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Câu 1[600562]: Cơ năng của một vật dao động điều hòa 

 A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật. 

 B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi. 

 C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng. 

 D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật. 

Câu 2[600563]: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14. Tốc độ 

trung bình của vật trong một chu kì dao động là  

      A. 20 cm/s. B. 10 cm/s. C. 0. D. 15 cm/s. 

Câu 3[600564]: Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo 

thời gian? 

 A. Lực phục hồi, vận tốc, cơ năng dao động. B. Biên độ, tần số, cơ năng dao động. 

 C. Biên độ, tần số, gia tốc.                                          D. Động năng, tần số, lực hồi phục. 

Câu 4[600565]: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với 

phương trình  x Acos t  A.  Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là: 

       A. mA
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Câu 5[600566]: Một vật dao động điều hòa với chu kì T thì pha của dao động  

 A. là hàm bậc nhất của thời gian B. biến thiên điều hòa theo thời gian  

 C. không đổi theo thời gian D. là hàm bậc hai của thời gian  

Câu 6[600568]: Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn 

 A. hướng ra xa vị trí cân bằng.                                   B. cùng hướng chuyển động. 

 C. hướng về vị trí cân bằng.                                       D. ngược hướng chuyển động. 

Câu 7[600570]: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục 

Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là 

       A. F = kx.              B. F kx  .                     C. 21
F kx .

2
         D.

1
F kx.

2
   

Câu 8[600571]: Gắn vật nặng có khối lượng m = 81 g vào một lò xo lí tưởng thì tấn số dao động của vật là 

10 Hz. Gắn thêm một gia trọng có khối lượng Δm = 19 g vào vật m thì tần số dao động của hệ bằng:   

      A. 8,1 Hz.                          B. 11,1 Hz.  C. 12,4 Hz.  D. 9 Hz.  

Câu 9[600573]: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12 cm. Dao động này có biên độ 

là 

 A. 6 cm. B. 24 cm. C. 12 cm. D. 3 cm. 

Câu 10[600576]: Một chất điểm dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 40 

cm/s, tại vị trí biên gia tốc có độ lớn 200 cm/s
2
. Biên độ dao động của chất điểm là 

      A. 0,1 m. B. 5 cm. C. 8 cm. D. 0,8m. 

Câu 11[600580]: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, tại các thời điểm t1, t2 vận tốc và gia tốc 

của vật tương ứng có giá trị là 1v 10 3  cm/s, 1a 1   m/s
2
, 2v 10   cm/s và 2a 3   m/s

2
 . Li độ x2 ở 

thời điểm t2 là: 

 A. 3 cm. B. 3  cm. C. 1 cm. D. 
1

3
cm. 

Câu 12[600581]: Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là amax và vmax. Biên 

độ dao động của vật được xác định theo công thức: 
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Câu 13[600582]: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Khi chu kì tăng 3 lần thì năng 

lượng của vật thay đổi như thế nào? 

 A. Gi m 9 lần.                  B. Tăng 9 lần.                   C. Gi m 3 lần              D. Tăng 3 lần 

Câu 14[600583]: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 

chuyển động 

 A. nhanh dần đều. B. chậm dần đều. C. nhanh dần. D. chậm dần. 

Câu 15[600585]: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng? 

       A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.          

       B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi. 

       C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.              

       D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động. 

Câu 16[600588]: Hai con lắc lò xo có cùng độ cứng k. Biết chu kỳ dao động T1 = 2T2. Khối lượng của hai 

con lắc liên hệ với nhau theo công thức 

     A. 1 2m 2m .                    B. m2 = 4m1.                  C.  m1 = 4m2.                 D. m1 = 2m2. 

Câu 17[600589]: Một con lắc lò xo gồm: vật m và lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động với chu kì 2 s. 

Tính khối lượng m của vật dao động. Lấy 2 10  .   

 A. 0,2 kg. B. 2 kg. C. 0,05 kg. D. 0,5 kg. 

Câu 18[600591]: 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 gi m khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ 

 A. tăng 4 lần. B. gi m 2 lần. C. tăng 2 lần.                D. gi m 4 lần. 

Câu 19[600598]: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có 

biểu thức  F 0,8cos 4t  N. Dao động của vật có biên độ là 

 A. 6 cm. B. 12 cm. C. 8 cm. D. 10 cm. 

Câu 20[600601]: Một vật thực hiện được 50 dao động trong 4 giây. Chu kỳ  là 

 A. 12,5 s.  B. 0,08 s. C. 1,25 s. D. 0,8 s. 

Câu 21[600604]: Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi? 

 A. cùng pha so với li độ.                                            B. lệch pha 0,25π so với li độ. 

 C. lệch pha 0,5π so với li độ.  D. ngược pha so với li độ.  

Câu 22[600607]: Một vật dao động điều hòa  với chu kì 0,5π s và biên độ 2 cm. Vận tốc tại vị trí cân bằng  

có độ lớn 

 A. 4 cm/s. B. 8 cm/s. C. 3 cm/s. D. 0,5 cm/s. 

Câu 23[600609]: Một con lắc đơn có chiều dài 120 cm, dao  động điều hoà với chu kỳ T. Để chu kỳ con lắc 

gi m 10%, chiều dài con lắc ph i  

  A. tăng 22,8 cm.  B. gi m 28,1 cm.               C. gi m 22,8 cm.  D. tăng 28,1 cm.  

Câu 24[600612]: Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài 

của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là  

 A. 101 cm.   B. 99 cm.   C. 98 cm.   D. 100 cm. 

Câu 25[600614]: Khi cho chiều dài của một con lắc đơn tăng lên 4 lần thì chu kì dao động nhỏ của con lắc  

 A. Tăng lên 4 lần. B. Tăng lên 2 lần. C. gi m đi 2 lần.  D. gi m đi 4 lần.  

Câu 26[600616]: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi với chu kì dao động lần lượt là 1,8 s 

và 1,5 s. Tỉ số chiều dài của hai con lắc là :  

 A. 1,44.  B. 1,2.  C. 1,69.  D. 1,3.  

Câu 27[600617]: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng với 

biên độ A. Tại vị trí vật có li độ x = 0,5A thì tỉ số giữa động năng và cơ năng dao động là: 

 A. 0,5. B. 
2

3
.  C. 0,75. D. 0,25. 

Câu 28[600626]: Tiến hành thí nghiệm với con lắc lò xo treo thẳng đứng:  

 Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc 0v  từ vị trí cân bằng thì vật dao động với biên độ A1.  

 Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x0 rồi buông nhẹ. Lần này vật dao động với biên độ A2 .  

 Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x0 rồi cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 . Lần này vật 

dao động với biên độ bằng . 

 A. 
2 2
1 2A A

.
2


  B. 1 2A A

.
2


 C. A1 + A2. D. 2 2

1 2A A .  
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Câu 29[600629]: 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. 

Câu 30[600630]: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc 0 tại nơi có gia tốc trọng trường 

là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của 0 là 

 A. 3,3
0
. B. 6,6

0
. C. 5,6

0
.
 

D. 9,6
0
. 

Câu 31[600631]: Hai điểm sáng dao động điều hòa trên một đường thẳng có cùng vị trí cân bằng, cùng biên 

độ có tần số f1 = 2 Hz; f2 = 4 Hz. Khi chúng có tốc độ v1 và v2 với v2 = 2v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng 

2

1

a

a
bằng  

 A. 2. B. 0,5.  C. 0,25.  D. 4.  

Câu 32[600632]: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại một nơi có g = 9,8 m/s
2
. Vận tốc cực đại của dao 

động 39,2 cm/s. Khi vật đi qua vị trí có li độ dài s = 3,92 cm thì có vận tốc 19,6 3 cm/s. Chiều dài dây treo 

vật là 

      A. 80 cm. B. 39,2 cm. C. 100 cm. D. 78,4 cm. 

Câu 33[600633]: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi t là kho ng thời gian giữa hai lần liên 

tiếp vật có động năng bằng thế năng. Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 15 3  cm/s với độ lớn gia tốc 

22,5 m/s
2
 , sau đó một kho ng gian đúng bằng t  vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 45 cm/s. Biên độ dao 

động của vật là :  

      A. 6 3cm .                         B. 5 2cm .          C. 4 2cm .                D. 8 cm. 

Câu 34[600634]: Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên có độ cứng lần lượt là k1, k2, k3,  đầu trên treo vào các 

điểm cố định, đầu dưới treo vào các vật có cùng khối lượng. Lúc đầu,  nâng ba vật đến vị trí mà các lò xo 

không biến dạng rồi th  nhẹ để chúng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là W1 = 0,1 J, W2 = 0,2 J và 

W3. Nếu k3 = 2,5k1 + 3k2 thì W3 bằng: 

 A. 19,8 mJ.                      B. 14,7 mJ.                          C. 25 mJ.                      D. 24,6 mJ. 

Câu 35[600635]: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 

k = 25 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Biết 

trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O trùng với vị trí cân 

bằng. Biết giá trị đại số của lực đàn hồi tác dụng lên vật biến 

thiên theo đồ thị. Viết phương trình dao động của vật? 

       A. x 8cos 4 t
3

 
   

 
cm     B. x 10cos 5 t

3

 
   

 
cm      

       C. x 8cos 4 t
3

 
   

 
cm     D. 

2
x 10cos 5 t

3

 
   

 
cm       

Câu 36[600636]: Một vật dao động điều hòa. Trong kho ng thời gian t2 – t1 = 
T

3
 thì tốc độ trung bình của 

vật là 20 m/s. Tốc độ trung bình của vật khi đi thêm một chu kỳ là 10 m/s. Hỏi tốc độ trung bình của vật khi 

đi thêm một chu kỳ tiếp nữa là bao nhiêu? 

 A. 
7

60
 m/s.                  B. 

60

7
m/s.              C. 

3

20
m/s.                      D. 

20

3
m/s. 

Câu 37[600637]: Ba con lắc lò xo giống hệt nhau dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Tại thời 

điểm t, li độ và động năng của các vật thỏa mãn: 2 2 2 2
1 2 3

n
x x x A

2
   ; đ1 đ2 đ3 

3
W W W W.

4
   Giá trị của n là? 

 A. 1,5. B. 2,5. C. 4,5. D. 3,5. 

Câu 38[600638]: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song gần kề nhau có vị trí cân 

bằng nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với quỹ đạo của chúng và có cùng tần số góc ω, biên độ lần 

lượt là 1 2A , A .Biết 1 2A A 8  cm. Tại một thời điểm vật 1 và vật 2 có li độ và vận tốc lần lượt là 

1 1 2 2x ,  v ,  x ,  v và thỏa mãn 1 2 2 1x v x v 8  cm
2
/s. Giá trị nhỏ nhất của ω là 

 A. 2 rad/s. B. 0,5 rad/s. C. 1 rad/s. D. 4rad/s. 
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Câu 39[600639]: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T 2  s. Gốc O trùng vị trí cân 

bằng. Tại thời điểm 1t vật có li độ 1x , tại thời điểm 2 1t t 0,5  s  vận tốc của vật có giá trị là v2 = b. Tại thời 

điểm 3 2t t 1  s vận tốc của vật có giá trị 3v b 8    cm/s. Li độ 1x có độ lớn gần giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 4,2 cm. B. 4,8 cm. C. 5,5 cm. D. 3,5 cm. 

Câu 40[600640]: Điểm sang S trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10 cm và cách thấu 

kính 15 cm. Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T = 2 s trên trục Ox vuông góc với trục chính của thấu kính 

quanh vị trí ban đầu với biên độ dao động A = 3 cm. Tốc độ trung bình của  nh S
’
 trong một chu kỳ dao 

động là 

      A. 12 cm/s.                         B. 4 cm/s.                        C. 6 cm/s.                        D. 8 cm/s. 

 

javascript:RegisterAnswer(600639)
javascript:RegisterAnswer(600640)

