
Trường THCS  Nguyễn Du 

          Tổ KHTN và CN 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II  

MÔN: HÓA HỌC 8 – Năm học 2019 - 2020 

      ********** 

Bài 1:   a) Trình bày tính chất hóa học của nước, oxi, hiđro . Viết phương trình hóa học 

minh họa. 

              b)Nêu phương pháp điều chế oxi, hiđro trong phòng thí nghiệm?  

Bài 2: Nhận biết các khí sau: oxi, hiđro, nitơ. 

Bài 3: Hoàn thành, phân loại các phương trình hóa học sau : 

a)  P   +  ?   P2O5                                                     b) N2O5 +  ?                   HNO3 

c)  Al  +  HCl             AlCl3   +   ?               d)  ?H2O                      ?   +   O2 

e) KClO3                            KCl   +   ?                  f) H2 + Fe2O3     Fe  +  ? 

Bài 4: Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến đổi hoá học sau:  

a/ Na (1)  Na2O (2)NaOH  

b/  P (1)  P2O5  
(2)H3PO4    

(3)  Na3PO4                                                                                                     

c/   KMnO4 
(1)  O2 

(2)  CuO (3)  H2O (4)  KOH           

Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 6,5 g kẽm bằng dung dich axit clohiđric (HCl). 

a) Tính thể tích khí H2 sinh ra (đktc). 

b) Tính khối lượng dung dịch axit clohiđric 10% đã phản ứng? 

c) Nếu dùng toàn bộ lượng H2 trên để khử 16 gam sắt( III) oxit thì thu được bao nhiêu 

g sắt? 

Bài 6: Cho 8,4 gam sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric10% (HCl). Tính: 

a) thể tích khí hiđro thoát ra (đktc). 

b) khối lượng muối sắt(II)clorua (FeCl2) tạo ra. 

c) nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc. 

Bài 7:  Hoà tan 2,8 gam kim loại sắt với 50ml dung dịch HCl (D = 1,18g/ml) thì vừa đủ. 

a. Viết PTHH xảy ra. 

b. Tính C% của dung dịch HCl. 

c. Tính C% các chất sau phản ứ 

Bài 8:  Cho 5,4 gam bột Nhôm tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 

a. Tính nồng độ mol/lít dung dịch HCl đã dùng? 

b. Lượng khí Hidro thu được ở trên cho qua bình đựng 32g CuO nung nóng thu được m 

gam chất rắn. Tính % khối lượng các chất trong m? 

 

Hết 

Chúc các em luôn ngoan, ôn tập và làm bài tốt. 
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