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Câu 1[610892]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện dung C một điện áp có biểu thức 

 0u U cos t   . Tại thời điểm cường độ dòng điện chạy qua mạch có giá trị i = U0ωC thì điện áp tức thời 

giữa hai bản tụ bằng 

 A. 0U

C
 . B. – U0. C. 0. D. U0. 

Câu 2[610893]: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm: biến trở R, tụ điện có điện dung  
410

C





 F và cuộn 

cảm thuần có độ tự cảm 
0,5

L 


H.  Điện áp đặt vào hai đầu mạch luôn không đổi và có biểu thức u = 

220cos(100πt)  V . Điều chỉnh biến trở R để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất. Giá trị lớn nhất đó là 

 A. 484 W. B. 968 W. C. 242 W.  D. 121 W. 

Câu 3[610896]: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả 

hai đầu dây). Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng 

 A. 0,25 m. B. 1,5 m. C. 0,5 m.  D. 1 m. 

Câu 4[610897]: Khi một đoạn mạch điện xoay chiều RLC đang có cộng hưởng điện, nếu chỉ điện trở R giảm 

thì 

 A. hệ số công suất của mạch giảm B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở giảm. 

 C. công suất tiêu thụ của mạch giảm. D. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở không đổi. 

Câu 5[610899]: Đặt điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch điện có R, L, C mắc nối 

tiếp. Biết dung kháng của tụ điện nhỏ hơn cảm kháng của cuộn cảm thuần. So với cường độ dòng điện trong 

đoạn mạch thì điện áp hai đầu đoạn mạch 

 A. Ngược pha. B. sớm pha. C. cùng pha.  D. trễ pha 

Câu 6[610901]: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm, khi qua vị trí cân bằng có tốc độ 37,68 cm/s. Tần 

số dao động của vật là 

 A. 6,28 Hz. B. 1 Hz. C. 3,14 Hz.  D. 2 Hz. 

Câu 7[610903]: Một con lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc 5 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường g 

= 10 m/s
2
. Chiều dài dây treo của con lắc bằng 

 A. 40 cm. B. 1,0 m. C. 1,6 m.  D. 80 cm. 

Câu 8[610904]: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A và có các pha ban đầu 

là 
6


  và 

2


 . Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên bằng 

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

Câu 9[610906]: Âm la do dây đàn ghita và do dây đàn viôlon phát không thể có cùng 

 A. tần số . B. độ cao. C. âm sắc.  D. độ to. 

Câu 10[610907]: Khi tăng tần số dòng điện xoay chiều lên 3 lần thì dung kháng của tụ điện 

 A. giảm 3  lần. B. tăng 3  lần C. giảm 3 lần.  D. tăng 3 lần. 
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Câu 11[610909]: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm: điện trở R = 

40 3  , cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
0,6

L 


 H và tụ điện có điện dung 
310

C
2






 F mắc nối tiếp. Độ lệch 

pha của điện áp giữa hai đầu mạch so với cường độ dòng điện chạy trong mạch là 

 A. 
3


 . B. 

6


. C. 

3


  .  D. 

2


. 

Câu 12[610911]: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Gọi u, i lần 
lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu mạch và cường độ dòng điện tức thời chạy qua mạch. U0, U là điện áp cực 
đại và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch. I0, I là giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện 
chạy qua mạch. Biểu thức liên hệ nào dưới đây không đúng? 

 A. 
2 2

i u
2

I U

   
    

   
 . B. 

2 2

0 0

i u
0

I U

   
    

   
. C. 

2 2

0 0

i u
1

I U

   
    

   
.  D. 

2 2

0 0

I U
1

I U

   
    

   
. 

Câu 13[610914]: Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn 
 A. đổi chiều tác dụng khi vật đến vị trí biên. 
 B. không đổi về cả hướng và độ lớn. 
 C. hướng theo chiều chuyển động của vật. 
 D. hướng về vị trí cân bằng. 

Câu 14[610916]: Khi đặt điện áp có biểu thức 0u U cos t
3

 
   

 
 V vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ 

dòng điện chạy trong mạch đó có biểu thức 0i I cos t
6

 
   

 
 A. Hệ số công suất của mạch là 

 A. 0,5 3  . B. 0,5. C. 0,5 2 .  D. 0,75. 

Câu 15[610917]: Trong sóng dừng, những điểm nằm giữa hai nút liền kề sẽ 
 A. luôn đứng yên.  B. dao động cùng pha. 
 C. dao động cùng tốc độ cực đại. D. dao động cùng biên độ. 
Câu 16[610919]: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc 
nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C thì điện áp cực đại giữa hai đầu mỗi phần tử bằng nhau 
và bằng 40 V. Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng 

 A. 20 2  V. B. 10 V . C. 20 V .  D. 40 V. 

Câu 17[610920]: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g, gọi l0 là độ dãn của lò 
xo khi vật nặng cân bằng. Tần số của con lắc được xác định bởi công thức 

 A. 
0

g
f 2

l
 


 . B. 

0

1 g
f

2 l


 
. C. 0lf 2

g


  .  D. 0l1

f
2 g





. 

Câu 18[610922]: Tại một nơi trên mặt đất, nếu chỉ tăng chiều dài dây treo của con lắc đơn lên 2 lần thì tần số 
dao động nhỏ của con lắc nơi đó sẽ 

 A. giảm 2  lần. B. tăng 2  lần. C. tăng 2 lần.  D. không đổi. 
Câu 19[610923]: Bước sóng là 
 A. khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha. 
 B. khoảng cách giữa hai phần tử sóng trên phương truyền sóng dao động cùng pha. 
 C. khoảng cách gần nhất giữa hai phần tử của sóng dao động cùng pha. 
 D. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 giây. 
Câu 20[610925]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L một điện áp có biểu 

thức  0u U cos t   . Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch là 

 A. 0U

L
. B. 0U L

2


. C. 0U

2 L
.  D. 0U 2

L
. 

Câu 21[610926]: Một sợi dây đàn hồi căng ngang vào hai điểm cố định, tốc độ truyền sóng trên dây không đổi 
là 2 m/s. Khi kích thích để trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng thì bước sóng trên dây là 50 cm. Kích thích 
để trên dây có sóng dừng với tần số nhỏ nhất fmin. Giá trị của fmin là 
 A. 4 Hz . B. 24 Hz. C. 0,8 Hz.  D. 16 Hz.  
Câu 22[610928]: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài có phương trình u = 6cos(4πt + 0,02πx). Trong đó 
u và x được tính bằng centimet (cm) và t tính bằng giây (s). Quãng đường sóng truyền đi được trong thời gian 
7,15 s là 
 A. 14,3 m. B. 15,2 m. C. 20 m.  D. 16,5 m. 
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Câu 23[610929]: Trong mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp có dòng điện xoay chiều với tần số góc 

. Điện áp giữa hai bản tụ trễ pha 
2


 so với điện áp giữa hai đầu mạch khi 

 A. 
2 1

LC 2


  . B. 

2
LC = 1. C. 

2

1
LC


 .  D. 2 1

LC
2

  . 

Câu 24[610932]: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u 100 2cos t   V, ( luôn không đổi) vào hai đầu đoạn 

mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và giữa hai bản 

tụ lần lượt là 100 3  V và 200 V. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai bản tụ 

là 

 A. 
3


 . B. 

5

6


. C. 

6


.  D. 

2

3


. 

Câu 25[610934]: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào đại lượng nào dưới đây? 

 A. Pha ban đầu của ngoại lực . B. Tần số ngoại lực. 

 C. Ma sát của môi trường.  D. Biên độ của ngoại lực . 

Câu 26[610936]: Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch 

gồm điện trở thuần R = 90  và tụ điện có điện dung 26,526 F mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện cực đại 

chạy qua mạch là 

 A. 1 A. B. 0,5 A. C. 2  A.  D. 0,5 2  A. 

Câu 27[610937]: Để đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch, người ta mắc một ampe kế 

nhiệt lí tưởng nối tiếp với đoạn mạch cần đo. Khi đó, số chỉ của ampe kế là giá trị nào dưới đây của cường độ 

dòng điện? 

 A. Hiệu dụng. B. Tức thời. C. Cực đại.  D. Trung bình. 

Câu 28[610938]: Năng lượng của con lắc lò xo dao động điều hòa 

 A. không phụ thuộc độ cứng của lò xo. B. tỉ lệ thuận với khối lượng vật nặng. 

 C. không phụ thuộc khối lượng vật nặng. D. tỉ lệ thuận với biên độ dao động. 

Câu 29[610939]: Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số không phụ 

thuộc đại lượng nào của hai dao động thành phần? 

 A. Biên độ.  B. Độ lệch pha giữa hai dao động. 

 C. Pha ban đầu.  D. Tần số. 

Câu 30[610942]: Gọi 1 pha ban đầu của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ và 2 pha ban đầu của 

dòng điện chạy qua mạch. Mối liên hệ giữa 1 và 2 là 

 A. 1 2
2


    . B. 1 2

2


    . C. 1 2

2


   .  D. 1 2

2


    . 

Câu 31[610944]: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nặng m = 100 g, treo thẳng đứng dao động điều hòa tại 

nơi có gia tốc trọng trường 2g 10    m/s
2
 với chu kì 0,4 s và biên độ 5 cm. Khi vật lên đến vị trí cao nhất, độ 

lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật bằng 

 A. 0,25 N. B. 0. C. 0,5 N.  D. 0,1 N. 

Câu 32[610945]: Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều 

hòa theo phương thẳng đứng, ngược pha và cùng tần số 10 Hz. Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt 

nước là 0,3 m/s. Ở mặt nước, gọi (d) là đường thẳng đi qua trung điểm của AB và hợp với AB một góc 45
0
 . 

Trên (d), hai phần tử môi trường dao động với với biên độ cực đại xa nhau nhất cách nhau một đoạn gần với 

giá trị nào dưới đây nhất? 

 A. 23,6 cm. B. 56,5 cm. C. 33,4 cm.  D. 47,5 cm. 

Câu 33[610947]: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) (U0, f 

không đổi) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp trong 

đó R thay đổi được. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc hệ số công suất 

theo R. Hệ số công suất của mạch khi 
4 3

R
3

  Ω 

 A. 0,71. B. 0,59. 

 C. 0,87. D. 0,5. 
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Câu 34[610948]: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u U 2cos2 ft   (U không đổi, f có thể thay đổi được) 

vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi cho f = f0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ là U. Khi cho f = 

f0 + 75 Hz thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần cũng bằng U và hệ số công suất của mạch lúc này bằng 

1

3
. f0 gần với giá trị nào dưới đây nhất? 

 A. 50 Hz. B. 15 Hz. C. 17 Hz.  D. 25 Hz. 

Câu 35[610949]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R 

và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L một điện áp xoay chiều có giá trị 

cực đại U0 và tần số góc  luôn không đổi. Đồ thị của điện áp giữa 

hai đầu mạch và cường độ dòng điện chạy qua mạch theo thời gian 

trên một hệ trục như hình vẽ. Tỉ số 
R

L
 nhận giá trị nào dưới đây? 

 A. 
1

3
. B. 0,5. 

 C. 2 . D. 3 .  

Câu 36[610951]: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 

7.10
-7

 C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương nằm 

ngang có độ lớn 10
5
 V/m . Khi quả cầu đang cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường nhưng vẫn giữ 

nguyên cường độ. Trong quá trình dao động, hai vị trí trên quỹ đạo của quả nặng có độ cao chênh lệch nhau 

lớn nhất là 

 A. 2,44 cm. B. 1,96 cm. C. 0,97 cm.  D. 2,20 cm. 

Câu 37[610953]: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm 

đẳng hướng và không hấp thụ âm. Một thiết bị đo mức cường độ âm chuyển động thẳng đều từ A về O với tốc 

độ 5 m/s . Khi đến điểm B cách nguồn 10 m thì mức cường độ âm tăng thêm 20 dB. Thời gian để thiết thiết bị 

đo đó chuyển động từ A đến B là 

 A. 20 s. B. 22 s. C. 24 s.  D. 18 s. 

Câu 38[610957]: Cho đoạn mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm: biến 

trở R, cuộn dây có điện trở hoạt động R0 và độ tự cảm 
0,6

L 


 H. 

Điện áp đặt vào hai đầu mạch luôn có giá trị hiệu dụng 100 V và tần 

số góc 100π rad/s . Hình bên là đường biểu diễn sự phụ thuộc của 

công suất tiêu thụ của mạch khi cho R thay đổi. Giá trị của R0 là 

 A. 100 Ω. B. 80 Ω. 

 C. 45 Ω. D. 60 Ω. 
 

 

Câu 39[610961]: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft + ) V (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu 

đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi điều chỉnh f = f1 = 50 Hz thì cảm kháng của cuộn dây và dung kháng của tụ 

điện lần lượt là 45  và 90 . Để dòng điện cùng pha với điện áp giữa hai đầu mạch thì phải điều chỉnh tần số 

đến giá trị f2. Giá trị của f2 là 

 A. 75 Hz. B. 50 2  Hz. C. 25 2  Hz.  D. 100 Hz. 

Câu 40[610963]: Một chất điểm có khối lượng m = 50 g dao động 

điều hòa có đồ thị động năng theo thời gian của chất điểm như hình 

bên. Biên độ dao động của chất điểm gần bằng giá trị nào dưới đây 

nhất? 

 A. 2,5 cm. B. 2,0 cm. 

 C. 3,5 cm. D. 1,5 cm. 
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