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Câu 1[611180]: Điều nào sau đây không đúng về dao động điều hòa? 

 A. Pha của dao động điều hòa được dung đẻ xác định trạng thái dao động. 

 B. Dao động điều hòa là dao động có tọa độ là một hàm số dạng cos hoặc sin theo thời gian. 

 C. Biên độ của dao động điều hòa là li độ lớn nhất của dao động. Biên độ không đổi theo thời gian. 

 D. Tần số là số giây thực hiện xong một dao động điều hòa. 

Câu 2[611190]: Một vật dao động điều hòa với phương trình x 10cos t cm.
4

 
   

 
 Trong giây đầu tiên vật đi 

được quãng đường là 20 10 2 cm. Chu kỳ của vật là 

 A. 2 s. B. 4 s. C. 2,5 s. D. 5 s. 

Câu 3[611192]: Một vật dao động có vận tốc thay đổi theo quy luật v 10 cos 2 t cm / s
6

 
    

 
. Một trong các 

thời điểm vật đi qua vị trí x = -5cm là 

 A. 
3

s.
4

 B. 
2

s.
3

 C. 
2

s.
3

 D. 
1

s.
6

 

Câu 4[611197]: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

 A. Công thức 21
E kA

2
  cho thấy cơ năng của con lắc lò xo dao động điều hòa không đổi theo thời gian. 

 B. Con lắc lò xo gồm một vật khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa có chu kì 
m

T 2
k

  . 

 C. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = A.cosωt và có cơ năng là W. Động năng của vật 

tại thời điểm t là Wđ = Wsin
2
ωt. 

 D. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = A.sinωt và có cơ năng là W. Động năng của vật 

tại thời điểm t là Wđ = Wsin
2
ωt. 

Câu 5[611200]: Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1kg và một lò xo có độ cứng 1600 N/m. Khi quả 

nặng ở VTCB, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s. Biên độ dao động của quả nặng 

 A. A = 5m.  B. A = 5cm. C. A = 0,125m. D. A = 0,125cm. 

Câu 6[611201]: Một lò xo có độ cứng k = 16 N/m có một đầu được giữ cố định còn đầu kia gắn vào quả cầu 

khối lượng M = 240g đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Một viên bi có khối lượng m = 10g bay với vận 

tốc v0 = 10 m/s theo phương ngang đến gắn vào quả cầu và sau đó quả cầu cùng viên bi dao động điều hòa trên 

mặt phẳng nằm ngang. Bỏ qua ma sát và sức cản không khí. Biên độ dao động của hệ là 

 A. 5cm. B. 10cm.  C. 12,5cm. D. 2,5cm. 
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Câu 7[611206]: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A, tại vị trí cân bằng 

của lò xo giãn một đoạn ∆l, biết 
A

a 1
l
 


. Tỉ số giữa độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu 

( đhmax

đhmin

F

F
) trong quá trình dao động bằng 

A. 
a 1

.
a


 B. 

1
.

1 a
 C. 

1
.

1 a
 D. 

a 1
.

1 a




 

Câu 8[611209]: Cho đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với điện tụ điện có dung kháng là 

80Ω. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn dây nhanh pha hơn cường độ dòng điện 
4


, toàn mạch có tính cảm kháng 

và hệ số công suất là 0,8. Điện trở thuần của cuộn dây là 

A. 40Ω. B. 120Ω. C. 160Ω. D. 320Ω. 

Câu 9[611211]: Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s
2
, một con lắc đơn dao động điều hòa cùng tần số với 

một con lắc lò xo dao động điều hòa có vật nặng khối lượng 0,5 kg và lò xo có độ cứng 10 N/m. Chiều dài con 

lắc đơn là 

A. 0,98 m. B. 0,45 m. C. 0,49 m. D. 0,76 m. 

Câu 10[611213]: Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10 m/s
2
. Khi thang máy đứng yên 

con lắc có chu kì dao động nhỏ là T = 1s và biên độ góc là α0 = 9
0
. Đúng lúc vật nhỏ ở biên dương thì thang máy 

đi lên nhanh dần đều với gia tốc 2,5 m/s
2
. Chu kì và biên độ của con lắc đơn từ thời điểm đó là 

A. 0,8944s và 9
0
. B. 1,1276s và 7,5

0
. C. 1,1538s và 10,8

0
. D. 0,8756s và 9

0
. 

Câu 11[611247]: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động là 
1x 4cos 10 t cm

3

 
   

 
 và 

2x 4cos 10 t cm.
6

 
   

 
 Phương trình của dao động tổng hợp là 

A. x 4 2 cos 10 t cm.
12

 
   

 
 B. x 8cos 10 t cm.

6

 
   

 
 

C. x 8cos 10 t cm.
12

 
   

 
  D. x 4 2 cos 10 t cm.

6

 
   

 
 

Câu 12[611250]: Chọn câu đúng khi nói về sự tổng hợp dao động 

A. Biên độ dao động tổng hợp cực tiểu, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số chẵn của 
2


. 

B. Biên độ dao động tổng hợp của cực tiểu, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số chẵn 

của π. 

C. Biên độ dao động tổng hợp của cực đại, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số chẵn 

của π. 

D. Biên độ dao động tổng hợp của cực đại, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số lẻ của π. 

Câu 13[611251]: Đáp án nào đúng? 

A. Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường luôn trùng với phương 

truyền sóng. Âm thanh trong không khí là sóng dọc. 

B. Sóng cơ học là quá trình lan truyền trong không gian của các phần tử vật chất. 

C. Sóng ngang là sóng có phương dao động nằm ngang. 

D. Sóng ngang là sóng có phương truyền dao động nằm ngang. 

Câu 14[611252]: Một nguồn sóng tại điểm O trên mặt nước dao động điều hòa với f = 2Hz, khoảng cách giữa 7 

ngọn sóng liên tiếp dọc theo một nửa đường thẳng từ O là 60 cm. Tốc độ sóng là 

A. 17,14 cm/s. B. 120 cm/s. C. 20 cm/s. D. 30 cm/s. 
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Câu 15[611253]: Đáp án nào chưa chuẩn? 

A. Giao thoa sóng là hiện tượng xảy ra khi hai sóng phát ra từ hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số, 

có độ lệch pha không đổi theo thời gian đan xen vào nhau. 

B. Đề hai sóng giao thoa được với nhau thì chúng phải là hai sóng kết hợp. 

C. Sóng dừng xuất hiện do sự chồng chất của các sóng có cùng phương truyền sóng. 

D. Điều kiện về chiều dài để có sóng dừng trên dây khi một đầu dây cố định và đầu còn lại tự do là 

 l 2k 1
4


  . 

Câu 16[611254]: Đáp án nào sai? 

A. Trong hiện tượng giao thoa sóng, những điểm trong môi trường là cực tiểu giao thoa khi hiệu đường đi 

của sóng từ hai nguồn kết hợp cùng pha tới là  2 1d d 2k 1
2


    (với k ). 

B. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định, bước sóng bằng khoảng cách giữa hai 

nút sóng hay hai bụng sóng liên tiếp. 

C. Ở cả giao thoa và sóng, dừng điểm cực đại là điểm mà ở đó hai sóng cùng pha. 

D. Trong giao thoa sóng, trên mặt nước họ các đường cực đại, cực tiểu giao thoa cùng có tiêu điểm là vị trí 

hai nguồn sóng. 

Câu 17[611257]: Hai mũi nhọn S1, S2 cách nhau 8cm gắn vào một cầu rung có tần số f = 100Hz, đặt chạm nhẹ 

vào mặt một chất lỏng. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 0,8 m/s. Hai nguồn S1, S2 dao động theo 

phương thẳng đứng có phương trình uS1 = uS2 = acosωt. Biết phương trình dao động của điểm M1 trên mặt chất 

lỏng cách đều S1, S2 là uMI = 2acos(ωt -20π). Trên đường trung trực của S1, S2 điểm M2 gần nhất và dao động pha 

với M2 cách M1 đoạn 

A. 0,91 cm. B. 0,94 cm. C. 0,8 cm. D. 0,84 cm. 

Câu 18[611260]: Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định. Khi dây rung với tần số f thì trên dây có 4 bó sóng. 

Khi tần số tăng thêm 10Hz thì trên dây có 5 bụng sóng, vận tốc truyền sóng trên dây là 10 m/s. Chiều dài và tần 

số rung ban đầu của dây là 

A. l = 25 cm, f = 40 Hz. B. l = 40 cm, f = 50 Hz. C. l = 50 cm, f = 40 Hz. D. l = 50 cm, f = 50 Hz. 

Câu 19[611262]: Chọn đáp án đúng. 

A. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. 

B. Tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ họa âm bậc 2. 

C. Để tăng độ cao của âm thanh do một dây đàn phát ra ta phải kéo căng dây đàn hơn. 

D. Âm nghe được, siêu âm, hạ âm khác nhau cả về bản chất vật lý và tác dụng sinh lý. 

Câu 20[611266]: Đáp án nào sai. 

A. Tại sao người phân biệt tiếng nói của những người khác nhau là do âm sắc của những người đó khác nhau. 

B. Tại người phân biệt tiếng nói của những người khác nhau là do độ cao của âm ở những người đó khác nhau. 

C.Tần số là một đặc trưng vật lí của âm. 

D. Âm lượng là một đặc tính sinh lí của âm. 

Câu 21[611267]: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về về dao động cơ học? 

A. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy. 

B. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hòa tác dụng lên hệ ấy. 

C. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy. 

D. Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hòa bằng tần số dao động 

riêng của hệ. 

Câu 22[611269]: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp 

giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng 

A. 0U
.

L
 B. 0U

.
2 L

 C. 0.  D. 0U
.

2 L
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Câu 23[611271]: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay 

chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là 

A.  
22R C .   B. 

2

2 1
R .

C

 
  

 
 C. 

2

2 1
R .

C

 
  

 
 D.  

22R C .   

Câu 24[611273]: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu t0 = 0 vật 

đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là 

A. 
A

.
2

 B. A.  C. 
A

.
4

 D. 2A.  

Câu 25[611276]: Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 10 Ω và tụ điện có điện dung 

42
C 10 F


 mắc nối tiếp. Dòng điện chạy qua mạch có biểu thức  i 2 2 cos 100 t A

4

 
   

 
. Biểu thức điện 

áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức như thế nào? 

A.  u 80 2 cos 100 t V .
2

 
    

 
 B.  u 80 2 cos 100 t V

4

 
   

 
 

 C.  u 80 2 cos 100 t V .
2

 
    

 
 D.  u 80 2 cos 100 t V .

4

 
   

 
 

Câu 26[611280]: Đoạn mạch xoay chiều với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định, có RLC (L thuần cảm) mắc nối 

tiếp.  Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch lệch pha là 
6


   so với cường độ dòng điện qua mạch. Ở thời 

điểm t, điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa LC là LCu 100 3V  và điện áp tức thời hai đầu điện trở R là 

uR = 100 V. Điện áp cực đại hai đầu điện trở R là 

A. 200 V. B. 321,5 V. C. 173,2 V. D. 316,2 V. 

Câu 27[611282]: Trên một sợi dây có sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần nhất N một đoạn 10 cm. Khoảng 

thời gian giữa hai lần liên tiếp trung điểm P của đoạn MN có cùng li độ với M là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trên 

dây là 

A. 400 cm/s. B. 100 cm/s. C. 300 cm/s. D. 200 cm/s. 

Câu 28[611287]: Đặt điện áp   u 200 2 cos 100 t V   vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần R = 

100 Ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch là 

A. I = 1 (A). B.  I 2 2 A .  C. I = 2 (A). D.  I 2 A .  

Câu 29[611289]: Nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 1 vòng/s thì tần số của dòng điện do máy phát ra tăng từ 60 

Hz đến 70 Hz và suất điện động hiệu dụng do máy phát ra thay đổi 40 V so với ban đầu. Hỏi nếu tiếp tục tăng tốc 

độ của roto thêm 1 vòng/s nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra là bn? 

A. 400 V. B. 320 V. C. 240 V.  D. 280 V. 

Câu 30[611290]: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16 cm có 2 nguồn kết hợp dao động điều hòa 

cùng biên độ, cùng tần số, cùng pha nhau. Gọi I là trung điểm của AB. Xét những điểm thuộc trung trực của AB 

dao động cùng pha với I thì M là điểm gần I và cách I một đoạn 4 5cm . Xét đường thẳng (∆) trên mặt nước 

song song với AB đi qua M. Điểm N nằm trên (∆) dao động với biên độ cực tiểu gần điểm M nhất cách M một 

khoảng gần đúng là 

A. 2,63 cm. B. 1,51 cm. C. 1,24 cm. D. 1,67 cm. 

Câu 31[611293]: Con lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Biểu thức nào 

không dùng để tính chu kì dao động của con lắc đơn. 

A. 
2

T .





 B. 
1

T .
f

  C. 
m

T 2 .
k

   D. T 2 .
g
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Câu 32[611295]: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lo xo có độ cứng k không đổi, dao động điều 

hòa. Nếu khối lượng m = 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2s. Để chu kì con lắc là 1s thì khối lượng m 

bằng 

A. 50 g. B. 800 g. C. 100 g. D. 200 g. 

Câu 33[611299]: Một khung dây dẫn phẳng dẹt, hình chữ nhật có 500 vòng, diện tích mỗi vòng là 220 cm
2
. 

Chọn khung quay đều với tốc độ là 50 vòng/s quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung. Hệ thống 

đặt trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ B vuông góc với trục quay và có độ lớn 
2

T
5

. Suất điện động xuất 

hiện trong khung dây có giá trị cực đại bằng 

A. 220 2V.  B. 110 2V.  C. 220V.  D. 110V. 

Câu 34[611300]: Trên mặt nước có hai nguồn dao động M và N cùng pha, cùng tần số f = 15 Hz. Tại điểm S 

cách M 30 cm, cách N 24 cm, dao động có biên độ cực đại. Giữa S và đường trung trực của MN còn có ba dây 

không dao động. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

A. 72 cm/s. B. 2 cm/s. C. 36 cm/s. D. 30 cm/s. 

Câu 35[611302]: Một sóng âm lan truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt 

là LM và LN với LM = LN + 30 dB. Cường độ âm tại M lớn hơn cường độ âm tại N.  

A. 10000 lần. B. 1000 lần. C. 30 lần. D. 3 lần. 

Câu 36[611304]: Trong hệ SI, cảm kháng của cuộn cảm được tính bằng đơn vị 

A. culông (C). B. ôm (Ω). C. fara (F). D. henry (H). 

Câu 37[611305]: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung 

C, R thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch có U = 100V, f = 50Hz. Điều chỉnh 

R thì thấy có hai giá trị 30 Ω và 20 Ω mạch tiêu thụ cùng một công suất P. Xác định P lúc này? 

A. 50 W. B. 100 W. C. 400 W. D. 200 W. 

Câu 38[611307]: Đặt điện áp u U 2 cos t   vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có 

độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết 
1

LC
 . Tổng trở của đoạn mạch này bằng 

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

Câu 39[611309]: Đặt hiệu điện thế  u U 2 cos t   vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng 

điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Ở cùng thời điểm, dòng điện i chậm pha 
2


 so với hiệu điện thế u. 

B. Dòng điện i luôn ngược pha với hiệu điện thế u.  

C. Dòng điện i luôn cùng pha với hiệu điện thế u. 

D. Ở cùng thời điểm, hiệu điện thế u chậm pha 
2


 so với dòng điện. 

Câu 40[611311]: Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu 

dụng I theo công thức: 

 A. I0 = 2I. B. 0I I 2.  C. I = 2I0. D. 0I I 2.  
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