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A. Lí thuyết: 12 câu 

1/ Ankan, anken, ankin: định nghĩa; đồng đẳng, đồng phân, danh pháp; tính chất hóa học; điều chế metan, 

etilen, axetilen [8] 

2/ Ankađien: tính chất hóa học và điều chế buta-1,3-đien, isopren [1] 

3/ Lí thuyết tổng hợp [3] 

B. Các dạng bài toán: 8 câu 

 Dạng 1: Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ [1] 

 Dạng 2: Bài toán về phản ứng thế của ankan  [1] 

 Dạng 3: Bài toán về phản ứng cộng của anken, ankin [2] 

Dạng 4: Bài toán về phản ứng thế của ank-1-in [1] 

Dạng 5: Bài toán về phản ứng cháy của hiđrocacbon [2] 

Dạng 6: Bài toán tổng hợp [1] 

C. Cấu trúc đề: Hình thức: trắc nghiệm; thời gian: 45 phút; số lượng: 20 câu 

D. Một số bài tập minh họa:  

Câu 1: Cho hiđrocacbon có tên gọi: 2,2-đimetylbutan. Công thức cấu tạo của hiđrocacbon đó là: 

A. (CH3)3CCH=CH2 B. (CH3)2CH–CH(CH3)2 

C. (CH3)3C–CH2CH3 D. (CH3)2CHCH2CH3 

Câu 2: Số đồng phân của C5H8 có phản ứng tạo kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3 là: 

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

Câu 3: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?  

    A. CH3CH2CH=CHCH3 B. CH3CH2CCCH3 

    C. CH3CH=C(CH3)2 D. CH2=CH2 

Câu 4: Olefin nào sau đây tác dụng với nước chỉ thu được một ancol duy nhất? 

    A. CH2=C(CH3)2 B. CH3CH=CHCH3 C. CH3CH=CH2 D. CH2=CHCH2CH3 

Câu 5: Hiđrocacbon A có công thức: CH3CH=C(CH3)2. Cho A tác dụng với nước thu được sản phẩm 

chính là: 

A. CH3CH2COH(CH3)2 B. CH3CHOHCH(CH3)2 

C. CH2OHCH(CH3)2 D. CH3CH2CH2CH2OH 

Câu 6: Số dẫn xuất monobrom thu được khi cho isopentan tác dụng với brom (t0) là: 

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

Câu 7: Cho dãy biến hóa: nhôm cacbua → X → Y → Z → ancol etylic (CH3CH2OH). Chất Y là: 

    A. axetilen B. etan C. metan D. etilen 

Câu 8: Cho các chất: propen, buta-1,3-đien, isobutan, SO2, CO2, 2-metylpropen, but-2-in. Số chất làm 

mất màu nước brom là: 

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

Câu 9: Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của monome có công thức: 

A. CH2=CCl−CH=CH2 B. CH2=C(CH3)−CH=CH2 

C. CH3−C(CH3)=CH−CH3 D. CH2=CH−CH=CH2 

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Etilen làm mất màu nước brom và dung dịch KMnO4 

B. Propan có thể tạo ra tối đa 2 sản phẩm thế monoclo 

C. Etyl axetilen phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 

D. But-1-en có đồng phân hình học 

Câu 11: Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với nước Br2 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm (không tính đồng 

phân hình học)? 

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

Câu 12: Phương pháp nào dưới đây có thể thu được 2-clobutan tinh khiết nhất? 

    A. butan tác dụng với Cl2 (as, 1:1)   B. but-2-en tác dụng với hiđroclorua 

    C. but-1-en tác dụng với hiđroclorua  D. buta-1,3-đien tác dụng với hiđroclorua  

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. 

Biết tỉ khối của X đối với O2 là 1,875. Công thức phân tử của X là: 

A. C3H8O B. C2H4O2 C. C3H6 D. C2H4 



                                                 

Câu 14: Cho một ankan X tác dụng hết với Cl2 (askt), sau phản ứng thu được một sản phẩm thế monoclo 

duy nhất trong đó clo chiếm 33,33% về khối lượng. Công thức cấu tạo của X là: 

A. CH3CH3 B. CH4 C. (CH3)3CH D. (CH3)4C 

Câu 15: Hỗn hợp A gồm 0,3 mol C2H4 và 0,2 mol H2. Đun nóng hỗn hợp A có Ni làm xúc tác thu được 

hỗn hợp B. Hỗn hợp B làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,15 mol Br2. Hiệu suất của phản ứng hiđro 

hóa là: 

     A. 50% B. 40% C. 75% D. 100% 

Câu 16: Cho 5,04 gam etilen tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa m gam Br2. Giá trị của m là: 

A. 28,8g B. 57,6g C. 32g D. 26,8g 

Câu 17: Cho 7,8 gam một hiđrocacbon tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 23,85 gam kết 

tủa. Tên gọi của hiđrocacbon đó là: 

     A. axetilen B. metyl axetilen C. đimetyl axetilen D. vinyl axetilen 

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hai ankin thu được 9,45 gam nước. Sục hỗn hợp sản phẩm vào 

dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là: 

     A. 37,5 gam B. 52,5 gam C. 67,5 gam D. 42,5 gam 

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được 10,752 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Công 

thức phân tử của hiđrocacbon đó là: 

     A. C3H8 B. C3H6 C. C4H10 D. C5H8 

Câu 20: Cho V lít hỗn hợp khí X gồm axetilen và etilen (tỉ lệ mol 1:1). Nếu cho hỗn hợp X đi qua dung 

dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 24 gam kết tủa. Nếu cho hỗn hợp X qua bình đựng nước brom dư thì 

khối lượng bình thay đổi như thế nào?  

A. tăng 2,8 gam B. giảm 5,4 gam  C. tăng 5,4 gam  D. tăng 2,6 gam  

E. Một số bài tập nâng cao (không bắt buộc): 

Câu 21: Nung 1,47 gam chất hữu cơ Y chỉ chứa C, H, O với CuO dư, sau thí nghiệm thu được m gam 

H2O; 2,156 gam CO2 và khối lượng CuO giảm đi 1,568 gam. Biết tỉ khối hơi d của Y so với không khí có 

giá trị trong khoảng: 3 < d < 4. Công thức phân tử của Y là:  

A. C3H6 O3 B. C2H6O C. C4H8O2 D. C3H8 

Câu 22: Hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, hỗn hợp Y gồm O2 và O3. Tỉ khối của X và Y so với 

H2 tương ứng là 11,25 và 18. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí hỗn hợp X cần dùng vừa đủ V lít hỗn hợp Y 

thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V là:  

A. 10,45 B. 11,76 C. 12,32 D. Đáp án khác 

Câu 23: Cho hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B mạch thẳng, cùng thuộc dãy đồng đẳng, trong đó, A 

chiếm 75% theo thể tích. Đốt cháy hoàn toàn X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ qua bình chứa dung dịch 

Ba(OH)2 dư, sau thí nghiệm thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm 12,78 gam đồng thời thu được 

19,7 gam kết tủa. Biết tỉ khối hơi của X đối với hiđro bằng 18,5 và MA < MB. A và B lần lượt là: 

A. C3H6  và C4H8 B. C2H6 và C4H10 C. C4H8 và C5H10 D. C2H6 và C3H8 

Câu 24: Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp T gồm CH4, 

C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, C4H6 và H2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9 

gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 19,2 gam Br2. Phần trăm số mol của C4H6 trong hỗn 

hợp T là:  

A. 8,333% B. 22,22% C. 9,091% D. 16,67% 

Câu 25: Hỗn hợp X (đktc) gồm hai anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy 8,96 lít hỗn hợp khí X rồi cho 

sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng KOH rắn thấy khối lượng bình 1 tăng m 

gam, còn khối lượng bình 2 tăng (m+39) gam. Phần trăm thể tích của hai anken trong X là:  

A. 22% và 78% B. 20% và 80% C. 25% và 75% D. 24,5% và 75,5% 

 

 

 


