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Mã đề thi 
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Mã Số HS Điểm 

 

 

 
 

Câu 1: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát là 

A. CnH2nO2 (n1). B. CnH2n+2O2 (n2). C. CnH2nO (n2). D. CnH2nO2 (n2). 

Câu 2: Xà phòng hoá hoàn toàn 106,8 g chất béo X bằng dung dịch NaOH thu được 11,04g glixerol. Số 

gam xà phòng thu được là 

A. 91,8 B. 83,8 C. 110,16 D. 98,2 

Câu 3: Phản ứng nào sau đây có thể chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau ? 

A. phản ứng với H2/Ni, t
o
 B. phản ứng với Na 

C. phản ứng với Cu(OH)2 D. dung dịch brom 

Câu 4: Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là 

A. [C6H7O2(OH)3]n, (C6H10O5)n. B. (C6H12O6)n, [C6H7O2(OH)3]n. 

C. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)2]n. D. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)3]n. 

Câu 5: Khi đốt một este cho số mol CO2 và H2O bằng nhau. Thuỷ phân hoàn toàn 6gam este này thì cần 

dung dịch chứa 0,1 mol NaOH. Công thức phân tử của este là 

A. C2H4O2 B. C5H10O2 C. C3H6O2 D. C4H8O2 

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một cacbohiđrat (X), thu được 5,28g CO2 và 1,98g H2O. Biết rằng, tỉ 

lệ khối lượng H và O trong X là 0,125:1. Công thức phân tử của X là 

A. C12H24O12. B. (C6H10O5)n. C. C12H22O11. D. C6H12O6. 

Câu 7: Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử , nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có 

thể cho phản ứng tráng gương.Đó là do: 

A. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ. 

B. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành fructozơ. 

C. Đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng. 

D. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ . 

Câu 8: Khi làm việc mệt nhọc, uống loại đường nào sau đây sẽ giải phóng năng lượng nhanh nhất ? 

A. Mantozơ B. Glucozơ C. Sacarozơ D. Đường mía 

Câu 9: Glucozơ không có phản ứng với chất nào sau đây ? 

A. Cu(OH)2 B. (CH3CO)2O 

C. dung dịch AgNO3/NH3 D. H2O/H
+
 

Câu 10: Xà phòng hoá 8,8g etyl axetat bằng 200 ml dd NaOH 0,2M. Sau khi p/ứng xảy ra hoàn toàn, cô 

cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là 

A. 8,2g B. 3,28g C. 8,56g D. 10,4g 

Câu 11: Chọn câu phát biểu sai: 

A. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozơ. 

B. Khi thuỷ phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit. 

C. Khi thuỷ phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ. 

D. Saccarozơ là một đisaccarit. 
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Câu 12: Để tráng một tấm gương, người ta phải dùng 5,4 gam glucozơ, biết hiệu suất phản ứng đạt 95%. 

Khối lượng bạc bám trên tấm gương là: 

A. 6,156g B. 6,25g C. 6,35g D. 6,15g 

Câu 13: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được đều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Muốn 

điều chế 29,70kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit nitric 96% (D=1,52 g/ml) cần dùng là 

bao nhiêu ? 

A. 15,00 lít. B. 24,39 lít. C. 14,39 lít. D. 15,39 lít. 

Câu 14: Hai este no đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Xà phòng hoá hoàn toàn 66,6 g hỗn hợp 2 

este trên cần vừa đủ 900ml dd NaOH 1M. Cô cạn dd sau p/ứng được 65,4 g hỗn hợp 2 muối khan.  X, Y là 

A. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5 B. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 

C. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 D. C2H5COOC3H7 và C3H7COOC2H5 

Câu 15: Đường saccarozơ ( đường mía) thuộc loại saccarit nào? 

A. Đisaccarit B. Monosaccarit C. Oligosaccarit D. Polisaccarit 

Câu 16: Gluxit không thể thuỷ phân được nữa là 

A. Glucozơ, mantozơ. B. Glucozơ, fructozơ. C. Glucozơ, tinh bột. D. Glucozơ, xenlulozơ. 

Câu 17: Số đồng phân este có công thức phân tử C4H8O2 là 

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

Câu 18: Phản ứng chứng tỏ glucozơ có 5 nhóm –OH là: 

A. Glucozơ phản ứng với Na tạo H2 có số mol gấp 2,5 lần số mol glucozơ phản ứng 

B. Dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. 

C. Glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc 

D. Glucozơ có thể tạo ra este chứa 5 nhóm chức –OCOCH3 

Câu 19: Glucozơ là hợp chất … 

A. đa chức B. đơn chức C. tạp chức D. polime 

Câu 20: Cho 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men. Lượng ancol thu được là bao nhiêu biết sự hao hụt 

trong quá trình lên men là 5%: 

A. 4. 700 g B. 437 g C. 4. 370 g D. 4. 730 g 

Câu 21: Tên gọi của hợp chất hữu cơ   

CH2=CHOOCCH3  là: 

A. vinyl axetat. B. vinyl fomat 

C. etyl fomat. D. anlyl fomat. 

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3mol H2O. Nếu cho 0,1mol X tác 

dụng hết với NaOH tạo ra 8,2 g muối. Công thức cấu tạo của X là 

A. HCOOC2H5 B. HCOOCH3 C. CH3COOC2H5 D. CH3COOCH3 

Câu 23: Đun nóng hỗn hợp hai axit béo R1COOH và R2COOH với glixerol trong điều kiện thích hợp sẽ 

thu được tối đa bao nhiêu chất béo? 

A. 10 B. 12 C. 9 D. 6 

Câu 24: Hiđro hoá hoàn toàn m gam triolein thu được 89 g tristearin. Giá trị m là 

A. 84,8 B. 88,4 C. 48,8 D. 88,9 

Câu 25: Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây? 

A. Dung dịch Br2 B. H2O/ H
+
 

C. Dung dịch AgNO3 trong NH3 D. Cu(OH)2 

Câu 26: Để sản xuất ancol etylic người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% 

xenlulozơ. Nếu muốn điều chế một tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng nguyên liệu 

xấp xỉ 

A. 5000kg. B. 5031kg. C. 5100kg. D. 6200kg. 

Câu 27: Cho các phát biểu sau: 

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol 

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ 

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 

(d) Tristearin và triolein có công thức lần lượt là (C17H33COO)3C3H5 và (C17H35COO)3C3H5  
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Số phát biểu đúng là: 

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

Câu 28: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói    X   Y   sobit. Tên gọi X, Y lần lượt là 

A. mantozơ, etanol. B. xenlulozơ, glucozơ. C. tinh bột, etanol. D. saccarozơ, etanol. 

Câu 29: Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dd NaOH dư, đun nóng, được 

m gam glixerol. Giá trị của m là 

A. 9,2. B. 27,6. C. 14,4. D. 4,6. 

Câu 30: Có những phát biểu sau về glucozơ: 

(1) Glucozơ là hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử có 5 nhóm - OH và 1 nhóm C=O 

(2) Glucozơ là hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử có 5 nhóm - OH và 1 nhóm -CH=O 

(3) Cả glucozơ và  fructozơ đều có khả năng tham gia phản ứng với Cu(OH)2; dd AgNO3/NH3; H2O/ H
+
 

và  dd Br2  

(4) Loại đường có hàm lượng nhiều nhất trong quả nho, trong máu người có lượng glucozơ ổn định là 

0,1% 

(5) Trong công nghiệp người ta thừơng dùng glucozơ để tráng ruột phích ( bình thủy), gương soi, gương 

trang trí 

6) Trong các loại saccarit thì glucozơ dễ được cơ thể hấp thụ và giải phóng năng lượng nhanh nhất nên 

thường được truyền cho bệnh nhân khi cần, vì vậy mà glucozơ còn được gọi là “huyết thanh ngọt” 

Số phát biểu đúng là: 

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

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
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