
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 25 

C©u 1: Mét nguån sãng c¬ häc dao ®éng theo phư¬ng tr×nh )
3

5cos(


  tAx . Kho¶ng c¸ch 

gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn phư¬ng truyÒn sãng mµ ®é lÖch pha dao ®éng b»ng 
4


 lµ 1m. 

VËn tèc truyÒn sãng lµ: 

A. 5 m/s.  B. 10 m/s.    C. 20 m/s.   D. 2,5 m/s.                                 

C©u 2: Mét ®ång hå qu¶ l¾c trong mét ngµy ®ªm ch¹y nhanh 6,48s t¹i mét n¬i ngang mùc níc 

biÓn vµ ë nhiÖt ®é b»ng 100C. Thanh treo con l¾c cã hÖ sè në dµi  = 2.10-5K-1. Còng víi vÞ trÝ 

nµy, ë nhiÖt ®é t th× ®ång hå ch¹y ®óng giê. KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ ®óng?  

A. t = 300C.    B. t = 200C .    

C. t = 17,50C.   D. Mét gi¸ trÞ kh¸c. 

C©u 3: Trong dao ®éng ®iÒu hoµ, vËn tèc biÕn ®æi 

A. Ngưîc pha víi li ®é.  B. Cïng pha víi li ®é .   

C. Sím pha 
2


 so víi li ®é. D. TrÔ pha 

2


 so víi li ®é. 

C©u 4: Kết luâṇ nào sau đây là sai khi nói về dao đôṇg điêṇ từ trong mac̣h dao đôṇg LC  

A. Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn của điện tích của tụ điện.   

B. Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn của năng lượng của mạch   

C. Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn giữa năng lươṇg điêṇ trường và năng lươṇg từ trường . 

D. Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn của cường độ dòng điện . 

C©u 5: Hai chÊt ®iÓm m1 vµ m2 cïng b¾t ®Çu chuyÓn ®éng tõ ®iÓm A däc theo vßng trßn b¸n 

kÝnh R lÇn lît víi c¸c vËn tèc gãc  

1 = ( / )
3

rad s


vµ  2 = ( / )
6

rad s


. Gäi P1 vµ P2 lµ hai ®iÓm chiÕu cña m1 vµ m2 trªn trôc Ox 

n»m ngang ®i qua t©m vßng trßn. Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt mµ hai ®iÓm P1, P2  gÆp l¹i nhau 

sau ®ã b»ng bao nhiªu? 

A. 1 s.    B. 2,5 s.  C. 1,5 s.   D. 2 s. 

C©u 6: Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng cïng ph¬ng:  cmtx 10cos341   vµ 

 cmtx 10sin41  . VËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t = 2s lµ: 

A. v = 20cm/s.    B. v = 40cm/s.  C. v = 40cm/s.        D. v = 20cm/s.                        



C©u 7: M¹ch dao ®éng b¾t tÝn hiÖu cña mét m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn gåm mét cuén c¶m víi ®é 

tù c¶m biÕn thiªn tõ 0,3 H ®Õn 12 H vµ mét tô ®iÖn víi ®iÖn dung biÕn thiªn tõ 20 pF ®Õn 

800 pF. M¸y ®ã cã thÓ b¾t c¸c sãng v« tuyÕn ®iÖn trong gi¶i sãng nµo? 

A.D¶i sãng tõ 6,61 m ®Õn 396,4 m.   B.D¶i sãng tõ 14,5 m ®Õn 936,4 m. 

C.D¶i sãng tõ 4,61 m ®Õn 184,6 m.                            D.Mét kÕt qu¶ kh¸c. 

C©u 8: Dao ®éng duy tr× lµ dao ®éng t¾t dÇn mµ con ngêi ®·: 

A. Lµm mÊt lùc c¶n cña m«i trêng ®èi víi vËt chuyÓn ®éng.   

B. KÝch thÝch l¹i dao ®éng sau khi dao ®éng ®· t¾t h¼n. 

C. T¸c dông ngo¹i lùc vµo vËt dao ®éng cïng chiÒu víi chiÒu chuyÓn ®éng trong mét phÇn cña 

chu k×. 

D. T¸c dông ngo¹i lùc biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian vµo vËt dao ®éng. 

C©u 9: Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp, 40 3 ,R    L=0,8/π(H), C=10
-3

/4π(F). Dòng điện 

qua mạch có dạng i = I0sin(100πt – π/3)(A), ở thời điểm ban đầu hiệu điện thế hai đầu đoạn 

mạch có giá trị u = -60(V). Tìm I0? 

A. 1,5(A).   B. 1(A).  C. 1,2(A).   D. 2(A). 

C©u 10: Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50Ω mắc nối tiếp với một cuộn thuần cảm 

L= 0,5/π (H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều: 

))(
4

100sin(2100 VtuAB


  . Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: 

A. ))(2100sin(2 Ati   .  B. ))(4100sin(22 Ati   .  

C. )(100sin22 Ati  .      D. )(100sin2 Ati  . 

C©u 11: §iÓm M dao ®éng theo ph¬ng tr×nh x = 2,5 cos 10t (cm). vµo thêi ®iÓm nµo th× pha 

dao ®éng ®¹t gi¸ trÞ /3, lóc Êy ly ®é x b»ng bao nhiªu? 

A. 
1

; 1.5 .
30

t s x cm    B. 
1

; 1.25 .
60

t s x cm    

C. 
1

; 2.25 .
30

t s x cm   D. 
1

; 1.25 .
30

t s x cm   

C©u 12: Mét sîi d©y ®µn håi dµi l = 120cm cã hai ®Çu A, B cè ®Þnh. Mét sãng truyÒn víi tÇn 

sè              f = 50Hz, trªn d©y ®Õm ®îc 5 nót sãng kh«ng kÓ hai nót A, B. VËn tèc truyÒn sãng 

trªn d©y lµ: 

A. 30 m/s.                                B. 12,5m/s.                       C. 20m/s.                        D. 40m/s. 

C©u 13: Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác: 
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A. B và C đều đúng.  B. Ud=Up.   C. 3pd II  .   

D. 3pd UU  . 

Câu 14 : Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R nối tiếp cuộn dây (L, r) nối tiếp tụ C. Biết 

hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là U=200V, tần số f = 50 Hz, điện trở R=50Ω, 

UR=100V, Ur=20V.Công suất tiêu thụ của mạch đó là: 

A. 240W  B. 480W.   C. 60 W   D. 120W 

C©u 15 : Mét con l¾c ®¬n gåm mét qu¶ cÇu kim lo¹i nhá, khèi lîng m = 1g, tÝch ®iÖn d¬ng                 

q = 5,66.10-7C, ®îc treo vµo mét sîi d©y m¶nh dµi l = 1,40m trong ®iÖn trêng ®Òu cã ph¬ng 

n»m ngang, E = 10.000V/m, t¹i mét n¬i cã gia tèc träng trêng g = 9,79m/s2. Con l¾c ë vÞ trÝ c©n 

b»ng khi ph¬ng cña d©y treo hîp víi ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc 

A.  = 100                   B.  = 200                        C.  = 300                                     D.  = 600 

C©u 16: Mét vËt thùc hiÖn dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é A = 12cm vµ chu kú T = 1s. Chän 

gèc thêi gian lµ lóc vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d¬ng. t¹i thêi ®iÓm t = 0,25s kÓ tõ lóc 

vËt b¾t ®Çu dao ®éng. Li ®é cña vËt lµ: 

A.  - 6cm.   B. -12cm.   C. 12cm .  D. 6cm . 

C©u 17: Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng, cïng tÇn sè x1, x2. BiÕt 

ph¬ng tr×nh cña dao ®éng thø nhÊt lµ: )(
6

sin51 cmtx 










 vµ ph¬ng tr×nh cña dao ®éng tæng 

hîp lµ: )(
6

7
sin3 cmtx 











  ph¬ng tr×nh cña x2 lµ: 

A.
2 2sin ( )

6
x t cm



 

  
 

 B. )(
6

sin82 cmtx 










   

C.
2

7
2sin ( )

6
x t cm



 

  
 

 D. )(
6

7
sin82 cmtx 











  

C©u 18: Mét ngưêi x¸ch mét x« níc ®i trªn ®êng, mçi bíc ®i dµi 45cm th× níc trong x« bÞ 

sãng s¸nh m¹nh nhÊt. Chu kú dao ®éng riªng cña níc trong x« lµ 0,3s. VËn tèc cña ngêi ®ã lµ: 

A. 3,6 m/s.   B. 4,2 km/h.   C. 4,8 km/h.  D. 5,4 km/h. 

C©u 19: Mét ®ång hå con l¾c "®Õm gi©y" cã chu k× 2(s) mçi ngµy nhanh 90(s). Ph¶i ®iÒu chØnh 

chiÒu dµi con l¾c nh thÕ nµo ®Ó ®ång hå ch¹y ®óng. Coi con l¾c ®Õm gi©y nh con l¾c ®¬n. 

A. T¨ng 0,1% ®é dµi hiÖn tr¹ng.    B. Gi¶m 0,2% ®é dµi hiÖn tr¹ng. 
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C. Gi¶m 0,1% ®é dµi hiÖn tr¹ng.    D. T¨ng 0,2% ®é dµi hiÖn tr¹ng.

  

C©u 20: Đoạn mạch RLC nối tiếp R=150Ω, C=10
-4

/3π(F). Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn dây 

(thuần cảm) lệch pha 3π/4 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và hiệu điện thế hai đầu 

đoạn mạch có dạng u = U0sin100πt(V). Tìm L? 

A. 1,5/π(H).   B. 2/π(H).   C. 1/π(H).   D. 

½π (H). 

C©u 21: Hai cuộn dây (R1,L1) và (R2,L2)  mắc nối tiếp nhau và đặt vào một hiệu điện thế xoay 

chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng tương ứng giữa hai cuộn 

(R1,L1) và (R2,L2). Điều kiện để U = U1 + U2 là: 

A. 
2

2

1

1

R

L

R

L
 .   B. 

1

2

2

1

R

L

R

L
    C. L1L2 = R1R2.   D. 

L1+L2 = R1+R2. 

C©u 22: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ viÖc sö dông c¸c lo¹i sãng v« tuyÕn? 

A. Sãng dµi cã n¨ng lîng thÊp vµ Ýt bÞ níc hÊp thô. §îc dïng ®Ó th«ng tin díi níc. 

B. C¸c sãng ng¾n cã thÓ dïng trong th«ng tin vò trô vµ trong v« tuyÕn truyÒn h×nh. 

C. Sãng cùc ng¾n kh«ng bÞ ph¶n x¹ hoÆc hÊp thô trªn tÇng ®iÖn li. 

D. Sãng trung vµ sãng ng¾n ph¶n x¹ ®îc trªn tÇng ®iÖn li vµo ban ®ªm. 

C©u 23: M¹ch dao ®éng cã L = 1,5mH vµ tô xoay cã ®iÖn dung biÕn thiªn tõ 50pF ®Õn 450pF 

khi 2 b¶n tô xoay tõ 00 ®Õn 1800. §Ó m¹ch thu ®îc sãng cã bíc sãng 1200m ph¶i ®Æt gãc lÖch 

gi÷a 2 b¶n tô xoay lµ:        

A. 880     B. 990              C. 1080     D. 1210    

C©u 24: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C, ω không đổi. Thay 

đổi R cho đến khi R=R0 thì Pmax . Khi đó: 

A. CL ZZR 0 .   B. R0 = ZL-ZC .    

C. R0 = ZC-ZL.       D. R0 = (ZL-ZC)2. 

C©u 25: Cùng một công suất điện Pđược tải đi trên cùng một dây dẫn. Công suất hao phí khi 

dùng hiệu điện thế 400 kV so với khi dùng hiệu điện thế 200 kV là: 

A. Nhỏ hơn 4 lần.  B. Nhỏ hơn 2 lần.   

C. Lớn hơn 4 lần.  D.  Lớn hơn 2 lần. 
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C©u 26: Mét con l¾c lß xo gåm mét vËt khèi lîng m = 100g treo vµo ®Çu mét lß xo cã ®é cøng 

K = 100N/m. KÝch thÝch cho vËt dao ®éng. Trong qu¸ tr×nh dao ®éng, vËt cã vËn tèc cùc ®¹i 

b»ng 62,8 cm/s. Xem nh 2 = 10. VËn tèc cña vËt khi qua vÞ trÝ c¸ch vÞ trÝ c©n b»ng 1cm lµ: 

A. 62,8cm/s.   B. 50,25cm/s.   C. 54,39 cm/s.  D. 36cm/s. 

C©u 27: M¹ch dao ®éng b¾t tÝn hiÖu cña mét m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn, ®iÖn cã ®iÖn dung biÕn 

thiªn tõ 50 pF ®Õn 680 pF. Muèn cho m¸y thu b¾t ®îc c¸c sãng tõ 45m ®Õn 3000 m, ®é tù c¶m 

cña cuén d©y ph¶i n»m trong giíi h¹n nµo? Chän kÕt qu¶ ®óng trong c¸c kÕt qu¶ sau: 

A. 0,141.10-4 H  L  39,288.10-4 H.   B. 0,1141.10-4 H  L  37,288.10-4 H. 

C. 0,411.10-4 H  L  32,788.10-4 H.   D. Mét kÕt qu¶ kh¸c. 

C©u 28: Trong m¹ch dao ®éng lÝ tëng LC ®iÖn tÝch tô ®iÖn biÕn thiªn theo qui luËt q=2.10-

5sin(3140t) (C) N¨ng lîng tõ trêng trong cuén d©y sÏ biÕn thiªn ®iÒu hoµ víi chu k× . 

A. 2.10-2s                               B. 2.10-3s                       C. 10-3s                           D. 10-4s  

C©u 29: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ däc theo trôc Ox, vËn tèc cña vËt khi qua vÞ trÝ c©n b»ng lµ 

62,8 cm/s vµ gia tèc cùc ®¹i lµ 2 m/s2. lÊy 2 = 10. Biªn ®é vµ chu kú dao ®éng cña vËt lµ: 

A. A = 10cm, T = 1s.  B. A = 2cm, T = 0,2s.            

C. A = 20cm, T = 2s.  D. A = 1cm, T = 0,1s. 

C©u 30: Mét con l¾c ®¬n gåm sîi d©y dµi l treo vËt nÆng cã khèi lîng m. Khi con l¾c dao ®éng 

®iÒu hoµ th× ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng cña vËt biÕn thiªn víi tÇn sè gãc: 

A. 
l

g

2

1
    B. 

g

l
2     

C. 
l

g
2    D. 

l

g
  

C©u 31: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là: 

))(6/100sin(2100 Vtu   và cường độ dòng điện qua mạch là: ))(2/100sin(24 Ati   . 

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là: 

A. 200W    B. 800W.  C. 600W.  D. 400W. 

C©u 32: Mét m¹ch dao ®éng gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 18.000pF vµ mét cuén c¶m cã ®é 

tù c¶m 6H, ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai ®Çu tô ®iÖn lµ U0 = 2,4 V. C-

êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cã thÓ nhËn gi¸ trÞ nµo trong c¸c gi¸ trÞ sau ®©y? 

A. I = 62.10-3A.   B. I = 94.10-3A.     

C. I = 74.10-3A.   D. I = 84.10-3A. 
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C©u 33: §iÒu nµo sau ®©y lµ sai  khi nãi vÒ sù ph¸t vµ thu sãng ®iÖn tõ? 

A. §Ó thu sãng ®iÖn tõ ph¶i m¾c phèi hîp mét ¨ng ten víi mét m¹ch dao ®éng LC. 

B. ¨ng ten cña m¸y thu chØ thu ®îc mét sãng cã tÇn sè x¸c ®Þnh. 

C. §Ó ph¸t sãng ®iÖn tõ, ph¶i m¾c phèi hîp mét m¸y ph¸t dao ®éng ®iÒu hoµ víi mét ¨ngten. 

D.NÕu tÇn sè cña m¹ch dao ®éng trong m¸y thu ®îc ®iÒu chØnh sao cho cã gi¸ trÞ b»ng f, th× 

m¸y thu sÏ b¾t ®îc sãng cã tÇn sè ®óng b»ng f. 

C©u 34: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là 

100 vòng. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24V và 10A. Hiệu điện thế 

và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là:  

A.240V; 1A.   B.2,4V; 1A.    

C.2,4V; 100A.   D.240V; 100A. 

C©u 35: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai 

đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây sẽ: 

A.Giảm đi 10
4
 lần.  B.Giảm 100 lần.    

C.Tăng lên 10
4
 lần.  D.Tăng 100 lần. 

C©u 36: Mét sîi d©y ®µn mét ®Çu ®îc nèi vµo mét nh¸nh cña ©m thoa, ®Çu kia gi÷ cè ®Þnh. Khi 

©m thoa dao ®éng víi tÇn sè 600 Hz th× t¹o ra sãng dõng trªn ®©y cã 4 ®iÓm bông vµ cã biªn ®é 

2,0mm, tèc ®é truyÒn sãng trªn d©y lµ 400m/s. Coi ®Çu nh¸nh ©m thoa lµ mét ®iÓm cè ®Þnh. 

ViÕt ph¬ng tr×nh ®é dêi cña d©y theo to¹ ®é x vµ thêi gian t. 

A. u = 0,02 sin(2 x).cos 3786t (m).   B. u = 0,2 sin(4 x).cos 6634t (m). 

C. u = 0,002 sin( x).cos 7368t (m).   D. u = 0,002 sin(3 x).cos 3768t (m). 

C©u 37: Mét ®Ìn nªon ®Æt dưíi hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông 220V vµ tÇn sè 

50 Hz. BiÕt ®Ìn s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc kh«ng nhá h¬n 155V. 

a) Trong mét g©y bao nhiªu lÇn ®Ìn s¸ng, bao nhiªu lÇn ®Ìn t¾t? 

b) TÝnh tØ sè gi÷a thêi gian ®Ìn s¸ng vµ thêi gian ®Ìn t¾t trong mét chu kú. 

A. a) 200 lÇn; b) 2:1  B. a) 50 lÇn; b) 2:1   

C. a) 200 lÇn; b) 4:1  D. a) 100 lÇn; b) 2:1 

C©u 38: Một chất điểm M dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng O,  

trên quỹ đạo CD như hình vẽ M đi từ O đến D hết 0,5s. 

Tìm thời gian M đi từ O tới I, với I là trung điểm của OD. 

A. tOI = 1/12 s.   B. tOI = 1/3 s.  C. tOI = 2/3 s.  D. tOI = 1/6 s. 

x 
O I D C 
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C©u 39: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R=40Ω, C=10
-4

/0,3π(F), L thay đổi được. Hiệu điện thế 

hai đầu đoạn mạch có biểu thức )(100sin2120 Vtu  . Điều chỉnh L để hiệu điện thế hai đầu 

cuộn dây cực đại, giá trị cực đại đó là: 

A.150V.  B.120V.         C.100(V).   D.200(V). 

C©u 40: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần rôto là một nam châm điện có 10 cặp 

cực. Để phát ra dòng xoay chiều có tần số 50 Hz thì vận tốc góc của rôto phải bằng: 

A. 300 vòng/phút.  B. 3000 vòng/phút.   

C. 500 vòng/phút.  D. 1500 vòng/phút. 

C©u 41: Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch 

)(100sin2120 Vtu  , hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120(V) và 

nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tìm hệ số công suất của mạch? 

A .½.  B. 
2

2
.         C. 

2

3
.   D. 0,8. 

C©u 42: Cho đoạn mạch RL nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng 

)(100sin2100 Vtu  thì biểu thức dòng điện qua mạch là ))(6100sin(22 Ati   . Tìm 

R,L? 

A. 
0,4

30( ), ( ).R L H


    B. 
1

25 3( ), ( ).
4

R L H


     

C. 3
25( ), ( ).

4
R L H


    D. 1

20( ), ( ).
4

R L H


    

C©u 43: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp L=1/2π(H), R=50Ω, f=50Hz, C thay đổi được. Điều 

chỉnh C để UCmax. Tìm giá trị của C khi đó? 

A. 10-4/2π(F).   B. 10-4/π(F).          C. 1,5.10-4/π(F).  D. 2.10-4/π(F). 

C©u 44: Mét con l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng T = 2,5s t¹i n¬i cã g = 9,8m/s2. Treo con l¾c vµo 

trÇn mét thang m¸y ®ang chuyÓn ®éng ®i lªn nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc a = 4,9m/s2. Chu kú dao 

®éng cña con l¾c trong thang m¸y lµ: 

A. 1,77 s.   B. 2,45 s.   C. 3,54 s.  D. 2,04 s. 

C©u 45: Môṭ mac̣h dao đôṇg khi dùng tu ̣điêṇ C1 thì tần số riêng của mac̣h là f1 = 30 kHz, khi 

dùng tụ điện C2 thì tần số riêng của mạch là f2 = 40 kHz. Khi mac̣h dao đôṇg dùng hai tu ̣C1 và 

C2 ghép song song thì tần số riêng của mạch là:  

A. 35 KHz .   B. 24 KHz .   C. 48 KHz .  D. 50 KHz . 
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C©u 46: Trong c¸c nh¹c, cô hép ®µn cã t¸c dông: 

A. Tr¸nh ®ưîc t¹p ©m vµ tiÕng ån lµm cho tiÕng ®µn trong trÎo. 

B. Gi÷ cho ©m ph¸t ra cã tÇn sè æn ®Þnh. 

C. Lµm t¨ng ®é cao vµ ®é to cña ©m.    

D. Võa khuÕch ®¹i ©m, võa t¹o ra ©m s¾c riªng cña ©m do ®µn ph¸t ra. 

C©u 47: ©m do hai nh¹c cô kh¸c nhau ph¸t ra lu«n kh¸c vÒ ? 

A. ®é cao.   B. ®é to.           C. ®é cao vµ ®é to D. ©m s¾c.  

C©u 48: Cho A,M,B là 3 điểm liên tiếp trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, biết 

biểu thức hiệu điện thế trên các đoạn AM, MB lần lượt là: uAM = 40sin(ωt + π/6)(V);  

uMB = 50sin(ωt + π/2)(V). Xác định hiệu điện thế cực đại giữa hai điểm A,B? 

A. 60,23(V).   B. 78,1(V).   C. 72,5(V).  D. 90(V). 

C©u 49: Mét d©y AB dµi 90cm cã ®Çu B th¶ tù do. T¹o ë ®Çu A mét dao ®éng ®iÒu hoµ ngang 

cã tÇn sè f = 100Hz ta cã sãng dõng, trªn d©y cã 4 mói. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y cã gi¸ trÞ 

lµ bao nhiªu?  

A. 60 m/s.    B. 50 m/s.   C. 35 m/s.  D. 40 m/s. 

C©u 50: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, C thay đổi được. Khi C1=2.10
-4

/π(F) hoặc C2=10
-

4
/1,5.π(F) thì công suất của mạch có trá trị như nhau. Hỏi với trá trị nào của C thì công suất 

trong mạch cực đại. 

A. 10
-4

/2π(F).   B. 10-4/π(F).            C. 2.10-4/3π(F).                   D. 3.10-4/2π(F). 

 

 


