
 

 

 

 

 

 

 

Câu 1 [340102]: Trong một mạch dao động điện từ LC lý tưởng, khi cường độ dòng điện qua cuộn cảm 

thuần có giá trị cực đại thì  

A.  điện áp giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại.  

B.  điện tích của tụ điện đạt giá trị cực đại. 

C. năng lượng điện trường của mạch đạt giá trị cực đại. 

D. năng lượng từ trường của mạch đạt giá trị cực đại. 
 

Câu 2 [340105]: Khi một chất điểm dao động điều hòa, chuyển động của chất điểm từ vị trí cân bằng ra vị 

trí biên là chuyển động  

A.  chậm dần đều  B.  nhanh dần  

C.  nhanh dần đều  D.  chậm dần  
 

Câu 3 [34010 ]:  ột  óng c  truyền d c th o một  ợi dây đàn h i v i t c độ 25 cm   và có tần    dao 

động 5   .  óng truyền trên dây có bư c  óng là  

A.  0,5 m  B.  5 cm  

C.  5 m  D.  0,25 m  
 

Câu 4 [340110]: Phát biểu nào  au đây là đúng ?  

A.  Khi xảy ra cộng hưởng c  h c thì lực cản trên hệ dao động là nhỏ nhất.  

B.  Dao động của quả lắc đ ng h  là dao động cưỡng bức. 

C. Trong dao động tắt dần c  năng không được bảo toàn. 

D. Khi bỏ qua ma  át thì dao động của con lắc đ n là dao động điều hòa. 
 

Câu 5 [340111]: Phát biểu nào là sai khi nói về tính chất lưỡng tính  óng hạt của ánh  áng ?  

A.   iện tượng giao thoa thể hiện ánh  áng có tính chất  óng.  

B.  Các  óng điện từ có bư c  óng càng dài thì càng thể hiện rõ tính chất  óng. 

C.  óng điện từ có bư c  óng càng ngắn càng thể hiện rõ tính chất  óng. 

D.  iện tượng quang điện ngoài thể hiện ánh  áng có tính chất hạt. 
 

Câu 6 [340115]:  ột chất khi phát quang  ẽ phát ra ánh  áng màu lục. Để gây ra hiện tượng phát quang thì 

chiếu vào chất này một chùm ánh  áng  

A.  màu đỏ  B.  màu cam  

C.  màu vàng  D.  màu tím  
 

Câu 7 [340116]: Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng  

A.  cảm ứng điện từ  B.  quang - phát quang  

C.  phát xạ nhiệt êl ctron  D.  quang điện trong  
 

Câu 8 [340125]: Tần    góc của mạch dao động điện từ LC lý tưởng là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 9 [34012 ]: Khi nói về  óng âm phát biểu nào  au đây là sai ?  

A.  Biên độ dao động của  óng âm càng l n thì âm càng cao.  

B.  T c độ truyền âm phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền âm. 

C.  óng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí. 

D.  óng âm không truyền được trong chân không. 
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Câu 10 [340130]: Khi động c  không đ ng bộ ba pha hoạt động v i t c độ quay của từ trường không đổi 

thì t c độ quay của rôto  

A.  l n h n t c độ quay của từ trường.  

B.  luôn bằng t c độ quay của từ trường. 

C. có thể l n h n hoặc bằng t c độ quay của từ trường, tùy thuộc tải  ử dụng. 

D. nhỏ h n t c độ quay của từ trường. 
 

Câu 11 [340133]:  ai ngu n kết hợp là hai ngu n phát  óng  

A.  có độ lệch pha không thay đổi th o thời gian.  

B.  có cùng biên độ, có độ lệch pha không thay đổi th o thời gian. 

C. có cùng tần   , cùng phư ng truyền. 

D. có cùng tần   , cùng phư ng dao động và độ lệch pha không thay đổi th o thời gian. 
 

Câu 12 [340135]: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có chỉ tụ điện thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn 

mạch  o v i cường độ dòng điện tức thời luôn  

A.    m pha π 4  B.  trễ pha π 4  

C.  trễ pha π 2  D.    m pha π 2  
 

Câu 13 [340137]:  ột mạch dao động điện từ LC lý tưởng g m cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1 π m  

và một tụ điện có điện dung C = 4 π nF . Chu kỳ dao động điện từ của mạch là  

A.  T = 4.10
–5

 s  B.  T = 4.10
–6

 s  

C.  T = 4.10
–4

 s  D.  T = 2.10
–6

 s  
 

Câu 14 [340140]:  ột máy biến áp có    vòng dây ở cuộn    cấp là 1000 vòng,    vòng dây ở cuộn thứ 

cấp là 50 vòng. Đặt vào hai đầu của cuộn    cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220 V. Bỏ 

qua m i hao phí. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn thứ cấp khi để hở là  

A.  110 V  B.  40 V  

C.  11 V  D.  44 V  
 

Câu 15 [340147]:  ột con lắc đ n dao động điều hòa. Dây tr o có độ dài không đổi. Nếu đặt con lắc tại 

n i có gia t c r i tự do là g0 thì chu kỳ dao động là 1 . Nếu đặt con lắc tại n i có gia t c r i tự do là g thì 

chu kỳ dao động là  

A.  
 

B.  
 

C.  

 

D.  

  

Câu 16 [340153]:  ột vật nhỏ có kh i lượng là 100 g tham gia đ ng thời hai dao động điều hòa cùng 

phư ng, cùng tần    v i phư ng trình x1 = 6co (10t + π 6) cm, x2 = A2co (10t + 2π 3) cm. C  năng của vật 

nhỏ là 0,05 J. Biên độ A2 bằng  

A.  8 cm  B.  12 cm  

C.  6 cm  D.  4 cm  
 

Câu 17 [340156]: Trên một  ợi dây khi có  óng dừng, khoảng cách giữa hai bụng  óng liên tiếp bằng  

A.  một bư c  óng  B.  hai lần bư c  óng  

C.  nửa bư c  óng  D.  một phần tư bư c  óng  
 

Câu 18 [340161]: Th o thuyết lượng tử ánh  áng, phát biểu nào  au đây là đúng ?  

A.  Năng lượng của các loại photon đều bằng nhau.  

B.  Năng lượng của photon giảm đi khi đi từ không khí vào nư c. 

C. Photon t n tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động. 

D. Photon ứng v i ánh  áng tím có năng lượng l n h n photon ứng v i ánh  áng đỏ. 
 

Câu 19 [340167]: Khi nói về tia h ng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào  au đây là đúng ?  

A.  Bư c  óng của tia h ng ngoại l n h n bư c  óng của tia tử ngoại.  

B.  Tia h ng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện ngoài đ i v i m i kim loại. 

C.  ột vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại thì không phát ra tia h ng ngoại. 

D. Tia h ng ngoại và tia tử ngoại đều gây ion hóa mạnh các chất khí. 
 

 



 

 

Câu 20 [340169]: Trong đoạn mạch điện xoay chiều g m điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc 

n i tiếp. Khi đoạn mạch xảy ra cộng hưởng điện thì điều nào  au đây là sai ?  

A.  ω
2
LC = 1  B.  Z > R  

C.  U = UR  D.  P = UI   
 

Câu 21 [340174]: Vị trí các vân t i trong thí nghiệm giao thoa của Y- âng được xác định bằng công thức nào ?  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 22 [340175]: Trong chân không, ánh  áng vàng có bư c  óng là 0,5 9 μm. Năng lượng của phôtôn 

ứng v i ánh  áng này có giá trị là  

A.  0,4 eV  B.  0,2 eV  

C.  4,2 eV  D.  2,1 eV  
 

Câu 23 [340176]: Kết luận nào  au đây là đúng ?  óng điện từ  

A.  không mang năng lượng.  B.  là  óng d c.  

C.  là sóng ngang.  D.  không truyền được trong chân không.  
 

Câu 24 [34017 ]:  ãy ch n câu đúng. Quang phổ vạch phát xạ  

A.  của các nguyên t  khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì độ  áng tỉ đ i của các vạch như nhau.  

B.  là một hệ th ng những vạch  áng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng t i. 

C. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp  uất l n phát ra khi bị nung nóng. 

D. là một dải có màu từ đỏ đến tím n i liền nhau một cách liên tục. 
 

Câu 25 [340182]: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa v i ánh  áng đ n  ắc, màn quan  át cách mặt 

phẳng chứa hai kh  hẹp một khoảng không đổi D, a là khoảng cách giữa hai kh  hẹp thay đổi được. Xét 

điểm   trên màn lúc đầu là vân  áng bậc 4. Nếu giảm hoặc tăng khoảng cách giữa hai kh  hẹp một lượng 

Δa thì tại   là vân  áng bậc k và vân  áng bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách giữa hai kh  hẹp thêm một lượng 

2Δa  thì tại   là  

A.  vân t i thứ 9  B.  vân  áng bậc    

C.  vân  áng bậc 9  D.  vân t i thứ 7  
 

Câu 26 [3401 5]: Biết công thoát của các kim loại : canxi, kali, bạc và đ ng lần lượt là 2, 9  V; 2,26 V; 

4,7   V và 4,14  V. Chiếu bức xạ có bư c  óng 0,33 µm vào bề mặt các kim loại trên.  iện tượng quang 

điện ngoài xảy ra v i các kim loại nào  au đây ?  

A.  Kali và đ ng  B.  Kali và canxi  

C.  Bạc và đ ng  D.  Canxi và bạc  
 

Câu 27 [340201]: Cho một đoạn mạch điện n i tiếp th o thứ tự g m điện trở R, tụ điện có điện dung C và 

cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r. Biết L = CR
2
 = Cr

2
. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay 

chiều có tần    và giá trị hiệu dụng không đổi. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RC gấp √3 lần 

điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây.  ệ    công  uất của đoạn mạch gần giá trị nào nhất ?  

A.  0,657  B.  0,866  

C.  0,5  D.  0,785  
 

Câu 28 [340209]:  ạch ch n  óng của một máy thu vô tuyến ở l i vào có mạch dao động g m một cuộn 

cảm thuần có độ tự cảm L xác định và một tụ điện là tụ xoay có điện dung thay đổi được th o quy luật hàm 

   bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 0
0
 mạch thu được  óng điện từ có bư c  óng là 

10m. Khi α = 120
0
 mạch thu được  óng điện từ có bư c  óng là 30m. Để mạch này thu được  óng điện từ 

có bư c  óng bằng 1 m thì α bằng  

A.  86,4
0
  B.  30

0
  

C.  45
0
  D.  33,6

0
  

 



 

 

Câu 29 [340214]: Trên mặt nư c tại hai điểm A, B cách nhau   cm có hai ngu n  óng c  kết hợp, dao 

động th o phư ng thẳng đứng v i phư ng trình uA = 6co (40πt) và uB =  co (40πt ) (uA và uB tính bằng 

mm, t tính bằng  ). Biết t c độ truyền  óng trên mặt nư c là 40cm  , coi biên độ  óng không đổi khi truyền 

đi.    điểm dao động v i biên độ 1cm trên đoạn thẳng AB là  

A.  16  B.  8  

C.  7  D.  14  
 

Câu 30 [340219]: Cho đoạn mạch điện mắc n i tiếp g m điện trở R=200 Ω, cuộn cảm thuần L và tụ điện 

có điện dung C thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 

200co 100πt (V). Điều chỉnh C để công  uất tiêu thụ của đoạn mạch có giá trị cực đại. Công  uất tiêu thụ 

cực đại của đoạn mạch có giá trị là  

A.  50W  B.  150W  

C.  100W  D.  75W  
 

Câu 31 [340222]: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một ngu n 

điểm phát  óng âm đẳng hư ng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm.  ức cường độ âm tại A là 60 

dB, tại B là 20 dB.  ức cường độ âm tại điểm   là trung điểm của đoạn AB gần giá trị nào nhất ?  

A.  26 dB.  B.  34 dB.  

C.  40 dB.  D.  17 dB.  
 

Câu 32 [340227]: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch g m điện trở thuần, cuộn cảm thuần và 

tụ điện mắc n i tiếp. Biết giá trị của cảm kháng trong mạch gấp 3 lần giá trị của dung kháng. Tại một thời 

điểm mà điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tư ng ứng 

là 60 V và -20 V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị là  

A.  
 

B.  
 

C.  20 V  D.  100 V  
 

Câu 33 [340231]:  ột tia  áng  ặt Trời từ không khí được chiếu lên bề mặt phẳng của một tấm thủy tinh 

trong  u t v i góc t i i = 60
o
. Biết chiết  uất của thủy tinh đ i v i ánh  áng  ặt Trời biến thiên từ 1,414 

đến 1,732. Góc hợp bởi giữa tia khúc xạ đỏ và tia khúc xạ tím trong thủy tinh là  

A.  4,26
o
  B.  10,76

o
  

C.  7,76
o
  D.  9,12

o
  

 

Câu 34 [340243]:  ột con lắc lò xo được tr o thẳng đứng g m : lò xo nhẹ có độ cứng k = 60N m, một quả 

cầu nhỏ kh i lượng m = 150g và mang điện tích q = 6.10
-5

 (C). Coi quả cầu nhỏ là hệ cô lập về điện. Lấy g 

= 10 m/s
2
. Đưa quả cầu nhỏ th o phư ng d c trục lò xo đến vị trí lò xo không biến dạng r i truyền cho nó 

một vận t c ban đầu có độ l n 
0

3
v m / s

2
  th o phư ng thẳng đứng hư ng xu ng, con lắc dao động điều 

hòa. Ch n g c thời gian là lúc quả cầu nhỏ được truyền vận t c.   c thế năng tại vị trí cân bằng.  au 

khoảng thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu quả cầu nhỏ đi qua vị trí có động năng bằng ba lần thế 

năng, một điện trường đều được thiết lập có hư ng thẳng đứng xu ng dư i và có độ l n E = 2.10
4
 V/m. 

 au đó, quả cầu nhỏ dao động điều hòa v i biên độ bằng bao nhiêu ?  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 35 [340249]:  óng dừng xuất hiện trên  ợi dây v i tần    5   . G i thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt 

là O,  , N, P  ao cho O là điểm nút, P là điểm bụng gần O nhất ( , N thuộc đoạn OP). Khoảng thời gian 

giữa hai lần liên tiếp để độ l n li độ của điểm P bằng biên độ của điểm   và N lần lượt là 1 20  và 1 15  . 

Biết khoảng cách giữa hai điểm  , N là 0,25 cm.  óng truyền trên dây có bư c  óng là  

A.  6 cm  B.  4 cm  

C.  5 cm  D.  3 cm  
 



 

 

Câu 36 [340260]:  ột chất điểm dao động điều hòa có phư ng trình x = 10co (2πt + π 2) (cm). Khoảng 

thời gian kể từ thời điểm ban đầu, chất điểm đi th o chiều dư ng qua vị trí có động năng bằng thế năng lần 

thứ 2017 là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

Câu 37 [340264]: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh  áng, hai kh  hẹp được chiếu bằng ngu n ánh 

 áng trắng có bư c  óng từ 3 0 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai kh  hẹp là 1 mm, khoảng cách từ 

hai kh  hẹp đến màn quan  át là 2 m. Trên màn quan  át, tại vị trí điểm   cách vân  áng chính giữa 4 mm 

có vân  áng đ n  ắc có bư c  óng ngắn nhất là  

A.  0,4 μm  B.  0,67 μm  

C.  0,75 μm  D.  0,55 μm  
 

Câu 38 [3402 5]: Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần   , trên hai đường thẳng  ong  ong v i 

trục Ox có phư ng trình x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2co (ωt + φ2) . Biết rằng giá trị l n nhất của tổng li 

độ dao động của hai chất điểm bằng hai lần khoảng cách cực đại của hai chất điểm th o phư ng Ox và độ 

lệch pha của dao động thứ nhất  o v i dao động thứ hai nhỏ h n 90
0
. Độ lệch pha cực đại giữa dao động 

thứ nhất và dao động thứ hai nhận giá trị là  

A.  53,13
0
  B.  50,30

0
  

C.  60,5
0
  D.  45

0
  

 

Câu 39 [3402 9]:  ột con lắc đ n dao động điều hòa, m c thế năng tại vị trí cân bằng. Khi lực căng dây 

tr o có độ l n bằng tr ng lực tác dụng lên vật nhỏ thì  

A.  động năng bằng thế năng của nó.  B.  thế năng gấp hai lần động năng của nó.  

C.  thế năng gấp ba lần động năng của nó.  D.  động năng của nó đạt giá trị cực đại.  
 

Câu 40 [340302]: Cho đoạn mạch điện mắc n i tiếp g m điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có 

điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần    và giá trị hiệu 

dụng không đổi.  ắc các vôn kế lý tưởng để đo điện áp hiệu dụng hai đầu m i phần tử. Lần lượt điều 

chỉnh giá trị của C thì thu được  Cmax , ULmax và URmax. Biết  Cmax = 3ULmax.  ỏi  Cmax gấp bao nhiêu lần 

URmax?  

A.  

 

B.  

 

C.  

 

D.  

 

 

 


