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Đề số 02 ( đề có 4 trang ) 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 

Môn thi: Hóa học 

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề 

 

Cho biết nguyên tử khối của c{c 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; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. 

Câu 41. Cho dãy c{c chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy t{c dụng được với dung 

dịch H2SO4 loãng là 

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

Câu 42. Th|nh phần chính của đ{ vôi l| canxi cacbonat. Công thức của canxi cacbonat l| 

 A. Ca(HCO3)2. B. CaSO3. C. CaCO3. D. CaCl2. 

Câu 43. Th|nh phần chính của ph}m đạm ure l| 

 A. Ca(H2PO4)2. B. (NH4)2CO3. C. (NH2)2CO. D. (NH4)2CO. 

Câu 44. Trong phòng thí nghiệm, tiến h|nh điều chế H2 bằng c{ch cho Zn t{c dụng với dung dịch HCl 

loãng. Khí H2 sẽ tho{t ra nhanh hơn nếu thêm v|o hệ phản ứng v|i giọt dung dịch n|o sau đ}y? 

 A. CuCl2. B. NaCl. C. MgCl2. D. AlCl3. 

Câu 45. Cho 15,00 gam glyxin v|o 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X t{c dụng vừa đủ 

với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn 

khan. Gi{ trị của m l| 

 A. 53,95. B. 22,35. C. 44,95. D. 22,60. 

Câu 46. Hòa tan ho|n to|n 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe v|o dung dịch H2SO4 loãng thu được 10,08 lít 

khí (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X là 

 A. 20,24%. B. 76,91%. C. 58,70%. D. 39,13%. 

Câu 47. Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng 

lượng. Chất trong dịch truyền có t{c dụng trên l| 

 A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Mantozơ.  

Câu 48. Chất béo l| thức ăn quan trọng của con người, l| nguồn cung cấp dinh dưỡng v| năng lượng 

đ{ng kể cho cơ thể hoạt động. Ngo|i ra, một lượng lớn chất béo được dùng trong công nghiệp để sản 

xuất 

 A. glucozơ v| ancol etylic. B. xà phòng và ancol etylic. 

 C. glucozơ v| glixerol.  D. xà phòng và glixerol. 

Câu 49. Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH2OH là  

 A. pentan-1-ol. B. propan-1-ol. C. pentan-2-ol. D. propan-2-ol. 

Câu 50. Etyl axetat có khả năng hòa tan tốt nhiều chất nên được dùng l|m dung môi để t{ch, chiết chất 

hữu cơ. Etyl axetat được tổng hợp khi đun nóng hỗn hợp etanon v| axit axetic với chất xúc t{c l| 

 A. axit sunfuric đặc.  B. thủy ng}n (II) sunfat.  

 C. bột sắt.  D. niken. 

Câu 51. Kim loại n|o sau đ}y l| kim loại kiềm? 

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

Câu 52. Chất n|o sau đ}y trùng hợp tạo PVC? 

 A. CH2=CHCl. B. CH2=CH2. C.CHCl=CHCl. D. CH CH . 

Câu 53. Thủy ph}n ho|n to|n tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được chất hữu cơ Y. 

Hai chất X, Y lần lượt l| 

 A. glucozơ, sobitol.  B. saccarozơ, glucozơ.  

 C. glucozơ, axit gluconic.  D. fructozơ, sobitol. 

Câu 54. Khi nói về protein, ph{t biểu n|o sau đ}y sai? 

 A. Protein l| những polipeptit cao ph}n tử có ph}n tử khối từ v|i chục nghìn đến v|i triệu. 

 B. Th|nh phần ph}n tử của protein luôn có nguyên tố nito. 

 C. Tất cả c{c protein đều tan trong nước tạo th|nh dung dịch keo. 
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 D. Protein có phản ứng m|u biure. 

Câu 55. Khi đốt ch{y than đ{, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không m|u, không mùi, độc). X 

l| khí n|o sau đ}y? 

 A. SO2 B. NO2 C. CO. D. CO2. 

Câu 56. Thủy ph}n 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra 

ho|n to|n, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Gi{ trị của m l|? 

 A. 4,10. B. 1,64. C. 2,90. D. 4,28. 

Câu 57. Polime n|o sau đ}y có cấu trúc mạch ph}n nh{nh? 

 A. Amilozơ. B. Amilopectin. C. Xenlulozơ. D. Polietilen. 

Câu 58. Ph{t biểu n|o sau đ}y l| đúng? 

 A. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại l| tính khử. 

 B. Ở điều kiện thường, c{c kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước. 

 C. C{c kim loại đều chỉ có một số oxi hóa duy nhất trong c{c hợp chất. 

 D. Ở điều kiện thường, tất cả c{c kim loại đều ở trạng th{i rắn. 

Câu 59. Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng ho|n to|n với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 

thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã dùng l| 

 A. 0,20M. B. 0,10M. C. 0,02M. D. 0,01M. 

Câu 60. Đốt ch{y ho|n to|n amin X (no, đơn chức, mạch hở) bằng O2, thu được 4,48 lít CO2 và 1,12 lít N2 

(c{c thể tích khí đo ở dktc). Công thức ph}n tử của X là 

 A. C3H9N. B. C2H5N. C. C4H11N. D. C2H7N. 

Câu 61. Hòa tan ho|n to|n 5,85 gam bột kim loại M v|o dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H2 (đktc). 

Kim loại M là 

 A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe. 

Câu 62. Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với 8 gam một oxit kim loại, sau khi phản ứng ho|n to|n, 

thu được m gam kim loại v| hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 l| 20. Gi{ trị của m l| 

 A. 7,2. B. 3,2. C. 6,4. D. 5,6. 

Câu 63. Ankin l| những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung l| 

 A.  n 2n 2C H  n 2  . B.  n 2n 6C H  n 6  . C.  n 2nC H  n 2 . D.  n 2n 2C H  n 1   . 

Câu 64. Để l|m sạch lớp cặn trong c{c dụng cụ đun v| chứa nước nóng, người ta dùng 

 A. nước vôi trong. B. giấm ăn. C. ancol etylic. D. dung dịch muối ăn. 

Câu 65 ( 52-2): Cho dung dịch Na2S v|o dung dịch chất X, thu được kết tủa m|u đen. Chất X là 

 A. BaCl2. B. NaNO3. C. Ca(NO3)2. D. FeCl2. 

Câu 66 (53-2): Ở điều kiện thường, kim loại n|o sau đ}y không t{c dụng với H2O? 

 A. K. B. Ba. C. Na. D. Cu. 

Câu 67 (54-2): Cho 34,9 gam hỗn hợp X gồm CaCO3, KHCO3 v| KCl t{c dụng hết với 400ml dung dịch 

HCl 1M, thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí Z (đktc). Cho Y t{c dụng ho|n to|n với lượng dư dung 

dịch AgNO3, thu được m gam kết tủa. Gi{ trị của m l| 

 A. 57,40. B. 43,05. C. 28,70. D. 86,10.  

Câu 68 (55-2): Cho c{c phản ứng sau: 

(a) NH4Cl + NaOH NaCl + NH3 + H2O 

(b) NH4HCO3 + 2KOH K2CO3 + NH3 + 2H2O 

(c) NaHCO3 + NaOH   Na2CO3 + H2O 

(d) Ba(HCO3)2 + 2NaOH   BaCO3   + Na2CO3 + 2H2O 

(e) Ba(OH)2 + K2CO3   BaCO3 + 2KOH 

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn 2

3 3 2HCO OH CO H O      là 

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

https://giasutrongtin.vn/


 

Lớp học thêm toán lý hóa – GV: Đoàn Văn Tính – 0946069661-  Website: giasutrongtin.vn                               3 
 

Câu 69 (56-2): Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,48 mol HCl v|o dung dịch X chứa đồng thời x mol 

Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3. Sau khi c{c phản ứng xảy ra ho|n to|n, thu được 4,032 lít CO2 (đktc). Gi{ 

trị của x l| 

 A. 0,15. B. 0,28. C. 0,14. D. 0,30. 

Câu 70 (59-2): Trường hợp n|o sau đ}y, kim loại bị ăn mòn điện hóa học 

 A. Nhúng sợi dây bạc nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng. 

 B. Nhúng thanh nhôm nguyên chất vào dung dịch ZnSO4. 

 C. Đốt sợi d}y đồng trong bình đựng khí clo. 

 D. Nhúng thanh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng. 

Câu 71 (60-2): Cho sơ đồ chuyển hóa: 

  Xenlulozơ 2
0

H O/H

t


X 3 3dd AgNO /NH  du

Y dd HClZ 

Trong sơ đồ trên, c{c chất X, Y, Z lần lượt l| 

 A. glucozơ, amino gluconat, axit gluconic. B. glucozơ, amoni gluconat, axit gluconic. 

 C. fructozơ, amino gluconat, axit gluconic. D. fructozơ, amoni gluconat, axit gluconic. 

Câu 72(61-2): Ba dung dịch: Metylamin (CH3NH2), glyxin (Gly) và alanylglyxin (Ala-Gly) đều phản ứng 

được với 

 A. dung dịch NaNO3.   B. dung dịch NaCl. C. dung dịch NaOH.  D. dung dịch HCl. 

Câu 73. Lên men m gam tinh bột th|nh ancol etylic với hiệu suất của cả qu{ trình l| 75%. Lượng CO2 

sinh ra được hấp thụ ho|n to|n v|o dung dịch Ca(OH)2 thu được 50 gam kết tủa v| dung dịch X. Thêm 

dung dịch NaOH 1M v|o X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được l| lớn nhất thì cần tối thiểu 100 

ml dung dịch NaOH. Gi{ trị của m l| 

 A. 90,0. B. 75,6. C. 72,0. D. 64,8. 

Câu 74. Hấp thụ ho|n to|n 896 ml khí CO2 (đktc) v|o 200 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 

0,3M, thu được dung dịch X v| kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,5M v|o X đến khi bắt đầu có khí 

sinh ra thì hết V ml. Gi{ trị của V l| 

 A. 40. B. 80. C. 60. D. 120. 

Câu 75. C{c nhận xét sau: 

 (a) Ph}n đạm amoni không nên bón cho loại đất chua. 

 (b) Độ dinh dưỡng của ph}n l}n được đ{nh gi{ bằng phần trăm khối lượng photpho. 

 (c) Th|nh phần chính của supephotphat kép l| Ca(H2PO4)2.CaSO4. 

 (d) Người ta dùng loại ph}n bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét v| 

chịu hạn cho c}y. 

 (e) Tro thực vật cũng l| một loại ph}n kali vì có chứa K2CO3. 

 (f) Amophot l| một loại ph}n bón phức hợp. 

Số nhận xét sai là 

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

Câu 76. Hòa tan ho|n to|n hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu được dung dịch Y. Điện ph}n Y 

(có m|ng ngăng, điện cực trơ) đến khi H2O bắt đầu điện ph}n ở cả hai điện cực thì dừng điện ph}n. Số 

mol khí tho{t ra ở anot bằng 4 lần số mol khí tho{t ra từ catot. Phần trăm khối lượng của CuSO4 trong X 

là 

 A. 61,70%. B. 34,93%. C. 50,63%. D. 44,61%. 

Câu 77. Cho X, Y, Z, T l| c{c chất kh{c nhau trong số bốn chất sau: C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol), 

C6H5NH2 (anilin) v| c{c tính chất được ghi trong bảng sau: 

Chất X Y Z T 

Nhiệt độ sôi (°C) 182,0 33,4  16,6 184,0 

pH (dung dịch nồng độ 0,1 mol/l) 8,8 11,1 11,9 5,4 
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Nhận xét n|o sau đ}y đúng? 

 A. Y là C6H5OH. B. T là C6H5NH2. C. Z là C2H5NH2. D. X là NH3. 

Câu 78. Hòa tan ho|n to|n m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al v| Al2O3 v|o nước (dư), thu được 0,896 lít 

khí (đktc) v| dung dịch Y. Hấp thụ ho|n to|n 1,2096 lít khí CO2 (đktc) v|o Y, thu được 4,302 gam kết 

tủa. Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Mặt kh{c, dẫn từ từ CO2 đến dư v|o Y thì 

thu được 3,12 gam kết tủa. Gi{ trị của m l| 

 A. 2,93. B. 7,09. C. 6,79. D. 5,99. 

Câu 79. Điện ph}n nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện ph}n bằng 100%) với cường độ 

dòng điện 150.000 A trong thời gian t giờ, thu được 252 kg Al ở catot. Gi{ trị gần nhất với t l| 

 A. 8. B. 5. C. 10. D. 6. 

Câu 80. Đốt ch{y ho|n to|n a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 gam O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 

mol H2O. Mặt kh{c, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Gi{ trị 

của b l| 

 A. 60,36. B. 57,12. C. 53,15. D. 54,84. 

----------HẾT---------- 
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