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A. LÝ THUYẾT
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn
1. Bảng tuần hoàn được xây dựng trên nguyên tắc nào và được cấu tạo ra sao?
2. Mối liên quan giữa cấu hình electron nguyên tử và vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn?
3. Khái niệm và qui luật biến đổi độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong bảng tuần hoàn?
4. Khái niệm và qui luật biến đổi tính kim loại, phi kim của nguyên tố trong bảng tuần hoàn? Quy luật
biến đổi hóa trị, tính axit, bazơ của oxit và hiđroxit của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn?
5. Nêu ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Chương 3: Liên kết hóa học
1. Liên kết ion được hình thành như thế nào?
2. Liên kết cộng hóa trị được hình thành như thế nào?
3. Phân loại liên kết hóa học theo hiệu độ âm điện.
4. So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị.
5. Nêu cách xác định cộng hóa trị, điện hóa trị và số oxi hóa của một nguyên tố.
Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử
1. Nêu khái niệm chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử, phản ứng oxi hóa – khử.
2. Nêu cách lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử.
B. BÀI TẬP
I. Toàn bộ bài tập trong sách giáo khoa 10 theo đúng ban.
II. Một số bài tập tham khảo
Câu 1: Hãy chọn mệnh đề mô tả liên kết cộng hóa trị đúng nhất
A. Là lực hút tĩnh điện giữa các cặp e chung.
B. Là liên kết được hình thành do sự cho nhận electron giữa các ion.
C. Là liên kết được hình thành do lực hấp dẫn giữa các ion.
D. Là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.
Câu 2: Liên kết cộng hóa trị trong phân tử HCl có đặc điểm
A. Có hai cặp electron chung, là liên kết đôi, không phân cực.
B. Có một cặp electron chung, là liên kết đơn không phân cực.
C. Có một cặp electron chung, là liên kết ba, có phân cực.
D. Có một cặp electron chung, là liên kết đơn, phân cực.
Câu 3: Trong mỗi chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố
A. giảm dần.
B. tăng dần.
C. không thay đổi.
D. biến đổi không theo quy luật.
Câu 4: Nguyên tố X thuộc nhóm VA của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Công thức oxit cao nhất
của X có dạng
A. XO.
B. X2O5.
C. X2O3.
D. XO3.
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Câu 5: Các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p5;
1s22s22p63s23p63d104s24p5; 1s22s22p63s23p5. Dãy gồm các nguyên tố xếp theo thứ tự tăng dần tính phi
kim là
A. X, Y, Z.
B. Y, Z, X.
C. X, Z, Y.
D. Y, Z, X.
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Câu 6: Nguyên tố R có cấu hình electron nguyên tử: 1s 2s 2p , công thức oxit cao nhất và hợp chất khí
với hiđro và lần lượt là
A. R2O5, RH5.
B. R2O3, RH.
C. R2O7, RH.
D. R2O5, RH3.
Câu 7: Tính axit của dãy các hiđroxit: H2SiO3 , H2SO4 , HClO4 biến đổi như thế nào từ trái qua phải?
A. Tăng dần
B. Giảm dần
C. Không thay đổi
D. Giảm rồi tăng
Câu 8: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là
A. P, N, F, O.
B. N, P, F, O.
C. P, N, O, F.
D. N, P, O, F.
3+
Câu 9: Quá trình tạo thành ion Al nào sau đây là đúng?
A. Al → Al3+ + 2e.
B. Al → Al3+ + 3e.
C. Al + 3e → Al3+.
D. Al + 2e → Al3+.
Câu 10: Quá trình tạo thành ion Cl- nào sau đây là đúng?
A. Cl → Cl- + 1e.
B. Cl → Cl- + 1e.
C. Cl + 2e → Cl-.
D. Cl + 1e → Cl-.
Câu 11: Để đánh giá loại liên kết trong phân tử hợp chất, người ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Khi
hiệu độ âm điện của hai nguyên tử tham gia liên kết  1,7 thì đó là liên kết
A. ion.
B. cộng hoá trị không cực.
C. cộng hoá trị có cực.
D. kim loại.
Câu 12: Sắp xếp các phân tử: MgCl2, MgO, HCl theo chiều tăng dần độ phân cực của liên kết.
A. MgCl2, MgO, HCl
B. HCl, MgCl2, MgO
C. HCl, MgO , MgCl2
D. MgO, MgCl2, HCl
Câu 13: Cho các phân tử : H2, CO2, Cl2, N2, I2, C2H4, C2H2. Số chất có liên kết ba trong phân tử là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 14: Có bao nhiêu cặp electron liên kết trong phân tử HF?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 15: Trong công thức electron của NH3, số cặp electron hóa trị không tham gia liên kết là
A. 4
B. 5
C. 1
D. 3
Câu 16: Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong hợp chất với Na có giá trị là
A. + 6, + 7
B. – 2 , – 1
C. 6 + , 7 +
D. 2 – , 1 –
Câu 17: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình e: 1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p1 . Sau khi tham gia liên kết ion nguyên
tử X tạo phần tử có cấu hình electron là
A. 1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p 6 4s 2

B. 1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2

C. 1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p 6

D. 1s 2 2s 2 2 p 6

Câu 18: Phân tử K2O được hình thành do
A. Sự kết hợp giữa 1 nguyên tử K và nguyên tử O.
B. Sự kết hợp giữa 2 ion K+ và ion O2-.
C. Sự kết hợp giữa 1 ion K+ và ion O2-.
D. Sự kết hợp giữa 1 ion K2+ và ion O-.
Câu 19: Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố là ns2np5. Liên kết của các
nguyên tố này với nguyên tố hiđro thuộc loại liên kết nào sau đây?
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A. Liên kết cộng hóa trị không cực.
B. Liên kết cộng hóa trị có cực.
C. Liên kết ion.
D. Liên kết kim loại.
Câu 20: Số oxi hoá của lưu huỳnh và nitơ trong H2SO4 và HNO3 lần lượt là
A. +4, -5.
B. +4, +5.
C. +6, -5.
D. +6, +5.
Câu 21: Số oxi hóa của N trong dãy nào được sắp xếp theo thứ tự tăng dần?
A. NH3, N2O5, HNO3, N2O3, NaNO2
B. HNO3, N2,N2O3, KNO3
C. NH3, N2O5, HNO2, N2, N2O3
D. NH3, N2, HNO2, N2O5
Câu 22: Trong phản ứng: CuO + H2 → Cu + H2O; chất oxi hoá là
A. CuO
B. Cu
C. H2
D. H2O
Câu 23: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.
Trong phản ứng trên xảy ra
A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.
B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.
C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.
D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.
Câu 24: Trong phản ứng: Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O
A. Cl2 là chất khử.
C. Cl2 không là chất oxi hoá, không là chất khử.
B. Cl2 là chất oxi hoá.
D. Cl2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.
2Câu 25: Số oxi hoá của crom trong CrO4 là
A. +2.
B. +4.
C. +6.
D. +7.
Câu 26: Cho quá trình Fe2+  Fe 3++ 1e, đây là quá trình
A. oxi hóa.
B. khử .
C. nhận proton.
Câu 27: Tổng hệ số cân bằng của các chất tham gia trong phản ứng :
C + H2SO4  CO2 + SO2 + H2O là
A. 5.
B. 6
C. 3.
Câu 28: Cho các phản ứng:
(1) Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O
(2) 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O
(3) 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

D. tự oxi hóa – khử.

D. 2.

o

t
 KCl + 3KClO4
(4) 4KClO3 

(5) O3 → O2 + O
Số phản ứng oxi hoá khử là
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 29: Cho các chất sau: Cl2, HCl, O2, H2O, NaCl, CaO, Na2O, NH4Cl. Số chất mà trong phân tử chứa
liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực, liên kết cộng hóa trị không phân cực lần lượt là
A. 4, 2, 2.
B. 3, 3, 2.
C. 4, 1, 2.
D. 4, 3, 2.
Câu 30: X là nguyên tố mà nguyên tử có 20 proton, còn Y là nguyên tố mà nguyên tử có 9 proton. Công
thức phân tử và liên kết trong hợp chất tạo thành giữa X và Y là
A. X2Y, liên kết cộng hóa trị
B. XY2 liên kết cộng hóa trị
C. XY2, liên kết ion
D. X2Y3 liên kết ion
Câu 31: A và B là 2 nguyên tố ở cùng 1 nhóm và thuộc 2 chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Biết
tổng số hạt proton trong nguyên tử của nguyên tố A và B là 32. Số hiệu nguyên tử của A và B là
A. 12 và 20
B. 15 và 17
C. 7 và 25
D. 11 và 21
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Câu 32: Hai nguyên tố X, Y nằm ở 2 ô liên tiếp trong 1 chu kỳ, có tổng số proton là 29 (ZX > ZY). Nhận
xét nào sau đây đúng?
A. X, Y đều là kim loại.
B. X có 8 electron p.
C. Y nằm ở chu kỳ 2.
D. X có công thức oxit cao nhất là X2O5.
Câu 33: Nguyên tố R thuộc có thể tạo ra oxit RO3 tương ứng với với hóa trị cao nhất. Hợp chất của nó
với hiđro có thành phần khối lượng là 5,88 % hiđro, còn lại là R. Nguyên tố R là
A. S.
B. C.
C. N.
D. Al.
Câu 34: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có
hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là
A. S.
B. As.
C. N.
D. P.
Câu 35: Khi cho 18,4 gam một kim loại thuộc nhóm IA tác dụng với nước thì có 8,96 lít H2 (đktc) thoát
ra. Kim loại đó là
A. Li.
B. K.
C. Na.
D. Rb
Câu 36: Cho 4,4 gam hỗn hợp hai kim loại ở 2 chu kì liên tiếp và thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn,
tác dụng với dung dịch axit clohiđric dư thấy có 3,36 lít khí H2 bay ra(đktc). Hai kim loại đó là (biết
nhóm IIA có: Be=9, Mg=24, Ca=40, Sr=88, Ba=137)
A. Be và Mg.
B. Mg và Ca.
C. Ca và Sr.
D. Sr và Ba.
Câu 37: Tìm công thức của hợp chất ion M2X3; biết M, X thuộc 3 chu kỳ đầu của bảng tuần hoàn và
tổng số electron trong M2X3 là 50.
A. Al2O3
B. B2O3
C. Al2S3
D. B2S3
Câu 38: Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng thu được
10,08 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là
A. 58,70%
B. 20,24%
C. 39,13%
D. 76,91%
Câu 39: Nguyên tố A là kim loại kiềm (nhóm IA). Nguyên tử của nguyên tố B có 7 electron lớp ngoài
cùng. Công thức của hợp chất tạo bởi A và B là
A. A7B
B. AB7
C. AB
D. A7B2
Câu 40: Các chất mà phân tử không phân cực là
A. HBr, CO2, CH4.
B. Cl2, CO2, C2H2.
C. NH3, Br2, C2H4.
D. HCl, C2H2, Br2.
Câu 41: Cho sơ đồ của các quá trình: Na Na+ ; Fe2+  Fe0 ; S+6  S+4 ; Cl0 Cl+5; Mn+4 
Mn+2; Hãy cho biết có bao nhiêu quá trình là quá trình oxi hóa ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 42: Cho a gam kim loại hoá trị II tác dụng vừa đủ với 36,5 gam dung dịch HCl 20% thu được 42,8
gam dung dịch và khí hiđro. Kim loại đã cho là
A. Ca
B. Zn
C. Mg
D. Ba
Câu 43: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation X+ bằng số electron
của Y- và tổng số electron trong XY là 20. Công thức của XY là
A. AlN.
B. MgO.
C. LiF.
D. NaF.
Câu 44: Sắp xếp các nguyên tố F, Mg, Cl, Na, K theo thứ tự tăng dần độ âm điện
A. F, Cl, Mg, Na, K.
B. F, Cl, K, Mg, Na.
C. K, Mg, Na, Cl, F.
D. K, Na, Mg, Cl, F.
Câu 44: Cho X, Y, Z, T là các nguyên tố khác nhau trong số bốn nguyên tố: 11Na, 12Mg, 13Al, 19K và các
tính chất được ghi trong bảng sau:
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Nguyên tố

X

Y

Z

T

Bán kính nguyên tử
(nm)

0,125

0,203

0,136

0,157

Nhận xét nào sau đây đúng:
A. X là Na, Z là Al.
B. Z là Al, T là Mg.
C. X là Na, Y là K.
D. Y là K, T là Na.
Câu 46: Cho phương trình hóa học: aFe + bH2SO4 → cFe2(SO4)3 + dSO2 ↑ + eH2O
Tổng hệ số nguyên tối giản của các chất trong phương trình phản ứng là:
A. 18.
B. 17.
C. 15.
D. 16
Câu 47: Cho các phát biểu:
(1) Liên kết cộng ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tính điện giữa các ion trái dấu.
(2) Các phân tử hợp chất đều có liên kết cộng hóa trị phân cực.
(3) Trong hợp chất có liên kết cộng hóa trị phân cực cặp electron chung lệch về phía nguyên tử có độ
âm điện lớn hơn.
(4) Trong hợp chất, oxi luôn có oxi hóa là -2.
(5) Sự oxi hóa là quá trình làm giảm oxi hóa của nguyên tố.
Số phát biểu đúng là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 48: Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất)
và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Phân tử oxit cao nhất của R không có cực.
B. Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là chất rắn.
C. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì 3.
D. Nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) có 6 electron s.
Câu 49: Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Nguyên tố Y tạo với
kim loại M hợp chất có công thức MY, trong đó M chiếm 63,64% về khối lượng. Kim loại M là
A. Zn.
B. Cu.
C. Mg.
D. Fe.
Câu 50: Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Sau khi cân bằng
phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là
A. 13x - 9y.
B. 46x - 18y.
C. 45x - 18y.
D. 23x - 9y.
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