
 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1 [312978]: Câu nào sau đây sai khi nói về tần số dao động điều hòa của con lắc đơn?  

A.  Tần số tăng khi chiều dài dây treo giảm.  

B.  Tần số giảm khi đưa con lắc từ mặt đất lên cao. 

C. Tần số tăng khi đưa con lắc từ mặt đất xuống giếng sâu. 

D. Tần số không đổi khi khối lượng con lắc thay đổi. 
 

Câu 2 [312982]: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo đại lượng nào sau đây luôn cùng pha với gia tốc:  

A.  Lực đàn hồi.  B.  Lực hồi phục.  

C.  Vận tốc.  D.  Li độ.  
 

Câu 3 [313045]: Cho 1 vật dao động điều hòa theo phương trình 
5

x 10cos(10 t )cm
6


  . Gốc thời gian 

được chọn lúc:  

A.  Vật đi qua vị trí có li độ x 5 3  cm theo chiều âm.  

B.  Vật đi qua vị trí có li độ x 5 3    cm theo chiều âm. 

C. Vật đi qua vị trí có li độ x 5 3  cm theo chiều dương. 

D. Vật đi qua vị trí có li độ x 5 3   cm theo chiều dương. 
 

Câu 4 [313048]: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có k = 10 N/m, vật có khối lượng m = 100g.  

Lấy g = 10 m/s
2
; π

2
 = 10. Biết trong quá trình dao động lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại là 1,7N. 

Biên độ dao động là:  

A.  8cm.  B.  5cm.  

C.  7cm.  D.  6cm.  
 

Câu 5 [313050]: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ 8cm. Khoảng thời gian giữa 

2 lần liên tiếp vận tốc có độ lớn cực đại là 0,2s. Thời gian lò xo bị co trong một chu kỳ là:  

A.  0,2s .  B.  0,067s.  

C.  0,133s.  D.  0,267s.  
 

Câu 6 [313055]: Con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc a0. Thì cơ năng của nó là :  

A.  mgl(1-cosa0)/2.  B.  mgl(1-cosa0).  

C.  mgl(1+cosa0).  D.  mgl a0
2
.  

 

Câu 7 [313057]: Động năng của vật dao động điều hòa biến đổi theo thời gian với tần số f thì ly độ dao 

động của vật biến thiên theo thời gian với tần số A.  

A.  1,414 f.  B.  2f.  

C.  f.  D.  0,5f .  
 

Câu 8 [313060]: Đại lượng đặc trưng cho tính chất đổi chiều nhanh hay chậm của một dao động điều hòa là:  

A.  Vận tốc.  B.  Biên độ.  

C.  Gia tốc .  D.  Tần số.  
 

Câu 9 [313063]: Chọn câu đúng. Khi sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút sóng 

liên tiếp bằng:  

A.  Một bước sóng.  B.  Một phần tư bước sóng.  

C.  Hai lần bước sóng.  D.  Nửa bước sóng.  
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Câu 10 [313065]: Trong các nhạc cụ, hộp đàn có tác dụng:  

A.  Giữ cho âm phát ra có tần số ổn định.  

B.  Làm tăng độ cao và độ to của âm. 

C. Vừa khuếch đại âm, vừa tạo ra âm sắc riêng của đàn. 

D. Tránh được tạp âm và tiếng ồn làm cho tiếng đàn trong trẻo. 
 

Câu 11 [313068]:  m sắc là một đặc tính sinh lí của âm cho ph p phân biệt được hai âm  

A.  có cùng biên độ được phát ra   cùng một nhạc cụ tại hai thời đi m khác nhau.  

B.  có cùng độ to phát ra b i hai nhạc cụ khác nhau. 

C. có cùng tần số phát ra b i hai nhạc cụ khác nhau. 

D. có cùng biên độ phát ra b i hai nhạc cụ khác nhau. 
 

Câu 12 [313070]: Chọn câu đúng. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha là:  

A.  Dựa trên hiện tượng sử dụng từ trường quay.  

B.  Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và việc sử dụng từ trường quay. 

C. Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 

D. Dựa trên hiện tượng cộng hư ng. 
 

Câu 13 [313072]: Mạch RLC nối tiếp được mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi còn 

tần số thay đổi được. Các đại lượng R, L, C không đổi. Lúc đầu tần số có giá trị đ  mạch có tính dung 

kháng, tăng dần tần số từ giá trị này thì hiệu điện thế hiệu dụng   hai đầu điện tr  sẽ  

A.  tăng sau đó giảm.  B.  giảm sau đó tăng.  

C.  luôn giảm.  D.  luôn tăng.  
 

Câu 14 [313074]: Chu kỳ mạch dao động LC giảm đi khi:  

A.  Giảm khoảng cách hai bản tụ.  B.  Cắt bớt số vòng dây cuộn cảm.  

C.  Đưa tấm điện môi vào giữa hai bản tụ.  D.  Tăng diện tích bản tụ.  
 

Câu 15 [313076]: Chọn câu đúng. Trong mạch dao động LC có sự biến thiên tương hỗ giữa:  

A.  Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.  

B.  Điện tích và dòng điện. 

C. Điện trường và từ trường. 

D. Điện áp và cường độ điện trường. 
 

Câu 16 [313080]: Khi sóng âm và sóng điện từ truyền từ không khí vào nước thì  

A.  bước sóng của sóng âm và bước sóng của sóng điện từ đều tăng.  

B.  tốc độ truyền sóng âm và bước sóng của sóng điện từ đều giảm. 

C. bước sóng của sóng âm tăng, bước sóng của sóng điện từ giảm. 

D. tốc độ truyền sóng âm giảm, bước sóng của sóng điện từ tăng. 
 

Câu 17 [313082]: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100g, tích điện q = 20 µC và lò 

xo có độ cứng 10 N/m. Khi vật đang qua vị trí cân bằng với vận tốc 20 3  cm/s theo chiều dương trên mặt 

bàn nhẵn cách điện thì xuất hiện tức thời một điện trường đều trong không gian xung quanh. Biết điện 

trường cùng chiều dương của trục tọa độ và có cường độ E = 10
4
V/m. Tính năng lượng dao động của con 

lắc sau khi xuất hiện điện trường.  

A.  8.10-3(J).  B.  4.10-3(J).  

C.  6.10-3(J).  D.  2.10-3(J).  
 

Câu 18 [313087]: Mạch điện gồm R1,L1,C1 nối tiếp có tần số góc và mạch điện gồm R2,L2,C2 nối tiếp có 

tần số góc 2 . Biết 1 2   Và L1=2L2 .Hỏi đoạn mạch gồm hai mạch nói trên mắc nối tiếp thì cộng 

hư ng khi tần số  bằng:  

A.  

 

B.  
 

C.  

 

D.  

  

 

 



 

 

Câu 19 [313090]: Con lắc lò xo có độ cứng k, chiều dài l, một đầu gắn cố định, một đầu gắn vào vật có 

khối lượng m. Kích thích cho lò xo dao động điều hoà với biên độ A
2

  trên mặt phẳng ngang không ma 

sát. Khi lò xo đang dao động và bị dãn cực đại, tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đoạn  l, khi đó 
tốc độ dao động cực đại của vật là:  

A.  
 

B.  

 

C.  

 

D.  

  

Câu 20 [313092]: Hai chất đi m P,Q cùng xuất phát từ một vị trí và bắt đầu dao động điều hòa theo cùng 
một chiều trên trục ox (trên 2 đường thẳng song song kề sát nhau), cùng biên độ nhưng với chu kỳ lần lượt 
là T1 và T2=2T1. Tỷ số độ lớn vận tốc của P và Q khi chúng gặp nhau là:  

A.  1/2.  B.  2.  

C.  3/2.  D.  2/3.  
 

Câu 21 [313093]: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, biết vận tốc truyền sóng là v = 0,5 m/s; 2 nguồn 
đi m có cùng tần số là 50Hz. Khoảng cách giữa hai đỉnh Hypebol cùng loại liên tiếp là:  

A.  2 cm.  B.  1cm.  

C.  1,5cm.  D.  0,5cm.  
 

Câu 22 [313095]: Một sợi dây dài 0,4m, một đầu cố định, một đầu dao động với tần số f. Khi tần số f = 
60Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng với một bụng sóng. Đ  trên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bó sóng 
thì tần số dao động phải là: ( coi v không đổi )  

A.  90Hz.  B.  100Hz.  

C.  150Hz.  D.  120Hz.  
 

Câu 23 [313097]: Có 50 cái loa giống hệt nhau đặt cùng một vị trí. Mức cường độ âm tại một đi m A 
trong vùng có sóng âm của các loa là 50dB. Muốn mức cường độ âm tại A tăng thêm 10dB thì cần đặt 
thêm vào vị trí đã đặt các loa trước bao nhiêu cái loa như thế?  

A.  50  B.  10  

C.  450  D.  500  
 

Câu 24 [313098]: Trên dây đàn dài 65 cm có sóng ngang truyền với tốc độ 572m/s. Khi dao động, dây đàn 
này có th  phát ra bao nhiêu âm (k  cả âm cơ bản) mà tai người có th  nghe được?  

A.  45  B.  30  

C.  37  D.  22  
 

Câu 25 [313099]: Cho 3 đi m M, N, P là 3 đi m liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng 
biên độ 4 cm, dao động tại N cùng pha với dao động tại M. Biết MN = 2NP và tần số góc của sóng là 10 
rad/s. Tính tốc độ dao động tại đi m bụng khi sợi dây duỗi thẳng.  

A.  60 cm/s.  B.  40 m/s.  

C.  120 m/s.  D.  80 cm/s.  
 

Câu 26 [313103]: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện tr  R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C mắc nối tiếp. 

Biết R 25 2  . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u 200cos(100 t)V  thì  

C 0u U 2cos 100 t V
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. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:  

A.  
 

B.  100W.  

C.  
 

D.  200W  
 

Câu 27 [313111]: Cho đoạn mạch gồm R,C và cuộn thuần cảm L mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 

một điện áp u 50 2 cos(100 t)V  thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là UL = 30V và hai đầu tụ là 

UC = 60V. Hệ số công suất của đoạn mạch là:  

A.  0,8.  B.  0,75 .  

C.  0,6.  D.  0,5.  
 



 

 

Câu 28 [313120]: Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp với R 10   Khi tần số dòng điện là f0 thì  

LZ 8   và 
CZ 6  . Giá trị tần số dòng điện f đ  hệ số công suất của mạch bằng 1 là:  

A.  f < f0.   B.  f > f0 .  

C.  f = f0 .  D.  Không tồn tại giá trị của f.  
 

Câu 29 [313121]: Điện năng   một trạm điện được truyền đi dưới điện áp 20kV, hiệu suất trong quá trình 

truyền tải là H1 = 80%. Biết rằng công suất truyền tải đến nơi tiêu thụ là không đổi, muốn hiệu suất truyền 

tải tăng lên H2 = 95% thì phải :  

A.  Tăng điện áp đến 40kV.  B.  Tăng điện áp đến 36,7 kV.  

C.  Giảm điện áp còn 10kV.  D.  Giảm điện áp còn 5KV.  
 

Câu 30 [313124]: Một máy phát điện xoay chiều có điện tr  trong không đáng k . Mạch ngoài là cuộn cảm 

thuần nối tiếp với ampe kế nhiệt có điện tr  nhỏ. Khi rôto quay với tốc độ góc 25rad/s thì ampe kế chỉ 0,1A 

 . Khi tăng tốc độ quay của rôto lên gấp đôi thì ampe kế chỉ:  

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

C.  0,05 A.  D.  0,4 A.  
 

Câu 31 [313131]: Trong đoạn mạch AB chỉ có một trong ba tr  kháng là R hoặc ZL hoặc ZC và được mắc 

vào nguồn điện xoay chiều. Biết   thời đi m t1 thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch i1 = 1A 

và ABu 50 3V  ;   thời đi m t2 thì cường độ dòng điện tức thời 2 ABi 3A, u 50V   . Tr  kháng đó có 

giá trị là:  

A.  50Ω.  B.  150Ω.  

C.  100Ω.  D.  40Ω.  
 

Câu 32 [313132]: Một ô tô nặng 1000 kg ch  4 người, mỗi người nặng 60 kg đi qua con đường đất gồ ghề, 

với những nếp gấp (chỗ gồ ghề) cách đều nhau 4,5m. Ô tô nảy lên với biên độ cực đại khi tốc độ của nó là 

16,2 km/h. Bây giờ ô tô dừng lại và 4 người ra khỏi xe. Lấy g = 10m/s
2
, 2 10  . Thân xe sẽ nâng cao trên 

hệ treo của nó một đoạn là  

A.  4,8cm.  B.  48cm.  

C.  24cm.  D.  2,4cm.  
 

Câu 33 [313133]: Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử C và R với điện tr  CR Z 100    một nguồn 

điện tổng hợp có bi u thức u 100cos(100 t ) 100(V)
4


   . Tính công suất tỏa nhiệt trên điện tr   

A.  50 W.  B.  200 W.  

C.  25 W.  D.  150 W.  
 

Câu 34 [313135]: Một mạch dao động LC lí tư ng có th  biến đổi trong dải tần số từ 10 MHz đến 50 MHz 

bằng cách thay đổi khoảng cách giữa hai bản tụ điện phẳng. Khoảng cách giữa các bản tụ thay đổi  

A.  5 lần.  B.  16 lần.  

C.  160 lần.  D.  25 lần.  
 

Câu 35 [313137]: 

 

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

 

 



 

 

Câu 36 [313140]: Một đoạn mạch xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: điện tr  thuần R, cuộn dây có 

(L; r) và tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp tức 

thời   hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện lần lượt là: 

d C

2
u 80 6cos t V, u 40 2cos t V

6 3

 
 
   

      
   

  điện áp hd   hai đầu điện tr  là 
RU 60 3V . Hệ 

số công suất của đoạn mạch trên là  

A.  0,862.  B.  0,908.  

C.  0,753.  D.  0,664.  
 

Câu 37 [313144]: Mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp. Điện 

áp 
ABu 120 2 cos120 t(V) . Biết 

21 10
L H, C F

4 48 



  , R là biến tr . Khi R = R1 và R = R2 thì công 

suất mạch điện có cùng giá trị P = 576W. Khi đó R1 và R2 có giá trị lần lượt là:  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 38 [313145]: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ 

có biến tr  R, đoạn mạch MB gồm điện tr  thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt 

vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 80  thì 

công suất tiêu thụ trên biến tr  đạt cực đại và tổng tr  của đoạn mạch AB chia hết cho 40. Khi đó hệ số 

công suất của đoạn mạch MB và của đoạn mạch AB tương ứng là  

A.  

 

B.  
 

C.  

 

D.  
 

 

Câu 39 [313146]: 

 

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

Câu 40 [313152]: X t mạch dao động LC lí tư ng. Ban đầu tụ được tích điện cực đại Q0 rồi nối hai bản tụ 

với 2 đầu cuộn cảm. Biết C = 100μF, L = 0,4H và lấy π
2
 = 10. Hỏi sau thời gian tối thi u bao nhiêu thì năng 

lượng từ trường   cuộn dây đạt giá trị bằng 1 nửa năng lượng dao động của mạch. Chọn câu trả lời đúng:  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

 


