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Câu 32: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng  u  (dư), nung 
nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn 
hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là 

A. 0,92. B. 0,32.  C. 0,64.  D. 0,46. 
Câu 33: Cho 1,8 gam một ancol no, đơn chứt X qua bình đựng  u  (dư), nung nóng. Sau 
phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm m gam. Hỗn hơn hơi thu được 
có tỉ khối đối với H2 là 19. Giá trị của m là: 

A. 0,64. B. 0,48. C. 0,32. D. 0,92. 
Câu 34: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy 
đồng đẳng tác dụng với  u  (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn 
hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư 
Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,  gam Ag. Giá trị của m là 

A. 7,8.  B. 8,8.  C. 7,4.  D. 9,2. 
Câu 35: Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so 
với hiđro bằng 23.  ho m gam X đi qua ống sứ đựng  u  (dư) nung nóng. Sau khi các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối 
lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3  
trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là  

A. 65,2%.   B. 16,3%.   C. 48,9%.   D. 83,7%.  
Câu 36:  xi ho a 4 gam ancol đơn chư c A ba ng oxi kho ng kh   (co  xu c ta c va  đun no ng) thu 
đươ c 5,6 gam ho n hơ p anđehit, ancol dư va  nươ c. A co  co ng thư c la   

A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H5OH. D. C3H7OH. 
Câu 37:  xi ho a 6 gam ancol đơn chư c A ba ng oxi kho ng kh   (co  xu c ta c va  đun no ng) thu 
đươ c  ,4 gam ho n hơ p anđehit, ancol dư va  nươ c.  ha n tra m A bi  oxi ho a la   

A. 60%. B. 75%. C. 80%. D. 53,33%. 
Câu 38: Cho hỗn hợp gồm 0,2 mol ancol E và 0,2 mol ancol F tác dụng với Na dư sinh ra 
0,5 mol H2 . Một hỗn hợp khác gồm  ,3 mol E và  ,1 mol F cũng cho tác dụng với Na thì 
sinh ra 0,45 mol H2 . Số nhóm chức OH của E và F lần lượt là bao nhiêu : 

A. 3 ; 2 B. 2 ; 3 C. 1 ; 3 D. 2 ; 2 
Câu 39: Lấy 18,8 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và một ancol A no đơn chức tác dụng với 
Na dư thu được 5,6 lít H2 đktc .  ông thức phân tử của A là .  

A. C3H7OH  B. CH3OH  C. C4H9OH D. C5H11OH  
Câu 40:  o  hai th   nghie  m sau   

TN 1: Cho 6 gam ancol no, mạch hở, đơn chư c A ta c du ng vơ i m gam Na, thu đươ c  , 75 
gam H2. 

TN 2: Cho 6 gam ancol no, mạch hở, đơn chư c A ta c du ng vơ i 2m gam Na, thu đươ c 
không tới 0,1 gam H2. A co  co ng thư c la  

A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H7OH. 
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Chuyªn ®Ò : ANCOL – PHENOL 
 

Câu 1: (ĐH-A-12) Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X tạo ra 0,4 mol CO2 và 0,5 mol 
H2O. X tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Oxi hóa X bằng CuO tạo hợp 
chất hữu cơ đa chức Y. Nhận xét nào sau đây đúng với X?  

A. Trong X có 3 nhóm -CH3.  
B. Hiđrat hóa but-2-en thu được X.  
C. Trong X có 2 nhóm -OH liên kết với hai nguyên tử cacbon bậc hai.  

D. X làm mất màu nước brom. 

Câu 2: (ĐH-A-12) Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong 
dãy đồng đẳng cần vừa đủ 10,5 lít O2 (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp 
suất). Hiđrat hóa hoàn toàn X trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp ancol Y, trong 
đó khối lượng ancol bậc hai bằng 6/13 lần tổng khối lượng các ancol bậc một. Phần trăm 
khối lượng của ancol bậc một (có số nguyên tử cacbon lớn hơn) trong Y là  

A. 46,43%.  B. 10,88%.  C. 31,58%.  D. 7,89%. 

Câu 3: (ĐH-B-12) Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy 
hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với 
Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là  

A. 3,36.  B. 11,20.  C. 5,60.  D. 6,72. 

Câu 4: (ĐH-B-12) Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một 
axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần 
bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư, thu được 0,504 lít khí H2 (đktc). Phần 
hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol 
bị oxi hoá là  

A. 50,00%.  B. 62,50%.  C. 31,25%.  D. 40,00%. 

Câu 5: (ĐH-B-12) Hiđrat hóa 2-metylbut-2-en (điều kiện nhiệt độ, xúc tác thích hợp) thu 
được sản phẩm chính là  

A. 2-metylbutan-2-ol.  B. 3-metylbutan-2-ol.   
C. 3-metylbutan-1-ol.  D. 2-metylbutan-3-ol. 

Câu 6: (ĐH-B-12) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol, thu được 13,44 lít 
khí CO2 (đktc) và 15,3 gam H2O. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với Na (dư), thu được 
4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là  

A. 12,9.  B. 15,3.  C. 12,3.  D. 16,9. 

Câu 7: (ĐH-A-11) Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với 
hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO

2 
sinh ra khi lên men m gam 

tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X 
giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là  

A. 486.  B. 297.  C. 405.  D. 324. 
Câu 8: (ĐH-B-11) Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ 
hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:  

- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O.  
- Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hoá hơi 

hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong 
cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).  

Hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là  
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A. 25% và 35%.  B. 20% và 40%.  . 40% và 20%.  D. 30% và 30%. 
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với 
tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2. Công thức phân tử của X là 

A. C3H8O2.  B. C4H10O2. C. C2H6O. D. C2H6O2. 
Câu 10: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu được một 
anken duy nhất.Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 
gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? 

A. 5.  B. 4.  C. 3.  D. 2. 
Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt 
cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol 
đó là  

A. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.  B. C2H5OH và C4H9OH.  
C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2.  D. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.  

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 
(ở đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành 
dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là  

A. 9,8 và propan-1,2-điol.  B. 4,9 và propan-1,2-điol.  
C. 4,9 và propan-1,3-điol.  D. 4,9 và glixerol.  

Câu 13: X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam 
oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là 

A. C2H4(OH)2.  B. C3H7OH.  C. C3H5(OH)3.  D. C3H6(OH)2. 
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương 
ứng là 3 : 4.Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được 
(ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là .  

A. C3H8O3.  B. C3H4O.  C. C3H8O2.  D. C3H8O. 
Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, 
có cùng số nhóm -OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O 
(các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V là  

A. 14,56.   B. 15,68.   C. 11,20.   D. 4,48. 
Câu 16: Đo t cha y hoa n toa n m gam ho n hơ p 3 ancol đơn chư c, thuo  c cu ng da y đo ng đa ng, 
thu đươ c 3,    l  t kh     2 (đktc) va  5,4 gam H2 . Gia  tri  cu a m la  

A. 4,72. B. 5,42. C. 7,42. D. 5,72. 
Câu 17: Hỗn hợp X gồm 2 ancol no có cùng số nguyên tử cacbon , tỉ khối của X so với H2 
bằng 36,4  . Đốt cháy hoàn toàn 9,1 gam X thu được 0,375 mol CO2 . Mặt khác 9,1 gam X 
phản ứng vừa đủ 225 ml dung dịch H l 1M . Hai ancol nào sau đây không phải là của hỗn 
hợp X ?  

A. C3H7OH và C3H6(OH)2 . B. C3H7OH và C3H5(OH)3. 
C. C3H6(OH)2 và C3H5(OH)3. D. A và B. 

Câu 18: Một hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng . Đốt cháy m 
gam X thu được 4,4 gam CO2 và 2,7 gam H2O . Gía trị của m là  

A. 7,1. B. 4,6. C. 2,3. D. 14,2. 
Câu 19: X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam 
oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là  

A. C3H5(OH)3. B. C3H6(OH)2. C. C2H4(OH)2. D. C3H7OH. 

Câu 20: Khi đốt cháy 1 mol ancol X cần 2,5 mol O2 . X là  
A. C3H5(OH)3.  B. C2H4(OH)2. C. C3H6(OH)2. D. C4H8(OH)2. 
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Câu 21: X la  mo  t ancol no, ma ch hơ . Đe  đo t cha y  , 5 mol X ca n 4 gam oxi. X co  co ng thư c 
là: 

A. C3H5(OH)3. B. C3H6(OH)2. C. C2H4(OH)2. D. C4H8(OH)2. 
Câu 22: Một hợp chất hữu cơ A có M = 74. Đốt cháy A bằng oxi thu được khí CO2 và H2O. 
Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A? 

A. 4. B. 2. C. 3. D. A.1. 
Câu 23: Ancol A ta c du ng vơ i Na dư cho so  mol H2 ba ng so  mol A đa  du ng. Đo t cha y hoa n 
toa n A đươ c m  2 = 1,833mH2 . A co  ca u ta o thu go n la  

A. C2H4(OH)2. B. C3H6(OH)2. C. C3H5(OH)3. D. C4H8(OH)2. 
Câu 24: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện 
nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức 
phân tử của Y là  

A. C3H8O. B. C2H6O. C. CH4O. D. C4H8O. 
Câu 25: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong 
dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 1400C. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn 
hợp gồm ba ete và 1,  gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là :  

A. CH3OH và C2H5OH.  B. C2H5OH và C3H7OH.  
C. C3H5OH và C4H7OH.  D. C3H7OH và C4H9OH.  

Câu 26: 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 rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam 
hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Na H  ,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: 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 27: Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy cùng 
số mol mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ 
ancol kia. Ancol Y là 

A. CH3-CH2-CH(OH)-CH3. B. CH3-CH2-CH2-CH2-OH. 
C. CH3-CH2-CH2-OH.  D. CH3-CH(OH)-CH3. 

Câu 28: Đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở 14 o  thu được Y. Tỉ khối hơi của Y 
đối với X là 1,4375. X là 

A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H9OH. 
Câu 29: Khi đun nóng một ancol đơn chức no A với H2SO4 đặc ở điều kiện nhiệt độ thích 
hợp thu được sản phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Vậy công thức của A là 

A. C4H7OH. B. C3H7OH. C. C3H5OH. D. C2H5OH. 
Câu 30: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch HSO4 đặc trong điều kiện 
nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức 
phân tử của X là 

A. C3H8O. B. C2H6O. C. CH4O. D. C4H8O. 
Câu 31: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp 
gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít 
khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2 . Hai ancol đó là  

A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH.  B. C2H5OH và CH3OH.  
C. CH3OH và C3H7OH.  D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.  


