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TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC 123 
 

ĐỀ TỔNG ÔN TRẮC NGHIỆM 
MÔN VẬT LÍ 12 

(80 câu trắc nghiệm) 
 

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................... 
 

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 5cos(2 )x t cmπ= , tọa độ của vật tại thời 
điểm 1,5t s= là 

A. 5cm. B. 1,5cm. C. -5cm. D. 0cm. 
Câu 2: Sóng dọc là sóng 

A. có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường luôn theo phương thẳng đứng.
  

B. có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường trùng với phương truyền sóng. 
C. phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường vuông góc với phương truyền 

sóng.  
D. lan truyền theo phương thẳng đứng. 

Câu 3: Khi nói về sóng ngang, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí. 
B. truyền được trong chất rắn và chất lỏng. 
C. chỉ truyền được trong chất rắn và trên mặt môi trường lỏng. 
D. không truyền được trong chất rắn. 

Câu 4: Khi chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L, nguyên tử Hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng 
( )0,6563 mμ , khi chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L, nguyên tử Hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng 

( )0,4861 mμ . Khi chuyển từ quỹ đạo N về M, nguyên tử Hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng 

A. ( )1,8744 .mμ  B. ( )1,1424 .mμ  C. ( )0,1702 .mμ  D. ( )0,2793 .mμ  

Câu 5: Cho mạch điện như hình vẽ,  khi max

2

P
P =  thì có hai giá trị 

của R  là ( ) ( )1 226,8 , 373,2R R= Ω = Ω . Hỏi khi công suất cực đại thì 
điện trở bằng bao nhiêu 

 
 

A. ( )100 .Ω  B. ( )173,2 .Ω  C. ( )200 .Ω  D. ( )400 .Ω  

Câu 6: Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta căn cứ vào 
A. phương dao động. B. phương truyền sóng. 
C. vận tốc sóng. D. phương dao động và phương truyền sóng. 

Câu 7: Cho mạch điện như hình vẽ, ( )( )100 2 sin 100 .π=ABu t V  Thay 

đổi R đến 0R  thì ( )max 200 wP = . Giá trị của 0R   

A. ( )75 .Ω  B. ( )50 .Ω  C. ( )25 .Ω  D. ( )100 .Ω  

Câu 8: Trong dao động điều hòa cos( )x A tω ϕ= + , gia tốc biến đổi theo phương trình 
A. cos( ).a A tω ϕ= +  B. 2 cos( ).a A tω ω ϕ= +  
C. 2 cos( ).a A tω ω ϕ= − +  D. cos( ).a A tω ω ϕ= − +  

Câu 9: Trong quang phổ của H, các bước sóng λ  của các vạch quang phổ như sau: Vạch thứ nhất 
của dãy Laiman có ( )0,121586LK mλ μ= , vạch đỏ Hα  của dãy Banme có ( )0,656279 mαλ μ= . Bước 
sóng của vạch quang phổ thứ hai của dãy Laiman 

A. ( )0,0567 .mμ  B. ( )0,5211 .mμ  C. ( )0,1026 .mμ  D. ( )0,1201 .mμ  
Câu 10: Một mạch dao động gồm cuộn cảm L có điện trở không đáng kể. Nếu tụ điện có điệng dung 
C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 60MHz, nếu tụ điện có điệng dung C2 thì tần số dao động 
riêng của mạch là 80MHz. 
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Nếu ghép hai tụ trên song song thì tần số riêng của mạch dao động là: 
A. 140f MHz= . B. 24f MHz= . C. 100f MHz= . D. 48f MHz= . 

Câu 11: Một con lắc đơn có chu kì dao động với biên độ nhỏ là 2 s. Quả cầu ở con lắc có khối lượng 

50 g được tích điện. Treo con lắc trong điện trường đều có phương ngang, 55.10
V

E
m

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Con lắc bị 

kéo lệch ngược chiều điện trường một góc 30o rồi ở trạng thái cân bằng. Bỏ qua ma sát, 
2

2
10

m
g

s
π⎛ ⎞= ≈⎜ ⎟

⎝ ⎠
. Điện tích của con lắc lúc này 

A. ( )
610

.
3

C
−

 B. ( )
510

.
3

C  C. ( )
610

.
3

C
−

−  D. ( )
510

.
3

C−  

Câu 12: Ban đầu có 2 (g) rađôn  222
86Rn  là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày. Sau 19 ngày, 

lượng rađôn đã bị phân rã là 
A. 0,4 (g). B. 1,6 (g). C. 1,9375 (g). D. 0,0625 (g). 

Câu 13: Cho hệ thấu kính như hình vẽ, SI là đường truyền tia sáng 
tới, JR là đường truyền tia ló. Khi tịnh tiến vật trên trục chính từ rất 
xa tới sát 1O , độ lớn của ảnh thay đổi thế nào? 

 
A. giảm. B. tăng. 
C. không đổi. D. thay đổi tùy theo từng vị trí vật. 

Câu 14: Tuổi của Trái Đất khoảng 5.109 năm. Giả thiết ngay từ khi Trái Đất hình thành đã có urani 
(có chu kì bán rã là 4,5.109 năm). Nếu ban đầu có 2,72 (kg) urani thì đến nay khối lượng urani còn lại  

A. 1,26 (kg). B. 0,72 (kg). C. 1,36 (kg). D. 1,12 (kg). 
Câu 15: Bức xạ có bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử hiđrô có thể phát ra được là tia tử ngoại có 
bước sóng ( )0,0913 mμ . Năng lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử hiđrô (tức là năng lượng để 
chuyển êlectron từ 1E E∞→ ) 

A. ( )1916,6.10 .J−  B. ( )346,625.10 .J−  C. ( )202,8.10 .J−  D. ( )182,18.10 .J−  

Câu 16: Năng lượng của mạch dao động gồm có: 
A. năng lượng điện trường và thế năng. 
B. năng lượng từ trường và động năng. 
C. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. 
D. năng lượng dòng điện và cơ năng. 

Câu 17: Trong các lựa chọn sau đây, lựa chọn nào không phải là nghiệm của phương trình 
2'' 0x xω+ =  

A. sin( )x A tω ϕ= + . B. 1 2sin cosx A t A tω ω= + . 
C. cos( )x A tω ϕ= + . D. sin( )x At tω ϕ= + . 

Câu 18: Sóng ngang là sóng 
A. lan truyền theo phương nằm ngang. 
B. trong đó có các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang. 
C. trong đó có các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. 
D. trong đó có các phần tử sóng dao động cùng một phương với phương truyền sóng. 

Câu 19: Cho mạch điện như hình vẽ, ( ) ( )
410

, 20
14

C F r
π

−

= = Ω  

( ) ( )61,65 , 100 2 sin100ABR u t Vπ= Ω =  . Điều chỉnh L để maxLU . 
Giá trị của L bằng 

 
 

A. ( )0,636 .H  B. ( )0,318 .H  C. ( )0,159 .H  D. giá trị khác. 
Câu 20: Cho mạch điện như hình vẽ, 
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( ) ( )30 , 100 2 sin100ABr u t Vπ= Ω =  ( ) ( )1,4
31,8 ,C F L Hμ

π
= = . 

Biết công suất toàn mạch cực đại, giá trị của R 

 
 

A. ( )10 .Ω  B. ( )40 .Ω  C. ( )50 .Ω  D. ( )20 .Ω  

Câu 21: Trong quang phổ của nguyên tử H, vạch thứ nhất và thứ tư của dãy Banme có bước sóng 
tương ứng là ( ) ( )0,6563 , 0,4102m mα δλ μ λ μ= = . Bước sóng của vạch thứ ba trong dãy Pasen là 

A. ( )0,9863 .mμ  B. ( )0,9863 .mμ  C. ( )1,0939 .mμ  D. ( )1,0982 .mμ  

Câu 22: Gia tốc của dao động điều hòa bằng không khi 
A. vật ở vị trí có li độ bằng không. B. vật ở vị trí có li độ cực đại. 
C. vận tốc của vật đạt cực tiểu. D. vận ở vị trí có pha dao động cực đại. 

Câu 23: Biểu thức nào sau đây có thể dùng để tính độ phóng đại ảnh của vật qua gương cầu? 

A. '
.

d
k

d
= −  B. 

( )'
.

f d
k

f

−
=  

C. 
( )

.
f

k
f d

=
−

 D. Cả ba công thức trên đều có thể dùng được. 

Câu 24: Cho phương trình phóng xạ 21084
A
ZPo Xα→ +  thì giá trị của Z, A là 

A. 82; 208.Z A= =  B. 85; 210.Z A= =  C. 82; 206.Z A= =  D. 84; 210.Z A= =  

Câu 25: Một con lắc đơn có dây treo ( )25 cm= , dao động tại nơi có 2
2

10
m

g
s

π⎛ ⎞= ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Treo con lắc 

trong khoang kín rồi cho khoang chuyển động nhanh dần đều hướng lên với gia tốc 
2

6
m

a
s

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Chu 

kì dao động của con lắc đơn lúc này 
A. ( )' 0,866 .T s=  B. ( )' 1,215 .T s=  C. ( )' 0,785 .T s=  D. ( )' 0,924 .T s=  

Câu 26: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T=7 ngày. Nếu lúc đầu có 800 (g) chất ấy thì sau bao lâu 
còn lại 100 (g) 

A. 14 ngày. B. 21 ngày. C. 28 ngày. D. 56 ngày. 
Câu 27: Một kính hiển vi có các tiêu cự ( ) ( )1 21 , 4f cm f cm= = . Độ dài quang học của kính là 

( )15 .cmδ = Chiều dài tối thiểu của kính là  

A. ( )19 .cm  B. ( )16 .cm  C. ( )20 .cm  D. ( )5 .cm  

Câu 28: Trong hiện tượng quang điện, vận tốc ban đầu của các êlectrôn quang điện bị bứt ra khỏi bề 
mặt kim loại  
A. có giá trị từ 0 đến một giá trị cực đại xác định.  
B. có hướng luôn vuông góc với bề mặt kim loại.  
C. có giá trị không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng chiếu vào kim loại đó.  
D. có giá trị phụ thuộc vào cường độ của ánh sáng chiếu vào kim loại đó.  
Câu 29: Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là 

A. 2
max .v Aω=  B. max .v Aω=  C. max .v Aω= −  D. 2

max .v Aω= −  

Câu 30: Phát biểu nào sau đây về quang phổ của nguyên tử hiđrô là sai? 
A. các vạch trong dãy Lyman đều nằm trong vùng tử ngoại. 
B. các vạch trong dãy Pasen đều nằm trong vùng hồng ngoại. 
C. các vạch trong dãy Banme đều nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy được. 
D. dãy Pasen tạo ra khi êlectron từ các tầng năng lượng cao chuyển về tầng M. 

Câu 31: Một con lắc đơn có chu kì 2 s ở 29oC . Nếu nhiệt độ tăng lên đến 33oC  thì đồng hồ chạy 
nhanh hay chậm thêm mỗi ngày đêm là bao nhiêu? Biết hệ số nở dài 5 11,7.10 Kα − −=  
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A. nhanh ( )3,7 .s  B. nhanh ( )5,4 .s  C. chậm ( )6,4 .s  D. chậm ( )2,93 .s  
Câu 32: Cho mạch điện như hình vẽ, 

( ) ( )30 , 100 2 sin100ABr u t Vπ= Ω =  ( ) ( )1,4
31,8 ,C F L Hμ

π
= = . 

Để công suất tiêu thụ trên R cực đại thì giá trị của R là bao nhiêu 

 
 

A. ( )30 .Ω  B. ( )40 .Ω  C. ( )50 .Ω  D. ( )10 .Ω  

Câu 33: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 6 cos(2 )x t cmπ= , biên độ dao động của vật là 
A. 6cm. B. 4cm. C. 4m. D. 6m. 

Câu 34: Để một tia sáng phản xạ trên gương cầu lõm có phương song song trục chính thì tia tới phải 
A. song song với trục chính. B. đi qua tiêu điểm chính. 
C. đi tới đỉnh gương. D. đi qua tâm gương. 

Câu 35: Trong quang phổ Hiđrô, bước sóng dài nhất của dãy Lyman là ( )0,1216 mμ , bước sóng 

ngắn nhất của dãy Banme là ( )0,3650 mμ . Bước sóng ngắn nhất của bức xạ mà nguyên tử Hiđrô có 
thể phát ra 

A. ( )0,0912 .mμ  B. ( )0,4866 .mμ  C. ( )0,2434 .mμ  D. ( )0,6563 .mμ  

Câu 36: Một học sinh tự chế tạo kính thiên văn Ga-li-lê với 30G∞ = . Bạn này sử dụng một kính lúp 
có ghi 5x trên vành để làm thị kính. Vật kính phải có tiêu cự bao nhiêu và kính có chiều dài tối thiểu 
bao nhiêu? 

A. ( ) ( )50 ;0,55 .cm m  B. ( ) ( )150 ;1,55 .cm m  

C. ( ) ( )125 ;1,30 .cm m  D. ( ) ( )150 ;1,55 .m cm  

Câu 37: Một kính hiển vi có các tiêu cự ( ) ( )1 21 , 4f cm f cm= = . Độ dài quang học của kính là 

( )15 .cmδ = Người quan sát mắt không có tật, điểm CC cách mắt  ( )20 cm . Mắt đặt sát kính. Số bội 
giác của kính khi người này quan sát vật nhỏ qua kính ở trạng thái không điều tiết là 

A. 125.  B. 275.  C. 75.  D. 20.  
Câu 38: Trong quang phổ của H, các bước sóng λ  của các vạch quang phổ như sau: Vạch thứ nhất 
của dãy Laiman có ( )0,121586LK mλ μ= , vạch đỏ Hα  của dãy Banme có ( )0,656279 mαλ μ= . Tần 
số dao động của các bức xạ trên tương ứng 

A. ( ) ( )15 154,680.10 ;0,160.10 .Hz Hz  B. ( ) ( )15 150,274.10 ;0,234.10 .Hz Hz  

C. ( ) ( )15 150,468.10 ;0,160.10 .Hz Hz  D. ( ) ( )15 151,495.10 ;3,165.10 .Hz Hz  

Câu 39: Một con lắc đơn có độ dài . Trong khoảng thời gian tΔ  nó thực hiện được 6 dao động. 
Người ta giảm bớt độ dài của nó 16 (cm) thì cùng trong khoảng thời gian tΔ  như trước, nó thực hiện 
được 10 dao độg. cho 29,8( / )g m s= . Độ dài ban đầu và tần số ban đầu của con lắc là bao nhiêu? 

A. 25( ), 1( ).cm f Hz= ≈  B. 35( ), 1,2( ).cm f Hz= ≈  
C. 50( ), 2 ( ).cm f Hz= ≈  D. Một kết quả khác. 

Câu 40: Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với 
A. căn bậc hai chiều dài con lắc.  B. chiều dài con lắc. 
C. căn bậc hai gia tốc trọng trường.  D. gia tốc trọng trường. 
Câu 41: Chọn câu trả lời sai 

A. sóng cơ học là những dao động truyền theo thời gian và trong không gian. 
B. sóng cơ học là những dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong một môi trường vật chất. 
C. phương trình sóng cơ học là một hàm biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. 
D. phương trình sóng cơ là một hàm biến thiên tuần hoàn trong không gian với chu kì là T. 

i iB
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Câu 42: Dao động điện từ thu được từ mạch chọn sóng là: 
A. dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số riêng của mạch chọn sóng. 
B. dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số do các đài phát thanh phát ra. 
C. dao động điện từ tự do có tần số bằng tần số dao động riêng của mạch. 
D. một phát biểu khác. 

Câu 43: Cho hệ thấu kính như hình vẽ, SI là đường truyền tia sáng 
tới, JR là đường truyền tia ló. Tìm hệ thức liên lạc giữa 

1 2 1 2íi ,OO v f f  
 
A. ( )1 2 2 1 .OO f f= − +  B. 1 2 1 2 .OO f f= +  C. 1 2 1 2 .OO f f= −  D. 1 2 2 1.OO f f= −  

Câu 44: Cho MN là trục chính của gương cầu, A là vật thật, A’ là ảnh 
của A qua gương như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về 
loại gương và tính chất của ảnh? 

  
A. Gương cầu lồi, A’ là ảnh thật. B. Gương cầu lõm. A’ là ảnh thật. 
C. Gương cầu lồi. A’ là ảnh ảo. D. Gương cầu lõm. A’ là ảnh ảo. 

Câu 45: Một mạch dao động gồm một tụ C và cuộn cảm L có điện trở không đáng kể. Nếu hiệu điện 
thế cực đại giữa hai bản tụ là Uo thì cường độ cực đại của dòng điện trong mạch là: 

A. =o o

C
I U

L
. B. =o oI U LC . C. = o

o

U
I

LC
. D. o o

L
I U

C
= . 

Câu 46: Trong dao động điều hòa 
A. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với vận tốc. 

B. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha 
2

π so với vận tốc. 

C. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với vận tốc. 

D. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha 
2

π so với vận tốc. 

Câu 47: Theo giả thiết của Niels Bohr, ở trạng thái cơ bản (trạng thái bình thường) nguyên tử hiđrô 
A. có năng lượng thấp nhất, êlectron chuyển động trên quỹ đạo K. 
B. có năng lượng cao nhất, êlectron chuyển động trên quỹ đạo K. 
C. có năng lượng cao nhất, êlectron chuyển động trên quỹ đạo L. 
D. có năng lượng thấp nhất, êlectron chuyển động trên quỹ đạo L. 

Câu 48: Chất phóng xạ pôlôni 21084Po  có chu kì bán rã là 138 ngày. Khối lượng Po có độ phóng xạ 1Ci 
là 

A. 0,2 (g). B. 0,22 (mg). C. 0,12 (g). D. 1,12 (g). 
Câu 49: Khi chiếu lần lượt 2 bức xạ có tần số ( ) ( )15 15

1 22,200.10 , 2,538.10f Hz f Hz= =  vào catốt 

của tế bào quang điện thì thấy hiệu điện thế hãm tương ứng ( ) ( )1 26,6 , 8,0U V U V= = . Hằng số 
Plăng được xác định trong thí nghiệm trên có trị số 

A. ( )346,625.10 .Js−  B. ( )346,624.10 .Js−  C. ( )346,629.10 .Js−  D. ( )346,627.10 .Js−  

Câu 50: Cho mạch điện như hình vẽ, ( )0,1
,L H

π
=  

( ) ( )020 , sin100ABR u U t Vπ= Ω =  . Điều chỉnh C để maxLRU . Giá trị 
của C  bằng 

 

 

A. ( )6318.10 .− F  B. ( )63,18.10 .− F  C. ( )615,9.10 .− F  D. giá trị khác. 

Câu 51: Con lắc lò xo ngang dao động điều hòa, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua 
A. vị trí mà lò xo không biến dạng. B. vị trí cân bằng. 
C. vị trí có li độ cực đại. D. vị trí mà lực đàn hồi của lò xo bằng không. 

i iB
A C RL

Ai

'Ai
NM

i 1O i 2O
IS

RJ
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Câu 52: Trong dao động điều hòa cos( )x A tω ϕ= + , vận tốc biến đổi điều hòa theo phương trình 
A. cos( )v A tω ω ϕ= + . B. sin( )v A tω ϕ= − + . 
C. cos( )v A tω ϕ= + . D. sin( )v A tω ω ϕ= − + . 

Câu 53: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 6 cos(4 )x t cmπ= , tần số dao động của vật là 
A. 6Hz. B. 2Hz. C. 4Hz. D. 0,5Hz. 

Câu 54: Cho biết gia tốc trọng trường trên Mặt Trăng nhỏ hơn của Trái Đất 5,9 lần  Một con lắc đơn 
có chu kì 1,5 s trên mặt đất (giả sử nhiệt độ không ảnh hưởng đến chiều dài của con lắc). Chu kì của 
con lắc đó trên mặt trăng 

A. ( )' 3,64 .T s=  B. ( )' 4,5 .T s=  C. ( )' 3 .T s=  D. ( )' 2, 43 .T s=  

Câu 55: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện 
được sử dụng chủ yếu hiện nay là 

A. tăng chiều dài đường dây. B. giảm công suất truyền tải. 
C. tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải. D. giảm tiết diện dây. 

Câu 56: Một con lắc đơn có dây treo ( )20 cm= , dao động tại nơi có 2
2

9,86
m

g
s

π⎛ ⎞= ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Kéo con 

lắc theo chiều dương của trục tọa độ để dây treo lệch góc ( )0,1 radα =  rồi truyền vận tốc 14 cm
s

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

hướng về vị trí cân bằng để con lắc dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ là vị trí bắt đầu nhận vận tốc, 
gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Phương trình dao động của con lắc đơn 

A. ( )( )2sin 7 .x t cmπ= +  B. ( )( )2 2 sin .x t cmπ=  

C. ( )( )2sin .x t cmπ=  D. ( )( )2sin .x t cmπ=  

Câu 57: Trong dao động điều hòa của chất điểm. chất điểm đổi chiều chuyển động khi 
A. lực tác dụng bằng không. B. lực tác dụng đổi chiều. 
C. lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. 

Câu 58: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 6 cos(4 )x t cmπ= , vận tốc của vật tại thời 
điểm 7,5t s= là 

A. 75,4cm/s. B. 0. C. -75,4cm/s. D. 6cm/s. 
Câu 59: Trong dao động điều hòa 

A. vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với li độ. 
B. vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với li độ. 

C. vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha 
2

π so với li độ. 

D. vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha 
2

π so với li độ. 

Câu 60: Cho mạch điện như hình vẽ, 
( ) ( )30 , 100 2 sin100ABr u t Vπ= Ω =  

( ) ( ) ( )1,4
31,8 , , 61,65C F L H Rμ

π
= = = Ω . Thay đổi C để 

maxCU , điện dung C 

 
 
 

A. ( )15,9 .μF  B. ( )63,6 .μF  C. ( )31,8 .μF  D. ( )3,18 .μF  
Câu 61: Cho hệ thấu kính như hình vẽ, SI là đường truyền tia sáng 
tới, JR là đường truyền tia ló. Số phóng đại ảnh k tạo bởi hệ thấu 
kính này 

 

A. 1

2

.
f

k
f

=  B. 1

2

.
f

k
f

= −  C. 2

1

.
f

k
f

= −  D. 2

1

.
f

k
f

=  

i 1O i 2O
IS

RJ

i iB
A ,L r CR
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Câu 62: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 6 cos(4 )x t cmπ= , tọa độ của vật tại thời điểm 
10t s= là 
A. 3cm. B. -3cm. C. 6cm. D. -6cm. 

Câu 63: Trong dao động điều hòa 
A. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với li độ. 
B. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với li độ. 

C. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha 
2

π so với li độ. 

D. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha 
2

π so với li độ. 

Câu 64: Đối với ánh sáng kích thích có bước sóng ( )0,4 mλ μ=  thì độ nhạy phổ của một tế bào 

quang điện là ( )4,8 / wJ mA=  (nghĩa là khi chùm sáng tới có công suất 1(W) thì cường độ dòng 
quang điện bão hòa bằng 4,8(mA). Hiệu suất lượng tử của tế bào quang điện bằng 

A. ( )2,51 % .  B. ( )1,69 % .  C. ( )1,49 % .  D. ( )2,00 % .  

Câu 65: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4A cm=  và chu kỳ 2T s= , chọn gốc thời gian là lúc 
vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: 

A. 4 cos .
2

x t cm
ππ⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 B. 4cos 2 .

2
x t cm

ππ⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

C. 4 cos 2 .
2

x t cm
ππ⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 D. 4 cos .

2
x t cm

ππ⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Câu 66: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 5cos(2 )x t cmπ= , chu kì dao động của 
chất điểm là 
A. 2s. B. 0,5s. C. 1s. D. 1Hz. 
Câu 67: Mạch gồm RC nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có dạng ( )sin ( )ou U t Vω= . 
Cần phải điều chỉnh biến trở của điện trở R đến giá trị nào để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực 
đại, suy ra công suất cực đại đó. 

A.  2
max

2
;R P CU

C
ω

ω
= =   B. 2

max

1
; 2R P CU

C
ω

ω
= =  

C. 2
max; 0,5

2

C
R P CU

ω ω= =  D. 2
max

1
; 0,5R P CU

C
ω

ω
= =  

Câu 68: Cho hệ thấu kính như hình vẽ, SI là đường truyền tia sáng 
tới, JR là đường truyền tia ló. Có thể kết luận gì về loại thấu kính 
( ) ( )1 2,O O  

 
A. ( )1O  là thấu kính phân kì, ( )2O  là thấu kính hội tụ. 

B. ( )1O  là thấu kính hội tụ, ( )2O  là thấu kính phân kì. 

C. ( )1O , ( )2O  đều là thấu kính hội tụ. 

D. ( )1O , ( )2O  đều là thấu kính phân kì. 

Câu 69: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 6 cos(4 )x t cmπ= , gia tốc của vật tại thời điểm 
5t s= là 
A. -947,5cm/s2. B. 0. C. 947,5cm/s2. D. 947,5cm/s. 

Câu 70: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc ( )0 0,12 radα = , chu kì dao động 2 s. Bỏ qua ma 

sát và lực cản môi trường, lấy 2
2

9,86
m

g
s

π⎛ ⎞= ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng, gốc thời gian là 

lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của con lắc đơn dạng li độ góc 

i 1O i 2O
IS

RJ
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A. ( )( )0,12sin .t radα π π= +  B. ( )0,12 cos .
2

t rad
πα π⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

C. ( )0,06 cos .
2

t rad
πα π⎛ ⎞= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 D. ( ) ( )0,06sin .t radα π π= +  

Câu 71: Khi mắt nhìn rõ một vật đặt ở điểm cực cận thì 
A. tiêu cự của thuỷ tinh thể là lớn nhất. 
B. mắt không cần điều tiết vì vật ở rất gần mắt. 
C. độ tụ của thuỷ tinh thể là lớn nhất. 
D. khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc là nhỏ nhất. 
Câu 72: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt 
khác thì 
A. tần số thay đổi và vận tốc không đổi.  
B. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi. 
C. tần số không đổi và vận tốc thay đổi.  
D. tần số không đổi và vận tốc không đổi. 
Câu 73: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có 
A. cùng số prôtôn.  B. cùng số nơtrôn.  C. cùng khối lượng.  D. cùng số nuclôn. 
Câu 74: Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha 
với nhau gọi là 
A. chu kỳ.   B. vận tốc truyền sóng. 
C. độ lệch pha.   D. bước sóng. 
Câu 75: Chiết suất của thủy tinh tăng dần khi chiếu các ánh sáng đơn sắc theo thứ tự là 
A. tím, lam, vàng, đỏ.   B. tím, vàng, lam, đỏ.  
C. đỏ, lam, vàng, tím.   D. đỏ, vàng, lam, tím. 
Câu 76: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về gương cầu lõm? 
A. Tia tới trùng với trục chính thì tia phản xạ qua O, F, C. 
B. Tia tới đến đỉnh gương O thì tia phản xạ song song với trục chính. 
C. Tia tới đi qua tâm C thì tia phản xạ ngược trở lại theo đường cũ. 
D. Tia tới song song với trục chính thì tia phản xạ qua tiêu điểm chính F. 
Câu 77: Điện trường xoáy là điện trường 
A. có các đường sức không khép kín.  
B. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi. 
C. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ. 
D. của các điện tích đứng yên. 
Câu 78: Đặt một vật sáng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Ảnh của vật 
tạo bởi thấu kính là 
A. ảnh thật ngược chiều với AB.  B. ảnh ảo có kích thước nhỏ hơn vật. 
C. ảnh thật cùng chiều với AB.  D. ảnh ảo có kích thước lớn hơn vật. 
Câu 79: Quang phổ vạch phát xạ của một chất thì đặc trưng cho 
A. chính chất ấy.   B. cấu tạo phân tử của chất ấy. 
C. thành phần hóa học của chất ấy.  D. tỉ lệ phần trăm nguyên tố hóa học của chất ấy. 
Câu 80: Bức xạ hồng ngoại là bức xạ điện từ 
A. có màu hồng.   B. mắt không nhìn thấy, ở ngoài miền đỏ. 
C. có bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng thường.  D. có màu đỏ sẫm. 

----------- HẾT ---------- 
CHÚC CÁC EM MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG! 

TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC 123 
 


