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KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

Môn thi thành phần: HÓA HỌC 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

 
                                                                       
 

    * Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; C =12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;     

Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. 
 

Câu 1. Cho các kim loại: Na, Mg, Al, Cu. Kim loại không tác dụng với dung dịch HCl là. 

 A. Al. B. Cu. C. Na D. Mg. 

Câu 2. Để thu được soda (Na2CO3) người ta nhiệt phân chất nào sau đây. 

 A. NaOH. B. NaHCO3. C. Na2CO3. D. KNO3. 

Câu 3. Cho các chất khí: NO2, SO2, O2, CO. Số chất khí gây ô nhiễm môi trường là. 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 4. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo. 

 A. Tơ nitron. B. Tơ capron. C. Tơ tằm. D. Tơ xenlulozo xetat. 

Câu 5. Công thức cấu tạo thu gọn của etylamin là. 

   A. CH3NHCH3    B. CH3CH2NH2        C. (CH3)3N             D. CH3NH2  

Câu 6. Dung dịch Ala-Gly-Val không phản ứng được với dung dịch nào sau đây. 

 A. HCl. B. Cu(OH)2. C. KCl. D. KOH. 

Câu 7. Công thức của axit oleic là. 

 A. CHCOOH. B. C17H33COOH. C. HCOOH. D. CH3COOH. 

Câu 8. Isoamyl axetat là một este lỏng không màu, tan ít trong nước, có mùi thơm tương tự mùi chuối và 

lê; có thể được dùng làm hương liệu dưới dạng dầu chuối. Phân tử khối của isoamyl axetat bằng. 

  A. 130    B. 118         C. 132             D. 116  

Câu 9. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên. 

 A. Tơ nitron. B. Tơ tằm. C. Tơ nilon-6,6. D. trùng ngưng. 

Câu 10. Phản ứng giữa etilen với dung dịch brom thuộc phản ứng. 

 A. cộng. B. thế. C. trùng hợp. D. trùng ngưng. 

Câu 11. Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit. 

 A. Xenlulozơ. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Amilozơ. 

Câu 12. Nung thạch cao sống ở 160°C, thu được thạch cao nung. Công thức của thạch cao nung là. 

 A. CaO. B. CaSO4.2H2O. C. CaSO4. H2O. D. CaSO4. 

Câu 13. Để khử hoàn toàn 36,2 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần vừa đủ 4,48 lít khí H2. Khối 

lượng sắt thu được là. 

 A. 30 gam. B. 33 gam. C. 34 gam. D. 36 gam. 

Câu 14. Cho 5 gam đá vôi (chứa 80% CaCO3, còn lại là tạp chất trơ), tác dụng với HCl dư, thu được V lít 

khí CO2. Giá trị của V là. 

 A. 0,896 B. 1,120. C. 0,672. D. 0,448. 

Câu 15. Nhỏ nước brom vào dung dịch chất X, thấy xuất hiện kết tủa màu trắng. Mặt khác, nếu cho một 

mẩu natri vào ống nghiệm chứa X nóng chảy thì thu được khí Y cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt. Chất 

X là. 

 A. phenol.            B. ancol etylic.                      C. anilin.                         D. anđehit axetic. 

Câu 16. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là. 

 A. CH3COOC6H5. B. C6H5COOCH3. C. C2H5COOC6H5. D. CH3COOCH2C6H5. 
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Câu 17. Khi lên men 360 gam glucozơ thành ancol etylic vói hiệu suất 100% thì khối lượng ancol etylic 

thu được là. 

 A. 138 gam. B. 184 gam. C. 276 gam. D. 92 gam. 

Câu 18. Amino axit X chứa một nhóm –NH2 Cho 15 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được        

22,3 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là. 

 A. H2NCH2COOH.  B. CH3CH2CH(NH2) COOH. 

 C. H2NCH2CH2COOH.  D. CH3CH(NH2) COOH. 

Câu 19. Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là. 

 A. 3 2

3 4H ,  Fe ,  NO ,  SO .       B. 3Ag ,  Na ,  NO ,  Cl .      

 C. 2 2 3

4 4Mg ,  K ,  SO ,  PO .      D. 3

4Al ,  NH ,  Br ,  OH .      

Câu 20. Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia 

phản ứng tráng bạc là. 

 A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 21. Để bảo vệ thép khỏi bị ăn mòn, người ta tiến hành các cách sau: 

(1) Tráng một lớp Zn mỏng phủ kín bề mặt thép. 

(2) Tráng một lớp Sn mỏng phủ kín bề mặt thép. 

(3) Gắn một số miếng Cu lên bề mặt tấm thép. 

(4) Gắn một số miếng Al lên bề mặt tấm thép. 

(5) Phủ kín một lớp sơn lên bề mặt thép. 

       Số cách làm đúng là. 

 A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. 

Câu 22. Cho este có công thức phân tử C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được 

dung dịch Y không tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là. 

 A. 4. B. 6. C. 5. D. 9. 

Câu 23. Phát biểu nào sau đây sai.  

 A. Các peptit tác dụng với Cu(OH)2 tạo màu tím   

 B. Anilin không làm đổi màu qùy tím   

 C. Tơ axetat và tơ visco là tơ nhân tạo  

 D. Tinh bột là hỗn hợp của amilozơ và amilopectin  

Câu 24. Cho các polime: polietilen, polibutadien, poli(vinyl clorua), policaproamit, xenlulozơ trinitrat. số 

polime được dùng làm chất dẻo là. 

 A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 

Câu 25. Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm C và S vào lượng dư dung dịch HNO3 (đặc, nóng), thu được 

17,92 lít hỗn hợp khí. Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam X, thu được hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào 

110 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị 

của m là. 

 A. 17,2. B. 14,5. C. 16,9. D. 15,4. 

Câu 26. Cho m gam hỗn hợp gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được hỗn 

hợp muối X gồm natri stearat, natri oleat và natri panmitat (có tỉ lệ mol tương ứng là 5: 2: 2). Đốt cháy 

hoàn toàn X cần vừa đủ 2,27 mol O2, thu được Na2CO3, CO2 và H2O. Giá trị của m là. 

 A. 28,50. B. 26,10. C. 31,62. D. 24,96. 

Câu 27. Cho các cặp dung dịch sau: 

(1) NaOH và Ba(HCO3)2  (4) NaOH và AlCl3 

(2) NaHCO3 và HCl  (5) NH4NO3 và KOH 

(3) Na2CO3 và Ba(OH)2  (6) AgNO3 và Fe(NO3)2 

       Số cặp dung dịch khi trộn với nhau có xảy ra phản ứng là. 

 A. 5. B. 6. C. 4. D. 3. 

Câu 28. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 
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       Biết rằng X1 có hai nguyên tử oxi trong phân tử. Công thức của X5 là. 

 A. HO-CH2-COOH. B. HOOC-CH2-COOH.      C. CH3-COOH. D. HO-CH2-CH2-COOH. 

Câu 29. Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: 
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       Hai chất X2, X5 lần lượt là. 

 A. K2CO3, BaCl2. B. KOH, Ba(HCO3)2. C. KHCO3, Ba(OH)2. D. KOH, Ba(OH)2. 

Câu 30. Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon Y và Z (đều là chất khí ở điều kiện thường, mạch hở, đồng 

đẳng kế tiếp, MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn một lượng X bằng oxi vừa đủ, rồi sục toàn bộ sản phẩm cháy 

vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 42 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 18,66 gam so 

với dung dịch ban đầu. Công thức của Z là. 

 A. C3H4. B. C4H6. C. C3H6. D. C4H4. 

Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm ba chất béo cần dùng 4,77 mol O2, thu được 56,52 

gam nước. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn 78,9 gam X trên bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, to), lấy sản 

phẩm tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được x gam muối. Giá trị của x là.  

 A. 86,10 gam.  B. 85,92 gam.  C. 81,78 gam.  D. 81,42 gam. 

Câu 32. Cho các phát biểu sau: 

(1) Sau khi sử dụng để chiên, rán thì dầu mỡ có thể được tái chế thành nhiên liệu. 

(2) Nhỏ dung dịch I2 vào lát cắt quả chuối xanh thì xuất hiện màu xanh tím. 

(3) “Gạch cua” nổi lên khi nấu riêu cua là hiện tượng đông tụ protein. 

(4) Tinh bột được tạo ra từ cây xanh nhờ quá trình quang hợp. 

(5) Chất béo được dùng làm thức ăn cho người, sản xuất xà phòng. 

       Số phát biểu đúng là. 

 A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. 

Câu 33. Điện phân 500 ml dung dịch X gồm CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp bằng dòng 

điện một chiều có cường độ I = 10A. Sau 19 phút 18 giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y có 

khối lượng giảm 6,78 gam so với lượng dung dịch X đem điện phân. Sục từ từ khí H2S vào dung dịch Y 

đến khi lượng kết tủa tạo ra lớn nhất thì ngừng sục khí, thu được 500 ml dung dịch Z có pH = 1,0. Nồng 

độ mol NaCl trong dung dịch X có giá trị gần nhất là. 

 A. 0,15.  B. 0,16..  C. 0,17.  D. 0,18. 

Câu 34. Cho các phát biểu sau: 

 (1) Amilopectin trong tinh bột có mạch cacbon phân nhánh..  

 (2) Vinyl axetat có khả năng làm mất màu nước brom.  

 (3) Tinh bột khi thủy phân hoàn toàn trong môi trường kiềm chỉ tạo glucozơ.  

 (4) Dung dịch anbumin của lòng trắng trứng khi đun sôi bị đông tụ. 

 (5) Tơ nilon bền đối với nhiệt, axit, kiềm hơn tơ lapsan.  

 (6) Anilin ở điều kiện thường là chất lỏng, không màu, độc, ít tan trong nước và nhẹ hơn nước. 

       Số phát biểu đúng là.  

 A. 1.  B. 3.  C. 4.  D. 2.  
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Câu 35. Cho 86,3 gam hỗn hợp Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết 

vào nước thu được dung dịch Y và 13,44 lít khí H2 Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y, 

thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là. 

 A. 54,6. B. 10,4. C. 23,4. D. 27,3. 

Câu 36. Hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính cacbon và hiđro: 

 

Cho các phát biểu về thí nghiệm trên: 

(1) Bông tẩm CuSO4 khan dùng để nhận biết H2O. 

(2) Ống nghiệm đựng dung dịch nước vôi trong bị đục. 

(3) Nên lắp ống nghiệm chứa C6H12O6 và CuO miệng hướng lên. 

(4) Có thể thay thế glucozơ bằng saccarozơ. 

(5) Khi tháo dụng cụ, nên tháo vòi dẫn khí ra khỏi nước vôi trong rồi tắt đèn cồn. 

(6) Có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch NaOH. 

       Số phát biểu đúng là. 

 A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. 
Câu 37: Cho a mol Na và b mol Ba vào 200 ml dung dịch BaCl2 0,3M, thu được dung dịch X. Dẫn từ từ tới dư khí 

CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

     Giá trị của a là. 

 A. 0,24. B. 0,06. C. 0,12. D. 0,18. 

Câu 38. Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixerol triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn 

toàn 47,3 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn 

hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn 

toàn 47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2 và 26,1 gam H2O. Giá trị của m là 

 A. 54,3. B. 58,2. C. 57,9. D. 52,5.  

Câu 39. Xà phòng hóa hoàn toàn x (mol) một este no, đơn chức, mạch hở E bằng một lượng vừa đủ dung 

dịch NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được ancol X và chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, 

thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 9,54 gam Na2CO3, trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O là      

16,74 gam. Công thức của axit tạo este ban đầu là. 

 A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H5COOH. D. C3H7COOH. 

Câu 40: Cho 48,05 gam hỗn hợp E gồm chất hữu cơ mạch hở X (CnH2n+1O4N) và este hai chức Y (C4H6O4) (có tỉ lệ 

mol tương ứng là 3 : 4) tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Kết thúc phản ứng, thu được hỗn hợp 

Z gồm hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và m gam hỗn hợp ba muối khan (đều có cùng số 

cacbon trong phân tử, trong đó có hai muối của axit cacboxylic). Giá trị của m là. 

 A. 64,18. B. 46,29. C. 55,73. D. 53,65. 

  

 


