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Câu 1[619068]: Một sóng cơ truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách 

nhau một khoảng bằng bước sóng thì dao động 

 A. cùng pha. B. ngược pha. C. Lệch pha π/2.  D. lệch pha π/4. 

Câu 2[619143]: Với điện áp xoay chiều, điện áp hiệu dụng U liên hệ với điện áp cực đại Uo theo công thức 

 A. 
0

U U 2.  . B. o
U

U
2

 . C. U = 2Uo .  D. U = 0,5Uo. 

Câu 3[619144]: Hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là  
1

x 10cos(2 t )
4


    (cm) và 

2

2
x 8cos(2 t )

3


   (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn là 

 A. 
5

12


rad . B. 

5

6


rad. C. 

2

3


rad.  D. 

11

12


rad. 

Câu 4[619145]: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Biên độ của dao động cưỡng là biên độ của lực cưỡng bức. 

 B. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức. 

 C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức. 

  D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động. 

Câu 5[619146]: Đơn vị thường dùng của mức cường độ âm là 

 A. ben. B. đề xi ben. C. Jun trên giây.  D. oát trên mét vuông. 

Câu 6[619147]: Đặt điện áp xoay chiều  u U 2cos t U 0    vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện 

dung C. Biết dung kháng của tụ điện là ZC. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 

 A. 
C

U

Z
. B. U.ZC. C. C

Z

U
.  D. 

U

C
. 

Câu 7[619148]: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ). Gia tốc tức thời của vật là 

 A. a = - ω
2
x.  B. = ω

2
Acos(ωt + φ).  

 C. a = -ωx
2
.   D. a = - ω

2
Asin(ωt + φ). 

Câu 8[619149]: Đặt điện áp u = 141cos100πt ( u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự 

cảm là 
1


H. Cảm kháng của cuộn cảm là:  

 A. 200 Ω. B. 100 Ω. C. 50 Ω.  D. 25 Ω. 

Câu 9[619150]: Trong phương trình dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), đại lượng (ωt + φ) được gọi là 

 A. biên độ dao động. B. tần số của dao động. C. Pha của dao động.  D. chu kì của dao động. 

Câu 10[619151]: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt  vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R, cuộn cảm thuần 

và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có cảm kháng là ZL và tụ điện có dung kháng là ZC. Công thức tính độ 

lệch pha φ của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong mạch là: 

 A. L C
Z Z

tan
R


  . B. C L

Z Z
tan

R


  . C. L C

Z Z
tan

R


  .  D. 

L C

R
tan

Z Z
 


. 
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Câu 11[619152]: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha 

theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ. Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có 

hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng 

 A. 2kλ với k = 0, ±1, ±2,…. B. (2k+1) λ với  k = 0, ±1, ±2,….. 

 C. kλ với k = 0, ±1, ±2,…..  D. (k+0,5) λ với  k = 0, ±1, ±2,….. 

Câu 12[619153]: Một vật dao động điều hòa trên 

trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc 

của li độ x vào thời gian t. Chu kì dao động của vật 

là: 

 
 

 A. 0,4s. B. 0,2 s. C. 0,8 s.  D. 0,1 s. 

Câu 13[619154]: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua vị trí có li độ 5 cm thì nó có 

tốc độ là 25 cm/s. Biên độ dao động của vật là 

 A. 5 cm. B. 5 2  cm. C. 5 3  cm.  D. 10 cm. 

Câu 14[619155]: Mắc một bóng đèn dây tóc được xem như một điện trở thuần R vào một mạng điện xoay 

chiều 220V – 50Hz. Nếu mắc nó vào mạng điện xoay chiều 220V – 60Hz thì công suất tỏa nhiệt của bóng đèn 

sẽ 

 A. không đổi.  B. có thể tăng, có thể giảm. 

 C. Giảm đi.   D. tăng lên. 

Câu 15[619156]:  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m gắn với một lò xo nhẹ có độ cứng k dao 

động điều hòa. Tần số riêng của con lắc là 

 A. 
k

m
. B. 

m
2

k
 . C. 

1 m

2 k
.  D. 

1 k

2 m
. 

Câu 16[619157]: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều 

hòa vói biên độ 5 cm. Lực kéo về cực đại của con lắc là 

 A. 5N. B. 0,25 N. C. 0,125 N.  D. 500 N. 

Câu 17[619158]: Tốc độ truyền âm trong không khí và trong nước lần lượt là 330 m/s và 1386 m/s. Khi một 

sóng âm truyền từ không khí vào trong nước thì bước sóng của nó 

 A. tăng 4 lần. B. tăng 4,2 lần. C. giảm 4,2 lần.  D. giảm 4 lần. 

Câu 18[619159]: Một vật dao động điều hòa với phương trình x 5cos t
6

 
   

 
( x tính bằng cm, t tính bằng 

s). Lấy π
2
 = 10. Gia tốc cực đại của vật là 

 A. 50 cm/s
2
. B. 5π cm/s

2
 . C. 25π cm/s

2
.  D. 25 cm/s

2
. 

Câu 19[619160]: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R, cuộn cảm thuần và 

tụ điện mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có cảm kháng là ZL và tụ điện có dung kháng là ZC. Tổng trở của mạch là 

 A. 2 2

L C
R (Z Z )  .  B. 2

L C
R (Z Z )  .  

 C. 
L C

R Z Z  .   D. 2 2

L C
R (Z Z )  . 

Câu 20[619161]: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 100 cm, dao động điều hòa tại nơi có g = π
2 

m/s
2
 . 

Chu kì dao động của con lắc là 

 A. 2 s. B. 1 s. C. 0,5 s.  D. π s. 

Câu 21[619162]: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa theo phương trình x 

= Acosωt. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 

 A.  21
kx

2
. B. 21

kA
2

. C. kA.  D. kx. 

Câu 22[619163]: Một sóng cơ truyền trong một môi trường có tốc độ là v và bước sóng là λ. Tần số của sóng là 

 A. 
v


. B. v.λ. C. 

v


.  D. 

2 v


. 

Câu 23[619164]: Dòng điện tức thời trong một đoạn mạch là i 2 cos(100 t )
4


   (A). Cường độ dòng điện 

hiệu dụng trong đoạn mạch đó là 

 A. 1 A. B. 2  A. C. 2 A.  D. 0,5 A. 
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Câu 24[619165]: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R, cuộn cảm thuần và 
tụ điện mắc nối tiếp. Khi trong mạch xảy ra cộng hưởng điện thì tổng trở của mạch bằng 

 A. R. B. R
2
. C. R  .  D. 2R. 

Câu 25[619166]: Đặt điện áp u 100cos(100 t )
4


   ( t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở 50 Ω, 

cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
1


H và tụ điện có điện dung 

42.10


F mắc nối tiếp. Biểu thức cường độ dòng 

điện trong mạch là 

 A. i 2 cos(100 t )(A).
2


     B. i 2cos(100 t )(A).

2


    

 C. i 2 cos(100 t)(A)  .  D. i 2cos(100 t)(A)  . 

Câu 26[619167]: Một sóng hình sin truyền trên một 
sợi dây dài với tần số 10 Hz. Ở thời điểm t, hình 
dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân 
bằng của các phần tử dây nằm trên trục Ox. Tốc độ 
truyền của sóng này là 
 

 
 A. 4,4 m/s. B. 2,2 m/s. C. 8,8 m/s.  D. 3,4 m/s. 

Câu 27[619168]: Đặt điện áp u 200cos(100 t )(V)
3


    vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. 

Cường độ dòng điện trong mạch 
7

i 2 2 cos(100 t )(A)
12


   . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 

 A. 200 W. B. 400 W. C. 200 2  W.  D. 100 W. 
Câu 28[619169]: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng cơ trên mặt nước, hai nguồn A và B giống nhau, dao động 
với tần số 40 Hz theo phương vuông góc với mặt nước. M là môt điểm cực đại giao thoa với AM = 30 cm và 
BM = 24 cm. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 
 A. 30 cm/s. B. 60 cm/s. C. 80 cm/s.  D. 100 cm/s. 
Câu 29[619170]: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện 
C theo thứ tự mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có R và L sớm pha π/3 so với cường độ 
dòng điện và trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Dung kháng của tụ bằng 

 A. R/ 3 . B. R. C. R√3.  D. 3R. 
Câu 30[619171]: Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn đang dao động điều hòa. Gọi m1, α01, F1, α02, F2 lần 
lượt là khối lượng , biên độ góc và độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. Biết 
3F1 = 4F2, 2α01 =3α02. Tỉ số m1/m2 bằng 
 A. 8/9. B. 9/8. C. 2.  D. 1/2. 
Câu 31[619172]: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm.Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động 
năng bằng 3/4 lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn 

 A. 6 cm. B. 3 3  cm. C. 4 cm.  D. 3 cm. 
Câu 32[619173]: Một sóng cơ truyền trên sợi dây dài với tần số 30 Hz. Biết tốc độ truyền sóng có giá trị từ 1,5 
m/s đến 3 m/s. Hai phân tử M và N trên sợi dây cách nhau 10 cm luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ 
truyền sóng là 
 A. 2 m/s. B. 3 m/s. C. 2,4 m/s.  D. 1,6 m/s. 

Câu 33[619174]: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung là 
310

F
2




. Biết 

dòng điện xoay chiều trong mạch là i 2cos 100 t
6

 
   

 
( i tính bằng A, t tính bằng s). Biểu thức điện áp ở hai 

đầu đoạn mạch là 

 A. u 40cos 100 t
3

 
   

 
(V). B. 

2
u 40cos 100 t

3

 
   

 
(V). 

 C. 
2

u 40 2 cos 100 t
3

 
   

 
(V).  D. u 40 2 cos 100 t

3

 
   

 
(V). 
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Câu 34[619175]: Một lò xo nhẹ có độ cứng 64 N/m, đầu trên của lò xo treo vào một điểm cố định, đầu dưới 

của lò xo được gắn vào một vật nhỏ có khối lượng 160 g. Nâng vật lên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo 

không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Chọn thời điểm t 0  là lúc thả, trục Ox có phương 

thẳng đứng và có chiều dương hướng lên, gốc tạo độ tại vị trí cân bằng. Lấy g = 10 m/s
2
. Phương trình dao 

động của vật là 

 A. x = 2cos(2πt) (cm).  B. x = 2cos(2πt +π)(cm) .  

 C. x = 2,5cos(20t)(cm).   D. x=2,5cos(20t+π)(cm). 

Câu 35[619176]: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở và tụ 

điện mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ là 60 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là 

 A. 60 V. B. 60 3 V. C. 60 5  V.  D. 180 V. 

Câu 36[619177]: Sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi dài 2m, căng ngang, hai đầu cố định với tần số 50 Hz . 

Trên dây quan sát được sóng dừng với 3 nút không kể hai đầu dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

 A. 
200

3
m/s. B. 50 m/s. C. 25 m/s.  D. 

100

3
m/s. 

Câu 37[619178]: Sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ 48 cm/s. Trên dây quan sát được sóng dừng. 

Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng là 0,25 s. M là một phần tử dây dao động với 

biên độ bằng nửa biên độ của điểm bụng. Khoảng cách từ vị trí cân bằng của M đến điểm bụng gần nó nhất là 

 A. 2 cm. B. 4 cm. C. 8 cm.  D. 3 cm. 

Câu 38[619179]: Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng gần nhau và song song với trục Ox. Vị 

trí cân bằng của hai vật lần lượt là:
1

x 4cos(4 t )
3


   (cm) và 

2
x 4 2 cos(4 t )

12


   (cm). Tính từ thời điểm 

1

1
t s

24
  đến thời điểm 

2

1
t s

3
 , thời gian mà khoảng cách giữa hai vật không nhỏ hơn 2 3  là  

 A. 1/3 s. B. 1/8 s. C. 1/6 s.  D. 1/12 s. 

Câu 39[619180]: Đặt điện áp u 150 2 cos(100 t )
3


   (V) ( t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối 

tiếp gồm điện trở 60 3 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
0,6


H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều 

chỉnh C để điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện có giá trị cực đại. Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện đó là 

 A. 
C

u 100 6 cos(100 t )
6


   (V). B. 

C
u 100 3 cos(100 t )

6


   (V). 

 C. 
C

u 100 6 cos(100 t )
2


   (V).  D. 

C
u 100 3 cos(100 t )

2


   (V). 

Câu 40[619181]: Mắc lần lượt điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C vào một điện áp xoay chiều ổn định 

thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong chúng lần lượt là 2 A, 1 A, 3 A. Mắc mạch có R, L, C mắc nối tiếp vào 

điện áp trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 

 A. 1,25 A. B. 1,2 A. C. 3 A.  D. 6 A. 
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