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Ph¬ng ph¸p trung b×nh 

IV. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Câu 1 : Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hidrocacbonat của kim loại kiềm M tác 

dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là  

    A. Li     B. Na.     C. K.    

 D. Rb. 

Câu 2 : Hoà tan hoàn toàn 12,0 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mỗi 1 : l) bằng axit HNO3 thu 

được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối 

và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là  

    A. 6,72.    B. 4,48.    C. 5,60.    D. 

3,36. 

Câu 3 : Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm Zn và kim loại X thuộc nhóm IIA tác dụng với dung 

dịch HCl dư, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với 

dung dịch H2SO3 loãng, đủ thì thể tích khí H2 sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại 

X là 

    A. Ba.    B. Ca     C. Mg.    

 D. Fe. 

Câu 4 : Cho m gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và Na2SO3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 

loãng dư thu được 2,24 lít hỗn hợp khí (đktc). Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 

27. Khối lượng của Na2CO3 trong hỗn hợp ban đầu là  

    A. 5,3 gam.    B. 5,8 gam.    C. 6,3 gam.        D. 

11,6 gam. 

Câu 5 : Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết 

thúc các phản ứng, loại bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần 

trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là.  

    A. 90,27%.    B. 85,30%.    C. 82,20%.          D. 

12,67%. 
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Câu 6 : Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị là 
63

Cu và 
65

Cu. Nguyên tử khối trung bình của 

đồng là 63,54. Thành phần % khối lượng của 
63

Cu trong CuCl2 là (cho Cl = 35,5) 

    A. 12,64%.    B. 26,77%.    C. 27,00%.         D.  

34,19%. 

Câu 7 : Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và hiđrocacbon Y thu 

được 30,8 gam CO2 và 10,8 gam nước. Công thức phân tử của Y là : 

    A. C2H2    B. C3H2     C. C3H4    

 D. C4H2 

Câu 8 : Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt 

cháy hoàn toàn   0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là  

    A. 18,60 gam.   B. 18,96 gam.    C. 19,32 gam.      

D. 20,40 gam. 

Câu 9 : Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H2SO4 làm 

xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn 

hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm chạy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được 

dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X 

và Y là : (Cho : H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)  

    A. C2H5OH và C3H7OH.       B. C3H7OH và 

C4H9OH. 

    C. C2H5OH và C4H9OH.       D. C4H9OH và 

C5H11OH. 

Câu 10 : Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm hai hiđrocacbon thuộc cùng 

dãy đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đvC, thu được  
13

10

n

n

OH

CO

2

2  . Công 

thức phân tử của các hiđrocacbon lần lượt là : 

    A. CH4 và C3H8.        B. C2H6 và C4H10. 

    C. C3H8 và C5H12.        D. C4H10 và C6H14. 
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Câu 11 : Hỗn hợp X gồm 2 ancol có số nguyên tử cacbon bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn 

0,25 mol X thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Mặt khác, 0,25 mol X đem tác dụng với Na dư 

thấy thoát ra 3,92 lít H2 (đktc). Các ancol trong X là:  

    A. C2H5OH và C2H4(OH)2       B. C3H7OH và 

C3H6(OH)2 

    C. C3H7OH và C3H5(OH)3      D. C4H9OH và 

C4H8(OH)2 

Câu 12 : Hỗn hợp 3 ancol đơn chức, bậc một X, Y, Z có tổng số mol là 0,08 mol và tổng 

khối lượng là 3,387 gam. Biết Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon, MY < MZ , và 3nX = 

5(nY + nZ ) . Công thức cấu tạo của ancol Y là 

    A. CHC-CH2OH hoặc CH2=CH-CH2OH. 

    B. CHC-CH2OH hoặc CH3-CH2-CH2OH. 

    C. CH2=CH-CH2OH hoặc CH3-CH2-CH2OH. 

    D. CHC-CH2OH hoặc CH2=CH-CH2OH hoặc CH3-CH2-CH2OH. 

Câu  13 : Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số một tương ứng là 1 : 10. Đốt 

cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc 

thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với Hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là 

(Cho H = l, C = 12, O = 16) 

    A. C3H8    B. C3H6     C. C4H8   

 D. C3H4 

Câu 14 : Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất X và Y đều thuộc dãy đồng đẳng của axit 

metacrylic tác dụng với 300ml dung dịch Na2CO3 0,5M. Để phân huỷ lượng muối 

cacbonat dư cần dùng vừa hết 100ml dung dịch HCl l,0 M. Mặt khác , đốt cháy hoàn toàn 

m gam hỗn hợp trên rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình I chứa dung dịch H2SO4 đặc sau đó 

qua bình II chứa dung dịch NaOH đặc thì thấy độ tăng khối lượng của II nhiều hơn I là 

20,5 gam. Giá trị của m là  

    A. 12,15.    B. 15,1.    C. 15,5.              D. 

12,05. 
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Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 11,85 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, kế tiếp nhau trong 

dãy đồng đằng cần dùng tối thiếu 63,0 lít không khí (O2 chiếm 20% thể tích, đo ở đktc). 

Sản phẩm cháy được dẫn qua bình I đựng dung dịch H2SO4 đặc, sau đó qua bình II đựng 

dung dịch Ca(OH)2 đặc, dư thì thấy khối lượng bình I tăng m gam và bình II tăng 23,1 

gam. Công thức cấu tạo của các este trong X lần lượt là :  

    A. HCOOCH2CH3 và HCOOCH2CH2CH3 

    B. HCOOCH=CH2 và HCOOCH=CH-CH3 

    C. CH3COOCH3 và CH3COOCH2CH3 

    D. HCOOCCH và HCOOCC-CH3 

 

ĐÁP ÁN 

1B 2C 3B 4A 5A 6D        7A  

8B 9A 10B 11A 12A 13C       14B 15B 

    * Xem thêm bài giảng trực tuyến của: PGS.TS Đào Hữu Vinh trong phần video thí 

nghiệm hóa học (video: Phương pháp trung binh )  

 


