
 

HỌC CỤ – KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN CACBOHIDRAT 

 

NỘI DUNG ĐỀ BÀI GHI CHÚ CẦN THIẾT 

 

ĐỊNH HƯỚNG 

(1). Khi đốt cháy cacbohidrat thì số mol O2 sẽ 

bằng số mol CO2 sinh ra. Điều này rất dễ hiểu 

vì cacbohidrat có công thức chung là Cn(H2O)m 

như vậy ta có thể xem rằng khi đốt cháy thì O2 

sẽ ôm lấy C để chuyển thành CO2. 

(2). Tráng gương của glucozơ và fructozơ cho 

tỷ lệ mol (Ag) 1 : 2 

(3). Lên men glucozơ 

 

(4). Thủy phân mantozơ với bài toán liên quan 

tới hiệu suất cần chú ý mantozơ dư vẫn cho 

phản ứng tráng bạc. 

(5). Xenlulozơ  + 3HNO3  → xenlulozơ trinitrat 

VÍ DỤ VẬN DỤNG 

VÍ DỤ 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 

gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ 

cần 2,52 lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. 

Giá trị của m là: 

A. 3,15. B. 3,60. C. 5,25.     D. 6,20. 

VÍ DỤ 2: Đun nóng dung dịch chứa m gam 

glucozo với lượng dư dung dịch AgNO3 trong 

NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 

được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là :  

A. 4,5.  B. 9,0.  C. 18,0. D. 

8,1. 

VÍ DỤ 3: Lên men glucozơ thành ancol etylic. 

Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này 

được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo 

ra 50 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên 
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men đạt 80%. Vậy khối lượng glucozơ cần 

dùng là: 

A. 33,7 gam B. 56,25 gam C. 20 gam D. 90 

gam 

VÍ DỤ 4: Thủy phân m gam saccarozo trong 

môi trường axit với hiệu suất 90% thu được sản 

phẩm chứa 10,8 gam glucozo. Giá trị của m là: 

A. 22,8  B. 20,5   

C. 18,5  D. 17,1 

VÍ DỤ 5: Lên men m gam tinh bột thành ancol 

etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. 

Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 

dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và 

dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào 

X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được 

là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch 

NaOH. Giá trị của m là 

 A. 72,0.  B. 90,0. 

 C. 64,8.  D. 75,6. 

VÍ DỤ 6: Khi lên men m kg ngô chứa 65% tinh 

bột với hiệu suất toàn quá trình là 80% thì thu 

được 5 lít rượu etylic 200 và V m3 khí CO2 ở 

điều kiện chuẩn. Cho khối lượng riêng của 

C2H5OH nguyên chất là 0,8 gam/ml. Giá trị của 

m và V lần lượt là 

 A. 2,8 và 0,39.   B. 28 và 0,39.  

C. 2,7 và 0,41.               D. 2,7 và 0,39. 

VÍ DỤ 7: Để điểu chế 26,73 gam xenlulozo 

trinitrat (hiệu suất 50%) cần ít nhất V lít axit 

HNO3 94,5% (d = 1,5gam/ml) phản ứng với 

xenlulozo dư.Giá trị của V là :  

A. 12,0  B. 48,0   

C. 52,1  D. 24,0 

 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN VẬN DỤNG 



 

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 94,685 gam hỗn 

hợp X chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ cần 

dùng vừa đủ V lít khí O2 (đktc) thu được 55,85 

gam H2O. Giá trị của V là: 

 A. 71,232  B. 8,064 

 C. 72,576  D. 6,272 

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X 

chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ cần dùng 

vừa đủ 67,25 lít khí O2 (đktc) thu được 51,48 

gam H2O. Giá trị của m là: 

 A. 68,34  B. 78,24 

 C. 89,18  D. 87,48 

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 

X chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ cần dùng 

vừa đủ 37,632 lít khí O2 (đktc) thu được CO2 và  

H2O. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch 

Ba(OH)2 dư thấy có m gam kết tủa xuất hiện. 

Giá trị của m là: 

 A. 330,96  B. 287,62 

 C. 220,64  D. 260,04 

Câu 4: Cho 104,45 gam hỗn hợp X chứa 

glucozơ, fructozơ, saccarozơ có số mol bằng 

nhau vào dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi các 

phản ứng hoàn toàn thấy xuất hiện m gam kết 

tủa. Giá trị của m là: 

 A. 64,8   B. 43,2

   C. 81,0  

 D. 86,4 

Câu 7. Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ 

mạnh được điều chế từ xenlulozo và axit nitric. 

Tính thể tích axit nitric 95% (có khối lượng 

riêng 10,52 g/ml) cần để sản xuất 44,55 kg 

xenlulozơ trinitrat (H=85%). 

 A. 36,508 lít  B. 31,128 lít 

 C. 27,486 lít  D. 23,098 lít 



 

Câu 8: Cho 18  glucozơ lên men tạo thành 

ancol etylic. Khí sinh ra được dẫn vào nước vôi 

trong dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất 

của quá trình lên men đạt 85%. Tính giá trị của 

m? 

 A. 20,0 gam  B. 32,0 gam 

 C. 17,0 gam  D. 16,0 gam 

Câu 11: Thực hiện phản ứng tráng gương 36 

gam dung dịch fructozo 10% với lượng dung 

dịch AgNO3 trong NH3, nếu hiệu suất phản ứng 

40% thì khối lượng bạc kim loại thu được là 

  A. 2,16  gam  B. 2,592 gam

  C. 1,728 gam  D. 4,32gam 

Câu 12:  Thủy phân hoàn toàn 34,25 gam 

saccarozo. Lấy toàn bộ sản phẩm X của phản 

ứng thủy phân cho tác dụng với lượng dư 

AgNO3/NH3 thu được a gam kết tủa. còn nếu 

cho toàn bộ sản phẩm X tác dụng với dung dịch 

nước brom dư thì có b gam brom phản ứng. giá 

trị a, b lần lượt là: 

 A.21,6 và 16  B. 43,2 và 32 

 C. 21,6 và 32  D. 43,2 và 16 . 

Câu 14: Lên men m kg gạo chứa 80% tinh bột 

điều chế được 10 lít rượu (ancol) etylic 36,80. 

Biết hiệu suất cả quá trình điều chế là 50% và 

khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,85 

gam/ml. Giá trị của m là 

  A. 8,100.  B. 12,960. 

 C. 20,250.   D. 16,200.  

Câu 15: Đun nóng dung dịch chứa 18,05 gam 

glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3  trong 

NH3  , đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 

được m gam Ag. Giá trị của m là 

 A. 10,8.  B. 21,6. 

 C. 32,4.  D. 16,2. 



 

Câu 16: Lên men a gam glucozơ, cho toàn bộ 

lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước 

vôi trong tạo thành 20 gam kết tủa  Khối lượng 

dung dịch sau phản ứng giảm 6,85 gam so với 

ban đầu. Biết hiệu suất quá trình lên men là 

90%. Giá trị của a là : 

 A. 30 gam.  B. 2 gam. 

 C. 20gam.  D. 3 gam. 

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 

gồm Mantozo, glucozo, fructozo, saccarozo cần 

vừa đủ 14,48 lít khí O2 (đktc) rồi dẫn toàn bộ 

sản phẩm khí và hơi thu được qua bình đựng 

Ca(OH)2 thấy có m gam kết tủa xuất hiện.Giá 

trị của m là : 

 A. Không tính được B. 40  

 C. 20   D. 20 <m <40 

Câu 21. Cho 360 glucozơ lên men tạo thành 

ancol etylic. Khí sinh ra được dẫn vào nước vôi 

trong dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất 

của quá trình lên men đạt 80%. Tính giá trị của 

m? 

 A. 200 gam  B. 320 gam 

 C. 400 gam  D. 160 gam 

Câu 22. Người ta cho 2975 gam glucozo 

nguyên chất lên men thành ancol etylic. Hiệu 

suất của quá trình lên men là 80%. Nếu pha 

ancol 40O thu được là: (biết khối lượng riêng 

của ancol là 0,85 g/ml). 

 A. 3,79 lít  B. 6 lít  

 C. 3,8 lít  D. 4,8 lít 

Câu 23. Thủy phân 34,25 gam mantozơ với 

hiệu suất 50%. Sau đó tiến hành phản ứng tráng 

bạc với dung dịch thu được. Khối lượng Ag kết 

tủa là: 

 A. 21,6gam  B. 11,86gam 

 C. 10,8gam  D. 32,4gam 



 

Câu 24: Khi lên men nước quả nho thu được 

100 lít rượu vang 100 (biết hiệu suất phản ứng 

lên men đạt 95% và ancol etylic nguyên chất có 

khối lượng riêng là 10,8 g/ml) . Giả thiết trong 

nước quả nho chỉ có một loại đường glucozơ . 

Khối lượng đường glucozơ có trong nước quả 

nho đã dùng là 

 A. 16,476 kg  B. 15,652 kg 

 C. 19,565 kg  D. 20,595 kg 

Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X 

gồm glucozơ, anđehit fomic, axit axetic cần 

12,24 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua 

bình đựng dung dịch Ca(OH)2  dư, thấy khối 

lượng bình tăng m gam. Giá trị của m là  

  A. 6,2.    B. 4,4.   

 C. 3,1.    D. 12,4.  

Câu 27: Lên men dung dịch chứa 300 gam 

glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu 

suất của quá trình lên men tạo thành ancol 

etylic là  

 A. 50%.    B. 70%.  

  C. 60%.    D. 80%. 

Câu 28: Một mẫu glucozơ có chứa 2% tạp chất 

được lên men rượu với hiệu suất 45% thì thu 

được 1lit rượu 46 độ. Biết khối lượng riêng của 

rượu nguyên chất là 0,85g/ml,khối lượng riêng 

của H2O là 1g/ml. Khối lượng mẫu glucozơ đã 

dùng là: 

 A. 735g  B. 1600g 

 C. 720g  D. 1632,65g 

Câu 29: Cho 12,5 kg glucozơ chứa 20% tạp 

chất lên men thành rượu (ancol) etylic. Tính thể 

tích dung dịch rượu 400 thu được? Biết rượu 

nguyên chất có khối lượng riêng 0,85 g/ml và 

trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 

10%. 



 

 A. 2300,0 ml.  B. 2875,0 ml. 

 C. 3194,4 ml.  D. 2785,0 ml. 

Câu 30: Lên men m kg gạo chứa 80% tinh bột 

điều chế được 10 lít rượu (ancol) etylic 36,80. 

Biết hiệu suất cả quá trình điều chế là 50% và 

khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,85 

gam/ml. Giá trị của m là 

 A. 16,200.  B. 20,250. 

 C. 8,100.  D. 12,960. 

Câu 31: Thực hiện phản ứng lên men rượu từ 

1,55 kg tinh bột , thu được rượu etylic và CO2 . 

Cho hấp thụ lượng khí CO2 sinh ra vào dd nước 

vôi trong thu được 450 gam kết tủa. Lọc bỏ kết 

tủa, sau đó đun nóng phần dd lại thu được 150 

gam kết tủa nữa . Hiệu suất phản ứng lên men 

rượu là: 

 A. 40,5%  B. 85% 

  C. 30,6%  D. 81% 

Câu 32: Dùng 15,75 lít dd rượu etylic 6o để lên 

men điều chế giấm ăn ( giả sử phản ứng hoàn 

toàn, khối lượng riêng của rượu etylic là 0,85 

g/ml). Khối lượng axit axetic có trong giấm ăn 

thu được là: 

 A. 360g  B. 270g 

  C. 450g  D. 575g 

Câu 33: Chia m gam glucozơ làm hai phần 

bằng nhau. Phần một đem thực hiện phản ứng 

tráng gương thu được 27g Ag. Phần hai cho lên 

men rượu thu được V ml rượu(d=0,85g/ml). 

Giả sử các phản ứng đều xảy ra với hiệu suất 

100%. Giá trị của V là: 

 A.7,19 ml  B.11,5 ml 

 C.14,375 ml  D.9,2 ml. 

Câu 35: Thủy phân một lượng saccarozơ, trung 

hòa dung dịch sau phản ứng và bằng phương 

pháp thích hợp ,tách thu được m gam hỗn hợp 



 

X gồm các gluxit,rồi chia thành hai phần bằng 

nhau. Phần một tác dụng với một lượng H2 dư 

(Ni,to)thu  được 14,56 gam sobitol. Phần hai 

hòa tan vừa đúng 16,86 gam Cu(OH)2 ở nhiệt  

độ thường . Hiệu suất phản ứng thủy phân   

saccarozơ là: 

 A. 40%   B. 80%

   C. 50%  

 D. 60%  

Câu 37. Hỗn hợp X gồm saccarozơ và glucozơ 

cùng số mol được đun nóng với Ag2O dư/dung 

dịch NH3 thu được 13 gam Ag. Nếu thủy phân 

hoàn toàn hỗn hợp rồi mới cho sản phẩm thực 

hiện phản ứng tráng bạc thì lượng Ag tối đa có 

thể thu được là: 

 A. Vẫn 3 gam  B. 6 gam

  C. 4,5 gam   D. 9 gam 

Câu 39: Thuỷ phân hoàn toàn 16,84 gam 

saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 

80%, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung 

dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch 

AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam 

Ag. Giá trị của m là 

 A. 8,64   B. 4,32

   C. 3,456  D. 

6,912 

Câu 40: Từ m gam tinh bột điều chế được 

575ml rượu etylic 100 (khối lượng riêng của 

rượu nguyên chất là 0,8 gam/ml) với hiệu suất 

cả quá trình là 75%, giá trị của m là: 

 A. 60,75 gam.  B. 108 gam.

  C. 75,9375 gam. D. 135 gam. 

 




