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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. 
 

Câu 41. Ở điều kiện thường, Kim loại nào sau đây phản ứng với bột lưu huỳnh. 

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

Câu 42. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ. 

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

Câu 43. Dung dịch chứa Ala-Gly-Ala không phản ứng được với dung dịch nào sau đây. 

 A. HCl B. Mg(NO3)2 C. KOH D. NaOH 

Câu 44. Trong công nghiệp đường, chất khí X dùng để tẩy màu cho dung dịch nước đường trong dây 

truyền sản xuất saccarozơ. X là. 

 A. CO2 B. CO C. SO2 D. Cl2 

Câu 45. Poli(viny clorua) (PVC) là chất cách điện tốt, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước… 

Monome được dùng để điều chế PVC là. 

 A. CF2=CF2 B. CH2=CH-CH2Cl C. CH2=CHCl D. CH2=CCl2 

Câu 46. Etyl isovalerat là este có mùi thơm của táo. công thức cấu tạo thu gọn của etyl isovalerat là. 

 A. CH3CH2CH2CH2COOC2H5 B. (CH3)2CHCOOC2H5 

 C. (CH3)2CHCH2COOC2H5  D. C2H3COOCH2CH2CH(CH3)2 

Câu 47. Kim loại nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây. 

 A. NaOH B. H2SO4 đặc nguội C. HCl D. Ba(OH)2  

Câu 48. Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit. 

 A. Saccarozơ B. Xenlulozơ C. Tinh bột D. Glucozơ 

Câu 49. Cho các chất sau đimetylamin, axit glutamic, phenyl amoni clorua, natri axetat. Số chất phản ứng 

với dung dịch HCl là. 

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

Câu 50. Kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện. 

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

Cầu 51. Trong các chất sau, chất nào là chất rắn, không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện 

thường. 

 A. C6H5NH2 B. (C6H10O5)n C. Mg(OH)2 D. H2NCH2COOH  

Câu 52. Trong các chất sau đây, chất nào có trạng thái khác khác với chất còn lại ở điều kiện thường. 

 A. metylaminoaxetat  B. Anilin C. axit glutamic D. Valin 

Câu 53. Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch etylamin thì dung dịch chuyển thành. 

 A. Màu hồng.  B. Màu đỏ.  C. Màu tím.  D. Màu xanh.  

Câu 54. Công thức cấu tạo của hợp chất (C17H33COO)3C3H5 có tên gọi là. 

 A. triolein.  B. trilinolein.  C. tristearin.  D. tripanmitin.  

Câu 55. Kim loại X phản ứng với dung dịch FeCl3, không phản ứng được với dung dịch HCl. Vậy kim  

loại X là. 

 A. Mg  B. Fe  C. Cu  D. Ag  
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Câu 56. Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 

loãng, đun nóng. 

 A. Xenlulozơ.  B. Saccarozơ.  C. Tinh bột.  D. Fructozơ.  

Câu 57. Sođa khan (không ngậm nước) là hóa chất quan trọng trong sản xuất thủy tinh, bột giặt, phẩm 

nhuộm, giấy, sợi. Công thức hóa học của sođa khan là. 

 A. NaCl.  B. Na2SO4.  C. NaNO3.  D. Na2CO3.  

Câu 58. Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là. 

 A. polietilen.  B. polistiren.  C. polipropilen.  D. poli (vinyl clorua).  

Câu 59. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng. 

 A. FeCl3.  B. Fe2O3.  C. Fe3O4.  D. Fe(OH)3.  

Câu 60. Trong phòng thí nghiệm, khí H2 được điều chế bằng phản ứng giữa Zn và dung dịch H2SO4 

loãng. Khí H2 sẽ thoát ra nhanh hơn khi thêm vào hệ phản ứng vài giọt dung dịch nào sau đây. 

 A. MgSO4.  B. CuSO4.  C. Al2(SO4)3.  D. Na2SO4.  

Câu 61. Cho 16,8 gam Fe vào 200ml dung dịch CuSO4 0,75M. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra cân 

nặng 17,6 gam. Khối lượng đồng bám trên thanh sắt là. 

 A. 19,2 B. 6,4 C. 0,8 D. 9,6  

Câu 62. Cho một lượng Ba-Na vào 200 ml dung dịch X gồm HCl 0,1 M và CuCl2 0,1 M. Kết thúc phản 

ứng thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là. 

 A. 1,28  B. 0,64 C. 0,98 D. 1,9 

Câu 63: Cho vào ống nghiệm 3 - 4 giọt dung dịch CuSO4 2% và 2 - 3 giọt dung dịch NaOH 10%. Tiếp 

tục nhỏ 2 - 3 giọt dung dịch chất X vào ống nghiệm, lắc nhẹ, thu được dung dịch màu xanh lam. X là. 

 A. propan-1,3-điol.  B. anđehit axetic.  C. glixerol.  D. etanol. 

Câu 64. Phát biểu nào sau đây là đúng. 

 A. Poli(etylen terephtalat) và poli(vinyl axetat) đều là polieste.  

 B. Bông và tơ tằm đều là tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo).  

 C. Policaproamit và poliacrilonitrin đều có chứa nguyên tố oxi.  

 D. Xenlulozơ trinitrat được dùng để sản xuất tơ nhân tạo.  

Câu 65. Lên men M gam glucozơ (hiệu suất 75%), thành ancol etylic và khí CO2. Dẫn toàn bộ lượng CO2 

vào bình nước vôi trong thấy tách ra 40 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào 

dung địch X đến khi lượng kết tủa tối đa thì dừng lại và sử dụng hết 0,04 mol dung dịch NaOH. Giá trị 

của m là. 

 A. 45,0 B. 52,8 C. 57,6 D. 42,2 

Câu 66. Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung 

dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là. 

 A. C3H5N.  B. C2H7N.  C. CH5N.  D. C3H7N.  

Câu 67. Cho một lượng tristearin vào cốc thủy tinh chịu nhiệt đựng lượng dư dung dịch NaOH, thấy chất 

trong cốc tách thành hai lớp. Đun sôi hỗn hợp đồng thời khuấy đều một thời gian đến khi thu được chất 

lỏng đồng nhất; để nguội hỗn hợp và thêm vào dung dịch muối ăn, khuấy cho tan hết thấy hỗn hợp tách 

thành hai lớp: phía trên là chất màu trắng X, phía dưới là chất lỏng. Chất X là. 

 A. axit stearic.  B. natri stearat.  C. glixerol.  D. natri clorua.  

Câu 68. Phát biểu nào sau đây đúng. 

 A. Đimetylamin và ancol etylic có cùng bậc.  

 B. NH2-CH2COOCH3 là este của glyxin và ancol metylic.  

 C. Tơ nilon-6,6; tơ olon đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.  

 D. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.  

Câu 69. Cho các chất: FeCO3, Fe(NO3)2, Fe2(SO4)3, FeSO4, FeS, FeS2, CuS. Số lượng chất có thể có khí 

thoát ra khi cho vào dung dịch HCl và đun nóng nhẹ là. 

    A. 7.    B. 6.    C. 4.    D. 5. 
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Câu 70: Cho các polime sau: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron. Số polime có nguồn gốc từ 

xenlulozơ là. 

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

Câu 71: Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X 

vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z 

gồm H2SO4 và HCl (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2) tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là 

 A. 4,656. B. 4,460. C. 2,790. D. 3,792. 

Câu 72: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol 

Y (không có phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy 

hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 là 

 A. 11,6. B. 16,2. C. 10,6. D. 14,6. 

Câu 73: Cho các phát biểu sau: 

(1) Khi điện phân NaCl nóng chảy, tại catot xảy ra sự oxi hóa ion Na+. 

(2) Phèn chua được dùng làm chất cầm màu trong nhuộm vải. 

(3) Cho CO dư qua hỗn hợp MgO và Fe3O4 đun nóng, thu được MgO và Fe. 

(4) Khi phản ứng với dung dịch HCl, Fe bị oxi hoá thành ion Fe2+. 

(5) Ống thép (ống dẫn nước, dẫn dầu,...) ở dưới đất được bảo vệ chủ yếu bởi lớp kẽm dày. 

         Số lượng nhận xét đúng là. 

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

Câu 74: Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ,thu được 1,75a mol hỗn 

hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn 

thu được 0,75 gam kết tủa. Giá trị của a là. 

    A. 0,045.   B. 0,030.   C. 0,010.   D. 0,015. 

Câu 75: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X bằng dung dịch KOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch 

thu được hỗn hợp muối khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 4,41 mol O2, thu được K2CO3;         

3,03 mol CO2 và 2,85 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị 

của a là. 

 A. 0,18.  B. 0,60.  C. 0,36.  D. 0,12. 

Câu 76: Cho các phát biểu sau: 

(a) Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm. 

(b) Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra glucozơ. 

(c) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học. 

(d) Metylamin tan trong nước tạo dung dịch có môi trường bazơ mạnh. 

(e) Dung dịch glyxin, alanin và anilin không làm đổi màu quì tím.  

         Số lượng phát biểu đúng là. 

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

Câu 77: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: 

Bước 1: Cho vào ống nghiệm sạch 1 ml dung dịch AgNO3 1%, sau đó thêm từng giọt dung dịch NH3 5% 

và lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết, cho thêm một vài giọt dung dịch NaOH 10%. 

Bước 2: Thêm tiếp 1 ml dung dịch glucozơ, hơ nóng nhẹ ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn trong vài 

phút. 

        Các phát biểu liên quan đến thí nghiệm trên được đưa ra như sau: 

(a) Sau bước 1, thu được dung dịch trong suốt. 

(b) Sau bước 2, trên thành ống nghiệm trở nên sáng bóng như gương. 

(c) Trong phản ứng trên, glucozơ đóng vai trò là chất khử. 

(d) Vai trò của dung dịch NaOH là để tránh phân huỷ sản phẩm. 

         Số lượng phát biểu đúng là. 

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

Câu 78: Este X được tạo thành từ một axit cacboxylic hai chức và hai ancol đơn chức. Đốt cháy hoàn 

toàn X thu được số mol CO2 bằng với số mol O2 đã phản ứng. Thực hiện sơ đồ phản ứng sau:  
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 (1) X + 2H2 
o

Ni, t
 
Y  (2) Y + 2NaOH 

o
t

 
Z + X1 + X2 

Biết các phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol, X1 và X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng và khi đun nóng X1 với 

H2SO4 đặc ở 170oC không thu được anken Cho các phát biểu sau: 

(a) X, Y đều có mạch cacbon không phân nhánh. 

(b) Z có công thức phân tử là C4H2O4Na2. 

(c) X2 là ancol no, đơn chức, mạch hở. 

(d) Có 2 công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên. 

         Số lượng phát biểu đúng là. 

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

Câu 79: Hỗn hợp X chứa ba este đều no, mạch hở, không phân nhánh; trong đó oxi chiếm 45,436% về 

khối lượng của hỗn hợp. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 25,2 gam H2O. Mặt khác, đun nóng m 

gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol và (m + 7,52) gam hỗn hợp Z gồm 

2 muối của axit cacboxylic. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 23,28 gam. 

Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn nhất trong X là 

 A. 32,61%.  B. 18,75%.  C. 24,52%.  D. 14,81%. 

Câu 80: Chất X (CmH2m+4O4N2, là muối amoni của axit cacboxylic hai chức) và chất Y (CnH2n+3O2N, là 

muối amoni của axit cacboxylic đơn chức). Cho 22,16 gam E gồm X, Y (tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2) tác 

dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 0,32 mol một chất khí làm xanh 

quỳ tím ẩm và a gam hỗn hợp hai muối khan. Giá trị của a là 

 A. 18,56.  B. 23,76.  C. 24,88.  D. 22,64. 

 

 

 

 

----------- HẾT ---------- 

 


