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Câu 1[613060]: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f vào hai đầu tụ điện có điện dung C. Dung kháng của tụ là 

 A. 2 fC . B. fC . C. 
1

2 fC
.  D. 

1

fC
. 

Câu 2[613061]: Mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 79 dB, biết cường độ âm chuẩn 

là I0 = 10
-12

 (W/m
2
). Cường độ âm tại điểm đó là 

 A. 10
-7

 W/m
2
. B. 7 W/m

2
. C. 10

-5
 W/m

2
.  D. 70 W/m

2
. 

Câu 3[613062]: Chu kì dao động điều hòa là 

 A. thời gian ngắn nhất vật có li độ như cũ.  

 B. khoảng thời gian vật đi từ li độ cực đại âm đến li độ cực dương.  

 C. khoảng thời gian mà vật thực hiện một dao động toàn phần.   

 D. khoảng thời gian giữa hai lần vạt đi qua vị trí cân bằng. 

Câu 4[613064]: Suất điện động  e 220 2 cos100 t V   có 

 A. tần số 100 Hz.  B. giá trị hiệu dụng 220V. 

 C. giá trị cực đai 220 V.   D. chu kì 0,2 s. 

Câu 5[613065]: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m và dây treo có chiều dài ℓ. Con lắc được treo 

tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số của con lắc là 

A. 
1

2 g
. B. 

1 g

2
. C. 

g
.  D. 

g
. 

Câu 6[613066]: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì 

 A. tần số và bước sóng đều thay đổi.  

 B. tần số và bước sóng đều không thay đổi. 

 C. tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi.   

 D. tần số thay đổi, còn bước sóng không thay đổi. 

Câu 7[613067]: Một vật có khối lượng m = 100g, dao động điều hòa với vận tốc góc 10 rad/s và biên độ là 10 

cm. Động năng cực đại của vật là 

 A. 16 mJ. B. 50 mJ. C. 64 mJ.  D. 84 mJ. 

Câu 8[613068]: Gia tốc trong dao động điều hòa biến thiên điều hòa 

 A. cùng tần số và lệch pha nhau 
2


 với vận tốc.  

 B. cùng tần số và cùng pha với li độ.  

 C. cùng tần số và ngược pha với li độ.   

 D. luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với bình phương li độ. 

Câu 9[613069]: Đặt điện áp  u 250 2 cos100 t V   vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, 

cuộn cảm thuần và tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 125 2V . Hệ số công suất của 

đoạn mạch là 

 A. 
3

2
. B. 

1

2
. C. 1.  D. 

2

2
. 
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Câu 10[613070]: Chu kì của dao động điện từ trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định 

bởi biểu thức 

 A. 
2

LC


. B. 

1

2 LC
. C. LC .  D. 2 LC . 

Câu 11[613071]: Bước sóng là 

 A. khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng mà chúng dao động cùng pha.  

 B. khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất trong hiện tượng sóng dừng.  

 C. quãng đường mà sóng truyền đi trong một chu kì sóng.   

 D. quãng đường mà sóng truyền đi trong một tần số sóng. 

Câu 12[613072]: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C nối 

tiếp. Đặt giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U không đổi, tần số ω thay đổi 

được. Thay đổi tần số góc để hệ số công suất cực đại, ta có 

 A. RLC = 1. B. LCω
2
 = 1. C. LRω

2
 = 1.  D. RCω

2
 = 1. 

Câu 13[613073]: Điều kiện xảy ra cộng hưởng cơ là 

 A. lực ngoài duy trì đều.  B. không có ma sát.  

 C. hệ dao động có tần số riêng nhỏ.  D. tần số ngoại lực bằng tần số riêng của hệ. 

Câu 14[613075]: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ là A, khi đi qua vị trí cân bằng có tốc độ v0. 

Chu kì dao động của chất điểm này là 

 A. 0v

A
. B. 0v

A
. C. 02 v

A


.  D. 

0

2 A

v


. 

Câu 15[613076]: Một máy biến áp lí tưởng, cuộn sơ cấp có 1000 vòng dây, cuộn thứ cấp cps 50 vòng dây. Nối 

hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V. Điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng 

 A. 400 V. B. 4000 V. C. 10 V.  D. 50 V. 

Câu 16[613077]: Trong mạch LC lí tưởng có dao động điện từ tự do với tần số 10
6
 rad/s, điện tích cực đại của 

tụ có độ lớn là 2.10
-9

 C. Dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn cực đại là 

 A. 2 A. B. 2 mA. C. 1 mA.  D. 1 A. 

Câu 17[613078]: Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá 

trình truyền tải đi xa? 

 A. tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải.  

 B. xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ.  

 C. dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn.   

 D. tăng điện áp trước khi truyền tải điện năng đi xa. 

Câu 18[613079]: Trong bài thực hành khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, để đo điện áp 

giữa hai đầu cuộn dây, người ta dùng 

 A. ampe kế xoay chiều mắc nối tiếp với cuộn dây.  

 B. ampe kế xoay chiều mắc song song với cuộn dây. 

 C. vôn kế xoay chiều mắc nối tiếp với cuộn dây.   

 D. vôn kế xoay chiều mắc song song với cuộn dây. 

Câu 19[613080]: Cho mạch điện gồm điện trở thuần R, ống dây thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 

C mắc nối tiếp, được đặt dưới điện áo xoay chiều u U 2 cos t  . Gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu 

dụng hai đầu R, L, C. Điều nào sau đây không thể xảy ra? 

 A. UC > U. B. UL > U. C. UL = UC.  D. UR > U. 

Câu 20[613081]: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10
-5

 H và tụ điện có 

điện dung 2,5.10
-6

 F. Lấy π = 3,14. Tần số dao động riêng của mạch là 

 A. 31,85 Hz. B. 63,7 Hz. C. 31,85 kHz.  D. 63,7 kHz. 

Câu 21[613082]: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và vuông pha nhau. Biết hai dao động 

có biên độ lần lượt là 6 cm và 8 cm. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ là 

 A. 3 cm. B. 21 cm. C. 10 cm.  D. 18 cm. 

Câu 22[613083]: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(ωt + φ) (x tính bằng cm, t tính bằng s). 

Quãng đường vật đi được trong một chu kì là 

 A. 12 cm. B. 24 cm. C. 6 cm.  D. 48 cm. 
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Câu 23[613084]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện chỉ có tụ điện điện dung C, một điện áp xoay chiều có tần số 

góc của dòng điện là ω. Khi đó 

 A. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha so với cường độ dòng điện tùy vào thời điểm xét.

 B. dòng điện trễ pha 
4


 so với điện áp 2 đầu mạch.  

 C. tổng trở của đoạn mạch bằng Cω.   

 D. điện áp trễ pha 
2


 so với cường độ dòng điện. 

Câu 24[613085]: Đặt điện áp u 150 2 cos t
3

 
   

 
 vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì cường độ dòng 

điện trong mạch có biểu thức   i 2 2 cos t A  . Công suất tiêu thụ của mạch bằng 

 A. 100 W. B. 100 3W . C. 150 W.  D. 150 2W . 

Câu 25[613086]: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A và tần số góc là ω. 

Biết lò xo có độ cứng k, vật nặng có khối lượng m. Biểu thức tính năng lượng dao động của con lắc này là 

 A. 2 21
W m A

2
  . B. 

1
W kA

2
 . C. 21

W m A
2

  .  D. 
1

W m A
2

  . 

Câu 26[613087]: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy 

ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải 

 A. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. B. giảm điện dung của tụ điện.  

 C. tăng tần số của dòng điện xoay chiều.  D. giảm điện trở của mạch. 

Câu 27[613088]: Máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha giống nhau là đều có 

 A. nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng tự cảm.  

 B. nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.  

 C. phần ứng là cuộn dây.   

 D. phần ứng luôn quay, phần cảm luôn cố định. 

Câu 28[613089]: Cho mạch điện gồm điện trở thuần R = 15 Ω, ống dây thuần cảm có độ tự cảm L. Đặt vào 

hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U và tần số không đổi thì tổng trở của mạch là 25 

Ω. Cảm kháng của cuộn dây là 

 A. 20 Ω. B. 17 Ω. C. 16 Ω.  D. 5 Ω. 

Câu 29[613090]: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 60 Ω, tụ điện 
410

C F





và cuộn cảm 

0,2
L H


 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng  u 50 2 cos100 t V  . 

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng 

 A. 0,71 A. B. 0,50 A. C. 1,00 A.  D. 0,25 A. 

Câu 30[613092]: Một sóng cơ học lan truyền trong 1 môi trường vật chất tại 1 điểm cách nguồn x (m) cps 

phương trình sóng:  
2 x

u 4cos t cm
3 3

  
  

 
. Tốc độ truyền sóng trong môi trường đó có giá trị 

 A. 1,5 m/s. B. 0,5 m/s. C. 1 m/s.  D. 2 m/s. 

Câu 31[613095]: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự 

cảm xác định. Biết tần số dao động riêng của mạch là f. Để tần số dao động riêng của mạch bằng 2f thì phải 

thay tụ điện trên bằng một tụ điện có điện dung là 

 A. 
C

4
. B. 4C. C. 

C

2
.  D. 2C. 

Câu 32[613096]: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 80 N/m dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Chọn gốc thế 

năng tại vị trí cân bằng. Khi tốc độ của vật bằng nửa tốc độ cực đại thì thế năng của con lắc bằng 

 A. 0,15 J. B. 0,2 J. C. 0,1 J.  D. 0,075 J. 

Câu 33[613098]: Một sóng hình sin có tần số 450 Hz, lan truyền với tốc độ 360 m/s. Khoảng cách giữa hai 

điểm gần nhau nhất trên cùng một hướng truyền sóng mà các phân tử môi trường tại hai điểm đó dao động 

cùng pha là 

 A. 0,2 m. B. 0,8 m. C. 0,1 m.  D. 0,4 m. 
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Câu 34[613101]: Sợi dây AB dài 11 m, đầu A cố định, B tự do có sóng dừng. Biết bước sóng bằng 4m, số nút 

và bụng trên dây là 

 A. 5 nút, 5 bụng. B. 5 nút, 6 bụng. C. 6 nút, 6 bụng.  D. 6 nút, 5 bụng. 

Câu 35[613102]: Hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn dao động cùng pha, với tần số f = 12 Hz. Điểm M 

nằm trên vân cực đại cách A, B những đoạn d1 = 18cm, d2 = 24 cm. Giữa M và đường trung trực của AB còn 

có hai đường vân dao động cực đại khác nhau. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng 

 A. 20 cm/s. B. 24 cm/s. C. 26 cm/s.  D. 28 cm/s. 

Câu 36[613106]: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm 8 cuộn dây giống nhau mắc nối 

tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 100 2V . Từ thông 

cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 
5


 mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là 

 A. 71 vòng. B. 200 vòng. C. 50 vòng.  D. 100 vòng. 

Câu 37[613108]: Cho hệ thống hai con lắc lò xo (cùng khối lượng vật nặng, cùng độ cứng lò xo) như hình vẽ. 

Khi cân bằng hai lò xo có cùng chiều dài là 34 cm. Từ vị trí cân bằng nâng vật B lên một đoạn. Khi thả nhẹ vật 

B thì cũng đồng thời truyền cho vật A một tốc độ ban đầu theo phương ngang và hướng theo chiều dãn của lò 

xo. Sau đó, hai con lắc dao động điều hòa dọc theo trục lò xo của nó với cùng biên độ là 4 cm. Khoảng cách 

lớn nhất của hai vật trong quá trình dao động gần nhất với giá trị nào sau đây? 

   
 A. 52 cm. B. 51 cm. C. 53 cm.  D. 50 cm. 

Câu 38[613110]: Một đoạn mạch điện AB gồm điện trở R = 40 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ 

điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Đồ thị biểu diễn 

điện áp hai đầu mạch AB và hai đầu điện trở R như hình vẽ. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng 

   
 A. 750 W. B. 500 W. C. 1000 W.  D. 250 W. 

Câu 39[613112]: Cho đoạn mạch điện gồm điện trở thuần, cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi được và tụ điện 

mắc nối tiếp. Khi L = L1 thì điện áp hai đầu mỗi phần tử là UR = 100 V; UL = 100 V; UC = 200 V. Khi L = L2 

thì công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần lúc này bằng 

 A. 200 2  V. B. 200 V. C. 100 2  V.  D. 400 V. 

Câu 40[613113]: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ tại A, B cách nhau 10 cm dao động theo 

phương trình uA = uB = 2cos200πt (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 

cm/s. Gọi Bx là đường thẳng thuộc mặt chất lỏng vuông góc với AB tại B. Điểm M trên Bx gần B nhất dao 

động với biên độ cực đại. Khoảng cách BM xấp xỉ bằng 

 A. 1,50 cm. B. 9,00 cm. C. 1,06 cm.  D. 0,53 cm. 
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