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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. Kim loại dẫn điện tốt nhất là. 

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

Câu 2. Hợp chất nào sau đây chứa kim loại kiềm. 

 A. CaCl2 B. AgCl. C. KHCO3 D. BaSO4. 

Câu 3. Khi đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch như: khí thiên nhiên, dầu mỏ, than đá làm tăng nồng độ khí CO2 trong 

khí quyển sẽ gây ra. 

 A. Hiện tượng thủng tầng ozon. B. Hiện tượng ô nhiễm đất.  

 C. Hiện tượng ô nhiễm nguồn nước. D. Hiệu ứng nhà kính. 

Câu 4. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp. 

 A. Tơ tằm. B. Tơ capron. C. Tơ xenlulozơ axetat. D. Tơ visco.  

Câu 5. Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, 

cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là. 

 A. Cl2. B. CH4. C. CO2. D. N2. 

Câu 6. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1. 

 A. (CH3)3N. B. CH3NHCH3. C. CH3NH2. D. CH3CH2NHCH3. 

Câu 7. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện. 

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

Câu 8. Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường. 

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

Câu 9. Cacbohiđrat chiếm thành phần chủ yếu trong đường mía là. 

 A. glucozơ B. fructozơ C. saccarozơ D. xenlulozơ 

Câu 10. Chất rắn nào sau đây không bị hòa tan trong dung dịch HCl dư. 

 A. BaSO4. B. Ca(HCO3)2. C. Al(OH)3. D. MgCO3.  

 Câu 11. Cây bông là cây trồng lấy sợi quan trọng ở các nước nhiệt đới. Sợi bông là nguyên liệu chủ yếu trong 

công nghiệp dệt với các đặc tính tự nhiên như cách nhiệt, mềm mại, co giãn, thoáng khí. Thành phần chủ yếu của 

sợi bông là.  

    A.  protein.     B.  xenlulozơ.          C. poliisopren.              D. poliacrilonitrin.  

Câu 12. Thủy phân hoàn toàn hợp chất nào sau đây trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thì thu được ancol đa 

chức. 

    A. metyl acrylat.    B. tristearin.          C. phenyl axetat.              D. vinyl axetat.  

Câu 13. Tiến hành thí nghiệm đun nóng hỗn hợp bột Fe và bột S trong khí quyển trơ. Sản phẩm tạo thành trong thí 

nghiệm trên là. 

    A. FeS.    B. FeS2.           C. Fe2S3.              D. Fe3S.  

Câu 14. Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được muối có khối lượng lớn hơn khối lượng X. Công thức 

cấu tạo của X là. 

 A. HCOOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. HCOOC3H7. 

Câu 15. Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm có Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 10,08 lít khí. 

Phần trăm về khối lượng của Fe trong X là. 

 A. 58,70%. B. 60,87%. C. 39,13%. D. 76,91%. 
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Câu 16: Cho 1 mẩu Na nhỏ bằng hạt đậu vào ống nghiệm chứa 2 - 3 ml ancol etylic 40o, thấy giải phóng khí X. Ở 

điều kiện thích hợp X tác dụng được với chất nào sau đây. 

 A. Etan.           B. Anđehit axetic.       C. Axit axetic.  D. Ancol etylic. 

Câu 17: Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu 

được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là. 

   A. etyl fomat.                      B. etyl propionat.  C. propyl axetat.    D. etyl axetat. 

Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai. 

   A. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.  

   B. Dung dịch alanin không làm quỳ tím chuyển màu.  

   C. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.  

   D. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng.  

Câu 19. Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là. 

 A. 5,00. B. 19,70. C. 10,0. D. 1,97. 

Câu 20: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H+ + OH- → H2O. 

 A. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O.   B. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O. 

 C. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O.   D. Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O. 

Câu 21. Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất của quá trình lên men 

tạo thành ancol etylic là. 

 A. 50%. B. 70%. C. 60%. D. 80%. 

Câu 22. X là chất rắn vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội, trong nước nóng từ 65oC trở lên, 

chuyển thành dung dịch keo nhớt. Nhỏ vài giọt dung dịch chứa chất Y vào dung dịch keo nhớt trên thấy xuất hiện 

màu xanh tím. Chất X và Y lần lượt là. 

   A. tinh bột và Br2.                 B. tinh bột và I2. C. xenlulozơ và I2. D. glucozơ và Br2. 

Câu 23. Khử hoàn toàn 32 gam CuO thành kim loại cần vừa đủ V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là. 

    A. 8,96.     B. 13,44.           C. 6,72.                D. 4,48.  

Câu 24. Phát biểu nào sau đây sai. 

 A. Hỗn hợp bột nhôm và bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm. 

 B. Muối NaHCO3 không phản ứng với dung dịch NaOH. 

 C. Đun nước cứng lâu ngày sẽ tạo thành lớp cặn ở đáy ấm. 

 D. Đồ vật bằng thép để ngoài không khí ẩm sẽ bị ăn mòn điện hoá. 

Câu 25. Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam Ala-Gly trong dung dịch NaOH dư, thu được m gam muối. Giá trị của m 

là. 

 A. 22,6. B. 16,8. C. 18,0. D. 20,8. 

Câu 26. Chất X có công thức phân tử là C8H8O2. Xà phòng hóa X trong dung dịch NaOH, thu được hai muối. Có 

bao nhiêu công thức cấu tạo của X thỏa mãn điều kiện trên. 

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

Câu 27. Cho phản ứng  
ot

3 2 22
Fe NO X NO O .   Chất X là. 

 A. Fe3O4. B. Fe(NO2)2. C. FeO. D. Fe2O3. 

Câu 28. Cho các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, Gly-Ala. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit, 

đun nóng là. 

 A. 3. B. 5. C. 1. D. 2. 

Câu 29. Cho 3,5a gam hỗn hợp X gồm C và S tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được hỗn hợp 

khí Y gồm NO2 và CO2 có thể tích 3,584 lít. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 

12,5a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là. 

   A. 0,16.                                 B. 0,12. C. 0,20. D. 0,14. 

Câu 30. Cho các thí nghiệm sau: 

 (a) Cho CaCO3 vào dung dịch HCl dư. 

 (b) Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1) vào H2O dư. 

 (c) Cho Ag vào dung dịch HCl dư. 

 (d) Cho Na vào dung dịch NaCl dư. 

 (e) Cho hỗn hợp Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào H2O dư. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm có sự hòa tan chất rắn là. 

 A. 5.  B. 4.  C. 3.  D. 2. 
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Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm: CH4; C2H2; C2H4 và C3H6, thu được 15,68 lít CO2 (đktc) và 

15,3 gam H2O. Mặt khác, 4,04 gam X phản ứng tối đa với 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là.  

 A. 0,30. B. 0,40. C. 0,10. D. 0,20. 

Câu 32. Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được một 

muối natri của axit cacboxylic hai chức Y và hai chất hữu cơ Z và T có cùng số nguyên tử cacbon (MZ < MT). Phát 

biểu nào sau đây sai. 

   A. Axit Y có mạch cacbon không phân nhánh. 

   B. Đun nóng T với H2SO4 đặc (ở 140oC) thu được sản phẩm hữu cơ chủ yếu là etilen. 

   C. Chất Z có tham gia phản ứng tráng bạc. 

   D. Có một công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của X. 

Câu 33. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 aM, khối lượng kết tủa tạo ra phụ thuộc vào thể tích 

khí CO2 (đktc) được biểu diễn bằng đồ thị sau: 

 
          Giá trị của V1 là. 

   A. 6,72.  B. 11,20.  C. 10,08.  D. 8,96. 

Câu 34. Cho các phát biểu sau: 

 (a) Ở nhiệt độ thường, tripanmitin là chất rắn. 

 (b) Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. 

 (c) Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là một số chẵn. 

 (d) Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân. 

 (e) Tơ nitron bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may áo ấm. 

 (g) Trong y học, axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh.  

Số phát biểu đúng là. 

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

Câu 35. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X 

gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5 và 7,36 gam glixerol. 

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối E cần vừa đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là. 

 A. 68,40. B. 60,20. C. 68,80. D. 68,84. 

Câu 36. Thực hiện phản ứng phản ứng điều chế etyl axetat theo trình tự sau:  

 Bước 1: Cho 2 ml ancol etylic, 2 ml axit axetic nguyên chất và 2 giọt dung dịch axit sunfuric đặc vào ống 

nghiệm.  

 Bước 2: Lắc đều, đun nóng hỗn hợp 8–10 phút trong nồi nước sôi (65oC–70oC). 

 Bước 3: Làm lạnh, rót hỗn hợp sản phẩm vào ống nghiệm chứa 3–4 ml nước lạnh.  

Cho các phát biểu sau:  

 (1) Phản ứng este hóa giữa ancol etylic với axit axetic là phản ứng một chiều.  

 (2) Thay dung dịch H2SO4 đặc bằng dung dịch HCl đặc vẫn cho hiệu suất điều chế este như nhau.  

 (3) Sau bước 3, hỗn hợp thu được tách thành 3 lớp.  

 (4) Có thể tách etyl axetat từ hỗn hợp sau bước 3 bằng phương pháp chiết.  

 (5) Sản phẩm este thu được sau phản ứng có mùi thơm. 

Số phát biểu đúng là. 

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

Câu 37. Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M (điện cực trơ) với cường độ dòng điện không đổi 2,68A sau 

thời gian t giờ thu được dung dịch X. Cho 12,6 gam Fe vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 

toàn thu được dung dịch Y, khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 14,5 gam hỗn hợp kim loại. Giả thiết 

hiệu suất điện phân là 100%, nước bay hơi không đáng kể. Giá trị của t là.  

 A. 0,8.  B. 1,2.  C. 1,0.  D. 0,3. 
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Câu 38: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, 

thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn 

toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2) dư, thấy khối lượng bình 

tăng 24,8 gam. Khối lượng của X là. 

 A. 35,0 gam. B. 32,2 gam. C. 30,8 gam. D. 33.6 gam. 

Câu 39. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 28 gam dung dịch KOH 28%. Cô 

cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được chất lỏng X và chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn Y, thu được sản 

phẩm gồm CO2, H2O và K2CO3, trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O là 18,34 gam. Mặt khác, cho X tác dụng với 

Na dư, thu được 13,888 lít khí H2 (đktc). Giá trị m gần nhất  với. 

   A. 11.              B. 12.       C. 10.            D. 14.  

Câu 40. Hỗn hợp E gồm amino axit X, đipeptit Y (C4H8O3N2) và muối của axit vô cơ Z (C2H8O3N2). Cho E tác 

dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M và KOH 1M đun nóng (phản ứng vừa đủ), thu được 4,48 lít khí T (đo 

ở đktc, phân tử T có chứa một nguyên tử nitơ và làm xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu 

được m gam chất rắn khan gồm bốn muối. Giá trị của m là 

 A. 49,3. B. 47,1. C. 38,4. D. 42,8. 

 

 

----------- HẾT ---------- 

 


