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1. NGÂN HÀNG ĐỀ LÝ 12 NC 
 
Một vật rắn quay đều xung quanh một trục, một điểm M trên vật rắn cách trục quay một khoảng r thì có 
A. tốc độ góc  tỉ lệ thuận với r.  B. tốc độ góc  tỉ lệ nghịch với r. 
C. tốc độ dài v tỉ lệ thuận với r.  D. tốc độ dài v tỉ lệ nghịch với r. 

2. Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định, sau thời gian t kể từ lúc bắt đầu quay thì góc mà vật quay 
được 
A. tỉ lệ thuận với t.  B. tỉ lệ thuận với t2. 

C. tỉ lệ thuận với t   D. tỉ lệ nghịch với t . 

3. Một momen lực không đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định. Trong các đại lượng sau đại lượng nào không 
phải là hằng số? 
A. Gia tốc góc. B. Vận tốc góc. C. Momen quán tính. D. Khối lượng. 

4. Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Các điểm trên vật rắn (không thuộc trục quay) 
A. quay được những góc không bằng nhau trong cùng một khoảng thời gian. 
B. ở cùng một thời điểm, có cùng vận tốc góc. 
C. ở cùng một thời điểm có cùng vận tốc dài. 
D. ở cùng một thời điểm, không cùng gia tốc góc. 

5. Một vật rắn đang quay chậm dần đều quanh một trục cố định xuyên qua vật thì 
A. vận tốc góc luôn có giá trị âm. 
B. tích vận tốc góc và gia tốc góc là số dương. 
C. gia tốc góc luôn có giá trị âm. 
D. tích vận tốc góc và gia tốc góc là số âm. 

6. Phát biểu nào sai khi nói về momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay xác định? 
A. Momen quán tính của một vật rắn đặc trưng cho mức quán tính của vật trong chuyển động quay. 
B. Momen quán tính của vật rắn luôn luôn dương. 
C. Momen quán tính của vật rắn có thể dương, có thể âm tùy thuộc vào chiều quay của vật. 
D. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay. 

7. Động năng của vật rắn quay được quanh một trục cố định được xác định bằng công thức: 

A. Wđ= 2I
2

1
.  B. Wđ=

2I
2

1
 .  C. Wđ= 2I2 .  D. Wđ=

2I2  . 

8. Xét một vật rắn  quay quanh một trục cố định, tính chất nào sau đây sai? 
A. Trong cùng một thời gian, các điểm của vật rắn quay được những góc bằng nhau. 
B. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng vận tốc dài. 
C. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng vận tốc góc. 
D. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng gia tốc góc. 
 

9. Xét vật rắn quay quanh một trục cố định. Khi hợp lực tác dụng vào vật rắn có momen triệt tiêu thì vật rắn có 
chuyển động 
A. đứng yên hoặc quay đều.  B. quay nhanh dần đều. 
C. quay chậm dần đều.   D. quay với tính chất khác. 

10. Khối tâm của hệ chất điểm không phụ thuộc vào 
A. gia tốc trọng trường nơi đặt hệ chất điểm. 
B. khối lượng của mỗi chất điểm. 
C. sự phân bố của các chất điểm. 
D. khoảng cách giữa các chất điểm. 

11. Một vật rắn quay quanh một trục cố định với gia tốc góc không đổi. Khi đó vật rắn đang quay 
A. đều. B. Nhanh dần đều.  C. chậm dần đều. D. biến đổi đều. 

12. Một vật rắn quay quanh một trục cố định với vận tốc góc không đổi. Khi đó vật rắn đang quay 
A. đều. B. Nhanh dần đều.  C. chậm dần đều. D. biến đổi đều. 

13. Chọn phát biểu sai về ngẫu lực 
A. Ngẫu lực là hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật. 
B. Ngẫu lực tương đương với tổng các lực của ngẫu lực. 
C. Không thể thay thế ngẫu lực bằng một lực duy nhất. 
D. Ngẫu lực có tác dụng làm quay vật. 

14. Trong chuyển động quay có vận tốc  và gia tốc , chuyển động quay nào sau đây là nhanh dần? 
A.  = 3 rad/s và  =0.   B.  = 3 rad/s và  = - 0,5 rad/s2. 
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C.  = -3 rad/s và  =  0,5 rad/s2.  D.  = -3 rad/s và  = - 0,5 rad/s2. 
15. Một bánh xe quanh đều xung quanh một trục cố định với tần số 3600 vòng/phút. Tốc độ góc của bánh xe  này là 

A. 120 rad/s. B. 160 rad/s. C. 180 rad/s. D. 240 rad/s. 
16. Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên, sau 5s nó đạt vận tốc góc 25 rad/s. Gia tốc góc của bánh 

xe là 
A. 2,5 rad/s2.  B. 5 rad/s2.  C. 75 rad/s2. D. 2 rad/s2. 

17. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Momen quán tính của vật rắn đối với trục quay lớn thì sức ì của vật trong chuyển động quay quanh trục đó lớn. 
B. Momen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay và sự phân bố khối lượng đối với trục quay. 
C. Momen lực tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay của vật. 
D. Momen lực dương tác dụng vào vật rắn làm cho vật quay nhanh dần. 

18. Các ngôi sao được sinh ra từ các khối khí lớn quay chậm và co dần thể tích lại do tác dụng của lực hấp dẫn. Vận 
tốc góc quay của các sao 
A. Không đổi. B. tăng lên.  C. giảm đi.  D. bằng không. 

19. Hai dĩa mỏng nằm ngang có cùng trục quay thẳng đứng đi qua tâm của chúng. Dĩa 1 có momen quán tính I1 đang 
quay với tốc độ 0, dĩa 2 có momen quán tính I2 và ban đầu đang đứng yên. Thả nhẹ dĩa 2 xuống dĩa 1, sau một 
khoảng thời gian ngắn hai dĩa cùng quay với tốc độ góc  
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HD: Ad định luật bảo toàn momen động lượng: I10 + 0= (I1+I2); 0
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20. Momen lực có độ lớn 10Nm tác dụng vào một bánh xe có momen quán tính đối với trục bánh xe là 2kgm2. Nếu 
bánh xe quanh nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ thì gia tốc góc của bánh xe là 
A. 5 rad/s2.  B. 20 rad/s2.  C. 10 rad/s2.  D. 40 rad/s2. 

21. Phát biểu nào sau  đây là đúng? 
A. Ngẫu lực là hệ hai lực đồng phẳng có cùng độ lớn, cùng tác dụng vào vật. 
B. Ngẫu lực là hệ hai lực cùng chiều, cùng độ lớn, cùng tác dụng vào vật. 
C. Ngẫu lực là hệ hai lực ngược chiều có độ lớn bằng nhau, cùng tác dụng vào vật. 
D. Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, khác giá, cùng độ lớn. 

22. Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Để cho một chiếc ghế đứng cân bằng trên một chân thì trọng tâm của ghế phải nằm trên đường thẳng đứng đi 
qua điểm tiếp xúc. 
B. Để cho một chiếc ghế đứng cân bằng trên một chân thì trọng tâm của ghế phải nằm ở vị trí thấp nhất. 
C. Để cho một chiếc ghế đứng cân bằng trên một chân thì trọng tâm của ghế phải nằm ở vị trí cao nhất. 
D. Để cho một chiếc ghế đứng cân bằng trên một chân thì trọng tâm của ghế phải nằm tại điểm tiếp xúc. 

23. Ban đầu một vận động viên trượt băng nghệ thuật hai tay dang rộng đang thực hiện động tác quay quanh một trục 
thẳng đứng đi qua trọng tâm của người đó. Bỏ qua mọi ma sát ảnh hưởng đến sự quay. Sau đó vận động viên kép 
tay lại thì chuyển động quay sẽ 
A. không thay đổi.   B. quay chậm lại. 
C. quay nhanh hơn.   D. dừng lại ngay. 

24. Một thanh đồng chất OA, khối lượng M, chiều dài L, có thể quay quanh một trục qua O và vuông góc với thanh. 
Người ta gắn vào đầu A của thanh một chất điểm m =2M thì momen quán tính của hệ đối với trục quay O là 

A. 2ML
4

1
I  .  B. 2ML

2

3
I  .  C. 2ML

3

4
I  .  D. 2ML
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13
I  . 

25. Phương trình nào dưới đây diễn tả mối liên hệ giữa vận tốc góc  và thời gian t trong chuyển động quay nhanh dần 
đều của một vật rắn quanh một trục cố định? 
A. = 4 + 3t (rad/s).  B. = 4 – 2t (rad/s). 
C. = – 2t + 2t2 (rad/s). D. = – 2t – 2t2 (rad/s). 

26. Một vật rắn chuyển động quay quanh một trục cố định đi qua vật thì chuyển động quay là 
A. nhanh dần khi vận tốc góc và gia tốc góc đều âm. 
B. nhanh dần khi gia tốc góc là dương. 
C. chậm dần đều nếu truyền cho vật gia tốc góc âm. 
D. chậm dần khi vận tốc góc và gia tốc góc đều âm. 

27. Ở máy bay lên thẳng trong không khí, ngoài cánh quạt lớn quay trong mặt phẳng nằm ngang, còn có một cánh quạt 
nhỏ ở phía đuôi. Cánh quạt nhỏ có tác dụng 
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A. làm tăng vận tốc máy bay.  B. giảm sức cản không khí. 
C. giữ cho thân máy bay không quay. D. tạo lực nâng ở đuôi. 

28. Nếu tổng các vectơ ngoại lực tác dụng lên một vật rắn bằng không thì 
A. tổng đại số các momen lực đối với một trục quay bất kì cũng bằng không. 
B. momen động lượng của vật đối với một trục quay bất kì bằng không. 
C. momen động lượng của vật đối với một trục quay bất kì không đổi. 
D. vận tốc của khối tâm không đổi cả về hướng và độ lớn. 

29. Một vành tròn đồng chất có khối lượng m bán kính R, lăn không trượt trên dốc chính của mặt phẳng nghiêng. Khi 
khối tâm của vành có vận tốc v thì động năng toàn phần của vành là 

A. Wđ = mv2.  B. Wđ = 2mv
2

1
. C. Wđ = 2mv

4

3
. D. Wđ = 2mv

3

2
 

30. Một vật quay đều từ trạng thái nghỉ, sau 30s đạt đến tốc độ góc 100vòng/phút. Tính góc quay trong thời gian đó? 

HD:  = t   = s/rad
930.60

2.100

t








; =t2= 50 rad. 

31. Một bánh đà đang quay với vận tốc góc 2000 vòng/phút thì bắt đầu quay chậm dần đều, sau 3 phút nó dừng lại. 
Tính gia tốc góc và số vòng quay trong thời gian đó? 
HD: Ad: =0 + t, 0 = 2000.2/60 + .180   = - 0,37 rad/s2. 
 Góc quay: =0+2000.2.180/60 – 0,5.0,37.1802= 6000 
 Số vòng quay: n = 3000 vòng. 

32. Hai đĩa đặc đồng chất, cùng bán kính R, khối lượng m1 và m2 đang quay đồng trục với vận tốc góc 1 và 2. Đĩa 
m1 rơi dọc theo trục dính vào dĩa m2. Hệ quay với tốc độ góc . Xác định  nếu: 
a. Ban đầu hai dĩa quay cùng chiều. 
b. Ban đầu hai dĩa quay ngược chiều. 
HD: a. Hai dĩa quay cùng chiều: 

 Ad định luật bảo toàn momen động lượng: I11 + I22 = (I1+I2); 
21
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 . 

b. Hai dĩa quay ngược chiều: 

Ad định luật bảo toàn momen động lượng: I11 - I22 = (I1+I2); 
21
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33. Một bánh xe bắt đầu quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 4 giây quay được 10 vòng. 
a. Tính gia tốc góc và vận tốc trung bình của bánh xe. 
b. Tính vận tốc góc của bánh xe ở thời điểm t=2giây? 

HD:  = 0,5.t2   = 





5,2
16

2.10.2

t

2
2

rad/s2; tb = /t = 2,5 vòng/s=5 rad/s. 

b. Vận tốc góc  = t = 2,5.2 = 5 rad/s. 
34. Một bức tranh nặng 2kg chiều cao 70cm, rộng 50cm treo nghiêng 300 so với tường, bên dưới tựa vào một điểm cố 

định, đầu trên được giữ nhờ sợi dây không dãn và vuông góc với tranh. Tính lực căng của dây. 

HD: Điều kiện cân bằng: MT = MP N5P25,0T30sin
2

h
.Ph.T 0   

35. Xác định trọng tâm của các vật phẳng đồng chất, khối lượng m của các vật sau: 
a. Hình vuông cạnh a bị khuyết ở góc một phần có dạng hình vuông cạnh a/2 
b. Hình tròn bán kính R bị khuyết ở giữa một phần có dạng hình tròn bán kính R/2 và có khoảng cách hai tâm là 
R/2 

36. Đặt 4 chất điểm khối lượng m, 2m, 3m, 4m lần lượt tại 4 điểm A, B, C, D nằm trên cùng một đường thẳng. Khối 
tâm của hệ cách A một đoạn bao nhiêu? 
a. Cho biết A, B, C, D trên cùng một đường thẳng, hai điểm liên tiếp cách nhau một đoạn a. 
b. Cho biết A, B, C, D là bốn đỉnh của hình vuông cạnh a. 
c. Cho biết A, B, C, D là bốn đỉnh của hình chữ nhật cạnh a và 2a. 
HD: a. Chọn trục ox trùng thanh, gốc O trùng A 

Tọa độ khối tâm: a2
m10

m4.a3m3.a2m2.a0.m
xG 


 : trùng điểm C. 

b. Chọn hệ trục xoy, hai trục trùng với hai cạnh AB và AD, gốc O trùng A. 
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a7,0
m10

m4.am3.am2.0m.0
xG 


 ; a5,0

m10

m4.0m3.am2.am.0
yG 


  

Tọa độ khối tâm G(0,7a;0,5a) 

37. Tính momen quán tính của quả cầu đặc đồng chất, khối lượng m=5kg, bán kính R=10cm 
a. Đối với trục quay là trục đi qua khối tâm và vuông góc với thanh. 
b. Đối với trục quay là đường thẳng cách tâm R/2. 

HD: a. I = 02,0MR
5

2 2  kgm2. 

b. Định lý về trục song song: I=IG+md2=  0125,002,0
4

R
MMR

5

2 2
2  =0,0325kgm2. 

38. Tính momen quán tính của thanh đồng chất, khối lượng 2kg, chiều dài 1,5m 
a. Đối với trục quay là trục đi qua khối tâm và vuông góc với thanh. 
b. Đối với trục quay là đường vuông góc với thanh và cách khối tâm l/4. 

HD: I = 375,0Ml
12

1 2  kgm2. 

b. I = 65625,028125,0375,0
16

l
MMl

12

1 2
2  kgm2. 

 
39. Tính momen lực cần thiết để tăng tốc cho một bánh đà khối lượng 30kg bán kính 30cm trong 40s đạt tốc độ góc 

90vòng/phút. Tính động năng của bánh đà tại thời điểm đó. 
HD: M=I; với I = 0,5MR2=0,5.30.0,32=1,35 kgm2. 

 





 075,0
40.60

2.90

t
rad/s2. Vậy M = 1,35.0,08=0,318 Nm. 

 Động năng: Wđ = 0,5 I2= 0,5.1,35.(90.2.3,14/60)2= 60,75J  
40. Momen lực 100Nm tác dụng lên một bánh xe có khối lượng 5kg bán kính 20cm. Bánh xe quay từ nghỉ, tính động 

năng của bánh xe khi quay được 15s. 

HD: M =I; với I = 0,5MR2 = 0,5.5.0,42= 0,4 kgm2. 250
4,0

100

I

M
  rad/s2. 

 kJ562515250.4,0tIIW 22222
đ   

41. Bánh đà có momen quán tính 1kgm2 đang quay biến đổi đều quanh một trục cố định, trong 10s momen động lượng 
tăng từ 1kgm2/s đến 5kgm2/s. Hãy xác định 
a. Momen lực trung bình tác dụng vào bánh đà và góc quay của bánh đà trong thời gian đó. 
b. Công đã cung cấp cho bánh đà và công suất trung bình của bánh đà. 

HD: 4,0
10

4

t

L
MtML 




 Nm. 

L1=I1  1= 1rad/s; L2=I2  2= 5rad/s.  

2=1+t 4,0
t

12 


 rad/s2. 

=1.10+0,4.102=50 rad. 
b. Công bằng độ biến thiên động năng: A=0,5.1(52-12)=12J 
Công suất trung bình: P=A/t = 1,2w. 

42. Thanh AB dài l quay quanh một trục thẳng đứng đi qua A với vận tốc góc không đổi , chính giữa thanh có viên 
bi khối lượng m. Bỏ qua mọi ma sát, xác định vận tốc góc của hệ khi m trượt đến đầu B trong các trường hợp 
a. Bỏ qua khối lượng thanh AB. 
b. Khối lượng của thanh bằng M. 
HD: a. Momen quán tính của thanh AB khi vật m ở giữa thanh: I= ml2/4 
 Khi vật m trượt đến đầu B của thanh : I’=ml2 
AD: I=I’’ suy ra ’=I/I’=0,25. Thanh quay chậm hơn 4 lần. 

b. Khối lượng thanh là M: I= 
4

ml
Ml

3

1 2
2   
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Khi vật m trượt đến đầu B: I’= 22 mlMl
3

1
  

AD: I=I’’ suy ra ’=I/I’= 




m12M4

m3M4
 

43. Hai vật có khối lượng m1=5kg và m2=15kg được treo vào hai đầu của một sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn. Sợi dây 
được vắt qua một ròng rọc có khối lượng 2kg, bán kính r=8cm, dây không trượt trên ròng rọc. Hệ bắt đầu chuyển 
động từ trạng thái nghỉ. Tính: 
a. Gia tốc của mỗi vật. 
b. lực căng của mỗi nhánh dây. 
c. Góc quay của ròng rọc khi hệ chuyển động được 4s. 
HD: Xét hai vật, ta có: m2g – T2 = m2a (a); T1 – m1g = m1a  (b). 

Xét ròng rọc: (T2 – T1)R = I  (c)với  
R

a t . 2
1Rm

2

1
I   

Thế a, b vào c ta được: 

m2g – m2a – m1 a – m1g = am5,0
R

Ia
12

  

 suy ra 225,0
100

5,2155

g)mm(

m5,0mm
a

12

121 






  m/s2. 

b. Lực căng của mỗi nhánh dây:  T1 = m1(a+g)=5.1,225 = 6,125N 
     T2 = m2 (g – a) = 15.9,775= 146,625N. 

44. Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng ¾ chiều dài của kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số tốc 
độ góc của đầu kim phút và đầu kim giờ là 
A. 12.  B. 1/12.  C. 24.  D. 1/24. 

45. Một bánh xe có đường kính 4m quay với gia tốc góc không đổi 4 rad/s2. t0= 0 là lúc bánh xe bắt đầu quay. Tại thời 
điểm t = 2s vận tốc góc của bánh xe là 
A. 4 rad/s.  B. 8 rad/s.  C. 9,6 rad/s.  D. 16 rad/s. 
HD:  =0 +t = t = 4.2 = 8 rad/s. 

46. Một bánh xe đang quay với vận tốc góc 36 rad/s thì bị hãm lại với một gia tốc góc không đổi có độ lớn 3 rad/s2. 
Thời gian từ lúc hãm đến lúc bánh xe dừng hẳn là 
A. 4s.  B. 6s.  C. 10s.  D. 12s. 

HD: AD  =0 +t 12
3

t 0 



 . 

47. Một bánh xe quay nhanh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Gia tốc của bánh 
xe là 
A. 2 rad/s2.  B. 3 rad/s2.  C. 4 rad/s2.  D. 5 rad/s2. 

HD:  =0 +t 





 2
4

412

t
0  rad/s2. 

48. Một bánh xe có đường kính 50 cm quay nhanh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 
vòng/phút. Gia tốc hướng tâm của điểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc được 2s là 
A. 157,8 m/s2. B. 162,7 m/s2. C. 183,6 m/s2. D. 196,5 m/s2. 

HD: aht = R2;  =0 +t 





 2
4

412

t
0  rad/s2. 

 Vận tốc góc của điểm M sau 2 s: =4 + 2.2 = 8 rad/s. 
 aht= 0,25.(8)2 = 157,8 m/s2. 

49. Một bánh xe quay nhanh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Vận tốc góc của 
điểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc được 2s là 
A. 8 rad/s.  B. 10 rad/s.  C. 12 rad/s.  D. 14 rad/s. 

HD:  =0 +t 





 2
4

412

t
0  rad/s2. 

 Vận tốc góc của điểm M sau 2 s: =4 + 2.2 = 8 rad/s. 
50. Một đĩa mỏng phẳng, đồng chất có thể quay được xung quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng 

đĩa. Tác dụng vào đĩa một momen lực 960 Nm không đổi, đĩa chuyển động quay quanh trục với gia tốc góc 3 

P2 P1 
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rad/s2. Momen quán tính của đĩa đối với trục quay đó là 
A. I = 160 kgm2. B. I = 180 kgm2. C. I = 240 kgm2. D. I = 320 kgm2. 

HD: M = I 320
3

960M
I 


  kgm2. 

51. Một ròng rọc có bán kính 10cm, có momen quán tính đối với trục là I = 10-2 kgm2. Ban đầu ròng rọc đang đứng 
yên, tác dụng vào ròng rọc một lực không đổi F =2N tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Sau khi vật chịu tác dụng 
lực được 3s thì vận tốc của nó là 
A. 60 rad/s.  B. 40 rad/s.  C. 30 rad/s.  D. 20 rad/s. 

HD: AD  =0 +t = t = 60
10

3.1,0.2

I

Frt

I

Mt
2




rad/s. 

52. Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Khi một vật rắn chuyển động tịnh tiến thì momen động lượng của nó đối với một trục quay bất kì không đổi. 
B. Momen quán tính của vật đối với một trục quay là lớn thì momen động lượng của nó đối với trục quay đó cũng 
lớn. 
C. Đối với một trục quay nhất định nếu momen động lượng của vật tăng 4 lần thì momen quán tính của nó cũng 
tăng 4 lần. 
D. Momen động lượng của một vật bằng không khi hợp lực tác dụng lên vật bằng không. 
HD: AD định luật bảo toàn momen động lượng: Khi vật chuyển động tịnh tiến thẳng tức là không quay thì momen 
lực đối với một trục quay bất kì có giá trị bằng không, do đó momen động lượng được bảo toàn. 

53. Một thanh nhẹ dài 1m quay đều trong mặt phẳng nằm ngang xung quanh trục thẳng đứng đi qua trung điểm của 
thanh. Hai đầu thanh có hai chất điểm có khối lượng 2kg và 3kg. Vận tốc của mỗi chất điểm là 5m/s. Momen động 
lượng của thanh là 
A. L = 7,5 kgm2/s.  B. L = 10,0 kgm2/s. 
C. L = 12,5 kgm2/s.  C. L = 15,0 kgm2/s. 

HD: I = (m1+m2)R
2; 

R

v
 . Mômen động lượng của thanh: L=I 

 L = (m1+m2).R.v = 12,5 kgm2/s 
54. Một dĩa mài có momen quán tính đối với trục quay của nó là 12kgm2. Đĩa chịu một momen lực không đổi 16Nm, 

sau 33s kể từ lúc khởi động vận tốc góc của dĩa là 
A. 20 rad/s.  36 rad/s.  C. 44 rad/s.  D. 52 rad/s. 

HD: AD  =0 +t = t = 44
12

33.16

I

Mt
 rad/s. 

55. Một dĩa có thể quay xung quanh trục đối xứng đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng dĩa. Dĩa chịu tác dụng của 
một momen lực không đổi M=3Nm. Sau 2s kể từ lúc dĩa bắt đầu quay vận tốc góc của dĩa là 24 rad/s. Momen 
quán tính của dĩa là 
A. I=3,6 kgm2. B. I=0,25 kgm2. C. I=7,5 kgm2. D. I=1,85 kgm2. 

HD: M = I 



M

I , mặt khác: =0+t=t 12
t




 , do đó 25,0
12

3
I  kgm2. 

56. Có ba chất điểm có khối lượng 5kg, 4kg, 3kg đặt trong hệ tọa độ xOy. Vật 5kg có tọa độ (0,0), vật 4kg có tọa độ 
(3,0), vật 3kg có tọa độ (0,4). Khối tâm của hệ chất điểm có tọa độ là 
A. (1,2).  B. (2,1).  C. (0,3).  D. (1,1). 

HD: AD 1
345

0.33.40.5

m

xm
x

i

ii
G 









; 1
345

4.30.40.5

m

ym
y

i

ii
G 









 

Vậy tọa độ của khối tâm G là (1,1) 
57. Có 4 chất điểm nằm dọc theo trục Ox. Chất điểm 1 có khối lượng 2kg ở tọa độ -2m, chất điểm 2 có khối lượng 4kg 

ở gốc tọa độ, chất điểm 3 có khối lượng 3kg ở tọa độ -6m, chất điểm 4 có khối lượng 3kg ở tọa độ 4m. Khối tâm 
của hệ nằm ở tọa độ là 
A. -0,83m.  B. -0,72m.  C. 0,83m.  D. 0,72m. 

HD: AD m83,0
12

m10

3342

)m4.(3)m6.(30.4)m2.(2

m

xm
x

i

ii
G 












 

58. Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay cố định là 12kgm2 quay đều với tốc độ 30 vòng/phút. Động 
năng của bánh xe là 
A. 360,0J. B. 236,8J.  C. 180,0J D. 59,2J. 
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HD: Động năng J2,59.12.
2

1
I

2

1
W 22

đ   

59. Một thanh có khối lượng không đáng kể dài 1m có 100 vạch chia. Treo thanh bằng một sợi dây ở vạch thứ 50, trên 
thanh có treo 3 vạch. Vật 1 nặng 300g ở vạch số 10, vật 2 nặng 200g ở vạch 60, vật 3 nặng 400g treo ở vị trí sao 
cho thanh cân bằng nằm ngang. Cho g =9,8m/s2. Lực căng của sợi dây treo thanh là 
A. 8,82 N.  B. 3,92N.  C. 2,70N.  D. 1,96N. 
HD: gọi x là khoảng cách từ điểm treo vật thứ 3 đến trục quay. Để thanh cân bằng: 
P10,4 = P2.0,1+ P3x, suy ra: x =(1,176 – 0,196)/3,92 = 0,25 m. 
Lực căng dây bằng T=P1+P2+P3= 8,82N. 

60. Một thanh OA đồng chất, tiết diện đều, có trọng lượng 50N. Thanh có thể quay tự do 
xung quanh một trục nằm ngang đi qua O gắn vào tường thẳng đứng. Buộc vào đầu A 
của thanh một sợi dây, đầu kia của dây gắn cố định vào tường. Cả thanh và dây đều 
hợp với tường một góc =600. Lực căng của sợi dây là 
A.10N. B. 25N.  C. 45N. D. 60N. 
HD: T.lsin=P.0,5lsin , suy ra T =0,5P = 25N. 

61. Một em học sinh có khối lượng 36kg đu minh trên một chiếc xà đơn. Lấy g =10m/s2. Nếu hai tay dang ra làm với 
đường thẳng đứng một góc = 300 thì lực mà mỗi tay tác dụng lên xà là bao nhiêu? 
A. 124,3N.  B. 190,4N.  C. 207,8N.  D. 245,6N. 
HD. Khi hai tay không song song, lực tác dụng lên mỗi tay bằng nhau, áp dụng quy tắc hợp lực đồng quy ta được F 
= P/2.cos300 = 207,8N. 

62. Một đĩa tròn đồng chất khối lượng 2kg, bán kính 0,5m, có thể quay quanh một trục qua tâm và vuông góc với đĩa. 
Ban đầu đĩa đang đứng yên thì chịu tác dụng của một lực 4N tiếp xúc với vành ngoài. Bỏ qua mọi ma sát. Sau 3s, 
đĩa quay được một góc là 
A. 12 rad.  B. 18 rad.  C. 24 rad.  D. 36 rad. 

HD: M=F.d = I 4
5,0.2

4

MR

FR
2

  rad/s. =t2=4.9 =36 rad. 

63. Một thanh tiết diện đều đồng chất, chiều dài L, có thể dao động với biên độ nhỏ quanh điểm O cách trọng tâm G 
của thanh một khoảng x. Chu kì dao động của thanh có giá trị nhỏ nhất khi x có giá trị bằng 

A. 
12

L
. B. 

2

L
.  C. 

2

L
.    D. 

4

L
. 

HD: Chu kì dao động của thanh: 
mdg

I
2T  . T nhỏ nhất khi I nhỏ nhất. 

I= IG+mx2 = 22 mxmL
12

1
 . Như vậy I nhỏ nhất khi x=

12

L
. 

64. Một chất điểm bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên một đường tròn bán kính R=10m, cứ sau 2giây tốc độ của 
chất điểm tăng đều thêm 1m/s. Tại thời điểm gia tốc tiếp tuyến bằng hai lần gia tốc hướng tâm, hãy xác định: 
a. Tốc độ của chất điểm và thời điểm. 
b. Quãng đường đi trong thời gian đó. 

HD: a. Gia tốc của chất điểm 2s/m5,0
2

1

t

v
a 




  

 at = 2aht 5,1v5v5
R

v
5,05aaaa 2

2

ht
2
ht

2
t  m/s 

 at = 2aht 0225,0
10

5,1

R

v

R

v
R

2

2

2

22

 rad/s2. 

 Ad:  = t suy ra s67,6
0225,0.10

5,1

R

v
t 







  

b. Quãng đường đi trong thời gian t: s=vt   
65. Một cơ cấu quay để kéo nước từ giếng lên gồm khúc gỗ hình trụ bán kính R1=8cm, khối lượng m1=10kg, tay quay 

có độ dài 20cm, độ lớn lực tác dụng vào tay quay là F. Thùng nước có khối lượng 10kg được kéo lên nhờ dây quấn 
quanh khúc gỗ. 
a. Cho F=40N, tính gia tốc của thùng nước. (g=10m/s2) 
b. Xác định F để thùng nước chuyển động đều. 

F 
T 

R1 
R2 

o 
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HD: MF = MT = I  F.(R2+R1) – T.R1 = I = I.
1

t

R

a
 (a) 

Với thùng nước: T – P = m2a. (b). 

Từ (a) và (b) với at = a ta có: F.(R2+R1) – P.R1= a(
1R

I
+ m2R1) 

    40.0,28 – 100.0,08=a( 08,0.10
08,0

08,0.10.5,0 2

 ) 

    3,2 = a.1,2 suy ra a = 2,67 m/s2 
b. Để thùng nước chuyển động đều: T = P; a =0. 
Từ (a) suy ra: F.0,28 = P.0,08 do đó F = 28,57 N. 

66. Momen lực có độ lớn 30Nm tác dụng vào một bánh xe có momen quán tính đối với trục bánh xe là 2kgm2. Nếu 
bánh xe quanh nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ thì động năng của bánh xe ở thời điểm t =10s là 
A. 13,8kJ.  B. 20,2kJ.  C. 22,5kJ.  D. 24,6kJ. 

HD: 15
2

30

I

M
IM   rad/s2 ;  = 0 + t = t = 150 rad/s. 

 Động năng: kJ5,22150.2.
2

1
I

2

1
W 22

đ  . 

67. Một thanh đồng chất dài L dựa vào một bức tường nhẵn thẳng đứng. Hệ số 
ma sát nghỉ giữa thanh và sàn là 0,4. Góc mà thanh hợp với sàn nhỏ nhất min 
để thanh không trượt là 
A. 21,80.  B. 38,70.   
C. 51,30.  D. 56,80.  
HD: Áp dụng điều kiện cân bằng thứ nhất, chiếu lên trục ox: N2 – Fms =0 (a) 
Chiếu lên trục oy: P – N1 =0  (b). 
Áp dụng điều kiện cân bằng thứ hai: N2lsin - P.0,5l.cos =0 (c) 
Từ a, b và c suy ra: tg = P/2Fms với FmsP : tgmin = 1/2= 1/0,8 do đó min= 38,70. 

68. Một thanh đồng chất dài L dựa vào một bức tường nhẵn thẳng đứng. Hệ số ma sát nghỉ giữa thanh và sàn là 0,4. 
Phản lực N của sàn lên thanh bằng 
A. trọng lượng của thanh. 
B. hai lần trọng lượng của thanh.  
C. một nửa trọng lượng của thanh. 
D. ba lần trọng lượng của thanh. 
HD: Áp dụng điều kiện cân bằng thứ nhất, chiếu lên trục ox: N2 – Fms =0 (a) 
Chiếu lên trục oy: P – N1 =0  (b). 
Áp dụng điều kiện cân bằng thứ hai: N2lsin - P.0,5l.cos =0 (c) 
Phản lực của sàn lên thanh: N1=P. 

69. Một thanh đồng chất tiết diện đều, trọng lượng P =100N, dài L = 2,4 m. Thanh được đỡ nằm ngang trên hai điểm 
tựa A và B . A nằm ở đầu bên trái, B cách đầu bên trái 1,6m. Áp lực của thanh lên đầu bên trái là 
A. 25N. B. 40N. C. 50N. D. 75N. 
HD: Chọn trục quay  là B, áp dụng điều kiện cân bằng, ta có: 
 P.(1,6-1,2)=N.1,6 suy ra: N = 25N. 

70. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình 
)tcos(Ax  . Vận tốc của vật có biểu thức là: 

A. )tsin(Av  .  B. )tsin(Av  . 

C. )tsin(Av  .  D. )tcos(Av  . 

71. Ở nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có dây treo dài l dao động điều hòa với tần số góc là 

A. 
g

l
 .  B. 

l

g
2 . C. 

l

g

2

1


 .  D. 

l

g
 . 

72. Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần? 
A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. 
B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh. 
C. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian. 

A B 
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D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa. 
73. Khi xảy ra cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động 

A. mà không chịu tác dụng của ngoại lực. 
B. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. 
C. với tần số bằng tần số dao động riêng. 
D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. 

74. Tần số dao động điều hòa của con lắc đơn phụ thuộc vào 
A. khối lượng của con lắc. 
B. năng lượng kích thích dao động. 
C. chiều dài của con lắc. 
D. biên độ dao động. 

75. Dao động cưỡng bức có 
A. chu kì dao động bằng chu kì biến thiên của ngoại lực. 
B. tần số dao động không phụ thuộc vào tần số của ngoại lực. 
C. biên độ dao động chỉ phụ thuộc tần số ngoại lực. 
D. năng lượng dao động không phụ thuộc ngoại lực. 

76. Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi 
A. li độ bằng không.   B. pha dao động cực đại. 
C. gia tốc có độ lớn cực đại. D. li độ có độ lớn cực đại. 

77. Một vật dao động điều hòa, công thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x, vận tốc v và tần số góc  là: 

A. 
2

2
22 v

xA


 .  B. 



v

xA 22 . 

C. 
2

2
22 v

xA


 .  D. 



v

xA 22 . 

78. Dao động tắt dần có 
A. lực tác dụng lên vật giảm dần theo thời gian. 
B. chu kì dao động giảm dần theo thời gian. 
C. tần số dao động giảm dần theo thời gian. 
D. cơ năng giảm dần theo thời gian. 

79. Một vật đang dao động tự do thì bắt đầu chịu tác dụng của một lực cản có độ lớn không đổi. Vật sẽ 
A. thực hiện dao động cưỡng bức. 
B. chuyển sang thực hiện một dao động điều hòa với chu kì mới. 
C. dao động ở trạng thái cộng hưởng. 
D. bắt đầu dao động với biên độ giảm dần. 

80. Trong dao động điều hòa, gia tốc của vật 
A. tăng khi vận tốc của vật tăng. 
B. Giảm khi vận tốc của vật tăng. 
C. không thay đổi. 
D. tăng hay giảm tuỳ thuộc vào vận tốc ban đầu của vật lớn hay nhỏ. 

81. Tần số dao động của con lắc đơn là 

A. 
l

g
2f  .  B. 

g

l

2

1
f


 . C. 

l

g

2

1
f


 . D. 

k

g

2

1
f


 . 

82. Dao động tắt dần là 
A. dao động của một vật có li độ phụ thuộc vào thời gian theo dạng sin. 
B. dao động của hệ chỉ chịu ảnh hưởng của nội lực. 
C. dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. 
D. dao động có chu kì luôn luôn không đổi. 

83. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động: )tcos(Ax 111  và 

)tcos(Ax 222  . Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định bởi biểu thức nào sau đây? 

A. 
2211

2211

cosAcosA

sinAsinA
tg




 .  B. 

2211

2211

cosAcosA

sinAsinA
tg




 . 

C. 
2211

2211

sinAsinA

cosAcosA
tg




 .  D. 

2211

2211

sinAsinA

cosAcosA
tg




 . 
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84. Dao động tự do là 
A. dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. 
B. dao động có biên độ phụ thuộc vào quan hệ giữa tần số dao động riêng của hệ và tần số của ngoại lực. 
C. dao động mà chu kì dao động của hệ chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài. 
D. dao động mà tần số của hệ phụ thuộc vào ma sát môi trường. 

85. Nếu hai dao động điều hòa  cùng phương cùng tần số, ngược pha thì li độ của chúng 
A. luôn luôn cùng dấu. 
B. trái dấu khi biên độ bằng nhau, cùng dấu khi biên độ khác nhau. 
C. đối nhau nếu hai dao động cùng biên độ. 
D. bằng nhau nếu hai dao động cùng biên độ. 

86. Hai dao động là ngược pha khi: 
A. 2 - 1 = 2n.   B. 2 - 1 = n. 
C. 2 - 1 = (2n+1).  D. 2 - 1 = (2n+1)/2. 

87. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình 
)tcos(Ax  . Động năng của vật tại thời điểm t là: 

A. tsinmAW 222
đ  .  B. tsinmA2W 222

đ  . 

C. tsinmA
2

1
W 222

đ  .  D. tcosmA
2

1
W 222

đ  . 

88. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học? 
A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 
B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. 
C. Khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động thì xảy ra cộng hưởng. 
D. Dao động tắt dần có cơ năng không đổi theo thời gian. 

89. Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương Ox với phương trình x=5cos4t cm. Gia tốc của vật có giá trị lớn 
nhất là 
A. 20 cm/s2.  B. 80 cm/s2.  C. 100 cm/s2.  D. 40 cm/s2. 

90. Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x=10cos4t cm. Động năng của vật đó biến thiên với 
chu kì bằng 
A. 0,5s. B. 0,25s.  C. 1s.  D. 2s. 

91. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng  k dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 
lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ 
A. tăng 4 lần.  B. giảm 4 lần. C. tăng 2 lần.  D. giảm 2 lần. 

92. Một vật dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu t0=0 vật đang ở vị trí biên. Quãng 

đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = 
4

T
 là 

A. 
4

A
.  B. 

2

A
.  C. A .  D. 2A . 

93. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học 
A. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy. 
B. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hòa tác dụng lên hệ ấy. 
C. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học xảy ra hiện tượng cộng hưởng không phụ thuộc vào lực cản của 
môi trường. 
D. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hòa bằng tần số dao động riêng của hệ. 

94. Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài con lắc không đổi) thì tần số dao động 
điều hòa của nó sẽ 
A. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao. 
B. không đổi vì chu kì của dao động điều hòa không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường. 
C. tăng vì chu kì dao động điều hòa của nó giảm. 
D. tăng vì tần số dao động điều hòa tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường. 

95. Một con lắc đơn gồm sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể có chiều dài l và viên bi nhỏ khối lượng m. 
Kích thích cho con lắc dao động điều hòa ở nơi có trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của 
viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc  có biểu thức là 
A. mgl(1 – cos).  B. mgl(1+ cos). 
C. mgl(2 – 2cos).  C. mgl(1+ sin). 

96. Ở một thời điểm, vận tốc của vật dao động điều hòa bằng 50% vận tốc cực đại. Tỉ số giữa thế năng và động năng là 
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A. 1/3.  B. 3.  C. ½.  D. 2. 
 

97. Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình dao động  

)cm(t20sin1,2x1  ; )cm(t20cos8,2x1  . Dao động tổng hợp của hai dao động này có 

A. biên độ bằng 4,9 cm.   B. biên độ bằng 3,5 cm. 
C. tần số bằng 20 Hz.   D. tần số bằng 20Hz. 

98. Một con lắc lò xo có khối lượng vật nặng là m, dao động điều hòa với biên độ A, năng lượng dao động là E. Khi 
vật có li độ x=0,5A thì vận tốc của nó có giá trị 

A. 
m

E2
.  B. 

m2

E
.  C. 

m

E
.  D. 

m2

E3
. 

HD: khi x=0,5A thì Et=0,25E do đó Eđ=0,75E suy ra v=
m2

E3
 

99. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình )cm(t2cosAx  , t tính bằng giây. Vật qua VTCB lần 

thức nhất vào thời điểm. 
A. 0,125s.  B. 0,25s.  C. 0,5s.  D. 1s. 

100. Một con lắc lò xo có vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình dao động 
x=5sin(t+1) cm. Động năng của vật 
A. bảo toàn trong suốt quá trình dao động. 
B. tỉ lệ với tần số góc . 
C. biến đổi điều hòa với tần số góc . 
D. biến đổi tuần hoàn với tần số góc 2.  

101. Chọn phát biểu sai 
Trong dao động cưỡng bức của một hệ 
A. dao động riêng tắt dần do lực cản của môi trường. 
B. năng lượng dao động của hệ được bổ sung tuần hoàn nhờ ngoại lực. 
C. biên độ dao động chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực. 
D. tần số dao động của hệ bằng tần số của ngoại lực. 

102. Một con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới một lò xo đủ dài. Chu kì dao động điều hòa của con lắc là T. Chu kì dao 
động điều hòa của con lắc khi lò xo bị cắt bớt đi một nửa là T’ được xác định bằng biểu thức 

A. T’ = 0,5T.  B. T’=2T.  C. T’ =T 2 .  D. T’=
2

T
. 

103. Một con lắc đơn, dây có chiều dài l và không dãn, vật có khối lượng m dao động điều hòa với tần số f. Nếu khối 
lượng vật nặng là 2m thì tần số dao động của vật là 

A. 2f.  B. 2 f.  C. 
2

f
. D. f. 

104. Tìm ý sai khi nói về dao động của con lắc đơn. 
A. Với biên độ dao động bé và bỏ qua lực cản môi trường, con lắc đơn dao động điều hòa. 
B. Khi chuyển động về phía vị trí cân bằng, chuyển động là nhanh dần. 
C. Tại vị trí biên, thế năng bằng cơ năng. 
D. Khi qua VTCB, trọng lực bằng lực căng dây. 

105. Vật dao động điều hòa với chu kì 0,25 (s) và biên độ 2cm. Tại thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng vận tốc của vật 
bằng 
A. 8 cm/s.  B. 16 cm/s.  C. 32 cm/s.  D. 24 cm/s. 

106. Trong dao động điều hòa của một chất điểm với gốc tọa độ chọn ở vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn 
cực đại khi nó đang 
A. đi qua vị trí cân bằng.  B. ở vị trí mà gia tốc có độ lớn cực đại. 
C. ở vị trí biên.   D. ở vị trí có li độ bằng nửa biên độ. 

107. Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với tần số không đổi. Nếu giảm biên độ dao động của con lắc đi 3 lần thì 
cơ năng của nó giảm đi 

A. 3 lần.  B. 4,5 lần.  C. 9 lần.  D. 3 lần. 

108. Nếu một vật dao động điều hòa với tần số f thì động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số 
A. f.  B. 2f.  C. 0,5f.  D. 4f. 

109. Gia tốc trong dao động điều hòa 
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A. luôn luôn không đổi. 
B. biến đổi theo hàm sin theo thời gian với chu kì T/2. 
C. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ. 
D. đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng. 

110. Một chất điểm m=0,1kg thực hiện dao động điều hòa với chu kì 2s. Năng lượng dao động là 10-3J, biên độ dao 
động, lực đàn hồi cực đại là: 
A. A=45cm; Fmax=0,054N.   B. A=54cm; Fmax=0,054N. 
C. A=4,5cm; Fmax=-1,045N.  D. 4,5cm; Fmax=4,5N. 

111. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc, khác pha là dao động điều hòa có 
đặc điểm nào sau đây? 
A. Tần số dao động tổng hợp khác tần số của các dao động thành phần. 
B. Pha ban đầu phụ thuộc vào pha ban đầu của hai dao động thành phần. 
C. Chu kì dao động bằng tổng các chu kì của hai dao động thành phần. 
D. Biên độ bằng tổng các biên độ của hai dao động thành phần. 

112. Một vật đang dao động điều hòa. Tại vị trí động năng bằng hai lần thế năng, gia tốc của vật có độ lớn nhỏ hơn gia 
tốc cực đại 

A. 2 lần.  B. 2 lần.  C. 3 lần.  D. 3 lần. 

113. Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ 
A. tại vị trí cân bằng lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc của hòn bi lớn nhất. 
B. tại vị trí cân bằng lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc của hòn bi nhỏ nhất. 
C. tại vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc của hòn bi lớn nhất. 
D. tại vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc của hòn bi nhỏ nhất. 
 

114. Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ vị trí có li độ góc 0. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì vận tốc 
của con lắc là 

A. )cos1(gl2v 0 .  B. )cos1(
l

g2
v 0 . 

C. )cos1(gl2v 0 .  D. )cos1(
l

g2
v 0 . 

115. Một vật dao động điều hòa, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10cm. Biên độ dao động của vật là 
A. 2,5 cm.  B. 5cm. C. 10cm.  D. Một kết quả khác. 

116. Một vật dao động điều hòa, có quãng đường đi được trong một chu kì là 16cm. Biên độ dao động của vật là 
A. 4cm.  B. 8cm. C. 16cm.  D. 2cm. 

117. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 4cm, chu kì 0,5s. Khối lượng quả nặng là 400g. Lấy 
2=10, g=10m/s2. Độ cứng của lò xo là 
A. 640 N/m.  B. 25 N/m.  C. 64 N/m.  D. 32 N/m. 

118. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 4cm, chu kì 0,5s. Khối lượng quả nặng là 400g. Lấy 
2=10, g=10m/s2. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng là 
A. 6,56 N.  B. 2,56 N.  C. 256 N.  D. 656 N. 

119. Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa với tần số 20Hz, biên độ 5 cm. 
a. Viết PT dao động của vật, chọn gốc thời gian là lúc chất điểm qua VTCB theo chiều dương. 
b. Tìm vận tốc cực đại của vật. 

HD: PT dao động tổng quát: )tcos(xx m  ; )tsin(xv m   

với xm=5cm, =2f=40 rad/s. 
Khi t=0, x=0 và v>0; suy ra: cos=0 và sin<0  =. 
Vậy )t40cos(5x   cm. |vmax| = xm= 2 m/s. 

120. Một chất điểm dao động điều hòa với quỹ đạo thẳng dài 10cm, khi qua trung điểm của quỹ đạo, chất điểm đạt vận 
tốc 157 cm/s. 
a. Hãy viết PT chuyển động của chất điểm. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm qua VTCB theo chiều âm. 
b. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi vật có li độ 2cm. 
c. Xác định vị trí của vật mà thế năng bằng động năng. 

HD: PT dao động tổng quát: )tcos(xx m  ; )tsin(xv m   

với xm=L/2=5cm, |vmax| = xm=157/5=31,4 rad/s = 10 rad/s. 
Khi t=0, x=0 và v<0; suy ra: cos=0 và sin>0  =0. 
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Vậy t10cos5x   cm.  

b. 2110xxv 22
m   cm/s. 

c. Eđ=Et do đó E=Eđ+Et=2Et hay 0,5k 2
mx =kx2 suy ra x = 

2

25

2

xm  cm 

121. Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc khi qua VTCB là +20 cm/s và có gia tốc tại biên độ âm là 4 m/s2. 
a. Xác định biên độ, chu kì và tần số dao động của chất điểm. 

b. Viết phương trình dao động nếu chọn gốc thời gian là lúc chất điểm qua vị trí có li độ 2

2

2
  cm theo chiều 

dương. 
HD: a. |vmax| = xm = 20 cm/s  (a); Tại biên âm: |a|=2xm = 4 m/s2  (b) 

Từ a và b suy ra: = 


2
2,0

4
 rad/s; chu kì: 1s; tần số 1 Hz; biên độ xm=10cm. 

b. PT dao động tổng quát: )tcos(xx m  ; )tsin(xv m   

Lúc t =0, x= 2

2

2
 cm và v>0 suy ra: cos=

2

2
  và sin<0. =

4

3
  

Vậy x = 10cos (2t 
4

3
 ) cm. 

122. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos10t (cm). Hãy xác định 
a. Giá trị cực đại của vận tốc và gia tốc. 

b. Giá trị của vận tốc và gia tốc ứng với pha của dao động là 
3

2
. 

HD: |vmax| = xm = 50 cm/s  (a); |amax|=2xm = 50 m/s2 
123. Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa đi được đoạn đường 16cm trong một chu kì T = 2s. 

a. Lập phương trình dao động của chất điểm. Gốc thời gian là lúc chất điểm ở vị trí biên dương. 
b. Xác định các thời điểm mà chất điểm có li độ +2cm. 
c. Tìm vận tốc trung bình khi vật đi từ vị trí biên âm đến vị trí biên dương. 
HD: xm = 4cm. = rad/s. Lúc t=0: x=xm, v=0 nên =0 do đó x=4cos4t cm. 
b. x=+2 thì cos4t=0,5 suy ra 4t=/3   k2, suy ra t=1/12 + k/2  (s). 
c. Vận tốc trung bình: vtb = 8cm/s. 

124. Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4cm. Giả sử ở một thời điểm nào đó vật ở vị trí có li độ 

cực đại thì cho đến lúc t = 
30


s sau đó vật đi được quãng đường dài 6cm. 

a. Tìm tần số góc và chu kì dao động. 
b. Tìm vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian di chuyển đó. 
HD: PT dao động: x=Acos(t+), lúc t=0 thì x=A suy ra =0. Vậy x=4cost. 

Lúc t=
30


s vật đi được 6cm, suy ra x=-2. Ta có -2=4cos

30


 

Suy ra 20
3

2
cos

2

1

30
cos 





 rad/s. Chu kì: T=

10


s. 

b. Vận tốc trung bình: vtb= s/t = 


180
 cm/s. 

125. Một con lắc lò xo gồm một lò xo treo thẳng đứng và một quả nặng có khối lượng 0,4kg. 
a. Biết vật dao động điều hòa với tần số 2Hz. Hãy tìm độ cứng của lò xo. 
b. Biết biên độ dao động là 4cm. Viết phương trình dao động nếu chọn gốc thời gian là lúc vật có gia tốc cực đại. 
c. Tìm giá trị cực đại của vận tốc và giá trị cực đại của lực hồi phục tác dụng vào quả nặng. 
HD: =4 rad/s. k=m2=0,4.160 =64 N/m.  
Fmax= kA=64.0,04 = 2,56N; vmax=16 cm/s 

126. Một hệ gồm quả cầu và một lò xo treo thẳng đứng được kích thích cho dao động điều hòa. Thời gian quả cầu đi hết 
đoạn đường 6cm từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất là 1,5s. Vật có khối lượng là 300g. 
a. Viết PT dao động của hệ với gốc thời gian là lúc quả cầu ở cách vị trí cân bằng 3cm. Chọn chiều dương hướng 
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xuống. 
b. Tính động năng và thế năng của hệ khi quả cầu ở cách vị trí cân bằng 2cm. 
c. Nếu treo thêm vào lò xo một quả cầu thứ hai thì chu kì dao động của hệ là 5s.Xác định chu kì dao động của hệ 
khi chỉ treo quả cầu thứ hai vào lò xo. 

HD: A = 3cm. T = 3s   = 
3

2
rad/s. PT dao động x=3cos

3

2
t. 

b. Eđ=E – Et =0,5m2(0,033 – 0,022)= 0,0003J. 
 

127. Khi một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng thì lò xo giãn ra một đoạn l0 
=25cm. Từ VTCB O kéo vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 20cm rồi buông nhẹ để vật dao động điều 
hòa. 
a. Viết PT dao động của vật khi chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Lấy g =10m/s2. 
b. Tính lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo. Biết vật có khối lượng 400 g. 
c. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo là bao nhiêu? Biết chiều dài tự nhiên của lò xo là 40cm. 

HD: a. 


 2
25,0

10

l

g

m

k
 rad/s. Lúc t=0, x=0 và v>0 (sin<0)  =

2


  

Vậy )
2

t2cos(20x


  cm. 

b. Lực Fmax= k( )Al  =m2( )Al  =0,4.40.0,45=7,2N 

    Lực Fmin= k( )Al  =m2( )Al  =0,4.40.0,05=0,8N . 

c. lmax= l0 +l0 + A = 85 cm. lmin = 45cm. 
128. Một con lắc lò xo gồm quả nặng có khối lượng 0,1 kg và lò xo độ cứng 40N/m treo thẳng đứng. Khối lượng của lò 

xo không đáng kể. Cho con lắc dao động với biên độ 3cm. Coi gia tốc trong trường g =10m/s2. 
a. Tính chu kì, tần số, năng lượng dao động. 
b. Tính lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình quả nặng dao động. 

HD: a. 



1

40

1,0
2

k

m
2T s; tần số: f= Hz;  

Năng lượng dao động: E=0,5kA2=0,5.40.0,032=0,018J. 

b. Fmax= k( )Al  =mg+kA=1+1,2=2,2N; Fmin= 0 

129. Một vật có khối lượng 400 g, được treo vào lò xo có độ cứng 40N/m. Kéo vật ra khỏi VTCB 10cm rồi buông nhẹ. 
a. Viết PT dao động, chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí 5cm và đang hướng về VTCB. 
b. Tìm lực cực đại tác dụng lên vật. 

HD: lúc t=0: x=5, v>0 suy ra =
3

2
 do đó: x=10cos(10t+

3

2
) cm. 

b. Fmax= k( )Al  =mg+kA=10+4=14N. 

130. Một vật có khối lượng 0,5kg được gắn vào lò xo không trọng lượng có độ cứng k=600 N/m dao động với biên độ 
0,1m. 
a. Tìm gia tốc của vật ở li độ x =5cm. 
b. Tìm năng lượng dao động của vật. 
c. Viết PT dao động của vật, chọn gốc thời gian lúc vật ở vị trí biên âm. 
HD: |a|=2x; E=0,5kA2. 

131. Khi gắn một vật có khối lượng m1=4kg vào lò xo có khối lượng không đáng kể, nó dao động với chu kì T1=1s. Khi 
gắn vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên nó dao động với chu kì T2=0,5s. Tìm khối lượng m2. 

HD: ??
m

m

T

T

k

m
2T;

k

m
2T

1

2

1

22
2

1
1   

132. 
Một vật dao động điều hòa theo phương trình cm)

6
t10cos(4x


  

a. Vào thời điểm t=1,25s, vật có vận tốc, gia tốc là bao nhiêu? 
b. Tìm vị trí mà thế năng bằng 3 lần động năng. 
HD: b. 0,5kA2= 0,67kx2 suy ra x. 

133. Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng )cm(t2cos8x   
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a. Sau khoảng thời gian s
3

8
 (tính từ thời điểm t=0) chất điểm ở vị trí có li độ bằng bao nhiêu? 

b. Tìm giá trị của vận tốc lúc t= s
3

8
 và giá trị lớn nhất của vận tốc. 

134. Một con lắc đơn có chiều dài dây 1m dao động với biên độ góc nhỏ có chu kì 2s. Cho =3,14, con lắc dao động tại 
nơi có gia tốc trọng trường là bao nhiêu? 

HD: ???
T

l4
g

g

l
2T

2

2




  

135. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình: 

)cm)(
3

t4cos(3x1


 ; )cm(t4cos3x2  . Tìm phương trình dao động tổng hợp. 

136. Một vật nặng treo vào đầu một lò xo làm cho lò xo dãn ra 0,8cm. Đầu kia treo vào một điểm cố định O. Hệ dao 
động điều hòa (tự do) theo phương thẳng đứng. Cho g=10m/s2. Tìm chu kì dao động của hệ. 

HD: ???
g

l
2

k

m
2T 


  

137. Một đầu của lò xo được treo vào điểm cố định ), đầu kia treo quả nặng m1 thì chu kì dao động là T1 =1,2s. Khi thay 
quả nặng m2 vào thì chu kì dao động bằng T2 =1,6s. Tìm chu kì dao động khi treo đồng thời m1 và m2 vào lò xo. 

HD: ??
m

m

T

T

k

m
2T;

k

m
2T

1

2

1

22
2

1
1   

138. Một con lắc đơn gồm một dây treo dài 1,2m, mang một vật nặng khối lượng m=0,2 kg, dao động ở nơi gia tốc 
trọng trường g=10m/s2. Tính chu kì dao động của con lắc khi biên độ nhỏ. 

HD: ??
g

l
2T  ; 

139. Một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 0,08 m/s. Nếu gia tốc cực đại của nó bằng 0,32 m/s2 thì chu kì 
và biên độ dao động của nó bằng bao nhiêu? 
HD: |amax| = 2A; |vmax| = A T  và A. 

140. Một vật có khối lượng 10g dao động điều hòa với tần số góc là 10 rad/s. Biết lực cực đại tác dụng lên vật là 0,5N. 
a. Tìm biên độ dao động của vật. 
b. Năng lượng dao động của vật là bao nhiêu? 
HD: F=kA=m2A; E =0,5kA2. 

141. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có gắn vật nặng 0,5kg, phương trình dao động của vật là 
)cm(tcos10x  . Lấy g=10m/s2. Lực tác dụng vào điểm treo tại thời điểm 0,5s là bao nhiêu? F=kx 

142. Một con lắc lò xo có độ cứng k=150N/m và có năng lượng dao động là 0,12J. 
a. Tìm biên độ dao động của vật. 
b. Tìm chu kì dao động của vật. 

HD: ???
k

E2
AkA

2

1
E 2  ; 

E2

mA
2

mA

E2

22
T

2

2








  

143. 
Một vật dao động điều hòa theo phương trình cm)

3
t3sin(4x


 . Cơ năng của vật là 7,2.10-3J. Khối lượng và li 

độ ban đầu của vật là bao nhiêu? 

HD: ???
A

E2
mAm

2

1
E

22

22 


  

144. Hai con lắc đơn có chiều dài hơn kém nhau 16cm, đặt ở cùng một nơi. Người ta thấy rằng trong cùng một thời 
gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 6 dao động. Chiều dài con lắc 
thứ hai là bao nhiêu? 

145. Hai con lắc đơn có chiều dài l1 và l2 có chu kì là 4s và 5s. Tìm chu kì của con lắc đơn có chiều dài bằng tổng chiều 
dài của hai con lắc. 

146. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình: 
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)cm(t20cos4x1  ; )cm)(
3

t4cos(34x2


 . Tìm phương trình dao động tổng hợp. 

147. Tìm chiều dài của con lắc có chu kì dao động là 1s dao động ở nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2. Nếu chiều 
dài con lắc tăng lên hai lần thì chu kì dao động của vật là bao nhiêu? 

HD: Áp dụng 
2

2

4

gT
l

g

l
2T


 ; Chu kì tăng 2  lần. 

148. Một lò xo dưới tác dụng của một lực kéo 1N thì bị dãn thêm 1cm. Treo vật có khối lượng 1kg vào một đầu lò xo 
còn đầu kia giữ cố định và để nó thực hiện dao động theo phương thẳng đứng. 
a. Tìm chu kì dao động của vật. 
b. Để chu kì dao động của vật là 1s thì khối lượng của vật thay đổi như thế nào? 

HD: Áp dụng: 
k

m
2T   với F=kl 100

01,0

1

l

F
k 


 N/m. 

149. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số 5Hz. Biên độ của hai dao động thành 

phần là 8cm và 8 3  cm, độ lệch pha giữa hai dao động thành phần là 
3


. Tìm vận tốc của vật khi li độ của vật là 

4cm. 

HD: Tìm biên độ dao động tổng hợp, Ad: |v| = 22 xA    
150. Một thước dài 50cm, nặng 200g. Khoan một lỗ tại vị trí 10cm và cho thước dao động quanh một trục đi qua lỗ nhỏ. 

Xác định chu kì dao động của thước. 

HD: Áp dụng: ???
15,0.10.2,0

15,0.2,0
12

5,0.2,0

2
mgd

mdI
2

mgd

I
2T

2
2

2
G0 





  

151. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hòa. Nếu khối lượng 
m =200g thì chu kì dao động của con lắc là 2s. Để chu kì dao động của con lắc là 1s thì khối lượng m bằng 
A. 200g.  B. 50g.  C. 100g.  D. 800g. 

152. Cho hai phương trình dao động cùng phương : )cm(tcos4x1  ; )cm)(tsin(4x1   

Phương trình dao động tổng hợp là 

A. )
4

tsin(24x1


  cm.   B. )tsin(24x1   cm. 

C. )
2

tsin(24x1


  cm.   D. )

4

3
tsin(24x1


  cm. 

153. Dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có biên độ của mỗi dao động thành 
phần khi hai dao động thành phần 
A. lệch pha /2.  B. ngược pha. 
C. lệch pha 2/3.  D. cùng pha. 

154. Một vật nặng 500g dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút vật thực hiện 540 
dao động. Cho 2=10. Cơ năng của vật là 
A. 2025J.  B. 0,9J.  C. 900J.  D. 2,025J. 

155. Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1kg và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 
100N/m, dao động điều hòa. Trong quá trình dao động, chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32 cm. Cơ năng 
của vật là 
A. 1,5J.  B. 0,36J.  C. 3J.   D. 0,18J. 

156. Một vật treo vào lò xo làm nó dãn ra 4cm. Cho g=10m/s2, 2=10. Chu kì dao động của vật là 
A. 4s.   B. 0,4s.  C. 0,04s.  D. 1,27s. 

157. Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì 
T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi 
đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng 

A. T 2 . B. 
2

T
. C. 

2

T
. D. 2T. 
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158. Sóng siêu âm  
A. truyền được trong chân không. 
B. không truyền được trong chân không. 
C. truyền trong không khí nhanh hơn trong nước. 
D. truyền trong nước nhanh hơn trong sắt. 

159. Một sóng cơ học có bước sóng  truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Biết MN=d. Độ lệch pha 
 của dao động tại hai điểm M và N là 

A. 
d


 .  B. 






d
.  C. 

d

2
 .  D. 






d2
. 

160. Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào nước thì 
A. bước sóng của nó không thay đổi. 
B. bước sóng của nó giảm. 
C. tần số của nó không thay đổi. 
D. chu kì của nó tăng. 

161. Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào 
A. tính chất của môi trường. 
B. kích thước của môi trường. 
C. biên độ của sóng. 
D. cường độ của sóng. 

162. Đơn vị nào dưới đây dùng để đo mức cường độ âm 
A. W/m2.  B. W/m.  C. dB.  D. Hz. 

163. Điều kiện để hai sóng có cùng phương dao động khi gặp nhau giao thoa được với nhau là 
A. cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. 
B. cùng biên độ, và hiệu số pha không đổi theo thời gian. 
C. cùng tần số và cùng pha. 
D. cùng tần số và hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. 

164. Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước nằm ngang của hai sóng cơ học được truyền đi từ hai nguồn A và B thì 
khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là 
A. /4.  B. /2.   C. bội số của /2. D. . 

165. Trong hiện tượng giao thoa gây bởi hai nguồn dao động đồng pha, những điểm dao động với biên độ cực tiểu 
(đứng yên) có hiệu đường đi bằng 
A. một số lẻ lần bước sóng.  B. một số nguyên lần nửa bước sóng. 
C. một số lẻ lần nửa bước sóng. D. một số nguyên lần bước sóng. 

166. Sóng ngang là sóng có phương dao động 
A. trùng với phương truyền sóng. 
B. nằm ngang. 
C. thẳng đứng. 
D. vuông góc với phương truyền sóng. 

167. Vận tốc âm thanh không phụ thuộc vào 
A. tính đàn hồi của môi trương. 
B. mật độ của môi trường. 
C. cường độ âm. 
D. nhiệt độ của môi trường. 

168. Có sóng dừng trên một sợi dây thì khoảng cách giữa hai bụng sóng gần nhau nhất bằng 
A. hai bước sóng.   B. một phần tư bước sóng. 
C. bước sóng.   D. nửa bước sóng. 

169. Bước sóng là 
A. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha. 
B. khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng. 
C. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động ngược pha. 
D. quãng đường sóng truyền được trong một đơn vị thời gian. 

170. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về bước sóng? 
A. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì dao động của sóng. 
B. Đối với một môi trường nhất định, bước sóng tỉ lệ nghịch với tần số của sóng. 
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C. Những điểm cách nhau một số nguyên lần bước sóng trên phương truyền sóng thì dao động cùng pha với nhau. 
D. A, B, C đều đúng. 

171. Vận tốc truyền sóng trong môi trường phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? 
A. Tần số của sóng.   B. Năng lượng của sóng. 
C. Bước sóng.   D. Bản chất của môi trường. 

172. Nguồn kết hợp là hai nguồn dao động 
A. cùng tần số.  B. cùng pha. 
C. cùng tần số, cùng pha hoặc độ lệch pha không đổi theo thời gian. 
D. cùng tần số, cùng pha và cùng biên độ dao động. 

173. Điều nào sau đây nói về sóng âm là không đúng? 
A. Sóng âm là sóng cơ học dọc truyền được trong mọi môi trường vật chất kể cả chân không. 
B. Sóng âm là sóng có tần số nằm trong khoảng từ 16Hz đến 20000Hz. 
C. Sóng âm không truyền được trong chânt không. 
D. Vận tốc truyền âm phụ thuộc nhiệt độ. 

174. Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm được hình thành dựa trên đặc tính vật lí của âm là 
A. biên độ. B. tần số. C. năng lượng âm.  D. biên độ và tần số. 

175. Độ cao của âm phụ thuộc vào 
A. biên độ. B. tần số.  C. năng lượng âm.  D. vận tốc truyền âm. 

176. Độ to của âm phụ thuộc vào 
A. tần số và biên độ âm.   B. tần số và mức cường độ âm. 
C. bước sóng và năng lượng âm.  D. vận tốc truyền âm. 

177. Hai âm có cùng độ cao thì chúng có 
A. cùng tần số.  B. cùng năng lượng. 
C. cùng biên độ.  D. cùng tần số và cùng biên độ. 

178. Điều nào sau đây nói về giao thoa sóng là đúng? 
A. Giao thoa sóng là sự tổng hợp các sóng khác nhau trong không gian. 
B. Điều kiện để có giao thoa là các sóng phải là sóng kết hợp nghĩa là chúng phải cùng tần số, cùng pha hoặc có 
hiệu số pha không đổi theo thời gian. 
C. Quỹ tích của những điểm dao động cùng pha là một hyperbol. 
D. Điều kiện để biên độ sóng cực đại là các sóng thành phần phải ngược pha. 

179. Điều nào sau đây nói về sóng dừng là không đúng? 
A. Sóng dừng là sóng có các bụng và các nút cố định trong không gian. 
B. Khoảng cách giữa hai bụng hoặc hai nút liên tiếp bằng bước sóng. 
C. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng /2. 
D. Trong hiện tượng sóng dừng, sóng tới và sóng phản xạ của nó thỏa mãn điều kiện nguồn kết hợp nên chúng 
giao thoa nhau. 

180. Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định thì tại B sóng 
tới và sóng phản xạ 
A. cùng pha.    B. ngược pha với nhau. 
C. vuông pha với nhau.  D. lệch pha với nhau là /4. 

181. Một sóng truyền trong môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25m. Tần số của sóng đó là 
A. 27,5 Hz.  B. 50 Hz.  C. 220 Hz.  D. 440 Hz. 

182. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng 
A. một bước sóng.   B. một nửa bước sóng. 
C. một phần tư bước sóng.  D. một số nguyên lần bước sóng. 

183. Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này 
dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền 
sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ 
A. dao động với biên độ cực tiểu. 
B. dao động với biên độ cực đại. 
C. không dao động. 
D. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại. 

184. Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452m/s. 
Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ 
A. tăng 4 lần.  B. giảm 4 lần. C. tăng 4,4 lần. D. giảm 4,4 lần. 

185. Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có 1 bụng sóng. Biết vận tốc truyền 
sóng trên dây là v không đổi.Tần số của sóng là 
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186. Trong thí nghiệm về giao thoa của hai sóng cơ học, một điểm có biên độ cực tiểu khi 
A. hiệu đường đi từ hai nguồn đến điểm đó bằng số nguyên lần bước sóng. 
B. hiệu đường đi từ hai nguồn đến nó bằng số nguyên lần nửa bước sóng. 
C. hai sóng tới điểm đó cùng pha nhau. 
D. hai sóng tới điểm đó ngược pha nhau. 

187. Khi có sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng bằng 
A. khoảng cách giữa hai bụng gần nhau nhất. 
B. độ dài của dây. 
C. hai lần độ dài của dây. 
D. hai lần khoảng cách giữa hai nút gần nhau nhất. 

188. Một sóng truyền trên mặt nước. Nếu bước sóng là 8cm, tần số sóng là 50Hz thì vận tốc truyền sóng là 
A. 6,25 m/s.  B. 625 m/s.  C. 400 m/s.  D. 4 m/s. 

189. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động ngược pha nhau bằng 
A. một phần tư bước sóng.  B. một bước sóng. 
C. nửa bước sóng.   D. độ lớn vận tốc truyền sóng. 

190. Cường độ âm thanh được xác định bằng 
A. áp suất tại điểm của môi trường mà sóng âm truyền qua. 
B. bình phương biên độ dao động của các phần tử môi trường (tại điểm mà sóng âm truyền qua) 
C. năng lượng mà sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích (đặt vuông góc với phương 
truyền sóng) 
D. cơ năng toàn phần của các phần tử trong một đơn vị thể tích của môi trường tại điểm mà sóng âm truyền qua. 

191. Trong các phương trình sau đây, phương trình nào mô tả sóng dọc truyền theo trục Ox với vận tốc 50m/s và có 
bước sóng bằng 4cm? Cho biết u, x đều đo bằng cm và t đo bằng s. 

A. )
2

x
t2500sin(3,0u


 .   B. )

8

x
t265cos(3,0u


 . 

C. t625cos
4

x
sin3,0u 


 .   D. )

4

x
t1250cos(3,0u


 . 

HD: f=v/ = 1250 Hz; =2500 rad/s. 
192. Nguồn sóng O có phương trình dao động là u =asint. Phương trình nào sau đây đúng với phương trình dao động 

của điểm M cách O một khoảng OM=d 

A. )
v

fd2
tsin(au MM


 .  B. )

v

d2
tsin(au MM


 . 

C. )
v

fd2
tsin(au MM


 .  D. )

v

fd2
tsin(au MM


  

193. Sóng biển có bước sóng 2,5m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động 
cùng pha là 
A. 0.  B. 2,5m.  C. 0,625 m.  D. 1,25m. 

194. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 6cm dao động cùng pha với tần số f. 
Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 60cm/s, tại điểm C trên mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10cm và 8cm 
dao động với biên độ cực tiểu, giữa C và trung trực của AB có hai dãy dao động với biên độ cực đại. Tính giá trị 
của f. 
HD: Tại C, d2 – d1 = (k+0,5), với k=2 do đó =2/2,5= 0,8 cm. 
f=v/ = 60/0,8 = 75Hz  

195. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 6cm dao động cùng pha với tần số f. 
Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 60cm/s, tại điểm C trên mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10cm và 8cm 
dao động với biên độ cực tiểu, giữa C và trung trực của AB có hai dãy dao động với biên độ cực đại. Tính số điểm 
dao động với biên độ cực đại trên AB 
5 

196. Một người quan sát thấy một cánh hoa trên hồ nước nhô lên 10 lần trong khoảng thời gian 36s. Khoảng cách giữa 
hai đỉnh sóng kế tiếp là 12m. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt hồ. 
HD: Chu kì dao động của sóng: T = 4s; bước sóng =12m. 
Vận tốc truyền sóng: v=/T = 3 m/s. 

197. Một sóng ngang truyền theo phương Oy với vận tốc 20cm/s. Giả sử khi truyền đi, biên độ không đổi. Tại O dao 
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động có dạng u=4sin(/6)t (mm), t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 li độ dao động tại O là u=2 3 mm và u đang 

giảm. Tính li độ dao động tại điểm O sau thời gian t1 một khoảng 3giây. 

HD: 2 3 =4sin(/6)t1, suy ra: sin(/6)t1=sin(/3)  t1 = 2s. 

Sau t1 3s: u=4sin(5/6)= 2mm 
198. Sóng âm truyền trong thép với vận tốc 5050m/s. Cho biết hai điểm trong thép dao động lệch pha nhau /2 và gần 

nhau nhất thì cách nhau 1,54m. Tần số âm có giá trị nào ? 
HD: hai điểm lệch pha nhau /2 cách nhau /4, =6,16m. 
Tần số: f = v/=5050/6,16 = 820 Hz. 

199. Một máy dò siêu âm đặt ở bờ biển phát một siêu âm tần số 300kHz vào lòng biển với vận tốc truyền sóng âm 1500 
m/s. Một tàu ngầm tiến về phía máy dò với vận tốc 30 hải lí/giờ (1hải lí = 1852m) 
a. Tính tần số siêu âm mà máy thu đặt trên tàu ngầm thu được. 
b. Tính tần số siêu âm mà máy dò thu được do sóng siêu âm bị phản xạ từ tàu ngầm về. 

HD: Công thức Đốp-ple: 
vV

uV
f'f




  

a. Nguồn đứng yên v=0, máy thu chuyển động về phía nguồn u>0 

 kHz1,303
1500

43,151500
300'f 


  

b. Tần số siêu âm mà máy dò thu được khi sóng siêu âm bị phản xạ từ tàu ngầm trở về: 

kHz1,303
43,151500

1500
300'f 


  

200. Một máy thu chuyển động về phía một nguồn âm đứng yên phát sóng âm có tần số f. Khi máy thu lại gần thì tần số 
âm đo được là f1=1000 Hz, khi máy thu ra xa thì tần số âm đo được là f2=(9/10)f1. Vận tốc truyền âm trong không 
khí là 340 m/s. Tính f và vận tốc của máy thu. 

HD: 
vV

uV
f'f




 , nguồn đứng yên v=0; 

V

uV
f'f


  

Khi máy thu lại gần: 1000
V

uV
ff1 


 Hz (a) 

Khi máy thu ra xa: 900
V

uV
ff2 


 Hz (b) 

Từ a và b suy ra: 9,17
9,1

340.1,0
uu9,0V9,0uV9,0

uV

uV





m/s 

Tần số âm: 950
9.17340

340.1000

uV

Vf
f 1 





 Hz 

201. Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp A và B cùng pha, cùng tần số f. Vận tốc truyền 
sóng trên mặt nước là 30cm/s. Tại điểm M trên mặt nước có AM=20cm và BM=15,5 cm, biên độ sóng tổng hợp 
đạt cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB tồn tại 2 đường cong cực đại khác. Tính tần số dao động f của hai 
nguồn A và B. 
HD: d2 – d1 = k, theo giả thiết: k=3 suy ra: =4,5/3=1,5cm. 
f = v/ = 30/1,5 =1 20 Hz. 

202. Trên phương truyền sóng có hai điểm M và N cách nhau 60cm. Sóng truyền theo hướng M đến N. Bước sóng là 

=1,6m. Phương trình dao động ở M là uM=0,04sin )2t(
2




m. Tính chu kì dao động và vận tốc truyền sóng. 

HD: Chu kì s4
2

T 



 . Vận tốc truyền sóng: v=/T=1,6/4=0,4 m/s. 

203. Cho cường độ âm chuẩn I0=10-12  W/m2. Tính cường độ âm của một sóng âm có mức cường độ âm 80 dB. 

HD: 4

12
0

10I
10

I
log8

I

I
log10L 


 W/m2. 

204. Mức cường độ âm nào đó được giảm 30dB. Hỏi cường độ âm thay đổi như thế nào? 

HD: 
0

1
1

I

I
log10L  ; 

0

2
2

I

I
log10L   
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L1 – L2 = 30dB suy ra: 3
I

I
log

I

I
log

0

2

0

1  3

2

1 10
I

I
  hay I1=1000I2.  

Cường độ âm giảm đi 1000 lần. 
205. Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u=asin20t cm với t tính bằng s. Trong khoảng thời gian 2s sóng 

này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng? 
A. 20.  B. 10.  C. 40.  D. 30. 
(T= 0,1s. Trong 2s nguồn đã thực hiện được 20 chu kì dao động; bước sóng bằng quãng đường sóng truyền trong 1 
chu kì. Đáp số 20.) 

206. Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số100Hz, người ta thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có 3 
điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là 
A. 80 m/s.  B. 40 m/s.  C. 60 m/s.  D. 100 m/s. 
HD: có bụng sóng giữa 2 đầu dây cố định, suy ra =1m. v=f.=100m/s. 

207. Một sợi dây dài 1,5m được căng ngang. Kích thích cho dây dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 
40Hz thấy trên dây có sóng dừng, vận tốc truyền sóng trên dây là 20m/s. Coi hai đầu dây là 2 nút sóng. Số bụng 
sóng trên dây là 
A. 6.   B. 5.   C. 4.   D. 3. 
HD: ĐK L=k/2; =v/f=0,5 m.  k=2L/ = 3/0,5 = 6. Có 6 bụng sóng. 
  

208. Hai điểm A,B trong không khí cách nhau 0,4m có hai nguồn phát sóng âm kết hợp cùng pha, cùng biên độ, tần số 
800Hz. Biết vận tốc âm trong không khí là v=340 m/s và coi biên độ sóng không thay đổi trong khoảng AB. Số 
điểm không nghe được âm trên đoạn AB là 
A. 2.  B. 1.  C. 4.  D. 3. 

209. Thực hiện giao thoa sóng cơ trên mặt chất lỏng. Hai nguồn kết hợp A và B giống nhau, đặt cách nhau, đặt cách 
nhau 4cm. Bước sóng 8mm. Số điểm dao động cực đại trên đoạn AB là 
A. 15.  B. 9.  C. 13.  D. 11. 

210. Sóng dừng xảy ra trên dây AB=11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4cm. Trên dây có 
A. 5 bụng, 5 nút.  B. 6 bụng, 5 nút. 
C. 6 bụng, 6 nút.  D. 5 bụng, 6 nút. 
HD: ĐK l=k/2  + /4 hay 11 = 2k+1 suy ra k=5. 

211. Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một 
hiệu điện thế xoay chiều u=U0sint. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch được xác định bằng hệ thức nào 
sau đây ? 

A. 
222 CR

U
I


 .   B. 

22

2

0

C

1
R2

U
I




 . 

C. 
)CR(2

U
I

222

0


 .  D. 

222

0

CR2

U
I


  

212. Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch 

A. sớm pha 
2


 so với cường độ dòng điện. 

B. trễ pha 
2


 so với cường độ dòng điện. 

C. sớm pha 
4


 so với cường độ dòng điện. 

D. trễ pha 
4


 so với cường độ dòng điện. 

213. Đặt hiệu điện thế u=U0sint vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không 
đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất. 
B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu điện trở R. 
C. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. 
D. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau. 
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214. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần 
A. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 
B. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0. 
C. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch. 

D. luôn lệch pha 
2


 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

215. Trong đoạn mạch xoay chiều, điện năng không tiêu thụ trên 
A. cuộn thuần cảm.  B. điện trở. 
C. nguồn điện.  D. động cơ điện. 

216. Có thể làm tăng cảm kháng của một cuộn dây bằng cách 
A. tăng chu kì của hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn dây. 
B. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. 
C. giảm cường độ dòng điện qua cuộn dây. 
D. tăng hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây. 
 

217. Đối với mạch điện xoay chiều có cuộn cảm ghép nối tiếp với một điện trở thuần, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 
mạch có giá trị hiệu dụng  
A. bằng tổng của hai hiệu điện thế hiệu dụng. 
B. bằng hiệu của hai hiệu điện thế hiệu dụng. 
C. nhỏ hơn tổng của hai hiệu điện thế hiệu dụng. 
D. nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần. 

218. Công suất tiêu thụ điện của một đoạn mạch xoay chiều được tính bằng công thức 
A. P=UI.  B. P=ZI2.  C. P=ZI2cos. D. P=RI2cos. 

219. Trong các công thức sau đây, công thức nào không đúng với biến thế điện, biết hiệu suất của biến thế là 100%? 

A. 
1

2

2

1

n

n

U

U
 .  B. 

2

1

2

1

n

n

U

U
 .  C. 

1

2

2

1

n

n

I

I
 .  D. 

1

2

2

1
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I

U

U
  

220. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng điện? 
A. Cường độ hiệu dụng trong mạch có giá trị không phụ thuộc vào điện trở R. 
B. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thuần cảm và tụ điện có giá trị bằng nhau. 
C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch có giá trị cực đại. 
D. Cường độ dòng điện qua mạch cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

221. Để có dòng điện xoay chiều trong một khung dây kín, ta cần phải cho khung dây 
A. dao động điều hòa trong một từ trường đều có đường sức song song với khung dây. 
B. dao động điều hòa trong một từ trường đều có đường sức vuông góc với mặt phẳng khung dây. 
C. quay đều trong từ trường đều, trục quay trong mặt phẳng của khung dây và vuông góc với các đường sức từ. 
D. quay đều trong một từ trường đều, trục quay vuông góc với mặt phẳng khung dây và vuông góc với các đường 
sức từ. 

222. Chọn phát biểu sai 
Trong cách mắc hình sao dòng điện xoay chiều ba pha 

A. hiệu điện thế dây lớn hơn hiệu điện thế pha 3 lần. 

B. cường độ hiệu dụng của dòng điện trên dây trung hòa bằng tổng cường độ dòng điện hiệu dụng trên 3 pha cộng 
lại. 
C. công suất tiêu thụ của dòng điện 3 pha bằng tổng công suất tiêu thụ trên ba pha cộng lại. 
D. nếu các tải ở 3 pha đối xứng nhau thì có thể bỏ dây trung hòa mà mạch điện vẫn hoạt động bình thường. 

223. Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là 
A. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều. 
B. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn. 
C. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn. 
D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều. 

224. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u=U0sint vào hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ 
điện không đổi thì dung kháng của tụ điện 
A. nhỏ khi tần số của dòng điện lớn. 
B. nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. 
C. lớn khi tần số của dòng điện lớn. 
D. không phụ thuộc vào tần số của dòng điện. 
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225. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh thì 
A. hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với hiệu điện thế tức thời giữa hai bản tụ điện. 
B. hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu cuộn cảm. 
C. công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị nhỏ nhất. 
D. cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch. 

226. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai 
đầu mạch thì: 
A. Dung kháng tăng.  B. Cảm kháng giảm. 
C. Điện trở tăng.   D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng. 

227. Giá trị đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ: 
A. Giá trị tức thời của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều. 
B. Giá trị trung bình của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều. 
C. Giá trị cực đại của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều. 
D. Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều. 

228. Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều UAC  và một hiệu điện thế không đổi UDC. Để dòng 
điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải 
A. Mắc song song với điện trở một tụ điện. 
B. Mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện. 
C. Mắc song song với điện trở một cuộn thuần cảm L. 
D. Mắc nối tiếp với điện trở một cuộn thuần cảm L. 

229. Công suất toả nhiệt trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào 
A. Dung kháng. B. Cảm kháng. C. Điện trở.  D. Tổng trở. 

230. Chọn câu trả lời sai. Trong máy phát điện xoay chiều một pha 
A. hệ thống vành khuyên và chổi quét được gọi là bộ góp. 
B. phần cảm luôn là bộ phận đứng yên. 
C. phần tạo ra dòng điện là phần ứng. 
D. phần tạo ra từ trường gọi là phần cảm. 
 

231. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có số vòng dây gấp 4 lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Hiệu điện thế ở hai đầu 
cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp 
A. tăng gấp 4 lần.  B. giảm đi 4 lần. 
C. tăng gấp 2 lần.  D. giảm đi 2 lần. 
 

232. Chọn câu trả lời đúng nhất. 
 Khi truyền tải một công suất điện P từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, để giảm hao phí trên đường dây do toả 
nhiệt ta có thể 
A. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế. 
B. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy hạ thế. 
C. đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế. 
D. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế và ở nơi tiêu thụ máy hạ thế. 

233. Chọn câu trả lời đúng 
 Trong máy biến thế, khi hiệu điện thế ở mạch thứ cấp tăng k lần thì 
A. cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch thứ cấp tăng k lần. 
B. cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch thứ cấp giảm k lần. 
C. số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn của cuộn thứ cấp k lần. 
D. tiết diện sợi dây ở cuộn thứ cấp lớn hơn tiết diện sợi dây ở cuộn sơ cấp. 

234. Máy phát điện một chiều và máy phát điện xoay chiều một pha khác nhau ở  
A. cấu tạo của phần ứng. 
B. cấu tạo của phần cảm. 
C. bộ phận đưa dòng điện ra mạch ngoài. 
D. tất cả các bộ phận đều khác nhau. 

235. Chọn câu trả lời đúng. Bộ góp của máy phát điện một chiều đóng vai trò của thiết bị điện là 
A. tụ điện.  B. cuộn cảm.  C. cái chỉnh lưu.  D. điện trở. 

236. Người ta gây một chấn động ở đầu O của một dây cao su căng thẳng tạo nên một dao động theo phương vuông góc 
với vị trí bình thường của dây, với biên độ 3cm và chu kì 1,8s. Sau 3s chuyển động truyền được 15m dọc theo dây. 
Tìm bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây. 
HD: =vT = 5.1,8=9m. 
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237. Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha  (với 0<<0,5) so với hiệu 
điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó 
A. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện. 
B. gồm điện trở thuần và tụ điện. 
C. chỉ có cuộn cảm. 
D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm. 

238. Đặt vào  hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u=U0sint thì dòng điện trong 

mạch là )
6

tsin(Ii 0


 . Đoạn mạch này luôn có 

A. ZL > ZC.  B. ZL < ZC. C.  ZL = ZC.  D. ZL = R. 
239. Đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế 

)
3

tsin(Uu 0


  lên hai đầu đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có biểu thức )

6
tsin(Ii 0


 . Đoạn mạch 

này chứa 
A. điện trở thuần.  B. tụ điện. 
C. cuộn dây thuần cảm. D. cuộn dây có điện trở thuần. 

240. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u=U0sint. Kí hiệu UR, UL, UC 
tương ứng là hiệ điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C . Nếu 
UR=0,5UL=UC thì dòng điện qua đoạn mạch 

A. sớm pha 
2


 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

B. trễ pha 
2


 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

C. sớm pha 
4


 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

D. trễ pha 
4


 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

241. Trong đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80V, hai 
đầu cuộn dây thuần cảm là 120V, hai đầu tụ điện là 60V. Hiệu điện thế hiệu dung hai đầu đoạn mạch này là 
A. 260V.  B. 140V.  C. 100V.  D. 220V. 

242. Nếu đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có điện trở thuần bằng hiệu số của cảm kháng và dung kháng thì 
A. tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần giá trị của điện trở thuần. 

B. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 
2

2
. 

C. dòng điện cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 
D. hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở thuần bằng hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm. 

243. Máy phát điện xoay chiều 1 pha tạo ra dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz, rôto quay với vận tốc 600 vòng/phút. 
Số cặp cực của máy bằng 
A. 3.  B. 4.  C. 5.  D. 6. 

244. Để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần mà không thay đổi công suất truyền đi ở trạm phát điện, 
ta cần 
A. tăng hiệu điện thế ở trạm phát điện lên 100 lần. 
B. tăng hiệu điện thế ở trạm phát điện lên 10 lần. 
C. Giảm điện trở đường dây xuống 10 lần. 
D. giảm hiệu điện thế ở trạm phát điện 100 lần. 

245. Một dòng điện có biểu thức t100sin22i   A đi qua ampe kế. Tần số của dòng điện và số chỉ của ampe kế lần 
lượt là 

A. 50Hz ; 22 A .  B. 100Hz ; 2A .  

C. 100Hz; 22 A .  D. 50Hz ; 2A. 
246. Có thể làm tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có chất điện môi là không khí bằng cách: 

A. tăng tần số của hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ điện. 
B. tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện. 
C. tăng hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện. 
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D. giảm khoảng cách giữa hai bản tụ điện. 
247. Dung kháng của một đoạn mạch RLC không phân nhánh đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ 

một trong các thông số của đoạn mạch bằng các cách nêu sau đây. Các nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng 
xảy ra? 
A. Tăng điện dung của tụ điện.  B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. 
C. Giảm điện trở của đoạn mạch.  C. Giảm tần số của dòng điện. 

248. 
Đặt một hiệu điện thế u=U0sin(t+

6


) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có 1 trong số 4 phần tử: điện trở thuần, cuộn dây 

thuần cảm, tụ điện, cuộn dây có điện trở thuần. Nếu dòng điện trong mạch có dạng i=I0sint thì đoạn mạch đó có 
A. tụ điện.   B. cuộn dây có điện trở thuần 
C. cuộn cảm thuần.  D. điện trở thuần. 

249. 
Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu một cuộn dây sớm pha một góc 

3


 so với dòng điện thì ta kết luận được 

A. cuộn dây là cuộn thuần cảm. 

B. điện trở thuần của cuộn dây lớn hơn cảm kháng 3  lần. 

C. điện trở thuần của cuộn dây lớn hơn tổng trở của cuộn dây 3  lần. 

D. hệ số công suất của cuộn dây bằng 
2

3
. 

250. Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế U1=200V, 
khi đó hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2=10V. Bỏ qua hao phí của máy biến thế thì số vòng dây 
cuộn thứ cấp là 
A. 50 vòng.  B. 500 vòng.  C. 25 vòng.  D. 100 vòng. 

251. Một bàn là được coi như một đoạn mạch có điện trở thuần R được mắc vào một mạng điện AC 110V-50Hz. Khi 
mắc nó vào mạng AC 110V-60Hz thì công suất toả nhiệt của bàn là 
A. Tăng lên.  B. Giảm đi.   
C. Không đổi  D. Có thể tăng hoặc giảm. 

252. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có 
A. biểu thức i=I0sin(t+). 
B. cường độ dòng điện biến thiên điều hòa theo thời gian. 
C. tần số xác định. 
D. A, B và C đều đúng. 

253. Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm kháng một hiệu điện thế xoay chiều u=U0sint thì biểu thức 
cường độ dòng điện qua mạch là 

A. )
2

tsin(LUi 0


 .  B. )

2
tsin(

L

U
i 0 




 . 

C. )
2

tsin(LUi 0


 .  D. )

2
tsin(

L

U
i 0 




 . 

254. Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một 
hiệu điện thế xoay chiều u=U0sint. Góc lêch pha giữa hiệu điện thế hai đầu  mạch và dòng điện được xác định 
bởi biểu thức 

A. 
CR

1
tg


 . B. 

R

C
tg


 . C. CR . D. 

C

R
tg


 . 

255. Cho mạch điện xoay chiều có điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm kháng. Kết luận nào sau đây là 
không đúng ? 
A. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở và qua cuộn dây là như nhau. 

B. Hiệu điện thế hai đầu cuộn dây trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu điện trở một góc 
2


. 

C. Hiệu điện thế hai đầu cuộn dây sớm pha so với hiệu điện thế hai đầu điện trở một góc 
2


. 

D. Góc lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch với dòng điện trong mạch tính bởi 
R

L

R

Z
tg L 

 . 

256. Cho mạch xoay chiều RLC, i=I0cost là cường độ dòng điện qua mạch và u=U0cos(t+) là hiệu điện thế giữa hai 
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đầu đoạn mạch. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi : 

A. RC=L.  B. 1
CL

1
2




.  C. LC=R2.  D. LC2=R2. 

257. Cho mạch xoay chiều RLC, i=I0cost là cường độ dòng điện qua mạch và u=U0cos(t+) là hiệu điện thế giữa hai 
đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính theo biểu thức nào sau đây ? 

A. P=UI.  B. P=ZI2.  C. P=R 2
0I .  D.  cos

2

UI
P 00 . 

258. Trong đoạn mạch RLC, nếu tăng tần số của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch thì 
A. điện trở tăng.  B. dung kháng tăng. 
C. cảm kháng giảm.  D. dung kháng giảm và cảm kháng tăng. 

259. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha dựa trên 
A. việc sử dụng từ trường quay. 
B. hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay. 
C. hiện tượng cảm ứng điện từ. 
D. hiện tượng tự cảm. 

260. Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế dựa trên 
A. việc sử dụng từ trường quay. 
B. hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay. 
C. hiện tượng cảm ứng điện từ. 
D. hiện tượng tự cảm. 

261. Máy phát điện xoay chiều một pha có rôto quay n vòng/phút, phát ra dòng điện xoay chiều có tần số f thì số cặp 
cực của máy phát điện là 

A. 
n

f60
p  .  B. 

f

n60
p  .  C. p=60nf.  D. 

n60

f
p  . 

262. Phát biểu nào sau đây là không đúng ? 
A. Động cơ không đồng bộ ba pha biến điện năng thành cơ năng. 
B. Động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động dựa trên cơ sở của hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường 
quay. 
C. Vận tốc góc của khung dây luôn nhỏ hơn vận tốc góc của từ trường quay. 
D. Động cơ không đồng bộ ba pha tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha. 

263. Gọi N1 là số vòng dây của cuộn sơ cấp, N2 là số vòng dây của cuộn thứ cấp và N1<N2. Máy biến thế này có tác 
dụng 
A. tăng cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế. 
B. giảm cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế. 
C. tăng cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế. 
D. giảm cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế. 

264. 
Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ điện có điện dung C=318F là 







 


3
t100sin5i  (A). Biểu thức hiệu 

điện thế giữa hai bản tụ điện là 

A. 






 


6
t100sin250uC .  B. 







 


2
t100sin50uC . 

C. t100sin250uC  .   D. 






 


6
t100sin50uC . 

265. Cho mạch RLC trong đó L và C không đổi, R thay đổi được. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có tần số 
không đổi. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch cực đại khi R có giá trị : 
A. |ZL – ZC|.  B. ZL – ZC.  C. ZC – ZL.  D. LC2=R. 

266. Cho mạch RLC, trong đó L=159mH, C=15,9F, R thay đổi được. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 

u=120 2 cos100t (V). Khi R thay đổi thì giá trị cực đại của công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 
A. 240W.  B. 96W.  C. 48W.  D. 192W. 
??? THIẾU DỮ KIỆN 

267. Một tụ điện có điện dung 31,8F. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu bản tụ điện khi có dòng điện xoay chiều có tần 
số 50Hz và cường độ dòng điện hiệu dụng 2A chạy qua nó là 

A. 200 2  V.  B. 200 V.  C. 20 V.  D. 20 2  V. 
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268. Một cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần không đáng kể, mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 60Hz thì 
cường độ dòng điện qua cuộn dây là 12A. Nếu mắc cuộn dây trên vào mạng điện xoay chiều có tần số 1000Hz thì 
cường độ dòng điện qua cuộn dây là 
A. 0,72 A .  B. 200 A .  C. 1,4 A .  D. 0,005 A . 
HD : I1/I2 = f2/f1  I2=12.60/1000 = 0,72 A . 

269. Một đoạn dây dẫn điện trở không đáng kể được cuộn lại và nối vào mạng điện xoay chiều 127V, 50 Hz. Cường độ 
dòng điện hiệu dụng qua nó bằng 10A . Độ tự cảm của cuộn dây là 
A. 0,04 H.  B. 0,08 H.  C. 0,057 H.  D. 0,114 H. 

270. Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm 318 mH và điện trở thuần 100 . Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện xoay 
chiều 20V, 50 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 
A. 0,2 A .  B. 0,14 A .   C. 0,1 A .  D. 1,4 A . 

271. Giữa hai bản tụ điện có hiệu điện thế xoay chiều 220 V, tần số 60 Hz. Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5 A . 
Để dòng điện qua tụ điện có cường độ bằng 8A thì tần số của dòng điện là 
A. 15Hz.  B. 240Hz.  C. 480Hz.  D. 960Hz. 
HD : I1/I2 = f1/f2  f2=8.60/0,5 = 960Hz. 

272. 
Cho mạch RLC mắc nối tiếp, R=100, L=



2
H và C=



410
F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều 

tần số 50Hz. Tổng trở của đoạn mạch là 
A. 400.  B. 200.  C. 316,2.  D. 141,4. 

273. Những sóng nào sau đây không phải là sóng điện từ? 
A. Sóng của đài phát thanh (sóng rađio). 
B. Sóng của đài truyền hình (sóng tivi). 
C. Sóng phát ra từ loa phóng thanh. 
D. Ánh sáng phát ra từ ngọn nến đang cháy. 
 

274. Điện trường xoáy là điện trường 
A. của các điện tích đứng yên. 
B. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ. 
C. có các đường sức không khép kín. 
D. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi. 

275. Tần số dao động riêng của dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC (có điện trở thuần không đáng kể) là 

A. 
LC2

1
f


 .  B. 

LC2

1
f


 . 

C. 
LC

2
f


 .   D. 

LC

1
f  . 

276. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về điện từ trường ? 
A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy. 
B. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong không kín. 
C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy. 
D. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong kín. 

277. Một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng. Xung quanh dây dẫn đó 
A. chỉ có điện trường.  B. chỉ có từ trường. 
C. có điện từ trường.  D. không xuất hiện điện trường, từ trường. 

278. Sóng điện từ là 
A. sóng dọc.    
B. không mang năng lượng. 
C. truyền đi với cùng một vận tốc trong mọi môi trường. 
D. luôn không bị phản xạ, khúc xạ khi gặp  mặt phân cách giữa hai môi trường. 

279. Phát biều nào sai khi nói về sóng điện từ ? 
A. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian. 

B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau 
2


. 

C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 
D. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến. 

280. Nhận định nào sau đây sai khi nói mạch dao động LC với điện trở thuần không đáng kể ? 
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A. Năng lượng điện trường biến đổi tuần hoàn theo thời gian. 
B. Năng lượng từ trường tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện trong mạch. 
C. Năng lượng điện trường tỉ lệ với điện tích cực đại trên tụ điện. 
D. Năng lượng của mạch dao động không đổi theo thời gian. 

281. Mạch dao động LC có điện trở không đáng kể. Trong mạch có sự biến đổi qua lại giữa 
A. điện tích và điện trường. 
B. hiệu điện thế và cường độ điện trường. 
C. điện tích và dòng điện. 
D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. 

282. Chỉ ra câu phát biểu sai. 
Xung quanh một điện tích dao động 
A. có điện trường.  B. có từ trường. 
C. có điện trường.  D. không có trường nào cả. 

283. Dòng điện dịch là 
A. dòng điện chạy trong dây dẫn điện. 
B. dòng điện thay đổi do thay đổi điện trở của dây dẫn kim loại. 
C. dòng điện sinh ra chỉ do điện trường biến thiên theo vị trí. 
D. dòng điện sinh ra do điện trường biến thiên theo thời gian. 

284. Một mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện phẳng. Khi khoảng cách giữa các bản tụ giảm đi 
2 lần thì chu kì dao động trong mạch 

A. tăng 2 lần.  B. giảm 2 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 2  lần. 
285. Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể. Dao động điện từ riêng của mạch LC là 0,0004 s. Năng 

lượng điện trường trong mạch biến đổi điều hòa với chu kì là 
A. 0,0004 s.  B. 0,0008 s.  C. 0,0001 s.  D. 0,0002 s. 

286. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về sóng điện từ ? 
A. Tại mọi điểm trên phương truyền sóng, vectơ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với nhau và cùng 
vuông góc với phương truyền sóng. 
B. Vectơ điện trường hướng theo phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ vuông góc với phương truyền sóng. 
C. Vectơ cảm ứng từ hướng theo phương truyền sóng còn vectơ điện trường vuông góc với phương truyền sóng. 
D. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, cả hai vectơ điện trường và cảm ứng từ đều không đổi. 

287. Mạch dao động lí tưởng LC có C = 2F. Biết mạch có thể thu được sóng điện từ có bước sóng 20 (m/s), vận 
tốc c =3.108 m/s. Tính: 
a. Tần số, chu kì dao động riêng của mạch. 
b. Độ tự cảm L của mạch. 

288. 
Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 



1
H và tụ điện có điện dung 

 C =


410

F, dao động không tắt dần.  

Biết cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 = 0,05A. 
a. Tính hiệu điện thế cực đại U0 và hiệu điện thế tức thời u giữa hai bản tụ lúc i=0,03A. 
b. Tính cường độ dòng điện tức thời i lúc điện tích của tụ điện là q= 10-4C. 

289. Cho một mạch dao động điện từ gồm 1 tụ điện có điện dung C = 50F và một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L 
=5mH.  
a. Xác định tần số dao động điện từ trong mạch. 
b. Tính năng lượng của mạch dao động khi biết hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6V. 
c. Tìm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch khi biết hiệu điện thế trên tụ điện là 4V. 
Tìm cường độ dòng điện i khi đó. 

290. Mạch dao động lí tưởng LC có C=0,2F. Biết cường độ dòng điện cực đại trong cuộn cảm là I0 = 0,5A và 
năng lượng điện từ trong mạch là W=0,25 mJ. Tính: 
a. Độ tự cảm L của mạch. 
b. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tại thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn cảm i=0,3A. 
c. Chu kì dao động của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch. 

291. Cường độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động LC lí tưởng là i=0,8sin2000t (A). Cuộn dây có độ tự 
cảm là L = 50mH. Hãy tính: 
a. Điện dung của tụ điện. 
b. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng giá trị cường 
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độ hiệu dụng. 
292. Mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C =0,1 F và cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R =0. Biết 

biểu thức của dòng điện qua mạch là i=4.10-2sin(2.107)t. Tính: 
a. Điện tích cực đại của tụ điện. 
b. Độ tự cảm L của cuộn dây. 
c. Biểu thức điện tích tức thời của tụ điện. 

293. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C =10F và một cuộn dây thuần cảm L. Dao động điện từ 
trong khung không bị tắt dần, cường độ dòng điện trong khung có biểu thức i=0,01sin100t(A). Tính 
a. Độ tự cảm L của cuộn dây. 
b. Chu kì dao động riêng của mạch. 
c. Năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện. 

d. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện vào lúc 
6000


t s. 

294. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung C =2000pF, và một cuộn dây thuần cảm 
có L =8,8 H. Cho c =3.108 m/s. 
a. Mạch trên có thể bắt được sóng với bước sóng bằng bao nhiêu? Sóng đó thuộc dãi sóng vô tuyến nào? 
b. Để bắt được sóng có bước sóng nằm trong khoảng từ 10m đến 50 m, cần phải ghép thêm một tụ điện Cx như 
thế nào? Điện dung tụ Cx có giá trị biến thiên trong khoảng nào? 

295. Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C có điện dung thay đổi được. Khi C=C1 thì 
mạch dao động với tần số riêng là 3MHz, khi C=C2 thì mạch dao động với tần số riêng là 4MHz. Xác định tần 
số riêng của mạch dao động trong trường hợp nối L với bộ tụ gồm : 
a. C1 nối tiếp C2. 
b. C1 song song C2. 

296. Mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và hai tụ điện C1, C2. Nếu mắc C1 và C2 song song với cuộn L thì 
tần số dao động riêng của khung là f=24kHz. Nếu mắc nối tiếp C1 và C2 với cuộn L thì tần số dao động riêng 
của khung là 50kHz. Hỏi nếu mắc riêng lẻ từng tụ C1,C2 với cuộn dây thì tần số dao động riêng của khung là 
bao nhiểu ? 

297. Một mạch dao động gồm một tụ điện C và một cuộn thuần cảm L đang thực hiện dao động tự do. Người ta đo 
được điện tích cực đại trên một bản tụ là Q0 =10-6C và dòng điện cực đại là I0 = 10A . 
a. Tính bước sóng dao động điện từ trong khung. 
b. Nếu thay tụ điện C bằng một tụ điện C’ thì bước sóng của mạch tăng lên 2 lần. Hỏi bước sóng sẽ thay đổi 
thế nào khi mắc vào mạch cả hai tụ điện : 
+ song song với nhau 
+ nối tiếp với nhau. 
(c = 3.108 m/s). 
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b.  
298. Một mạch dao động gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L =10-6H và một bộ tụ điện mà điện dung thay đổi được từ 

6,25.10-10F đến 10-8F. Lấy =3,14; c=3.108m/s. Tần số nhỏ nhất của mạch dao động này bằng 
A. 2MHz. B. 1,6MHz.  C. 2,5MHz.  D. 41MHz. 
 

299. Trong mạch dao động LC, cuộn cảm có độ tự cảm L = 5H. Lấy 2 =10. Để tần số dao động của mạch là 5.104 Hz 
thì tụ điện của mạch phải có giá trị là 
A. 1F. B. 2F.  C. 10nF.  D. 2pF. 

300. Điện tích cực đại của tụ điện và biên độ của dòng điện trong mạch dao động LC tương ứng là 2nC và 2mA . Lấy 
=3,14. Chu kì dao động điện từ trong mạch là 
A. 6,28 s.  B. 3,14 s.  C. 6,28 ms.  D. 3,14 ms. 

301. Phát biểu nào sau đây là đúng ? 
A. Ban ngày sóng trung có thể truyền đi rất xa. 
B. Sóng điện từ có tần số từ 100Hz trở xuống thì không thể truyền đi xa. 
C. Sóng điện từ có bước sóng càng lớn thì khả năng truyền đi xa càng cao. 
D. Trong các sóng vô tuyến, sóng dài có năng lượng bé nhất, không thể truyền đi xa được. 
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302. Để thực hiện thông tin trong vũ trụ, người ta sử dụng 
A. sóng cực ngắn vì nó không bị tầng điện li phản xạ hoặc hấp thụ và có khả năng truyền đi xa theo đường thẳng. 
B. sóng ngắn vì sóng ngắn bị tầng điện li và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có khả năng truyền đi xa. 
C. sóng dài vì sóng dài có bước sóng lớn nhất. 
D. sóng trung vì sóng trung cũng có khả năng truyền đi xa. 

303. Để thực hiện thông tin dưới nước, người ta thường sử dụng chủ yếu : 
A. Sóng cực ngắn hoặc sóng ngắn hoặc sóng trung vì chúng có năng lượng bé. 
B. Sóng dài ít bị nước hấp thụ. 
C. Sóng dài vì sóng dài có bước sóng lớn nhất. 
D. Sóng trung vì sóng trung cũng có khả năng truyền đi xa nhất là ban đêm. 

304. Nguyên nhân dao động tắt dần trong mạch dao động là 
A. do toả nhiệt trong các dây dẫn. 
B. do bức xạ ra sóng điện từ. 
C. do tỏa nhiệt trong các dây dẫn và bức xạ ra sóng điện từ. 
D. do tụ điện phóng điện. 

305. Mạch dao động có tần số riêng 100kHz và tụ điện có điện dung 5.10-3F. Độ tự cảm L của mạch dao động là 
A. 5.10-5H.  B. 5.10-4H.  C. 5.10-3H.  D. 2.10-4H. 

306. Một máy thu vô tuyến điện có mạch dao động gồm cuộn cảm L=5H và tụ điện C=2000 F. Bước sóng của sóng vô 
tuyến mà máy thu được được là 
A. 5597,7 m.  B. 18,84.104m. C. 18,84m.  D. 188,4 m. 

307. Mạch dao động của máy thu vô tuyến điện có cuộn cảm L=25H. Để thu được sóng vô tuyến có bước sóng 100m 
thì điện dung của tụ điện phải có giá trị là 
A. 112,6pF.  B. 1,126nF.  C. 1,126.10-10F D. 1,126pF. 

308. Cường độ tức thời của dòng điện trong mạch dao động là i=0,05sin2000t. Tụ điện trong mạch có điện dung 
C=5F. Độ tự cảm là 
A. 5.10-5H.  B. 0,05H.  C. 100H.  D. 0,5H. 

309. Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 5mH và tụ điện có điện dung 50nF. Chu kì dao động riêng 
của mạch là 
A. 99,3s.  B. 31,4.10-4s.  C. 3,14.10-4s.  D. 0,0314s. 

310. Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 5mH và tụ điện có điện dung 50F. Hiệu điện thế cực đại 
giữa hai bản tụ điện là 10V. Năng lượng của mạch dao động là 
A. 25mJ.  B. 106J.  C. 2,5mJ.  D. 0,25mJ. 

311. Các sóng điện từ được sắp xếp theo chiều tăng của bước sóng là: 
A. sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen, tia gamma. 
B. sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen, tia gamma. 
C. tia gamma, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến. 
D. tia gamma, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia Rơn-ghen, sóng vô tuyến. 
 

312. Các tia có cùng bản chất sóng điện từ là 
A. tia anpha và tia bêta.   B. tia bêta trừ và tia bêta cộng. 
C. tia gamma và tia hồng ngoại  D. tia anpha và tia gamma. 

313. Tia tử ngoại có bước sóng 
A. nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím. 
B. lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ. 
C. nhỏ hơn bước sóng tia Rơnghen. 
D. lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại. 

314. Nhận định nào sau  đây là sai? 
A. Vật được nung nóng đến 5000C bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ. 
B. Tia X có bước sóng lớn hơn tia tử ngoại. 
C. Ánh sáng nhìn thấy có bước sóng trong khoảng 0,4 m đến 0,76 m. 
D. Chiết suất của môi trường đối với ánh sáng có bước sóng lớn hơn thì nhỏ hơn. 

315. Chiếu một tia sáng trắng tới lăng kính. Phát biểu nào sau đây đúng với các tia khúc xạ qua lăng kính? 
A. Các tia khúc xạ lệch như nhau. 
B. Tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch ít nhất. 
C. Tia tím lệch ít nhất, tia đỏ lệch nhiều nhất. 
D. Tia màu lam lệch ít nhất, tia đỏ lệch nhiều nhất. 

316. Quang phổ liên tục của một nguồn phát ra 
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A. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn. 
B. phụ thuộc bản chất của nguồn. 
C. phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của nguồn. 
D. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của nguồn. 

317. Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng 5mm và cách đều một màn E một khoảng 2m. Quan 
sát vân giao thoa trên màn, người ta thấy khoảng  cách từ vân sáng thứ 5 đến vân trung tâm là 1,5mm. Tính bước 
sóng của nguồn sáng. 
HD giải: 
Từ vân trung tâm đến vân sáng thứ 5 có 5 khoảng vân: 5i =1,5mm  i=0,3mm 

Bước sóng của nguồn: 75,0
2

10.5.10.3,0

D

ia 33




m. 

318. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ vân tối thứ hai đến vân sáng thứ năm 
bằng bao nhiêu lần khoảng vân? 
A. 3i.  B. 3,5i .  C. 4i.  D. 4,5i. 
 

319. Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu vào máy quang phổ đặt ở Mặt Đất thì ta thu được quang phổ 
A. liên tục.  B. vạch.  C. vạch phát xạ. D. vạch hấp thụ. 

320. Giao thoa khe Iâng với khoảng cách hai khe là 0,5mm. Nguồn sáng cách đều hai khe phát ra ánh sáng đơn sắc có 
bước sóng 0,5 m. Vân giao thoa được hứng trên màn cách 2 khe 2m. Tính khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp. 
HD giải: 

3

6

10.5,0

2.10.5,0

a

D
i








 = 2mm 

321. Quan sát giao thoa với thí nghiệm giao thao khe Iâng người ta đo được khoảng cách giữa một vân tối và một vân 
sáng liên tiếp là 0,75mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai khe là 1mm. Tính bước 
sóng dùng trong thí nghiệm. 
HD giải: 

2

10.10.5,1

D

ia 33 

 =0,75m. 

322. Trong thí nghiệm giao thoa với khe Iâng với khoảng cách hai khe là 0,9mm, màn quan sát vân giao thoa cách hai 
khe 2m. Khoảng cách từ vân sáng thứ nhất đến vân sáng thứ 12 là 11mm. Tính bước sóng ánh sáng và xác định vị 
trí vân sáng bậc 5 và vân tối bậc 6. 
HD giải: 
Từ vân bậc 1 đến vân bậc 12 có 11 khoảng vân: 11i=11  i =1 mm. 

2

10.9,0.10

D

ia 33 

 = 0,45 m. 

 Vị trí vân sáng bậc 5: mm51.5i.k
a

D
kx 5s 


  

Vị trí vân tối bậc 6 (k=5): mm5,51.5,5i.5,5
a

D
)

2

1
k(x 6t 


  

323. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng 2 khe Iâng, trên màn cách hai khe 3m người ta đếm được 12 
vân sáng trên bề rộng 5,5mm. Tính khoảng cách giữa hai khe sáng, biết ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước 
sóng 0,65m. 
HD giải: 
Giữa 12 vân sáng có 11 khoảng vân: 11i = 5,5mm  i = 0,5mm. 

mm9,3
10.5,0

3.10.65,0

i

D
a

a

D
i

3

6












. 

324. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng 2 khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe bằng 1,5 mm, khoảng 
cách từ hai khe đến màn bằng 3m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân tối bậc 8 khác phía là 19mm. Tính số 
vân sáng và vân tố quan sát được trong vùng giao thoa có bề rộng 30mm. 
HD giải: 
 K.cách giữa  vân sáng bậc 2 và vân tối bậc 8  khác phía :  
x = xs2 – xt8 =9,5i = 19 mm.  i = 2mm. 
Số khoảng vân trong nửa miền giao thoa: n’= L/2i=30/2.2 = 7,5 
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- Số vân sáng: ns = 7.2 + 1 = 15 vân. 
- Số vân tối:  nt = 8.2 = 16 vân.  
Tổng số vân quan sát được là 15 vân sáng và 16 vân tối. 

325. Trong thí nghiệm Iâng, các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Tìm khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 của ánh 
sáng đỏ (=7,6m) và vân sáng bậc 2 của ánh sáng tím ( =0,40 m). Biết a = 0,3mm; D = 2m. 
HD giải: 

Vị trí vân sáng bậc 2 ánh sáng tím : 33,5
10.3,0

2.10.4,0
.2

a

D
.2x

3

6
t

t2s 







 mm 

Vị trí vân sáng bậc 1 ánh sáng đỏ : 07,5
10.3,0

2.10.76,0

a

D
x

3

6
đ

đ1s 







 mm 

Khoảng cách giữa hai vân: x = xs2t – xs1đ = 0,26 mm. 
326. Một nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,5m đến hai khe S1 và S2 cách nhau 0,5mm. Khoảng cách 

giữa hai khe và màn là 1m. 
a. Tính khoảng vân. 
b. Tại một điểm trên màn cách giao điểm O của màn và trung trực S1S2 một khoảng x = 3,5 mm có vân gì? Bậc 
mấy? 
c. Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là L =13mm. Tính số vân sáng và tối quan sát được. 
HD giải: 

a. 
3

6

10.5,0

1.10.5,0

a

D
i








 = 1mm. 

b. 5,3ki.k
a

D
kx 


 . Vân tối bậc 4. 

c. Số khoảng vân trong nửa miền giao thoa: n’ = L/2i = 6,5 
- Số vân sáng: 6.2 +1 = 13 vân. 
- Số vân tối: 7.2 = 14 vân. 

327. Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng, khoảng cách hai khe là 2mm, nguồn S phát ra bức xạ đơn sắc có bước 
sóng 0,64m. Để trên màn tại vị trí cách vân trung tâm 1,6mm là vân sáng bậc 5 thì khoảng cách giữa hai khe đến 
màn bằng bao nhiêu? 
HD giải: 

Vị trí vân sáng bậc 5: 15,0D6,1
10.3,0

D.10.64,0
.5

a

D
.5x

3

6

5s 







m = 15cm. 

328. Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng, nguồn S phát ra bức xạ đơn sắc có bước sóng . Tại điểm M trên màn 
mà hiệu đường đi từ hai khe đến màn là 3m sẽ có vân sáng bậc 6. Bước sóng dùng trong thí nghiệm là bao nhiêu? 
HD giải: 

Vị trí vân sáng là nơi gặp nhau của hai sóng tới có hiệu đường đi:  kdd 12  

Vân sáng bậc 6 (k=6), do đó: 6 = 3 m   =0,5 m. 
329. Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng, nguồn S phát ra bức xạ đơn sắc có bước sóng . Tại điểm M trên màn 

mà hiệu đường đi từ hai khe đến màn là 2m sẽ có vân tối bậc 5. Khoảng cách 2 khe là 1mm và cách màn 2m. 
Khoảng cách từ M đến vân trung tâm là bao nhiêu? 
HD giải: 

Vị trí vân tối là nơi gặp nhau của hai sóng tới có hiệu đường đi:  )
2

1
k(dd 12  

Vân tối bậc 5 (k=4) do đó: 4,5  = 2 m   =
5,4

2
 m. 

Khoảng cách từ vân trung tâm đến M: 4
10.1.5,4

2.10.2
.5,4

a

D
)

2

1
k(x

3

6

5t 







 mm. 

330. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng 2 khe Iâng, nguồn sáng S phát ra bức xạ 1 = 0,5 m. Nếu 
nguồn S phát ra bức xạ có bước sóng 2 thì khoảng vân tăng lên 1,4 lần. Bước sóng 2 bằng bao nhiêu? 
HD giải: 
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Với 1 khoảng vân là i1=
a

D1
 

Với 2 khoảng vân là i2=
a

D2
, suy ra: 7,04,14,1

i

i
12

1

2

1

2 



  m. 

331. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng hai khe Iâng, nguồn sáng S phát ra đồng thời hai bức xạ 1 
=0,6m và 2 thì vân sáng bậc 3 của bức xạ 2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ 1. Tính 2. 
HD giải: 

a

D
kx 1

11


 ; 

a

D
kx 2

22


 . Theo đề x1 = x2 k11= k22  2=2.0,6/3 = 0,4m. 

332. Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng các nhau 0,5mm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5m và quan 
sát các vân trên màn cách hai khe 2m. 
a. Tính khoảng vân. 
b. Tại các điểm M, N cách vân trung tâm lần lượt là 2mm và 10mm có vân gì? Bậc mấy? 
c. Biết chiều rộng của vùng giao thoa là 26cm. Trong vùng đó có bao nhiêu vân sáng và bao nhiêu vân tối. 
d. Nếu thực hiện giao thoa trong nước có chiết suất 4/3 thì hiện tượng gì xảy ra? Tính khoảng vân trong trường hợp 
này? 
HD giải 

a. 2
10.5,0

2.10.5,0

a

D
i

3

6









mm. 

b.  Tại M: 1
i

2
k2ik

a

D
kx 1111 


  : vân sáng bậc 1. 

 Tại N: 5
i

10
k10ik

a

D
kx 2222 


 : vân sáng bậc 5. 

c. Số khoảng vân trong nửa miền giao thoa: n’ = L/2i = 26/2.2 = 6,5 
- Số vân sáng: ns = 6.2 +1 = 13 vân 
- Số vân tối: nt = 7.2 = 14 vân. 

d. Bước sóng  ánh sáng trong nước giảm: 375,0
4

5,0.3

n
' 


 m 

Khoảng vân giao thoa trong nước: 5,1
10.5,0

2.10.375,0

a

D'
'i

3

6









mm 

333. Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng, hai khe cách nhau 0,5mm với ánh sáng trắng có bước sóng trong 
khoảng 0,4 m đến 0,75 m và quan sát các vân giao thoa trên màn cách hai khe 2m. Bề rộng quang phố bậc 2 
trên màn là bao nhiêu? 
HD giải: 
Bề rộng quang phổ bậc 2 = khoảng cách giữa  vân sáng bậc 2 màu đỏ và vân sáng bậc 2 màu tím: x= x2đ – x2t 

= 8,2
10.5,0

2.10).4,075,0(
.2

a

D
.2

a

D
.2

3

6
tđ 












 mm 

334. hực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng, hai khe cách nhau 0,5mm với ánh sáng trắng có bước sóng trong 
khoảng 0,4 m đến 0,75 m và quan sát các vân giao thoa trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm N cách vân trung 
tâm 4mm có những vân sáng của bức xạ nào? 
HD giải: 

Tại N là vân sáng bậc k: 
k

1

k.D

x.a

a

D
kx s

s 


  m 

Điều kiện 0,4 m    0,75 m và k  Z 

33,1k5,275,0
k

1
4,0  :  k =2.    5,0

2

1
 m. 

335. Trong một thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh áng, vân sáng bậc 4 của bức xạ có bước sóng 0,6 m trùng với vân 
sáng bậc 5 của bức xạ có bước sóng 
A. 0,75 m.  B. 0,4m.  C. 0,68 m.  D. 0,48 m. 

336. Trong giao thoa khe Iâng bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,5 m, khoảng cách hai khe bằng 1mm. Tính 
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khoảng cách giữa hai khe và màn để trên màn tại vị trí cách vân trung tâm 2,5 mm có vân sáng bậc 5. Để tại đó có 
vân sáng bậc 2 thì phải dời màn một đoạn bao nhiêu và theo chiều nào? 
HD giải: 

m1
10.5,0.5

10.10.5,2
D5,2

a

D
.5x

6

33

5s 







 

m5,2
10.5,0.2

10.10.5,2
'D5,2

a

'D
.2'x

6

33

2s 







 

Phải dịch màn ra xa khe thêm 1,5 m. 
337. Trong giao thoa khe Iâng, khoảng cách hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1m. Bước sóng ánh 

sáng dùng trong thí nghiệm là 0,65m. Tính khoảng vân. Xác định vị trí vân sáng bậc 2 và vân tối bậc 5. Tính 
khoảng cách giữa chúng biết chúng nằm về hai phía của vân trung tâm. 
HD giải: 

Vị trí vân sáng bậc 2 (k=2): 65,0
10.2

1.10.65,0
.2

a

D
.2x

3

6

2s 







 mm. 

Vị trí vân tối bậc 5 ở bên kia vân trung tâm so với vân sáng (k=-5): 

4625,1
10.2

1.10.65,0
.5,4

a

D
)

2

1
5(x

3

6

5t 







 mm. 

Khoảng cách giữa chúng: x = xs2 – xt5 = 0,65 + 1,4625 = 2,1125mm 
338. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe bằng 1,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến 

màn bằng 3m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng phía là 3mm.  
a. Tính tần số bức xạ dùng trong thí nghiệm. 
b. Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vận tối bậc 8 cùng phía so với vân trung tâm. 
c. Tìm số vân quan sát được trên vùng giao thoa có bề rộng 11mm 
HD giải: 
K.cách giữa  vân sáng bậc 2 và bậc 5: x1 = xs5 – xs2 = 3i = 3mm  = = 1mm 

a. 
14

33

8

10.6
10.10.5,1

3.10.3

ia

cDc
f 





Hz. 

b. K.cách giữa  vân sáng bậc 3 và vân tối bậc 8: x2 = xt8 – xs3 =4,5i = 4,5mm. 
c. Số khoảng vân trong nửa miền giao thoa: n’= L/2i=11/2 = 5,5 
- Số vân sáng: ns = 5.2 + 1 = 11 vân. 
- Số vân tối:  nt = 6.2 = 12 vân.  
Tổng số vân quan sát được là 11 vân sáng và 12 vân tối. 

339. Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng, hai khe cách nhau 0,5mm với ánh sáng trắng có bước sóng trong 
khoảng 0,4 m đến 0,75 m và quan sát các vân giao thoa trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung 
tâm 4mm có những bức xạ nào bị tắt tại đó. 
HD giải: 

Tại M là vân tối bậc k: 
5,0k

1

)5,0k(D

x.a

a

D
)

2

1
k(x t

t








  m 

Điều kiện 0,4 m    0,75 m và k  Z 

83,0k233,15,0k5,275,0
5,0k

1
4,0 


 : k=1 và k =2. 

Với k =1: 67,0
5,01

1
1 


  m; với k =2: 4,0

5,02

1
2 


 m. 

340. Kết luận nào sau đây về hiện tượng giao thoa ánh sáng là đúng ? 
A. Giao thoa ánh sáng là sự tổng hợp của hai chùm sáng chiếu vào cùng một chỗ. 
B. Giao thoa của hai chùm sáng từ hai bóng đèn chỉ xảy ra khi chúng cùng đi qua kính lọc sắc. 
C. Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra đối với các ánh sáng đơn sắc. 
D. Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra khi hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào nhau. 

341. Hai sóng kết hợp là 
A. hai sóng xuất phát từ hai nguồn kết hợp. 
B. hai sóng có cùng tần số, có hiệu số pha ở hai thời điểm xác định của hai sóng thay đổi theo thời gian. 
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C. hai sóng phát ra từ hai nguồn cùng đan xen vào nhau. 
D. hai sóng thỏa mãn điều kiện cùng pha. 

342. Phát biểu nào sau đây là không đúng ? 
Hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về 
A. độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ. 
B. bề rộng các vạch quang phổ. 
C. số lượng các vạch quang phổ. 
D. màu sắc các vạch và vị trí các vạch màu. 

343. Đặc điểm của quang phổ liên tục là 
A. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. 
B. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. 
C. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. 
D. nhiệt độ càng cao, miền phát sáng của vật càng mở rộng về phía bước sóng lớn của quang phổ liên tục. 

344. Phát biểu nào sau đây là không đúng ? 
A. Có hai loại quang phổ vạch : quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ. 
B. Quang phổ vạch phát xạ có những vạch màu riêng lẻ nằm trên nền tối. 
C. Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục. 
D. Quang phổ vạch phát xạ do các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát ra. 

345. Phát biểu nào sau đây là không đúng ? 
A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. 
B. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất. 
C. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. 
D. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ. 

346. Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại là không đúng ? 
A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. 
B. Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng. 
C. Vật nung nóng ở nhiệt độ thấp chỉ phát ra tia hồng ngoại. Nhiệt độ trên 5000C mới bắt đầu phát ra ánh sáng khả 
kiến. 
D. Tia hồng ngoại nằm ngoài vùng ánh sáng khả kiến, bước sóng của tia hồng ngoại dài hơn bước sóng của ánh 
sáng đỏ. 

347. Phát biểu nào sau đây về tia tử ngoại là không đúng ? 
A. Mặt trời chỉ phát ra ánh sáng nhìn thấy và tia hồng ngoại nên ta trông thấy sáng và cảm giác ấm áp. 
B. Thủy tinh và nước là trong suốt đối với tia tử ngoại. 
C. Đèn dây tóc nóng sáng đến 20000C là nguồn phát ra tia tử ngoại. 
D. Các hồ quang điện với nhiệt độ trên 40000C thường được dùng làm nguồn tia tử ngoại. 

348. Phát biểu nào sau đây nói về đặc điểm và ứng dụng của tia Rơnghen là đúng ? 
A. có tác dụng nhiệt mạnh, có thể dùng để sấy khô hoặc sưởi ấm. 
B. chỉ gây ra hiện tượng quang điện cho các tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loại kiềm. 
C. không đi qua được lớp chì dày vài mm, nên người ta có thể dùng chì để làm màn chắn bảo vệ trong kĩ thuật 
dùng tia Rơnghen. 
D. không tác dụng lên kính ảnh, không làm hỏng cuộn phim ảnh khi chúng chiếu vào. 

349. Tia Rơnghen là 
A. bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ hơn 10-8 m. 
B. các bức xạ do anốt của ống Rơnghen phát ra. 
C. các bức xạ do catốt của ống Rơnghen phát ra. 
D. các bức xạ mang điện tích. 

350. Phát biều nào sau đây nói về đặc điểm của tia X là không đúng ? 
A. khả năng đâm xuyên mạnh. 
B. Có thể đi qua lớp chì dày vài cm. 
C. Tác dụng mạnh lên kính ảnh. 
D. Gây ra hiện tượng quang điện. 

351. Năng lượng của mỗi lượng tử ánh sáng phụ thuộc vào 
A. nhiệt độ của nguồn phát sáng. 
B. tần số bức xạ ánh sáng. 
C. số lượng tử phát ra từ nguồn sáng. 
D. vận tốc ánh sáng. 

352. Chiếu một chùm sáng đơn sắc đến bề mặt một kim loại, hiện tượng quang điện không xảy ra. Để hiện tượng quang 
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điện xảy ra ta cần 
A. dùng chùm sáng có cường độ mạnh hơn. 
B. dùng chùm sáng có bước sóng nhỏ hơn. 
C. tăng diện tích kim loại được chiếu sáng. 
D. tăng thời gian chiếu sáng. 

353. Trong quang phổ vạch của nguyên tử H, các vạch trong dãy Pasen được tạo thành khi electron chuyển động từ quỹ 
đạo bên ngoài về quỹ đạo 
A. K.   B. L.   C. M.  D. N. 

354. Chiếu một chùm sáng trắng vào hai khe Iâng thì vân sáng gần vân trung tâm nhất là vân bậc 1 có màu 
A. tím.  B. đỏ.   C. vàng. D. xanh. 

355. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng 
A. giải phóng electron liên kết trong chất bán dẫn khi chiếu ánh sáng thích hợp vào chất bán dẫn đó. 
B. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng. 
C. giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng. 
D. giải phóng electron ra khỏi một chất bằng cách bắn phá iôn vào chất đó. 

356. Trong thí nghiệm giao thoa khe Iâng, đối với các vân sáng cùng bậc, vân sáng cách vân trung tâm xa nhất là vân 
của 
A. ánh sáng đỏ.  B. ánh sáng màu lam. 
C. ánh sáng tím.  D. ánh sáng vàng. 

357. Trong hiện tượng quang điện ngoài, hiệu điện thế hãm ứng với mỗi kim loại dùng làm catốt phụ thuộc vào 
A. cường độ dòng quang điện và tần số của ánh sáng kích thích. 
B. bản chất của kim loại dùng làm catốt và cường độ của chùm sáng kích thích. 
C. tần số của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại dùng làm catốt. 
D. cường độ của chùm sáng kích thích và cường độ của dòng quang điện. 

358. Cho bán kính Bo r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng thứ 4 là 
A. 8,48.10-11m. B. 8,48.10-10m. C. 2,12.10-10m. D. 1,325.10-10m. 
HD: r = n2r0 = 16.5,3.10-11 = 8,48.10-10m. 

359. Phát biểu nào sai khi nói về hiện tượng quang điện? 
A. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn giới hạn quang điện. 
B. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi phôtôn trong chùm sáng kích thích có năng lượng nhỏ hơn công thoát 
êlectron của kim loại đó. 
C. Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ với cường độ của chùm sáng kích thích. 
D. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi phôtôn trong chùm sáng kích thích có năng lượng lớn hơn công thoát của 
êlectron ra khỏi kim loại đó. 

360. Catốt của một tế bào quang điện có công thoát bằng 3,5eV. 
a. Tìm tần số giới hạn và giới hạn quang điện của kim loại ấy. 
b. Khi chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng 250 nm 
 - Tìm hiệu điện thế giữa A và K để dòng quang điện bằng 0. 
 - Tìm động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện. 
 - Tìm vận tốc của các êlectron quang điện khi bật ra khỏi K. 
HD giải: 
a. Tần số giới hạn quang điện: 
 f = c/0 = A/h = 3,5.1,6.10-19/6,625.10-34 = 0,845.1015 Hz. 
Giới hạn quang điện o = hc/A = 6,625.10-34.3.108/3,5.1,6.10-19= 3,55.10-7m. 
b. Để dòng quang điện triệt tiêu thì công của điện trường phải triệt tiêu được động năng ban đầu cực đại của 
êlectron quang điện. 
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Vận tốc của êlectron 6

31
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m/s. 

361. Khi chiếu bức xạ có bước sóng 0,4 m vào catốt của một tế bào quang điện, muốn triệt tiêu dòng quang điện thì 
hiệu điện thế giữa A và K bằng -1,25V. 
a. Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các e- quang điện. 
b. Tìm công thoát của các e- của kim loại làm catốt đó (tính ra eV). 
HD giải: 

a. 
31
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b. Công thoát: eV85,1eV25,1eV
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362. Công thoát của vônfram là 4,5 eV 
a. Tính giới hạn quang điện của vônfram. 
b. Chiếu vào tấm vônfram một bức xạ có bước sóng  thì động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện là 
3,6.10-19J. Tính . 
c. Chiếu vào tấm vônfram một bức xạ có bước sóng ’. Muốn triệt tiêu dòng quang điện thì phải cần một hiệu điện 
thế hãm 1,5V. Tính ’ 
HD giải: 
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363. Công tối thiểu để bức một êlectron ra khỏi bề mặt một tấm kim loại của một tế bào quang điện là 1,88eV. Khi 
chiếu một bức xạ có bước sóng 0,489 m thì dòng quang điện bão hòa đo được là 0,26mA. 
a. Tính số êlectron tách ra khỏi catốt trong 1 phút. 
b. Tính hiệu điện thế hãm để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện. 
HD giải: 
a. Ibh = ne = 26.10-5A. (n là số êlectron tách ra khỏi catốt trong 1s) 

 n = 14

19

5

10.25,16
10.6,1

10.26






;  

Số êlectron tách ra khỏi K trong 1 phút: N=60n = 975.1014. 
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 Hiệu điện thế hãm Uh = – 0,66V.  
364. Catốt của một tế bào quang điện có công thoát là 2,26eV. Bề mặt catốt được chiếu bởi bức xạ có bước sóng 0,4m. 

a. Tính tần số của giới hạn quang điện. 
b. Bề mặt catốt nhận được một công suất chiếu sáng là 3mW. Tính số phôtôn mà bề mặt catốt nhận được trong 
30s. 
c. Cho hiệu suất quang điện bằng 67%. Tính số êlectron quang điện bật ra trong mỗi giây và cường độ dòng quang 
điện bão hòa. 
HD giải: 
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b. Gọi N là số phôtôn chiếu đến tế bào quang điện trong 1s. 

Công suất bức xạ: 15
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Số phôtôn mà bề mặt catốt nhận được trong 30s: N’=30N =181,2.1015 

c. Gọi Ne là số êlectron bị bật ra trong 1s: Ne = 67%N = 4,0468.1015. 
Cường độ dòng quang điện bão hòa: Ibh = Nee = 4,0468.1015.1,6.10-19 =0,6475mA 
 

365. Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng 0,25 m và 0,3 m vào một tấm kim loại thì vận tốc ban đầu cực đại 
của các êlectron quang điện lần lượt là 7,31.105 m/s và 4,93.105 m/s. 
a. Tính khối lượng của các êlectron. 
b. Tính giới hạn quang điện của tấm kim loại. 
HD giải:  
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m= 1,3645.10-36.0,667.106= 9,1.10-31 kg. 

b. Giới hạn quang điện: 
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366. Cho biết bước sóng ứng với 4 vạch trong dãy Banme của quang phổ vạch H là vạch đỏ (H: đ=0,656 m), vạch 
lam (H: lam= 0,486 m), vạch chàm (H: chàm= 0,424 m), vạch tím (H: tím=0,410 m). 
a. Xác định bức xạ có bước sóng dài nhất trong dãy Pasen. 
b. Xác định năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng ngắn nhất trong dãy Laiman. 
c. Xác định tần số lớn nhất của bức xạ trong dãy Laiman. 
HD giải: 
a. Bức xạ có bước sóng dài nhất trong dãy Pasen được tạo thành khi nguyên tử chuyển từ mức năng lượng N về  M 
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b. (thiếu dữ kiện) 
367. Ba vạch có bước sóng dài nhất trong ba dãy của quang phổ vạch của H là 

1L = 0,1216 m; 1B = 0,656 m; 1P= 1,8451 m. Từ các dữ kiện trên có thể tính được bước sóng của các bức xạ 
nào? 
HD giải: 
Có thể tính được bước sóng của các bức xạ: 2L, 3L và 2B 

368. Biết hiệu điện thế giữa A và K của ống tia Rơnghen là 12kV. Tìm bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống 
phát ra. 
HD giải: 
Động năng của êlectron (một phần hay toàn bộ) biến thành năng lượng của tia X 

h

2
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h
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hchc

2

mv
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Bước sóng nhỏ nhất của tia X do ống phát ra: 
heU

hc
 

369. Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 3.10-10m. Biết c = 3.108 m/s; h = 6,625.10-34 Js. Động 
năng của êlectron khi đập vào đối âm cực là 
A. 19,875.10-16 J.  B. 19,875.10-19 J. 
C. 6,625.10-16 J.  D. 6,625.10-19 J. 
HD: Động năng của êlectron khi đập vào đối âm cực có thể một phần hoặc toàn bộ chuyển thành năng lượng của 

tia X: 



hc

mv
2

1 2
0 ; dấu = xãy ra với những bức xạ có bước sóng nhỏ nhất, do đó 
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370. Khi một chất bị kích thích và phát ra ánh sáng đơn sắc màu tím có bước sóng 0,4 m thì năng lượng của mỗi 
phôtôn phát ra có giá trị nào dưới đây? Biết h =6,625.10-34Js; c =3.108 m/s. 
A. 4,5.10-9J.  B. 4,97.10-19J.  C. 4.10-7J.  D. 0,4 J. 

HD: 19
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371. Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,3m. Biết h = 6,625.10-34Js; c = 3.108 m/s. Công thoát của kim loại đó là 
A. 6,625.10-19J.  B. 6,625.10-25J 
C. 6,625.10-49J.  D. 5,9625.10-32J. 

HD: 
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372. Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng 1=0,75m và 2=0,25m vào catốt của một tế bào quang điện. Biết 
c=3.108m/s, h=6,625.10-34Js, e=1,6.10-19C; công thoát của êlectron của kim loại dùng làm catốt bằng 3,74eV. Bức 
xạ nào có thể gây ra hiệu ứng quang điện trong tế bào? 
A. Cả hai bức xạ. 
B. Chỉ có bức xạ 1. 
C. Chỉ có bức xạ 2. 
D. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên. 

HD giải: 332,0
10.6,1.74,3
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 1<0 nên chỉ có bức xạ 1 là gây ra hiện tượng quang điện. 
373. Catốt của tế bào quang điện làm bằng xêdi (Cs) có giới hạn quang điện 0=0,66m. Chiếu vào catốt bức xạ tử 

ngoại có bước sóng  =0,33 m. Hiệu điện thế hãm UAK cần đặt giữa anôt và catôt để triệt tiêu dòng quang điện là 
A. UAK  –1,88V.   B. UAK  –1,16V. 
C. UAK  –2,04V.  D. UAK  –2,35V. 
HD giải: Để triệt tiêu dòng quang điện, công của lực điện trường phải triệt tiêu được động năng ban đầu cực đại 
của quang êlectron (không có một êlectron nào có thể đến được anôt) 

- Công của lực điện trường: A = eUAK 
- Biến thiên động năng: 0 – mv2/2 
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Như vậy để triệt tiêu hoàn tòan dòng quang điện thì: UAK  –1,88V. 
374. Catốt của một tế bào quang điện có phủ một lớp xêdi có giới hạn quang điện bằng 660 nm. Chiếu tới tế bào quang 

điện một chùm sáng có bước sóng  làm các êlectron thoát ra. 
a. Xác định công thoát xêdi. 
b. Dùng màn chắn tách một chùm hẹp êlectron quang điện và hướng vào một từ trường đều B có phương vuông 
góc với hướng chuyển động ban đầu của êlectron. Biết quỹ đạo của các êlectron có bán kính cực đại bằng 22,75 
cm. 
 - Xác định vận tốc ban đầu của các quang êlectron. 
 - Tính bước sóng của ánh sáng chiếu vào catốt. 
HD giải: 
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  (thiếu dữ kiện B) 

 
375. Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện 0, công thoát A, hằng số Plăng h và vận tốc ánh sáng c là 

A. 
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376. Công thức về mối liên hệ giữa độ lớn hiệu điện thế hãm Uh ; độ lớn điện tích , khối lượng và vận tốc ban đầu cực 
đại của êlectron là 

A. 2eUh = 2
max0mv .   B. mUh = 2

max0ev2 . 

C. mUh = 2
max0ev .   D. eUh = 2

max0mv . 

377. Phương trình nào sau đây sai so với phương trình Anhxtanh : 

A. 
2

mv
Ahf

2
max0 .   B. 

2

eUhc
hf h

0




 . 

C. 
2

mvhchc 2
max0

0







.  D. h

0

eU
hchc







. 

378. Phát biểu nào sau đây nói về lưỡng tính sóng hạt là không đúng ? 
A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng thể hiện tính chất sóng. 
B. Hiện tượng quang điện, ánh sáng thể hiện tính chất hạt. 
C. Sóng điện từ có bước sóng càng ngắn càng thể hiện rõ tính chất sóng. 
D. Các sóng điện từ có bước sóng càng dài thì tính chất sóng thể hiện rõ hơn tính chất hạt. 

379. Phát biều nào sau đây về hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện là không đúng ? 
A. Công thoát của kim loại lớn hơn công cần thiết để bứt êlectron liên kết trong bán dẫn. 
B. Phần lớn tế bào quang điện hoạt động được với án sáng hồng ngoại. 
C. Phần lớn quang trở hoạt động được với ánh sáng hồng ngoại. 
D. Chỉ có tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loại kiềm mới hoạt động được với ánh sáng khả kiến. 

380. Phát biểu nào sau đây về sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô là không đúng ? 
A. Các vạch trong dãy Lyman được hình thành khi êlectron chuyển về quỹ đạo K. 
B. Các vạch trong dãy Banme được hình thành khi êlectron chuyển về quỹ đạo N. 
C. Các vạch trong dãy Pasen được hình thành khi êlectron chuyển về quỹ đạo M. 
D. Trong dãy Banme có 4 vạch H, H, H , H thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy. 

381. Các bức xạ trong dãy Pasen thuộc vùng nào của thang sóng điện từ ? 
A. Tử ngoại.  B. Hồng ngoại. C. ánh sáng khả kiến. 
D. một phần ở vùng hồng ngoại, một phần ở vùng khả kiến. 

382. Phát biểu nào sau đây là không đúng ? 
A. Giả thuyết sóng ánh sáng không giải thích được các định luật quang điện. 
B. Ánh sáng có bản chất là sóng điện từ. 
C. Ánh sáng có tính chất hạt, mỗi hạt là một phôtôn. 
D. Vì ánh sáng có tính chất hạt nên gây ra được hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại. 

383. Thuyết lượng tử không giải thích được các hiện tượng nào sau đây ? 
A. Sự phát quang của các chất.  B. Hiện tượng quang điện ngoài. 
C. Hiện tượng quang hóa.   C. Hiện tượng ion hóa môi trường. 

384. Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19J. Bước sóng của ánh sáng là 
A. 0,71 m.  B. 0,66 m.  C. 0,45 m.  D. 0,58 m. 

385. Hệ thức liên hệ giữa khối lượng m và năng lượng nghỉ E của một vật là 
A. E=mc2.  B. E=cm2.  C. E=931mc2. D. E=m/c2. 
 

386. Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phân hạch ? 
A. Sự phân hạch là một loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. 
B. Sự phân hạch cho sản phẩm không nhất định, nhưng chắc chắn có nơtron sinh ra. 
C. Với sự phân hạch của U235, nơtron chậm dễ bị hấp thụ để gây phân hạch. 
D. Sự phân hạch xảy ra với hạt nhân của mọi nguyên tố nặng. 

387. Định luật bảo toàn nào sau đây không áp dụng được trong phản ứng hạt nhân ? 
A. Định luật bảo toàn điện tích. 
B. Định luật bảo toàn số nuclôn. 
C. Định luật bảo toàn khối lượng. 
D. Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần. 

388. Trong phóng xạ , hạt nhân con 
A. lùi 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn. 
B. tiến 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn. 
C. lùi 2 ô trong bảng phân loại tuần hoàn. 
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D. tiến 2 ô trong bảng phân loại tuần hoàn. 
389. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt 

A. prôtôn và êlectrôn.  B. nơtrôn và êlectrôn. 
C. êlectrôn và nuclôn.  D. prôtôn và nơtrôn. 

390. Một hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì 
A. càng dễ bị phá vỡ. 
B. năng lượng liên kết càng lớn. 
C. năng lượng liên kết càng nhỏ. 
D. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ. 

391. Trong các tia sau, tia nào là dòng các hạt mang điện tích dương ? 
A. tia .  B. tia -.  C. tia .  D. tia X. 

392. Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết 
A. tính cho một nuclôn. 
B. tính riêng cho hạt nhân ấy. 
C. của một cặp prôtôn-prôtôn. 
D. của một cặp prôtôn-nơtrôn. 

393. Phản ứng nhiệt hạch là sự 
A. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao. 
B. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt. 
C. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn. 
D. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao. 

394. Mệnh đề nào sau đây nói về lực hạt nhân là không đúng? 
A. Lực hạt nhân là lực hút tĩnh điện . 
B. Lực hạt nhân còn gọi là lực tương tác mạnh.  
C. Lực hạt nhân không phải là lực hấp dẫn . 
D. Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân. 
 

395. Trong hạt nhân Cl35
17  có 

A. 17 prôtôn và 18 nơtrôn.   B. 17 prôtôn và 35 nơtrôn. 
C. 18 prôtôn và 17 nơtrôn.   D. 35 prôtôn và 17 êlectrôn. 

396. Hạt nhân 238
92U phân rã phóng xạ cho hạt nhân con là Thôri Th234

90 . Đó là sự phóng xạ 

A. .  B. +.  C. -.  D. phát tia . 
397. Một chất phóng xạ X lúc đầu nguyên chất, có chu kì bán rã T và biến đổi thành chất Y. Sau một thời gian bao 

nhiêu thì số nguyên tử chất Y bằng ba lần số nguyên tử chất X ? 
A. 0,59T.  B. 0,5T.  C. 1T.  D. 2T. 

398. Một hạt nhân X sau khi hấp thụ một nơtrôn lại phát ra một êlectrôn và tự tách ra thành hai hạt anpha. X là hạt nhân 
nguyên tố nào ? 
A. Liti. B. Beri.  C. Bo.  D. Nitơ. 

399. Một lượng chất phóng xạ có chu kì bán rã là T, ban đầu có khối lượng là m0, sau thời gian 2T 
A. đã có 25% khối lượng ban đầu bị phân rã. 
B. đã có 75% khối lượng ban đầu bị phân rã. 
C. còn lại 12,5% khối lượng ban đầu. 
D. đã có 50% khối lượng ban đầu bị phân rã. 

400. Người ta dùng prôtôn bắn vào hạt nhân đứng yên Li7
3  và thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Hai hạt 

giống nhau và có cùng động năng là các hạt 
A. hêli.  B. triti.  C. đơteri.  D. prôtôn. 

401. Hạt nhân C14
6  phóng xạ -. Hạt nhân con được sinh ra có 

A. 7 prôtôn và 7 nơtrôn.  B. 7 prôtôn và 6 nơtrôn. 
C. 6 prôtôn và 7 nơtrôn.  D. 5 prôtôn và 6 nơtrôn. 

402. Cho phản ứng hạt nhân  nXAl  27
13  hạt nhân X là 

A. P30
15 .  B. Na23

11 .  C. Ne20
10 .  D. Mg24

12 . 

 
403. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về các phóng xạ ? 

A. Với phóng xạ +, hạt nhân con có số khối không đổi so với hạt nhân mẹ. 
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B. Với phóng xạ , hạt nhân con lùi 2 ô trong bản hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ. 
C. Phóng xạ  là phóng xạ đi kèm với phóng xạ  và . 
D. Với phóng xạ -, hạt nhân con lùi một ô trong bảng hệ thống tuần hòan so với hạt nhân mẹ. 

404. Phát biểu nào sai ? 
A. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số nơtrôn khác nhau gọi là đồng vị. 
B. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. 
C. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số nơtrôn khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau. 
D. Các đồng vị phóng xạ đều không bền. 

405. Số nguyên tử có trong 5g Rn222
86 . Cho NA=6,02.1023mol-1. 

A. 13,6.1022nguyên tử.                     B. 1,36.1022nguyên tử.                     
C. 3,16.1022nguyên tử.                     D. 31,6.1022nguyên tử.           
 

406. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 30 ngày đêm . Hỏi sau thời gian bao lâu thì 75% số hạt nhân ban đầu của chất 
phóng xạ đã bị phân rã? 
A. 40 ngày đêm.                B. 50 ngày đêm.                    
C. 30 ngày đêm.                   D. 60 ngày đêm.  
 

407. Cho các phản ứng hạt nhân NeXpNa 20
10

23
11   và ArnXCl 32

18
37
13   

a. Viết đầy đủ phản ứng hạt nhân. Nêu cấu tạo hạt nhân X. 
b. Các phản ứng trên thu hay tỏa bao nhiêu năng lượng? 
Cho mNa = 22,98372u; mCl = 36,956563u; mAr= 36,956889u; mp = 1,007276u; mNe = 19,98695u; m = 
4,001506u; mn = 1,00867u. 

HD: 

a. NeHepNa 20
10

4
2

23
11   và ArnpCl 37

18
1
1

37
17   

b.  Q1 = [(mNa + mp) – (m + mNe)]c
2 = 2,366 MeV >: Pu toả NL. 

 Q2 = [(mNa + mp) – (m + mNe)]c
2 = -1,6 MeV <0: Pu thu NL. 

408. Cho hạt nhân Ne20
10  và He4

2 lần lượt có khối lượng là 19,86950u và 4,001506u. Biết mp =1007276u; mn 

=1,008665u. Hỏi hạt nhân nào bền vững hơn? Tại sao? 

HD: Tính năng lượng liên kết riêng của từng hạt nhân, so sánh 2 giá trị từ đó suy ra Ne20
10  bền vững hơn He4

2  

409. Cho phản ứng hạt nhân: MeVnHeXT 6,171
0

4
2

3
1   

a. Xác định hạt nhân X. 
b. Tính năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 1g Hêli. 

HD: X là D2
1 . 

Số nguyên tử He trong 1g hêli N =1,505.1023. 
Năng lượng tỏa ra: Q=NQ1 = 26,488MeV = 42,381.1010J. 

410. Ban đầu có 2g Radon Rn222
86  là chất phóng xạ với chu kì bán rã T=3,8 ngày. Hãy tính: 

a. Số nguyên tử ban đầu. 
b. Số nguyên tử còn lại sau thời gian t =1,5T. 

c. Hoạt độ phóng xạ của lượng Rn222
86  nói trên sau thời gian t=1,5T (theo Bq và Ci) 

HD: a. 
A

mN
N A

0  =54,234.1020. 

b. N = 19,1746.1020 hạt. 
c. H=N =4,05.1015Bq. 

411. Hạt nhân Na23
11  phóng xạ - tạo thành hạt nhân Mg. 

a. Viết phương trình phân rã và nêu cấu tạo hạt nhân con. 
b. Ban đầu có 2,4g Na thì sau 30 giờ khối lượng Na chỉ còn lại 0,6 g chưa bị phân rã. Tính chu kì bán rã và hoạt độ 
phóng xạ ban đầu của Na. 

HD: 15T2k
2

m
m

k

0  giờ. 

412. Hạt nhân phóng xạ Po210
84 đứng yên phát ra hạt  có chu kì bán rã là 138 ngày đêm. Ban đầu có 1kg chất phóng xạ 
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trên. 
a. Viết phương trình phân rã của Po. 
b. Tính khối lượng Po bị phân rã trong 414 ngày đêm. 
c. Hỏi sau bao lâu chất phóng xạ chỉ còn 10g? 

HD: PbHePo 206
82

4
2

210
84  . 

b. 
8

1

2

m
m

k

0  kg, suy ra khối lượng Po bị phân rã m’= 7/8 kg. 

c. t=916 ngày đêm. 
413. Ban đầu có 100 g hạt nhân phóng xạ Na23

11 nguyên chất có chu kì bán rã là 15giờ. Biết Na23
11 phóng xạ - tạo thành 

hạt nhân Mg. Xác định: 
a. Số hạt Na còn lại sau thời gian 45 giờ. 
b. Số mol Mg được tạo thành sau 60 giờ. 

HD: g5,12
2

m
m

k

0  . 23A 10.272,3
A

mN
N  . 

b. Khối lượng Na còn lại: g25,6
2

m
m

k

0  ; KL Na bị phân hủy = 93,75g 

Số mol Mg tạo thành sau 60h = số mol Na bị phân hủy: n= 93,75/23 = 3,925 mol. 
414. Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã là T =5 năm. Tính thời gian để: 

a. 75% khối lượng hạt nhân ban đầu bị phân rã. 
b. Khối lượng hạt nhân ban đầu giảm đi 3,5 lần. 
 

415. Co60
27  là đồng vị phóng xạ - có chu kì bán rã là 71,3 ngày đêm. 

a. Viết phương trình phản ứng, nêu cấu tạo của hạt nhân con. 
b. Tính xem trong 1 tháng (30 ngày) chất Coban bị phân rã bao nhiêu %? 
 
 

416. Chu kì bán rã của Strônti Sr90
38 là 20 năm. Sau 80 năm: 

a. Có bao nhiêu % hạt nhân còn lại chưa phân rã? 
b. Họat độ phóng xạ giảm đi bao nhiêu lần? 

417. Hạt nhân phóng xạ Na210
84  có chu kì bán rã là 138 ngày. Xác định khối lượng của khối chất Po khi có hoạt độ 

phóng xạ là 1Ci? 
 

418. Một đồng vị phóng xạ có hằng số phóng xạ là . Sau 105 giờ kể từ lúc bắt đầu khảo sát thì hoạt độ phóng xạ của 
mẫu chất đó giảm đi 128 lần. Tính: 
a. Hằng số phân rã phóng xạ. 
b. Sau bao lâu khối lượng của mẫu chất phóng xạ ấy giảm đi 4,5 lần. 

419. Người ta dùng hạt prôtôn có động năng Kp = 1,6 MeV bắn phá hạt nhân đứng yên Li7
3  và thu được hai hạt giống 

nhau X có cùng động năng. Cho biết mLi = 7,0144u, mp = 1,0073u, mX = 4,0015u. 
a. Viết phương trình phản ứng. 
b. Tính động năng của mỗi hạt X tạo thành. 

420. Xác định hằng số phóng xạ của 55Co, biết rằng số nguyên tử của đồng vị ấy mỗi giờ giảm đi 3,8%. 
 

421. Một prôtôn có động năng Wp=1MeV bắn vào hạt nhân Li7
3  đang đứng yên thì sinh ra phản ứng tạo thành hai hạt 

nhân X có bản chất giống nhau và không kèm theo bức xạ . 
a. Viết phương trình phản ứng và cho biết phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng. 
b. Tính động năng của mỗi hạt X được tạo ra. 
c. Tính góc giữa phương chuyển động của hai hạt nhân X, biết rằng chúng bay đối xứng nhau qua phương tới của 
prôtôn. 

422. Ban đầu một mẫu pôlôni Po210
84 nguyên chất có khối lượng 1g. Các hạt nhân pôlôni phóng xạ phát ra hạt  và biến 

thành hạt nhân bền XA
Z . 

a. Xác định hạt nhân XA
Z  và viết phương trình phản ứng. 
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b. Xác định chu kì bán rã của pôlôni phóng xạ, biết rằng trong một năm 365 ngày nó tạo ra thể tích 89,5 cm3 khí 
hêli ở điều kiện tiêu chuẩn. 

c. Tìm tuổi của mẫu chất trên, biết rằng tại thời điểm khảo sát, tỉ số khối lượng XA
Z và khối lượng pôlôni có trong 

mẫu chất là 0,4. Tính các khối lượng đó. 
 
 

423. Biết rằng trong nước thường có 0,015% nước nặng D2O. 

a. Tính số nguyên tử D2
1  có trong 1kg nước thường. 

b. Nguyên tử D được dùng làm nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch sau: D+D T +p 

Tính năng lượng có thể thu được từ 1kg nước thường nếu toàn bộ D2
1 thu được làm nguyên liệu cho phản ứng 

nhiệt hạch. 
c. Cần bao nhiêu kg xăng để có năng lượng ấy. Biết rằng năng suất tỏa nhiệt của xăng là 46.106 J/kg. Cho mD = 
2,0136u; mT = 3,016u; mp= 1,0073u; 1u=931 MeV/c2. 

 
424. Xét phản ứng bắn phá nhôm (đứng yên) bằng hạt : nPAl  30

15
27
13 . Biết khối lượng các hạt m = 4,0015u; 

mn = 1,0087u; mP = 29,974u; 1u=931MeV/c2. Tính động năng tối thiểu của hạt  để phản ứng có thể xảy ra. 
 

425. Cho phản ứng hạt nhân: D + D He4
2 +n+3,25MeV. Biết độ hụt khối của hạt nhân D là mD =0,0024u; 

NA=6,02.1023 mol-1; 1u=931MeV. Tính: 

a. Độ hụt khối và năng lượng liên kết của He4
2 . 

b. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 1g hêli. 
426. Chất iốt phóng xạ 131

53 I  dùng trong y tế có chu kì bán rã T=8 ngày đêm. Nếu ban đầu nhận về 200g chất này thì sau 

8 tuần lễ, lượng iốt đã phóng xạ là 
A. 175g.  B. 196,43g.  C. 198,4375g. D. 169,43g. 

427. Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T=10s, phát ra 2.107 hạt  trong 1s. Số hạt nhân phóng xạ trong chất đó là 
A. 1,44.108.  B. 1,39.108.  C. 2,89.108.  D. 1,39.106. 
 

428. Cho phản ứng : MeVnHeDT 6,171
0

4
2

2
1

3
1   

Lấy NA =6,02.1023 mol-1. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng này khi tổng hợp được 2g He là 
A. 53.1020 MeV.  B. 52,876.1023MeV. 
C. 3,01.1023 MeV.  D. 84,76J. 

429. Hạt nhân He4
2  có độ hụt khối bằng 0,0308u. Biết 1uc2 =931,5MeV. Năng lượng liên kết của hạt  nhân He4

2  là 

A. 28,29897MeV. B. 82,29897MeV. C. 25,29897MeV. D. 32,29897MeV. 
430. Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t kể từ thời điểm ban đầu thì độ phóng xạ của nó bằng 

25% so với độ phóng xạ ban đầu. Quan hệ giữa t và T là 
A. t=2T.  B. t=1,5T.  C. t=0,5T.  D. t=0,25T. 

431. Chất phóng xạ Pôlôni Po210 có chu kì bán rã 138 ngày đêm và biến đổi thành Pb206. Lúc đầu có 0,168 g Po210. 
sau 414 ngày đêm, khối lượng chì tạo ra là 
A. 0,144g.  B. 0,0144g.  C. 0,147g.  D. 0,0147g. 

432. Cho phản ứng hạt nhân sau : p + Na23
11   Ne20

10 +X. Biết mp = 1,007276u ; mNa = 22,98373u ; m =4,001506u ; 1u 

= 931 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng 
A. 2,378 MeV. B. 3,021MeV. C. 1,980MeV. D. 2,982 MeV. 

433. Chu kì bán rã của U238
92 là 4,5 tỉ năm. Lúc đầu có 1g U238

92 nguyên chất. Độ phóng xạ sau 8 tỉ năm của lượng phóng 

xạ đó là 
A. 3,05.104Bq.  B. 0,305.104Bq. C. 0,0305.104Bq. D. 0,3605.104Bq. 

434. Đồng vị phóng xạ Radon Rn220
86 có chu kì bán rã 91,2 giờ. Giả sử lúc đầu có NA hạt nhân chất phóng xạ này, hỏi 

sau 182,4 giờ còn lại bao nhiêu hạt nhân chất phóng xạ đó chưa bị phân rã ? 
A. 1,505.1022 hạt nhân.  B. 3,010.1022 hạt nhân. 
C. 3,010.1023 hạt nhân.  D. 1,505.1023 hạt nhân. 

435. Cho mC=12,00000u ; mp=1,00728u ; mn=1,00867u ; 1u=1,66058.10-27kg ; 1eV=1,6.10-19J ; c=3.108 m/s. Năng 

lượng tối thiểu để tách hạt nhân C12
6  thành các nuclôn riêng biệt bằng 
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A. 44,7 MeV . B. 8,94 MeV.  C. 72,7 MeV.  D. 89,4 MeV. 
436. Biết số Avôgađrô là 6,02.1023 mol-1, khối lượng mol của U238

92 là 238 g/mol. Số nơtrôn trong 119 g U238
92 là 

A. 4,4.1025.  B. 2,2.1025.  C. 8,8.1025.  D. 1,2.1025. 
437. Trong chuỗi phóng xạ RnU 222

86
238
92  , số hạt phóng xạ  và hạt phóng xạ - lần lượt là 

A. 2 và 4.  B. 4 và 2.  C. 8 và 6.  D. 6 và 8. 
438. Tìm năng lượng tỏa ra trong phản ứng nCBe  12

6
9
4  , biết các khối lượng của: m=4,0026u; mBe=9,0122u; 

mC=12,0000u; mn=1,00867u; 1u=931,5 MeV/c2. 
A. 5,71 MeV.  B. 6,43 MeV.  C. 7,31 MeV.  D. 8,26 MeV. 

439. Trong hệ Mặt Trời, thiên thể nào sau đây không phải là hành tinh ? 
A. Mặt Trăng.  B. Trái Đất.  C. Sao Hỏa.  D. Sao Thủy. 

440. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về hệ Mặt Trời? 
A. Trái Đất ở xa Mặt Trời hơn Hỏa tinh (sao Hỏa). 
B. Mặt Trời là một quả cầu khí nóng sáng. 
C. Nguồn năng lượng của Mặt Trời là phản ứng nhiệt hạt nhân. 
D. Chuyển động của các hành tinh quanh Mặt Trời theo cùng một chiều. 

441. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về hệ Mặt Trời? 
A. Mặt Trời là một ngôi sao. 
B. Thủy tinh (Sao Thủy) là một ngôi sao trong hệ Mặt Trời. 
C. Mặt trời duy trì được bức xạ của mình là do phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong lòng nó. 
D. Trái Đất là một hành tinh trong hệ  Mặt Trời. 

442. Quả cầu nhỏ có khối  lượng m=100g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng k=50N/m. Tại VTCB, truyền cho quả nặng một 
năng lượng ban đầu E=0,0225 J. Để quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng xung quanh VTCB, lấy 
g=10m/s2. Tại vị trí mà lực đàn hồi của lò xo đạt giá trị nhỏ nhất thì vật ở vị trí cách VTCB một đoạn 
A. 2 cm. B. 5cm. C. 3 cm.  D. 0. 
 

443. Hạt nhân Pôlôni 
210

84
Po  đứng yên, phóng xạ  và chuyển thành hạt nhân chì Pb. Cho biết phóng xạ không kèm 

theo tia gamma. Gọi khối lượng và động năng của hạt tạo thành sau phóng xạ lần lượt là 
m; mPb; W; WPb. Hệ thức nào sau đây là đúng? 

A. w w
Pb

Pb

m

m


  .  B. 
2

w w
Pb

Pb

m

m


  . 

C. 
2

w wPb

Pb

m

m




 .  D. w wPb

Pb

m

m




 . 

 
444. Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x =4cos(2t+/2) cm. Thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến 

lúc đi qua vị trí x =2cm theo chiều dương của trục toạ độ lần thứ nhất là 
A. 0,833s.  B. 0,583s.  C. 0,917s.  D. 0,672s. 
 

445. Một mẫu chất phóng xạ có chu kì bán rã là T. Sau các khoảng thời gian t1 và t2 (t2 > t1) thì độ phóng xạ của nó là 
H1 và H2. Số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian t = t2 - t1 là  

A. 1 2

2 1
2( )

H H

t t




.  B. 1 2

( )

ln 2

H H T
. 

C. 1 2
( )ln 2H H

T


.  D. 1 2

H H

T


. 

 
446. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8cm và 12cm. 

Biên độ dao động tổng hợp có thể là 
A. 3cm. B. 5cm.  C. 21 cm.  D. 2cm. 
 

447. Gọi UAK là hiệu điện thế hai đầu ống Rơnghen, h là hằng số plăng, c là vận tốc ánh sáng trong chân không. e là 
điện tích của electron va chạm với đối catốt. Tần số của tia X phát ra từ ống Rơnghen là f. Ta có 
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A. 
| |

AK
e U

f
h

 .  B. 
| |

AK
e U

f
hc

 . 

C. 
| |

AK

hc
f

e U
 .  D. 

| |
AK

e U
f

h
 . 

 
448. 

Vật dao động điều hoà theo phương trình: 2 os(4 t- )
3

x c


  cm. Quãng đường vật đi được trong 0,25s đầu 

tiên là 
A. 1cm. B. 4cm.  C. -1cm.  D. 2cm. 
 

449. Chọn phát biểu đúng: 
Chiếu chùm ánh sáng trắng vào máy quang phổ. Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổ trước khi 
đi qua thấu kính của buồng ảnh 
A. là một chùm tia phân kì có nhiều màu sắc khác nhau. 
B. gồm nhiều chùm tia sáng đơn sắc song song. 
C. là một chùm tia phân kì màu trắng. 
D. là một chùm tia sáng màu song song. 
 

450. Trong mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến có một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 0,2 mH ; một 
tụ điện có điện dung thay đổi từ 50 pF đến 450 pF. Máy có thể thu được các sóng vô tuyến trong dải sóng từ 
A. 188 m đến 565m.  B. 176m đến 625m. 
C. 200 m đến 824 m.  D. 168 m đến 600 m. 
 

451. 
Một sóng cơ học được mô tả bởi phương trình ( , ) 4sin ( )

5 9 6

t x
u x t



 

    
, trong đó x đo bằng m, t đo 

bằng s và u đo bằng cm. Gọi a là gia tốc dao động của một phần tử, v là vận tốc truyền sóng,  là bước sóng, f là 
tần số. Các giá trị nào dưới đây là đúng 
A. v = 5m/s.   B.  = 18m.   
C. a= 0,04m/s2.  D. f =50Hz. 
 

452. Một ống sáo dài 80cm, hở hai đầu, tạo ra sóng dừng trong ống sáo với âm là cực đại ở hai đầu ống, trong khoảng 
giữa ống sáo có hai nút sóng. Cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340  m/s. Tần số âm do ống sáo phát ra là 
A. 800Hz.  B. 425Hz. C. 2120,5Hz. D. 850Hz. 
 

453. Chọn trả lời đúng : 
Một ánh sáng đơn sắc khi truyền trong không khí có bước sóng 0,7m và khi truyền trong chất lỏng thì bước sóng 
là 560 nm. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó là 
A. 1,50.  B. 1,25.  C. 0,80.  D. 1,33. 
 

454. Một người đứng ở cạnh đường đo tần số tiếng còi của một xe ôtô. Khi ôtô lại gần anh ta đo được giá trị f =724Hz 
và khi ôtô đi ra xa anh ta đo được f’ =606Hz. Biết vận tốc âm thanh trong không khí là 340m/s. Vận tốc của ôtô là 
A. v=10m/s.  B. v=30m/s.  C. v=20m/s.  D. v=40m/s. 
 

455. Một âm có mức cường độ âm là 40dB . So với cường độ âm chuẩn thì cường độ của âm này bằng 
A. 100 lần.  B. 10000 lần.  C. 10lần.  D. 1000 lần. 
 

456. Chọn phát biểu sai : Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh, bằng cách lựa chọn các thông số trong mạch 
thích hợp ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu 
A. tụ điện bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm. 
B. tụ điện lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 
C. cuộn cảm lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 
D. điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 
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457. Một thước AB đồng chất dài 40cm, trọng lượng 2N. Tại A và B người ta gắn hai vật được xem là chất điểm có 
khối lượng lần lượt là m1=0,2kg và m2 =0,1kg rồi đặt thước trên mặt bàn nằm ngang, đầu A trên mặt bàn và đầu B 
nhô ra ngoài. Để thước không bị lật thì phần nhô ra ngoài không vượt quá 
A. 16cm.  B. 14cm. C. 24cm.  D. 26cm. 
 

458. Phát biểu nào sau đây về động cơ điện xoay chiều ba pha là sai? 
A. Trong động cơ 3 pha từ trường quay do dòng điện ba pha tạo ra. 
B. Đổi chiều quay động cơ dễ dàng bằng cách đổi 2 trong 3 dây pha. 
C. Rôtô quay đồng bộ với từ trường quay. 
D. Rôtô của động cơ ba pha là rôtô đoản mạch. 
 

459. Một con lắc đơn treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động bé con lắc là T0, khi 

thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc a thì chu kì dao động bé của con lắc 
0

3

2
T T . Gia tốc thang máy 

tính theo gia tốc rơi tự do là 
A. a = g/3.  B. a=2g/3.  C. a = g/2.  D. a=g/4. 
 

460. Khi ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì 
A. bước sóng và tần số đều không đổi. 
B. bước sóng và tần số đều thay đổi. 
C. tần số thay đổi nhưng bước sóng thì không. 
D. bước sóng thay đổi nhưng tần số thì không. 
 

461. Một vật treo vào đầu dưới lò xo thẳng đứng, đầu trên của lò xo treo vào một điểm cố định. Từ VTCB kéo vật 
xuống một đoạn 3cm rồi truyền vận tốc v0 thẳng đứng hướng lên. Vật đi lên được 8cm trước khi đi xuống. Biên độ 
dao động của vật là 
A. 8cm.  B. 4cm.  C. 5cm.  D. 11cm. 
 

462. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng 
đơn sắc có bước sóng 0,60m, màn quang cách hai khe 2m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết 
suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là 
A. 0,3mm.  B. 0,4 m.  C. 0,4mm.  D. 0,3m. 
 

463. Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,8MeV bắn vào hạt nhân 
7

3
Li đứng yên, sinh ra hai hạt nhân  có cùng độ lớn 

vận tốc và không sinh ra tia . Cho biết: mp = 1,0073u; m=4,0015u; mLi =7,0144u; 1u=931MeV/c2=1,66.10-27kg. 
Động năng của hạt mới sinh ra bằng 
A. 7,80485 MeV.  B. 9,60485MeV. 
C. 8,70485 MeV.   D. 0,90000MeV. 
 

464. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm 
sóng bằng 
A. phần tư bước sóng.  B. nửa bước sóng. 
C. bước sóng.   D. hai lần bước sóng. 
 

465. Chiếu bức xạ có bước sóng  vào bề mặt tấm kim loại thì có hiện tượng quang điện, các quang êlectron bức ra có 
vận tốc ban đầu cực đại là V. Nếu chiếu kim loại đó bằng bức xạ có bước sóng /2, các quang êlectron bức ra có 
vận tốc 2V. Giới hạn quang điện của tấm kim loại là 
A. 2.  B. 1,5.  C. 4/3.  D. 3. 
 

466. Phát biểu nào sau đây là sai ? 
A. Mômen lực dương tác dụng vào vật rắn làm cho vật rắn quay nhanh dần. 
B. Mômen lực tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay của vật. 
C. Mômen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào vị trí của trục quay và sự phân bố khối lượng đối với trục quay. 
D. Mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay lớn thì sức ì của vật trong chuyển động quay quanh trục đó lớn. 
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467. Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mômen quán tính đối với trục là I=10-2kg/m2. Ban đầu ròng rọc đứng yên, tác 
dụng vào ròng rọc một lực không đổi F=2N tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Sau khi ròng rọc chịu tác dụng lực 
được 3s thì vận tốc góc của nó là 
A. 20rad/s.  B. 40rad/s.  C. 60rad/s.  D. 30rad/s. 
 

468. Phát biểu nào sau đây là đúng ? 
A. Đối với một trục quay nhất định, nếu mômen động lượng tăng 4 lần thì mômen quán tính của nó cũng tăng 4 
lần. 
B. Mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay là lớn thì mômen động lượng của nó đối với trục đó cũng lớn. 
C. Khi một vật rắn chuyển động tịnh tiến thẳng thì mômen động lượng của nó đối với một trục quay bất kì không 
đổi. 
D. Mômen động lượng của một vật bằng không thì hợp lực tác dụng lên vật bằng không. 
 

469. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có tần số góc  vào hai đầu cuộn dây có L, R thì công suất tiêu thụ của đoạn 
mạch là P1. Nếu nối tiếp với cuộn dây một tụ C với 2LC2=1 và đặt vào hiệu điện thế trên thì công suất tiêu thụ P2. 
Ta có 

A. 1

2
2

P
P  .  B. 

2 1
2P P .  C. P2=2P1.  D. P2=P1.  

 
470. Chọn phát biểu đúng : 

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã 
A. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động. 
B. kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn. 
C. làm mất lực cản của môi trường đối với vật dao động. 
D. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chiều chuyển động trong một phần của từng chu kì. 
 

471. Mômen lực có độ lớn 30Nm tác dụng vào một bánh xe có mômen quán tính đối với trục bánh xe là 2kgm2. Nếu 
bánh xe quanh nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ thì động năng của bánh xe ở thời điểm t=10s là 
A. Eđ = 22,5kJ. B.  Eđ = 24,6kJ. C.  Eđ = 20,2kJ.    D.  Eđ = 18,3kJ. 
 

472. Khi hiện tượng quang điện xảy ra, nếu giữ nguyên cường độ và ánh sáng kích thích nhưng tăng hiệu điện thế UAK 
từ giá trị dương thì 
A. Động năng ban đầu của các êlectron quang điện giảm. 
B. Cường độ dòng quang điện bão hoà tăng. 
C. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện tăng. 
D. Vận tốc của các êlectron quang điện khi đến Anôt tăng. 
 

473. Sóng điện từ là quá trình lan truyền trong không gian của một điện từ trường biến thiên. Kết luận nào sau đây là 
đúng khi nói về quan hệ giữa vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ của điện từ trường đó ? 
Vectơ cường độ điện trường và cảm ứng từ biến thiên tuần hoàn 
A. cùng tần số, vuông pha và có phương vuông góc với nhau. 
B. cùng tần số, ngược pha và cùng phương với nhau. 
C. cùng tần số, ngược pha và có phương vuông góc với nhau. 
D. cùng tần số, cùng pha và có phương vuông góc với nhau. 
 

474. Khi các phôtôn có năng lượng hf chiếu vào tấm nhôm có công thoát là A, các êlectron giải phóng ra có động năng 
ban đầu cực đại là W0đmax. Nếu tần số bức xạ chiếu tới tăng gấp đôi thì động năng ban đầu cực đại của êlectron 
quang điện là 
A. 2W0đmax.   B. W0đmax.   C. W0đmax + hf.  D. W0đmax+A.  
 

475. Hiệu số chỉ của các công tơ điện (máy đếm điện năng) ở trạm phát điện và ở nơi tiêu thụ điện sau mỗi ngày đêm 
chênh lệch thêm 480 kWh. Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là 
A. P = 40kW. B. P = 100kW. C. P = 20kW. D. P = 83kW. 
 

476. Đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 3cm với tần số 
2Hz. Sau 2s sóng truyền được 2m. Chọn góc thời gian là lúc điểm O đi qua VTCB theo chiều dương. Điểm M có 
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VTCB cách O một đoạn 2m tại thời điểm 2 s có 
A. uM = 1,5 cm. B. uM = 3 cm. C. uM = -3 cm. D. uM = 0 cm. 
 

477. Một sóng âm 450 Hz lan truyền với vận tốc 360m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên 
một phương truyền sóng là 
A. 2,5 (rad). B. 0,5 (rad). C. 1,5 (rad). D. 3,5 (rad). 
 

478. Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng 1=0,75m và 2=0,5m vào hai khe Iâng cách nhau a=0,8mm. 
Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn D=1,2m. Trên màn hứng vân giao thoa rộng 10mm (hai mép 
màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm ? 
A. có 3 vân sáng.  B. có 4 vân sáng. 
C. có 6 vân sáng.  D. có 5 vân sáng. 
 

479. Năng lượng liên kết các hạt nhân 
2 4 56

1 2 26
, ,H He Fe  và 

235

92
U  lần lượt là 2,22 MeV; 2,83MeV; 492MeV và 

1786MeV. Hạt nhân bền nhất là hạt nhân 

A. 
235

92
U .  B. 

56

26
Fe . C. 

4

2
He .  D. 

2

1
H . 

 
480. Cho phản ứng hạt nhân: A+B  C+D . Nhận định nào sau đây là đúng? 

A. Phản ứng hạt nhân toả năng lượng chỉ khi các hạt nhân A và B không có động năng. 
B. Tổng độ hụt khối của hai hạt nhân A và B nhỏ thua tổng độ hụt khối của hai hạt nhân C và D thì phản ứng hạt 
nhân trên toả năng lượng. 
C. Phản ứng hạt nhân toả năng lượng chỉ khi các hạt nhân A và B có động năng lớn. 
D. Tổng độ hụt khối của hai hạt nhân nhỏ thua tổng độ hụt khối của hai hạt nhân C và D thì phản ứng hạt nhân trên 
thu năng lượng. 
 

 


