).
2) Ở 50oC, hằng số k = 0,129ph-1, tính năng lượng hoạt hóa Ea của phản ứng.

