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1. Tabel di bawah ini mengenai elemen A, B, C, D, dan E 

Elemen Nomor Atom 
A 
B 
C 
D 
E 

1 
9 

12 
16 
18 

Pertanyaan : 
a.  Berikan konfigurasi elektron dari elemen A, B, C, D dan E 
b.  Ikatan kimia apa yang terdapat pada senyawa yang dibentuk dari : 
 i. A dan B 
 ii. B dan C 
 iii. A dan D 
c.  Senyawa apakah yang anda harapkan akan terbentuk bila A berikatan dengan E. 
d. Tentukan elemen apa yang dapat membetuk : 
 i. Diatomik 
 ii. Monoatomik pada suhu kamar 

 
2. Pembakaran suatu senyawa zat organik sebesar 124 mg, menghasilkan 247 mg CO2 dan 101 mg air.     

( Ar : C = 12 , H =1 , O = 16 ). bila rumus empiris dan rumus molekulnya sama, tentukan : 
 a.  Rumus molekul zat organik tersebut 

b. Tulis semua rumus bangun yang mungkin dari senyawa organik tersebut dan berikan nama 
 

3. Selesaikan reaksi di bawah ini dalam ion ( tanpa disetarakan ) : 
 i. Kalium manganat  +  klor 

ii. kalium bikromat  +  H2SO4 + asam oksalat 
iii. kalium iodida +  air brom 
iv. zink  +  natrium hidroksida 
v. tembaga + asam sulfat pekat 
 

4.  Hidrogen sulfida dan klorin bereaksi membentuk hidrogen klorida (g) dan sulfur (s). 
a. Hitung massa dan volume (STP) yang terbentuk bila direaksikan 

i. 3,4 gram asam sulfida dan 7,1 gram gas klor 
ii. 10 gram hidrogen sulfida dan 10 gram klorin 

b. Pada 25 0C dan 760 mmHg , 100 cm3 hidrogen sulfida dengan 100 cm3 klorin. Hitung volume dan 
massa dari hidrogen klorida yang terbentuk (pada kondisi di atas). 

c. Untuk mendapat sulfur seberat 3,2 gram , berapa minimum volume klorin yang dipergunakan pada 
25 0C dan 760 mmHg. 

d. Pada suhu 20 0C dan 770 mmHg, direaksikan , 2373 cm3 hidrogen sulfida dan 7,81 gram klorin. 
Hitung massa hidrogen klorida yang terbentuk 

 
5. Suatu campuran seberat 5 gram terdiri dari natrium karbonat, natrium hidrogen karbonat dan natrium 

klorida. 
a.  dipanaskan sampai tidak ada reaksi lagi, sebagai hasil reaksi diperoleh 200 cm3 karbon dioksida 

(STP) 
b.  Ditambahkan asam hidrogen klorida encer berlebihan, sebagai hasil reaksi didapatkan 928,2 cm3 

karbon dioksida (STP). 
 Pertanyaan : 
 Hitung komposisi campuran tersebut dalam gram. ( Ar : Na = 23, C = 12, O = 16,  Cl = 35,5 , H = 1 ) 


