
TRẮC NGHIỆM VỀ ESTE 

 
Câu 1: Chất hữu cơ X có công thức phân  tử là C5H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch 

Br2 thu được chất hữu cơ Y có công thức là C5H8O2Br2. Đun nóng Y trong NaOH dư thu 

được glixerol, NaBr và muối cacboxylat của axit Z. Vậy công thức cấu tạo của X là :   

A. HCOOCH(CH3)-CH=CH2 B. CH3-COOCH=CH-CH3 

C. CH2=CH-COOCH2CH3 D. CH3COOCH2-CH=CH2 

Câu 2: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, 

tripanmitin, vinyl clorua. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH 

loãng(dư), đun nóng sinh ra ancol là:A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic,axit 

panmitic và các axit béo tự do đó). Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 

gam nước. Xà phòng hoá m gam X (H=90%) thì thu được khối lượng glixerol là:  A. 

2,484 gam B. 0,828 gam C. 1,656 gam D. 0,92 gam 

Câu 4 :Khi xà phòng hoá 2,52 gam chất béo A cần 90 ml dd KOH 0,1 M. Mặt khác khi 

xà phòng hoá hoàn toàn 5,04 gam chất béo A thu được 0,53 gam glixerol. Tìm chỉ số xà 

phòng hoá và chỉ số axit của chất béo A.  

 A.200 và 8  B.192 và 8  C.211 và 6  D.196 và 5 

    Câu 5. Cho các chất: etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua,  

p- crezol, axit lactic, alanin. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch nước 

brom là:   

         A. 7 và 4  B. 6 và 3 C. 5 và 4 D. 7 và 3 

Câu 6.. Có các nhận định sau : (1) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol; (2) 

Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm - COO - ; (3) Este no, đơn chức, mạch hở 

có công thức phân tử CnH2nO2 , với n ≥ 2 ; (4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este; 

(5) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este. Các nhận định đúng là  

A. (1), (2), (3), (4), (5). B. (1), (3), (4), (5).   

 C. (1), (2), (3), (4).  D. (2), (3), (4), (5). 

Câu 7.Để tác dụng hết với 100g lipit có chỉ số axit bằng 7 phải dùng  17,92 gam KOH. 

Tính khối lượng xà phòng thu được.A. 100,745 gam  B. 108,625 gam  C. 

109,813 gam  D. 98,25 gam 
Câu 8: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức là đồng phân của nhau. Đun nóng m gam X 
với 300 ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và (m - 8,4) 
gam hỗn hợp hơi gồm hai anđehit no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với 
H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m - 1,1) gam chất rắn. Công thức của hai este 
là 



A. HCOOC(CH3)=CH2 và HCOOCH=CHCH3.  B. CH3COOCH=CHCH3 và 
CH3COOC(CH3)=CH2. 
C. C2H5COOCH=CH2 và CH3COOCH=CHCH3.  D. HCOOCH=CHCH3 và 
CH3COOCH=CH2. 
Câu 9: Khử este X đơn chức bằng LiAlH4 thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn 
toàn 0,1 mol Y thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Mặt khác, đốt cháy hết 0,1 mol X 
thì thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 
A. 33,6 gam. B. 37,2 gam. C. 18,6 gam. D. 16,8 gam. 
Câu 10: Cho 5 hợp chất sau: 

CH3- CHCl2 (1); CH3COOCH=CH2(2); CH3COOCH2CH=CH2(3);CH3CH2COOCH2Cl(4) 

HCOOCH3 (5). 

Số chất nào thuỷ phan trong môi trường kiềm tạo sản phẩm có khả năng tham gia phản 

ứng tráng gương?   

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

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic,axit 

panmitic và các axit béo tự do đó). Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 

gam nước. Xà phòng hoá m gam X (H=90%) thì thu được khối lượng glixerol là: 

A. 2,484 gam B. 0,828 gam C. 1,656 gam D. 0,92 gam 

Câu 13: Hỗn hợp X gồm: HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH. Đốt 

cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) sau phản ứng thu được CO2 và H2O. Hấp 

thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa. Vậy giá trị của V 

tương ứng là: 

A. 7,84 lít B. 8,40 lít C. 11,2 lít D. 16,8 lít 

Câu 14: X là este tạo từ axit đơn chức và rượu đa chức. X không tác dụng với Na. Thủy 

phân hoàn toàn a gam X cần dùng vừa đủ 100 gam dd NaOH 6 % thu được 10,2 gam 

muối và 4,6 gam rượu. Vậy công thức của E là: 

A. (CH3COO)2C3H6 B. (HCOO)3C3H5 C. (C2H3COO)3C3H5 D. (HCOO)2C2H4 

Câu 15: Đốt cháy 3,2 gam một este E đơn chức, mạch hở được 3,584 lít CO2 (đktc) và 

2,304 gam H2O. Nếu cho 15 gam E tác dụng với 200 ml dd NaOH 1M, cô cạn dd sau pư 

thu được 14,3 gam chất rắn khan. Vậy công thức của ancol tạo nên este trên có thể là 

A. CH2=CH-OH B. CH3OH C. CH3CH2OH D. CH2=CH-CH2OH 

Câu 16: Quá trình tổng hợp poli(metyl metacrylat) có hiệu suất phản ứng este hoá và trùng 

hợp lần lượt là 60% và 

80%. Vậy muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương 

ứng cần dùng là 

A. 6 kg và 40 kg. B. 171 và 82kg. C. 175 kg và 80 kg. D. 215 kg và 80 kg. 

Câu 17: Hợp chất hữu cơ X có CTPT C4H8O2 mạch thẳng thỏa mãn các tính chất sau: 

- X làm mất màu dung dịch Br2. 



- 4,4 gam X tác dụng với Na dư thu được 0,56 lít H2 (đktc). 

- Oxi hóa X bởi CuO, t
0
 tạo ra sản phẩm Y là hợp chất đa chức. CTCT của X là: 

A. CH3-CH2-CO-CHO B. CH2=CH-CH(OH)-CH2OH 

C. HO-(CH2)3-CH=O D. HO-CH2-CH(CH3)-CHO 

Câu 18: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch 

AgNO3/NH3 dư thu được 43,2g Ag. Cho 14,08g X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ 

thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit đồng đẳng liên tiếp và 8,256g hỗn hợp 2 ancol no 

đơn chức đồng đẳng liên tiếp, mạch hở. Công thức của 2 ancol là: 

A. C4H9OH và C5H11OH B. CH3OH và C2H5OH 

C. C2H5OH và C3H7OH D. C3H7OH và C4H9OH 

Câu 19: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O4. Thủy phân X trong môi 

trường NaOH đun nóng tạo ra một muối Y và một ancol Z. Đốt cháy Y thì sản phẩm tạo 

ra không có nước. X là: 

A. HCOOCH2CH2OOCH. B. HOOCCH2COOCH3. 

C. HOOC-COOC2H5. D. CH3OOC-COOCH3. 

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 18 gam một este X đơn chức thu được 20,16 lít CO2 (đktc) 

và 12,96 gam nước. Mặt khác nếu cho 21g X tác dụng với 200ml dung dịch KOH 1,2M 

sau đó cô cạn dung dịch thu được 34,44 gam chất rắn khan. Công thức phân tử  của axit 

tạo ra X là : 

A. C5H6O3. B. C5H8O3. C. C5H10O3 D. C5H10O2. 

Câu 21.Cho chuỗi biến hóa sau: 

X 2 4 .
H SO d HCl NaOH XAnkenY Z T EteR     

Biết X là ancol bậc 1 và T là C3H8O .Vậy R có công thức là: 

a/ CH3OC2H5  b/C2H5OC2H5  c/C2H5OC2H7 

 d/CH3CH2CH2OCH(CH3)2. 

Câu 23: Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH ( tỉ lệ mol 1:1); hỗn hợp Y gồm 

CH3OH và C2H5OH ( tỉ lệ mol 3 : 2). Lấy 11,13 gam hỗn hợp X tác dụng với 7,52 gam 

hỗn hợp Y có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng. Khối lượng của este thu được là ( biết hiệu 

suất các phản ứng este đều 75%) 

A. 10,89 gam B. 11,4345 gam C. 14,52 gam D. 11,616 gam 

Câu 24: Đốt cháy 1,6g một este E đơn chức được 3,52g CO2 và 1,152g H2O .Nếu cho 

10g E  tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M,cô cạn dung dịch sau phản ứng thu thu 

được11,4g chất khan. Vậy công thức của axit tạo  nên este trên có thể là :A. 

CH2=C[CH3]-COOH B. HOOC-CH2-CH[OH]-CH3 

C. HOOC[CH2]3CH2OH D. CH2=CH-COOH 



Câu25.  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai este X1, X2là đồng phân của nhau 

cần dùng 19,6 gam O2 , thu được 11,76lit CO2(đktc)và 9,45 gam H2O. Mặt khác , nếu cho 

m gam hỗn hợp trên tác dụng hết với 200ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn dung dịch 

sau phản ứng thì còn lại 13.95 gam chất rắn khan . Tỷ lệ mol của X1, X2là: A. 4:3                                        

B. 3:4                                 C. 2;3                                 D. 3;2 

Câu 28. Đun nóng 85g chất béo trung tính với 250ml dd NaOH 2M, cho đến khi phản 

ứng kết thúc. Để trung hoà lượng NaOH còn dư phải dùng hết 97ml dd H2SO4 1M. 

A.Để xà phòng hoá hoàn toàn 1 tấn chất béo nói trên cần phải dùng hết bao nhiêu kg 

NaOH? 

A. 1,45   B. 144   C. 14,4   D. Kết quả khác 

B.Từ 1 tấn chất béo đó có thể chế tạo ra bao nhiêu kg glixerol và bao nhiêu kg xà phòng 

72% ? 

A. 14,35  B. 143,56  C. 1435,6 kg D. kết quả khác 

Câu 29. Một chất béo chứa 50% triolêat glixeryl, 30% tripanmitat glixeryl, 20% tristearat 

glixeryl. Người ta điều chế xà phòng từ chất béo này. 

A.Khối lượng glixerol thu được  từ  200 kg chất béo này là bao nhiêu? Biết sự hao hụt 

trong phản ứng là 15% 

A. 21.36  B. 213.6  C. 23.68  D. Kết quả khác 

B.Tính luợng xà phòng thu được từ 200kg chất béo nói trên  (biết sự hao hụt trong phản 

ứng là 15%) 

A. 37.24   B. 20.648   C. 206.48  D. Kết quả khác 

Câu 30. Để thuỷ phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu 

được 0,368 kg glixerol và hỗn hợp muối axit béo. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối 

lượng xà phòng. Hãy cho biết lượng xà phòng thu được là bao nhiêu?    A. 15.96 kg 

 B. 16 kg C. 17.5 kg D. 19 kg 

 

 


