
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Aminoaxit và Peptit 

Câu 1:  Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là 

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

Câu 2:  Kí hiệu viết tắt Glu là chỉ chất amino axit có tên là: 

 A. axit glutamic. B. axit glutaric. C. glyxin. D. glutamin. 

Câu 3:  Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc α-

amino axit) mạch hở là: 

 A. 7. B. 6. C. 5. D. 4. 

Câu 4:  Phát biểu nào sau đâỵ đúng? 

 A. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. 

 B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước. 

 C. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm. 

 D. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl. 

Câu 5:  Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? 

 A. C6H5NH2. B. CH3NHCH3. C. (CH3)3N. D. CH3NH2. 

Câu 6:  Nhỏ nước brom vào dung dịch chất nào sau đây thấy xuất hiện kết tủa trắng? 

 A. Anilin. B. Glyxin. C. Đimetylamin. D. Alanin. 

Câu 7:Cho các phát biểu: 

(1) Protein phản ứng màu biure Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho màu tím đặc trưng. 

(2) Protein dạng sợi tan trong nước tạo dung dịch keo. 

(3) Protein tác dụng với HNO3 đặc, cho kết tủa vàng. 

(4) Protein đều là chất lỏng ở điều kiện thường. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. 

B. Alanin làm quì tím chuyển thành màu đỏ. 

C. Các phân tử tripeptit mạch hở có ba liên kết peptit trong phân tử. 

D. Metylamin là chất lỏng ở điều kiện thường. 

Câu 9: Người hút thuốc lá nhiều thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ 

yếu có trong thuốc lá là 

A. Moocphin. B. Heroin. C. Cafein. D. Nicotin. 

Câu 10:Dãy chất nào sau đây được xếp theo chiều tăng dần bậc của amin? 

A. CH3CH2NHCH3; CH3NH2; (CH3)2NCH2CH3. 

B. C2H5NH2; (CH3)2CHNH2; (CH3)3CNH2. 



C. CH3NH2; CH3CH2NHCH3; (CH3)2NCH2CH3. 

D. CH3NH2; (CH3)2NCH2CH3; CH3CH2NHCH3. 

Câu 11:  Khẳng định về tính chất vật lí nào của amino axit dưới đây không đúng: 

A. Tất cả đều là chất rắn.  B. Tất cả đều là tinh thể màu trắng. 

C. Tất cả đều tan trong nước. D. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao. 

Câu 12:Cho các phát biểu sau: 

(1) Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit. 

(2) Phân tử tripeptit có 3 liên kết peptit. 

(3) Số liên kết peptit trong phân tử peptit mạch hở có n gốc α-aminoaxit là n-1. 

(4) Có 3 α-amino axit khác nhau, có thể tạo ra 6 peptit khác nhau có đầy đủ các gốc α-amino axit đó. 

Số nhận định đúng là: 

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

Câu 13:  CH3CH2CH(NH2)CH3 là Amin 

A. bậc I.  B. bậc II. C. bậc III. D. bậc IV. 

Câu 14:  Phân biệt 3 dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ dùng một thuốc thử là 

A. dung dịch HCl. B. NA. C. quì tím. D. dung dịch NAOH. 

Câu 15:Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là 

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

Câu 16:  Cho cácchất: CH3NH2 (1); NH3 (2); C6H5NH2 (3); (CH3)2NH (4); (C6H5)2NH (5). Kết quả so sánh 

lực bazơ giữa các chất hợp lí là 

A. (5) < (3) < (1) < (4) < (2). B. (5) < (3) < (2) < (1) < (4). 

C. (2) < (3) < (5) < (1) < (4). D. (1) < (2) < (3) < (4) < (5). 

Câu 17:  Dung dịch nào làm xanh quì tím? 

A. CH3CH(NH2)COOH. B. H2NCH2CH(NH2)COOH. 

C. ClH3NCH2COOH. D. HOOCCH2CH(NH2)COOH. 

Câu 18:  Đốt hết 2 amin đơn chức, mạch hở, bậc I, đồng đẳng kế tiếp, thu được nCO2 : nH2O = 1 : 2. 

CTPT của 2 amin là 

A. CH3NH2, C2H5NH2. B. C2H5NH2, C3H7NH2. 

C. C4H9NH2, C5H11NH2. D. C3H7NH2, C4H9NH2. 

Câu 19:  Chất nào là amin bậc 3:  

A. (CH3)3C-NH2.  B. (CH3)3N.  C. (NH2)3C6H3.  D. CH3NH3Cl. 

Câu 20:  Amino axit HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH có tên là 

A.axit glutariC.  B.axit amino ađipiC.  C.axit glutamiC. D.axit amino pentanoiC. 

Câu 21:  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? 

A. Khi cho quì tím vào dung dịch muối natri của glyxin sẽ xuất hiện màu xanh. 



B. Từ 3 α-amino axit khác nhau có thể tạo ra tối đa 6 tripeptit. 

C. Mọi peptit đều có phản ứng tạo màu biure. 

D. Liên kết giữa nhóm CO với NH được gọi là liên kết peptit 

Câu 22:  Cho các dung dịch: (NH4)2CO3, (CH3NH3)2SO4, K2CO3, NH4Cl, CuSO4, C6H5NH3HSO4. Số chất khi 

tác dụng với Ba(OH)2 ở điều kiện thường vừa tạo kết tủa vừa tạo khí là? 

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

Câu 23:  Cho 2,655g amin no, đơn chức, mạch hở X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Sau khi phản 

ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,8085g muối. CTPT của X là 

A. C3H9N. B. C3H7N. C. CH5N. D. C2H7N. 

Câu 24:  Để rửa mùi tanh của cá mè, người ta thường dùng 

A. H2SO4. B. HCl. C. CH3COOH. D. HNO3. 

Câu 25:  Amino axit là những hợp chất hữu cơ có chứa các nhóm chức? 

A. cacboxyl và hiđroxyl. B. hiđroxyl và amino. 

C. cacboxyl và amino. D. cacbonyl và amino. 

Câu 26:  Từ 3 α-amino axit: glyxin, alanin, valin có thể tạo ra mấy tripeptit mạch hở trong đó có đủ cả 

3 amino axit đó? 

A. 4.  B. 6. C. 3. D. 2. 

Câu 27:  Một hợp chất có công thức phân tử là C4H11N, có bao nhiêu đồng phân amin bậc 1?  

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

Câu 28:  Sắp xếp tính bazơ của các chất sau theo thứ tự tăng dần: 

A. NH3 < C2H5NH2 < C6H5NH2.  B. C2H5NH2 < NH3 < C6H5NH2. 

C. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2.  D. C6H5NH2 < C2H5NH2 < NH3. 

Câu 29:  Trong dung dịch các amino axit thường tồn tại: 

A.chỉ dạng ion lưỡng cựC. B.vừa dạng ion lưỡng cực vừa dạng phân tử với số mol như nhau. 

C.chỉ dạng phân tử.  D.chủ yếu dạng ion lưỡng cực và một phần nhỏ dạng phân tử. 

Câu 30:  Thủy phân hoàn toàn 1 mol tripeptit mạch hở X thu được dung dịch chỉ chứa Gly, Ala và Val. 

Số đồng phân tripeptit của X là: 

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

Câu 31: Cho các chất sau: etylamin, anilin, đimetylamin, trimetylamin. Số chất amin bậc II là 

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

Câu 32:  Trạng thái và tính tan của các amino axit là 

A. chất lỏng dễ tan trong nướC. B. chất rắn dễ tan trong nướC. 

C. chất rắn không tan trong nướC. D. chất lỏng không tan trong nướC. 

Câu 33:  Tripeptit là hợp chất 

A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.  B. có 3 gốc amino axit giống nhau. 

C. có 3 gốc amino axit khác nhau.  D. có 3 gốc amino axit. 



Câu 34: Hợp chất CH3-NH-CH2-CH3 có tên đúng là 

A.đietylamin.  B.etylmetylamin. C. N-etylmetanamin. D.đietylmetanamin. 

Câu 35:  Phát biểu không đúng là: 

A. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-. 

B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. 

C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt. 

D. Hợp chấtH2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin. 

Câu 36:  Cho các chất sau: (1) CH3CH(NH2)COOH; (2) HOOC-CH2-CH2-COOH; (3) NH2[CH2]5COOH; (4) 

CH3OH và C6H5OH; (5) HO-CH2-CH2-OH và p-C6H4(COOH)2; (6) NH2[CH2]6NH2 và HOOC[CH2]4COOH. 

Các trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là: 

A. (1), (3), (5), (6). B. (1), (2), (3), (5), (6). 

C. (1), (3), (6).  D. (1), (3), (4), (5), (6). 

Câu 37:  Khi thủy phân một octapeptit X mạch hở, có công thức cấu tạo là Gly-Phe-Tyr-Lys-Gly-Phe-

Tyr-Ala thì thu được bao nhiêu tripeptit có chứa Gly? 

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

Câu 38:Amin có cấu tạo CH3CH2NHCH3 có tên là 

A. etanmetanamin.  B. propanamin.  

C. etylmetylamin.  D. propylamin. 

Câu 39:  Ứng dụng nào sau đây của amino axit là không đúng? 

A. Axit glutamic là thuốc bổ thần kinh. 

B. Muối đinatri glutamat dùng làm gia vị thức ăn (mì chính hay bột ngọt). 

C. Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể 

sống. 

D. Các amino axit có chứa nhóm –NH2 ở vị trí số 6 trở lên là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon. 

Câu 40:  Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit? 

A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH.  B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH. 

C. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.  D. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH 

 

 




