
 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1 [324535]: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x=5cos(ωt+0,5π) (cm). Pha ban đầu của dao 

động là:  

A.  π  B.  0,5 π  

C.  0,25 π  D.  1,5 π  
 

Câu 2 [324537]: Một mạch dao động điện tử gồm một tụ điện có điện dung 0,125 µF và một cuộn cảm 

ứng có độ tự cảm 50 µH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ 

điện là 3 V.Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:  

A.  15 mA  B.  7,52 A  

C.  0,15 A  D.  7,52 mA  
 

Câu 3 [324538]: Ở trường sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta 

dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lý tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện tử mà anten 

thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại  

A.  Sóng dài  B.  Sóng ngắn  

C.  Sóng trung  D.  Sóng cực ngắn  
 

Câu 4 [324539]: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u=Acos(20πt-πx)(cm), với t tính 

bằng s. Tần số của sóng này bằng.  

A.  5 Hz  B.  20 Hz  

C.  15 Hz  D.  10 Hz.  
 

Câu 5 [324541]: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong 

không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này  

A.  Không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu  B.  Không bị tán sắc  

C.  Bị thay đổi tần số  D.  Bị đổi màu  
 

Câu 6 [324542]: Chiếu một chùm tia sáng song song hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai thành phần đơn 

sắc màu cam và màu lam từ không khí vào mặt thoáng của một bể nước thì  

A.  So với phương tia tới, tia khúc xạ màu cam bị lệch ít hơn tia khúc xạ màu lam.  

B.  Toàn bộ chùm tia bị phản xạ toàn phần. 

C. So với phương tia tới, tia khúc xạ màu lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ màu cam. 

D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó. 
 

Câu 7 [324546]: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp, gọi Z là tổng trở của mạch thì hệ số công suất của đoạn 

mạch được tính bởi  

A.  

 

B.  
 

C.  
 

D.  

  

Câu 8 [324547]: Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi 

trường  

A.  Là phương ngang  B.  Trùng với phương truyền sóng  

C.  Là phương thẳng đứng  D.  Vuông góc với phương truyền sóng  
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Câu 9 [324549]: Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây đúng?  

A.  Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch riêng biệt đặc trưng của nguyên tố ấy.  

B.  Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch riêng biệt đặc trưng của nguyên tố ấy. 

C. Các chất khi ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch. 

D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó. 
 

Câu 10 [324552]: Muốn đo cường độ dòng điện hiệu dụng và điện áp hiệu dụng của đoạn mạch xoay chiều 

ta sử dụng ampe kế xoay chiều (A) và vôn kế xoay chiều (V). Khi đó hai dụng cụ đo cần mắc với mạch  

A.  (A) song song, (V) nối tiếp  B.  (A) nối tiếp, (V) nối tiếp.  

C.  (A) nối tiếp,(V) song song.  D.  (A) song song,(V)song song.  
 

Câu 11 [324553]: Khi cho chiều dài của một con lắc đơn tăng lên 4 lần thì chu kỳ dao động nhỏ của con lắc  

A.  Tăng lên 2 lần.  B.  Tăng lên 4 lần.  

C.  Giảm đi 4 lần.  D.  Giảm đi 2 lần.  
 

Câu 12 [324555]: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Biết 

phương trình vận tốc của vật là: v= 20πcos(4πt+π/6)(cm/s). Phương trình dao động của vật có dạng  

A.  x= 5cos(4πt-π/6)  B.  x=5cos(4πt+2π/3)  

C.  x=5cos(4πt-π/3)  D.  x=5cos(4πt+5π/6)  
 

Câu 13 [324557]: Trong một thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 

600nm khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 

là 2m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng.  

A.  0,9 mm  B.  0,3 mm  

C.  1,5 mm  D.  1,2 mm  
 

Câu 14 [324560]: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực 

nam và 10 cực bắc). Roto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng  

A.  60 Hz  B.  50 Hz  

C.  3000Hz  D.  5 Hz  
 

Câu 15 [324564]: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có 

điện dung C. Chu kỳ dao động riêng của mạch là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

Câu 16 [324570]: Đặt điện áp u 200 2cos100 t(V)  vào hai đầu một điện trở thuần 100Ω. Công suất 

tiêu thụ của điện trở bằng:  

A.  300 W  B.  200 W  

C.  800 W  D.  400 W  
 

Câu 17 [324573]: Một chất điểm dao động theo phương trình x=6cosωt(cm). Dao động của chất điểm có 

biên độ là:  

A.  12 cm  B.  3 cm  

C.  6 cm  D.  2 cm  
 

Câu 18 [324574]: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối 

lượng 100g. Lấy π
2
=10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số  

A.  6 Hz  B.  12 Hz  

C.  1 Hz  D.  3 Hz  
 

Câu 19 [324577]: Khả năng đâm xuyên của bức xạ nào mạnh nhất trong các bức xạ sau?  

A.  Tia hồng ngoại  B.  Tia tử ngoại  

C.  Ánh sáng nhìn thấy  D.  Tia X  
 

Câu 20 [324579]: Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 2000. Bỏ qua mọi 

hoa phí của máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V 

thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là  

A.  500 V  B.  10 V  

C.  20 V  D.  40 V  
 



 

 

Câu 21 [324583]: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là:  

A.  
 

B.  
 

C.  100 V  D.  220 V  
 

Câu 22 [324585]: Cường độ dòng điện i=2cos100πt(A) có pha tại thời điểm t là:  

A.  50πt  B.  0  

C.  100πt  D.  70πt  
 

Câu 23 [324587]: Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu 

dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là  

A.  40 m/s  B.  100m/s  

C.  60 m/s  D.  80m/s  
 

Câu 24 [324588]: Khi một vật dao động điều hòa thì  

A.  Vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng  

B.  Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ 

C. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng 

D. Lực kéo về tác dụng lên vật có giá trị cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 
 

Câu 25 [324591]: Hai mạch dao động điện tử lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng 

điện cực đại I0. Chu kỳ dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2=2T1. Khi cường độ 

dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch 

dao động thứ nhất là qI và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số q1/q2 là:  

A.  2  B.  1,5  

C.  2,5  D.  0,5  
 

Câu 26 [324593]: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100g và một lò xo nhẹ có 

độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4 cm rồi truyền cho 

nó một vận tốc 40 cm / s  theo phương thẳng đứng từ dưới lên. Coi vật dao động điều hòa theo phương 

thẳng đứng. Lấy g=10(m/s
2
), π

2
=10, Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò 

xo bị nén 1,5 cm là  

A.  1/10 s  B.  1/15 s  

C.  0,2 s  D.  1/20 s  
 

Câu 27 [324597]: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao 

động có phương trình lần lượt là 1x 4cos(10t )(cm)
4


   và 2

3
x 3cos(10t )(cm)

4


   . Độ lớn vận tốc của 

vật ở vị trí cân bằng là:  

A.  100 cm/s  B.  50 cm/s  

C.  10 cm/s  D.  80 cm/s  
 

Câu 28 [324602]: Đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm 
2

L H


  và tụ điện có điện 

dung  mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 

không đổi U. Điện áp hiệu dụng của đoạn R,L có giá trị không đổi khi R biến thiên. Giá trị của ω là:  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 29 [324604]: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần 

lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M  

A.  10000 lần  B.  40 lần  

C.  1000 lần  D.  2 lần  
 

 

 

 



 

 

Câu 30 [324610]: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau  / 3 , sóng có biên 

độ A, tại thời điểm t1 có uM= +3cm và uN= 3 cm. Biết sóng truyền từ N đến M. Thời điểm t2 liền sau đó có 

uM = +A là:  

A.  T/3  B.  T/6  

C.  11T/12  D.  T/12  
 

Câu 31 [324613]: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ 

điện có điện dung C mắc nối tiếp.Biết hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu mạch là U,cảm kháng ZL,dung kháng 

ZC(ZL khác ZC),tần số dòng điện không đổi,thay đổi R đến R0 thì công suất tiêu thụ của mạch cực đại Pm, 

khi đó  

A.  
 

B.  

 

C.  

 

D.  
 

 

Câu 32 [324616]: Một vật dao động điều hòa với phương trình 
5

x 4cos(5 t )cm
6


   . Sau khoảng thời 

gian t=4,5s kể từ ban đầu vật đi được quãng đường là  

A.  179,5 cm  B.  182 cm  

C.  180 cm  D.  181,5 cm  
 

Câu 33 [324618]: Cho một máy biến thế có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 

vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 
1

H


 Hệ số công 

suất mạch sơ cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U1=100V, tần số 

50Hz. Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch sơ cấp là  

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

C.  1,8 A  D.  2,5 A  
 

Câu 34 [324624]: Đặt điện áp xoay chiều AB gồm: đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R = 90Ω và tụ 

điện C = 35,4 µF, đoạn mạch MB gồm hộp X chứa 2 trong 3 phần tử mắc nối tiếp (điện trở thuần R0; cuộn 

cảm thuần có độ tự cảm L0, tụ điện có điện dung C0). Khi đặt vào hai đầu AB một điện thế xoay chiều có 

tần số 50Hz thì ta được đồ thị sự phụ thuộc của UAM và UMB thời gian như hình vẽ (chú ý 90 3 156 ). 

Giá trị của các phần tử chứa trong hộp X là:  

      
A.  R0=30 Ω, L0=95,5 mH  B.  R0=60 Ω, C0=61,3 µF  

C.  R0=60Ω, L0=165 mH  D.  R0=30Ω,C0=106 µF  
 

Câu 35 [324625]: Trong thí nghiệm I-Âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. 

Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D thì khoảng vân trên màn hình là 1 mm. 

Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D-∆D) và (D+∆D) thì khoảng vân 

trên màn tương ứng là i và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là (D+3∆D) thì 

khoảng vân trên màn là  

A.  2,5 mm  B.  3 mm  

C.  3,5 mm  D.  2 mm  
 

 

 

 



 

 

Câu 36 [324627]: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe I-âng, Ánh sáng sử dụng gồm ba bức xạ đỏ, 

lục, lam có bước sóng lần lượt là: 1 2 30,64 m, 0,54 m, 0,48 m        . Vân sáng đầu tiên kể từ vân 

sáng trung tâm có cùng màu với vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của vân sáng màu lục?  

A.  27  B.  32  

C.  18  D.  24  
 

Câu 37 [324630]: Trên bụng một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai vị 

trí cân bằng của một bụng sóng và một nút sóng cạnh tranh là 6 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2 m/s 

và biên độ dao động của bụng sóng là 4 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng, P và Q là hai phân tử trên dây 

ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 15 cm và 16cm. Tại thời điểm t, phần tử P có li độ 

2cm  và đang hướng về vị trí cân bằng. Sau thời điểm đó một khoảng thời gian ∆t thì phần tử Q có li độ 

3cm, giá trị ∆t là:  

A.  0,15s  B.  0,05s  

C.  2/15s  D.  0,02s.  
 

Câu 38 [324634]: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt có U0 không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn 

mạch có R,L,C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω1 bằng 

cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω2. Hệ thức đúng là:  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 39 [324637]: Một khung dây dẫn phẳng, dẹt hình chữ nhật có diện tích 60 cm
2
, quay đều quanh một 

trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung) trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục 

quay và có độ lớn 0,4T. Từ thông cực đại qua khung dây là:  

A.  1,2.10
-3

 Wb  B.  0,6.10
-3

Wb  

C.  2,4.10
-3

Wb  D.  4,8.10
-3

Wb.  
 

Câu 40 [324638]: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật nặng vừa đi khỏi vị trí 

cân bằng một đoạn S thì động năng của chất điểm là 0,091 J. Đi tiếp một đoạn 2S thì động năng chỉ còn 

0,019J và nếu đi thêm một đoạn S nữa (A > 3S) thì động năng của vật là:  

A.  32 mJ  B.  48 mJ  

C.  36 mJ  D.  96 mJ  
 

 


