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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 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. 
*Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết cá khí sinh ra không tan trong nước. 

 

Câu 1. Kim loại phản ứng được với dung dịch HCl là 

 A. Au. B. Ag. C. Cu. D. Mg. 

Câu 2.Trong phòng thí nghiệm, kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng 

nào sau đây? 

 A. Nước. B. Dầu hỏa. C. Giấm ăn. D. Ancol etylic.  

Câu 3. Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Chất đó là: 

A. đá vôi.      B. muối ăn.      C. thạch cao.     D. than hoạt tính. 

Câu 4. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? 

 A. CH3COOCH2C6H5. B. C15H31COOCH3. C. (C17H33COO)2C2H4. D. (C17H33COO)3C3H5. 

Câu 5. Công thức của oxit sắt từ 

 A. FeS2. B. Fe2O3. C. FeO. D. Fe3O4. 

Câu 6. Anilin có công thức là 

 A. C6H5NH2. B. CH3OH. C. C6H5OH. D. CH3COOH. 

Câu 7. Kim loại Al không tác dụng được với dung dịch 

 A. NaOH. B. H2SO4 đặc, nguội. C. HCl. D. Cu(NO3)2. 

Câu 8. Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là 

 A. Fe2O3. B. Fe(OH)2. C. FeO. D. Fe3O4. 

Câu 9. Polime nào sau đây có cấu trúc mạnh không phân nhánh 

 A. Amilozơ. B. Amilopectin. C. Cao su lưu hóa. D. Nhựa rezit. 

Câu 10. Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch: 

 A. NaOH, HCl. B. KCl, NaNO3. C. NaCl, H2SO4. D. Na2SO4, KOH. 

Câu 11. Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là 

 A. fructozơ. B. glucozơ. C. saccarozơ. D. đường phèn. 

Câu 12. Kim loại dẫn điện tốt nhất là 

 A. Au. B. Ag. C. Al D. Cu. 

Câu 13. Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion 

 A. Na+, K+. B. Ca2+, Mg2+. C. HCO3
-, Cl-. D. SO4

2-, Cl-. 

Câu 14. Kim loại Fe phản ứng được với dun g dịch nào sau đây tạo thành muối sắt(III)? 

 A. H2SO4 (loãng). B. HCl. C. CuSO4. D. HNO3 (loãng, dư). 

Câu 15. Dung dịch nào sau đây có pH > 7? 

 A. NaCl. B. KOH. C. HNO3. D. H2SO4. 

Câu 16. Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng 

 A. xà phòng hóa. B. este hóa. C. trùng hợp. D. trùng ngưng. 

Câu 17. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaHCO3? 

 A. NaCl. B. NaNO3. C. K2CO3. D. HCl. 

Câu 18. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2? 

 A. Benzen. B. Etilen. C. Metan. D. Butan. 

Câu 19. Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là 

 A. CH3COOH. B. H2NCH2COOH. C. CH3CHO. D. CH3NH2. 

Câu 20. Canxi cacbonat (CaCO3) còn gọi là 

 A. thạch cao khan. B. đá vôi. C. thạch cao sống. D. vôi tôi. 
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Câu 21. Cho 2,24 gam Fe tác dụng hết với dung dịch Cu(NO3)2 dư, thu được m gam kim loại Cu. Giá trị 

của m là 

 A. 2,56. B. 6,40. C. 5,12. D. 3,20. 

Câu 22. Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không 

khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là 

 A. 8,10 gam. B. 1,35 gam. C. 5,40 gam. D. 2,70 gam. 

Câu 23. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. 

 
Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2 là 

 A. dung dịch Br2bị nhạt màu. B. có kết tủa đen 

 C. có kết tủa vàng. D. có kết tủa trắng. 

Câu 24. Cho dãy các chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin). Chất trong dãy có lực bazơ yếu 

nhất là 

 A. C6H5NH2. B. CH3NH2. C. C2H5NH2. D. NH3. 

Câu 25. Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi 

phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là 

 A. 10,8. B. 32,4. C. 21,6. D. 16,2. 

Câu 26. Lấy 8,76 gam một đipeptit tạo ra từ glyxin và alanin cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 

1M. Thể tích dung dịch HCl tham gia phản ứng là 

 A. 0,1 lít B. 0,06 lít C. 0,24 lít D. 0,12 lít. 

Câu 27. Chất X là chất dinh dưỡng, được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ nhỏ và người ốm. 

Trong công nghiệp, X dùng làm nguyên liệu để điều chế chất Y. Tên gọi của X, Y lần lượt là 

 A. Glucozơ và ancol etylic. B. Saccarozơ và tinh bột. 

 C. Glucozơ và saccarozơ. D. Fructozơ và glucozơ. 

Câu 28. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học ? 

 A. Cho BaSO4 vào dung dịch HCl loãng. B. Cho kim loại Fe vào dung dịch FeCl3. 

 C. Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH. D. Cho CaO vào dung dịch HCl. 

Câu 29. Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt(III) ? 

 A. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4. B. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl. 

 C. Fe tác dụng với dung dịch HCl. D. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư). 

Câu 30. Dãy nào sau đây gồm các polime dùng làm chất dẻo ? 

 A. polietilen; poli(vinyl clorua) ; poli(metyl metacrylat). 

 B. nilon-6; xenlulozơ triaxetat; poli(phenol-fomanđehit). 

 C. polibuta-1,3-đien; poli(vinyl clorua) ; poli(metyl metacrylat). 

 D. poli stiren; nilon-6,6; polietilen. 

Câu 31. Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 và 0,4 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. Giá trị của m là 

 A. 25,2. B. 19,6. C. 22,4. D. 28,0. 

Câu 32. Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 

gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 

0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử 

khối lớn hơn trong Z là 

 A. 0,82 gam. B. 0,68 gam. C. 3,40 gam. D. 2, 72 gam. 

Câu 33. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho mẫu đồng sunfua vào dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng. 

(b) Cho mẫu đá vôi vào dung dịch axit clohiđric. 

(c) Cho natri vào dung dịch đồng(II) sunfat. 

(d) Đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat. 

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học có tạo ra chất khí là 

 A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 
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Câu 34. Cho 2,13 gam P2O5 vào dung dịch chứa x mol NaOH và 0,02 mol Na3PO4. Sau khi các phản ứng 

xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 6,88 gam hai chất tan. Giá trị của x là: 

 A. 0,030. B. 0,050. C. 0,057. D. 0,139. 

Câu 35. Một loại chất béo được tạo thành bởi glixerol và 3 axit béo là axit panmitic, axit oleic và axit 

linoleic. Đun 0,1 mol chất béo này với 500ml dung dịch NaOH 1M sau phản ứng hoàn toàn thu được dung 

dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X (trong quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học) còn lại m 

gam chất rắn khan. Giá trị m là 

 A. 91,6. B. 96,4. C. 99,2. D. 97. 

Câu 36. Cho dãy các chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất 

của các chất được mô tả như sau: 

Chất X Y Z T 

Độ tan trong nước (g/100 gam nước) vô hạn vô hạn 29,40 vô hạn 

pH dung dịch 0,1M 11,2 11,0 7,0 2,9 

Nhiệt độ sôi (0C) 9 20 32 118 

Chất Y là 

 A. HCOOCH3. B. CH3CH2NH2. C. CH3COOH. D. (CH3)2NH. 

Câu 37. Tiến hành thí nghiệm sau: 

Bước 1: Rót vào hai ống nghiệm mỗi ống 1 ml etyl axetat, sau đó thêm vào ống thứ nhất 1 ml dung dịch 

H2SO4 20%, ống thứ hai 1 ml dung dịch NaOH 30%. 

Bước 2: Lắc đều 2 ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 - 6 phút ở 65 - 70oC. 

       Phát biểu nào sau đây đúng. 

 A. Ở cả 2 ống nghiệm chất lỏng vẫn tách thành 2 lớp. 

 B. Ống nghiệm thứ nhất chất lỏng trở nên đồng nhất, ống thứ 2 chất lỏng tách thành 2 lớp. 

 C. Ở cả 2 ống nghiệm chất lỏng trở nên đồng nhất. 

 D. Ống nghiệm thứ nhất vẫn phân thành 2 lớp, ống thứ 2 chất lỏng trở thành đồng nhất. 

Câu 38. Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư) thu được 

glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là 

 A. CH2=CH-COONa, HCOONa và CHC-COONa.  

 B. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa. 

 C. HCOONa, CHC-COONa và CH3-CH2-COONa.  

 D. CHC-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa. 

Câu 39. Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 

và H2O có tổng khối lượng là 34,72 gam. Mặt khác đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, 

thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol kế tiếp và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong đó 

có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a: b là 

 A. 0,6 B. 1,25 C. 1,20 D. 1,50 

Câu 40. Hỗn hợp E chứa hai hợp chất hữu cơ gồm chất X (C2H7O3N) và chất Y (CH6O3N2). Đun nóng 

18,68 gam E với 400 ml dung dich NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,48 lít (đktc) một 

khí duy nhất có khả năng mà quì tím ẩm hóa xanh và hỗn hợp Z gồm các hợp chất vô cơ. Nung nóng Z đến 

khối lượng không đổi, thu được m gam rắn khan. Giá trị m là 

 A. 27,22 gam B. 24,14 gam C. 21,44 gam D. 22,72 gam 

 


