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Ph¬ng ph¸p chän ®¹i lîng thÝch hîp 
BÀI TẬP TỰ LUYỆN  

Câu 1: Cho hiđrocacbon X và oxi (oxi được lấy gấp đôi lượng cần thiết để đốt cháy hoàn toàn X) vào 

bình dung tích 1 lít ở 406,5K và áp suất l atm. Sau khi đốt áp suất trong bình (đo cùng nhiệt độ) tăng 5%, 

lượng nước thu được là 0,162 gam. Công thức phân tử của X là:         

    A. C2H6    B. C3H6  C. C4H8       D. C4H10  

Câu 2: Hỗn hợp X gồm 2 olefin. Đốt cháy 7 thể tích X cần 31 thể tích O2 (đktc). Biết rằng olefin chứa 

nhiều cacbon hơn chiếm khoảng 4050 thể tích của X. Công thức phân tử 2 olefin là:    

     A. C2H4, C4H8.  B. C2H4, C3H6   C. C3H6, C4H8.  D. C2H4, C5H10. 

Câu 3: Cho natri dư dung dịch cồn (C2H5OH + H2O), thấy khối lượng hiđro bay ra bằng 3% khối lượng 

cồn đã dùng. Dung dịch cồn có nồng độ phần trăm là:       

    A. 75,57%.   B. 72,57%.   C. 70,57%.  D. 68,57%. 

Câu 4: Hỗn hợp khí  X gồm hiđro và 2 anken (kế tiếp trong dãy đồng đẳng), có tỉ khối hơi so với hiđro 

bằng 8,26. Đun nóng hỗn hợp X với bột Ni làm xúc tác thì thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu 

dung dịch nước brom và có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 11,8. Công thức phân tử của các anken trong X 

là:      

    A. C2H4 và C3H6.             B. C3H6 và C4H8.         

    C. C4H8 và C5H10.       D. C5H10 và C6H12  

Câu 5: Một hỗn hợp khí X gồm một ankin và H2 có tỉ khối hơi so với CH4 là 0,6. Nung nóng hỗn hợp khí 

X có xúc tác Ni để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với CH 4 là 1. 

Công thức phân tử của akin là:       

    A. C2H2   B. C3H4   C. C4H6        D. C5H8.  

Câu 6: Hỗn hợp khí X gồm etan và propan. Đốt cháy một ít hỗn hợp X thu được khí CO2 và hơi nước 

theo tỉ lệ tích 
2COV : OH2

V = 11: 15. Thành phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp X lần lượt là: 

    A. 45% và 55%.       B. 18,52% và 81,48%. 

    C. 25% và 75%.        D. 28,13% và 71,87 % 

Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 8. Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch 

H2SO4 đặc dư thấy thể tích khí còn lại một nửa. Phần trăm thể tích mỗi khí lần lượt trong hỗn hợp X lần 

lượt là:  

    A. 11,11%, 22,22%, 66,67%.      B. 20%, 20%, 40%. 

    C. 30%, 30%, 40%.           D. 25%, 25%, 50%. 
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Câu 8: Một hỗn hợp X gồm N2 và H2. Tiến hành phản ứng tổng hợp NH3  từ hỗn hợp X thu được hỗn hợp 

Y. Biết khối lượng trung bình của X và Y lần lượt là 7,2 và 9,0. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là:  

    A. 70%   B. 60%    C. 50%          D. 30% 

Câu 9: Cracking C5H12  thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với H2 là 20. Hiệu suất của phản ứng 

cracking là: 

    A. 70%   B. 50%    C. 80%          D. 30%. 

Câu 10: Sau khi tách H2  hoàn toàn khỏi hỗn hợp X gồm etan và propan thu được hỗn hợp Y gồm etilen 

và propilen. Khối lượng phân tử trung bình của Y bằng 93,45% khối lượng phân tử trung bình của X. 

Thành phần trăm về thể tích của hai chất trong X lần lượt là:  

    A. 50% và 50%.        B. 60% và 40%  

    C. 96,2% và 3,8%.             D. 46,4% và  53,6% 

ĐÁP ÁN 

1B 2A 3A 4B 5B 6C 7D 8C 9C 10C 


