
 

HỌC CỤ – KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN AMINOAXIT 

 

NỘI DUNG ĐỀ BÀI GHI CHÚ CẦN THIẾT 

 

ĐỊNH HƯỚNG 

Aminoaxit là hợp chất hữu cơ chứa nhóm 

COOH và NH2 do đó bài toán về aminoaxit chủ 

yếu sẽ xoay quanh tính chất của hai nhóm chức 

trên. Một số đặc điểm quan trọng về aminoaxit 

mà các bạn cần chú ý là:  

+ Mang đủ tính chất của nhóm – NH2 và 

– COOH (lưỡng tính) 

+ Có phản ứng đốt cháy, trùng ngưng 

+ Este của aminoaxit. 

+ Muối của aminoaxit. 

+ Bài toán về aminoaxit cơ bản liên quan 

tới tính chất của nhóm – COOH và – NH2. 

Những dạng bài tập này liên quan chặt chẽ tới 

bài toán về amin và axit hữu cơ do vậy trong 

các đề thi cũng đề cập không nhiều tới bài tập 

liên quan tới aminoaxit. Cũng có một lý do nữa 

đó là các α – aminoaxit cấu thành nên các bài 

tập về peptit (tôi sẽ trình bày riêng ở một 

chương sau). Các bạn cần nhớ một số chất quan 

trọng sau: 

 + Mô hình bài toán quan trọng nhất của 

aminoaxit là: 

Mô hình 1: Cho Axit vô cơ tác dụng với 

Aminoaxit → Hỗn hợp sản phẩm X. Sau đó cho 

toàn bộ X tác dụng với dung dịch kiềm. 

 → Để đơn giản ta xem như aminoaxit 

không tác dụng với axit. Ở đây ta xem là kiềm 

tác dụng với axit vô cơ và aminoaxit.  

Mô hình 2: Cho kiềm tác dụng với Aminoaxit 

→ Hỗn hợp sản phẩm X. Sau đó cho toàn bộ X 

 



 

tác dụng với dung dịch axit vô cơ. 

 →Để đơn giản ta xem như aminoaxit 

không tác dụng với kiềm. Ở đây ta xem là axit 

vô cơ tác dụng với kiềm và aminoaxit.  

Lưu ý 

Các bạn cần phải nhớ một số loại α – aminoaxit 

 

VÍ DỤ VẬN DỤNG 

VÍ DỤ 1. Cho 200 ml dung dịch amino axit X 

nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung 

dịch NaOH 1M thu được dung dịch chứa 10 

gam muối. Khối lượng mol phân tử của X là ?  

 A. 147.              B. 89.    

C. 103.   D. 75.  

VÍ DỤ 2: Hỗn hợp X gồm alanin và axit 

glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 

dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y chứa 

(m+15,4) gam muối. Mặt khác nếu cho m gam 

X tác dụng với dung dịch HCl thì thu được 

dung dịch Z chứa (m+18,25) gam muối. Giá trị 

của m là: 

A. 56,1. B. 61,9.   

C. 33,65. D. 54,36. 

VÍ DỤ 3: Cho 12,55 gam muối 

CH3CH(NH3Cl)COOH tác dụng với 150 ml 

dung dịch Ba(OH)2 1M. Cô cạn dung dịch sau 

phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của 

m là : 

A. 15,65 gam.                B. 24,2 gam.

  

C. 36,4 gam.                D. 34,6 gam. 

VÍ DỤ 4: Cho 0,1 mol lysin tác dụng với dung 

dịch chứa 0,2 mol NaOH thu được dung dịch 

X. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 

thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận Y thu 

được m gam muối khan. Giá trị của m là: 



 

A. 33,6.              B. 37,2.   

C. 26.3.  D. 33,4. 

VÍ DỤ 5: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 

ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. 

Cho 400 ml dung dịch NaOH 2M vào dung 

dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn 

thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu 

được m gam chất rắn. Giá trị của m là: 

A. 49,125. B. 28,650.  

C. 34,650. D. 55,125. 

VÍ DỤ 6: X là một α–amino axit no (phân tử 

chỉ có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH). Cho 

0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 

mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol 

NaOH vào Y sau phản ứng đem cô cạn thu 

được 7,895 gam chất rắn. Chất X là 

A. Glyxin. B. Alanin.  

C. Valin. D. Lysin. 

VÍ DỤ 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp 

X gồm glyxin và lysin, bằng lượng oxi vừa đủ, 

thu được CO2, H2O và N2; trong đó CO2 và 

H2O hơn kém nhau 0,16 mol. Mặt khác lấy 

35,28 gam X trên tác dụng với dung dịch HNO3 

dư, thu được x gam muối. Giá trị của x là 

A. 61,74 gam.               B. 63,63 gam.

  

C. 67,41 gam.               D. 65,52 gam. 

VÍ DỤ 8. Amino axit X có công thức H2N – 

CxHy – (COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít 

dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. 

Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm 

NaOH 1M và KOH 3M thu được dung dịch 

chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của 

nitơ trong X là :  

A. 11,966%. B. 10,687%.  

C. 10,526% D. 9,524%. 



 

VÍ DỤ 9. Cho 0,18 mol hỗn hợp X gồm glyxin 

và lysin tác dụng vừa đủ với 240 ml dung dịch 

HCl 1M. Nếu lấy 26,64 gam X trên tác dụng 

với 300 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung 

dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn 

khan. Giá trị của m là. 

A. 36,90 gam B. 32,58 gam  

C. 38,04 gam D. 38,58 gam 

 

 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN VẬN DỤNG 

CÂU 1. Cho 11,38 gam X có công thức phân tử 

C2H6O5N2 (là muối của ứng với 150ml dung 

dịch NaOH 0,2M). Sau phản ứng cô cạn thu 

được m gam chất rắn Y. Giá trị m là: 

  A. 2,22 g.    B. 2,62 g.    

 C. 2,14 g.     D. 1,13 g. 

CÂU 2. Hợp chất X được tạo ra từ ancol đơn 

chức và aminoaxit  chứa một chức axit và một 

chức amin. X có CTPT trùng với công thức đơn 

giản nhất. Để đốt cháy hoàn toàn 0,89 gam X 

cần vừa đủ 1,2 gam O2 và tạo ra 10,32 gam 

CO2, 0,63 gam H2O. Khi cho 10,89 gam X tác 

dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn 

thì khối lượng chất rắn khan thu được là: 

  A. 1,37 g.      B. 8,57 g.    

 C. 8,75 g.     D. 0,97 g. 

CÂU 3. X là α - aminoaxit  mạch thẳng. Biết 

rằng 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với 80 ml dd 

HCl 0,125M thu được 10,835 gam muối. Mặt 

khác, nếu cho 12,94g X tác dụng vừa đủ với 

NaOH thì thu được 3,82g muối. Tên gọi của X 

là: 

 A. Glyxin  B. Alanin 

 C. Lysin  D. Axit glutamic 

CÂU 4. Đốt cháy hết a mol một aminoaxit A 



 

thu được 2a mol CO2  và 12,5a mol H2O. Nếu 

cho 0,15 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch 

H2SO4 tạo thành muối trung hòa có khối lượng 

là: 

 A. 8,625 gam  B. 18,6 gam 

 C. 11,25 gam  D. 25,95 gam 

CÂU 5. X là một α-amino axit chứa một nhóm 

chức axit. Cho X tác dụng với 200 ml dung 

dịch HCl 1M thu đuợc dung dịch Y. Để phản 

ứng  hết với các chất trong Y cần dùng 300 ml 

dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch  sau 

phản ứng  thu được 22,85 gam hỗn hợp muối. 

Tên gọi của X là 

 A. Axit- 2- Amino Propanoic 

  B. Axit-3- Amino Propanoic 

 C. Axit-2-Amino Butanoic  

 D. Axit-2-Amino- 2-Metyl- Propanoic 

CÂU 6. Cho 0,1 mol amoni axit A tác dụng vừa 

đủ với 80 ml dung dịch HCl 1,25 M ,sau đó cô 

cạn dung dịch  thì thu được 18,75 gam muối. 

Mặt khác , nếu cho 0,1 mol A tác dụng  với 

lượng dung dịch NaOH vừa đủ , đem cô cạn thu 

được 17,35 gam muối. CTCT thu gọn của A là : 

 A. C6H18(NH2)(COOH)    

 B. C7H6(NH2)(COOH)   

 C. C3H9(NH2)(COOH)2   

 D. C3H5(NH2)(COOH)2 

CÂU 7. Cho 120,15 gam hỗn hợp X gồm 

glyxin và alanin phản ứng với 200 ml dung dịch 

HCl 1M, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y 

phản ứng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 

1M. Thành phần  % về khối lượng của glyxin 

trong hỗn hợp X là 

 A. 55,83%.  B. 53,58%. 

 C. 44,17%.  D. 47,41%. 

CÂU 8. Hỗn hợp M gồm hai chất CH3COOH 



 

và NH2CH2COOH. Để trung hoà m gam hỗn 

hợp M cần 100ml dung dịch HCl 1M. Toàn bộ 

sản phẩm thu được sau phản ứng lại tác dụng 

vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M. Thành 

phần phần trăm theo khối lượng của các chất 

CH3COOH và NH2CH2COOH trong hỗn hợp 

M lần lượt là (%) 

 A. 40,0% và 60,0%   

 B. 44,44% và 55,56%  

 C. 72,8% và 27,2%   

 D. 61,54% và 38,46% 

CÂU 9. X là một α-amino axit chứa một nhóm 

chức axit. Cho X tác dụng với 200 ml dung 

dịch HCl 1M thu đuợc dung dịch Y. Để phản 

ứng  hết với các chất trong Y cần dùng 300 ml 

dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch  sau 

phản ứng  thu được 22,85 gam hỗn hợp muối. 

Tên gọi của X là 

 A. 2-Amino Butanoic  

  B. 3- Amino Propanoic 

 C. 2-Amino- 2-Metyl- Propanoic 

 D. 2- Amino Propanoic 

CÂU 10. Cho X là một amino axit. Đun nóng 

100 ml dung dịch X 0,2M với 80 ml dung dịch 

NaOH 0,25M thì thấy vừa đủ và tạo thành 12,5 

gam muối khan. Mặt khác để phản ứng với 200 

gam dung dịch X 20,6% phải dùng vừa hết 400 

ml dung dịch HCl 1M. Xác định công thức cấu 

tạo có thể có của X. Số đồng phân cấu tạo của 

X là :  

 A. 6   B. 4  

 C. 3   D. 5. 

CÂU 11. Trộn 0,15 mol CH2(NH2)COOCH3 

với 200 gam dung dịch NaOH 4% rồi đun cho 

tới khô được m gam cặn khan. Giá trị của m là :  

 A. 9,7.   B. 16,55. 



 

 C. 11,28.  D. 21,7. 

CÂU 12. Cho chất X (RNH2COOH) tác dụng 

vừa đủ với 800 ml dung dịch HCl 1,25M thu 

được 15,35 gam muối. Phân tử khối của X có 

giá trị là :  

 A. 103.   B. 117. 

  C. 131.   D. 115.  

CÂU 13. Hỗn hợp X gồm axit glutamic và 

lysin. Biết:  

 - Cho m gam X phản ứng vừa đủ với V lit 

dung dịch HCl 1M.  

 - Cho m gam X phản ứng vừa đủ với V/2 lit 

dung dịch NaOH 2M.  

Phần trăm khối lượng của axit glutamic trong X 

là  

 A. 66,81%.    B. 35,08%.   

 C. 50,17%.    D. 33,48%.  

CÂU 14. Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol alanin và 

0,25 mol glyxin tác dụng với 10,5 lít dung dịch 

NaOH 1M sau phản ứng thu được dung dịch X. 

Đem dung dịch X tác dụng với dung dịch HCl 

dư, sau đó cô cạn cẩn thận thu được m gam chất 

rắn. Giá trị của m là  

      A.68,3.              B. 49,2.           

  C. 70,6.              D. 64,1  

CÂU 15. Cho 0,15 mol H2NCH2COOH vào 

175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch 

X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã 

phản ứng là  

 A. 0,40.    B. 0,50.   

 C. 0,35.    D. 0,55. 

CÂU 16. Cho 12,67 gam một amino axit X 

(chứa 1 nhóm axit) vào 100 ml HCl 0,25M thu 

được dung dịch Y. Y phản ứng vừa đủ với 200 

ml KOH 0,25M. Công thức của X là 



 

 A. (H2N)CHCOOH B. H2N 

C5H10COOH C. H2N C2H4COOH D. 

(H2N)C4H7COOH 

CÂU 17. Cho 21,36 gam alanin tác dụng với 

200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch 

sau phản ứng, thu được m gam rắn. Giá trị của 

m là 

A. 25,76 gam.  B. 29,36 

gam.  C. 22,20 gam.  D. 

25,04 gam. 

CÂU 18. Cho hỗn hợp gồm glyxin (x mol) và 

axit glutamic (2x mol) tác dụng vừa đủ với 300 

ml dung dịch NaOH 1M, thu được m gam 

muối. Giá trị m là 

A. 38,94 gam.  B. 28,74 

gam.  C. 34,14 gam.  D. 

33,54 gam. 

CÂU 19. Cho 16,45 gam hỗn hợp glyxin và 

alanin phản ứng với dung dịch HCl dư, sau khi 

các phản ứng kết thúc thu được 23,75 gam muối. 

Phần trăm theo khối lượng của glyxin trong hỗn 

hợp ban đầu là 

 A. 45,73              B. 54,27              

 C. 34,25       D. 47,53 

CÂU 20. Cho 13,23 gam axit glutamic phản 

ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được 

dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M 

vào X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch 

Y, thu được m gam chất rắn khan. Biết các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là: 

 A. 29,69  B. 28,89 

 C. 17,19  D. 31,31 

 




