
 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1 [509048]: Sóng ngang (sóng cơ học) truyền được trong các môi trường:  

A.  Chất rắn và trong lòng chất lỏng  B.  Chất khí và bề mặt chất rắn  

C.  Chất khí và trong lòng chất rắn  D.  Chất rắn và bề mặt chất lỏng  
 

Câu 2 [509050]: Sóng cơ học truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t-

4x) cm (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng bằng:  

A.  4m/s  B.  40cm/s  

C.  50cm/s  D.  5m/s  
 

Câu 3 [509052]: Chùm ánh sáng laze không được ứng dụng:  

A.  Làm dao mổ trong y học  B.  Truyền tin bằng cáp quang  

C.  Làm nguồn phát sóng siêu âm  D.  Trong đầu đọc đĩa CD  
 

Câu 4 [509055]: Biết hằng số plang h = 6,625.10
-34 

J.s vận tốc ánh sáng trong chân khôn 3.10
8
m/s. Công 

thoát một electron của một kim loại bằng 3,43.10
-19

J. giới hạn quang điện của kim loại này:  

A.  0,58µm  B.  0,43µm  

C.  0,50µm  D.  0,3µm  
 

Câu 5 [509057]: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi khoảng cách từ một bụng đến một nút gần nó 

nhất bằng:  

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

C.  Một bước sóng  D.  Một số nguyên lần bước sóng  
 

Câu 6 [509059]: Điểm tương tự giữa sóng âm và sóng ánh sáng là:  

A.  Cả hai đều là sóng điện từ  B.  Cả hai đều là sóng dọc  

C.  Cả hai đều là quá trình truyền năng lượng  D.  Cả hai đều truyền được trong chân không  
 

Câu 7 [509061]: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện chứa điện trở thuần R, tụ điện có dung 

kháng ZC và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL mắc nối tiếp. Tổng trở của mạch là Z, khi xảy ra cộng 

hưởng thì:  

A.  ZC = Z  B.  ZL = R  

C.  Z = R  D.  Z = ZL  
 

Câu 8 [509062]: Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 

vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng 

giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là:  

A.  630 V  B.  105 V  

C.  70 V  D.  0  
 

Câu 9 [509063]: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) vào hai đầu một mạch điện chứa tụ điện có điện 

dung C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:  

A.  

 

B.  

 

C.  
 

D.  
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Câu 10 [509064]: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A = 10cm. khi vật nặng 

qua vị trí có li độ x = 5cm thì vật có động năng bằng 0,3 J. Độ cứng của lò xo là:  

A.  50 N/m  B.  40 N/m  

C.  100 N/m  D.  80 N/m  
 

Câu 11 [509065]: Một vật có khối lượng 100g. dao động điều hòa với biên độ 4cm và tần số 5 Hz. Lấy π
2
 

= 10. Lực kéo về tác dụng lên vật nhỏ có độ lớn cực đại bằng:  

A.  4 N  B.  2 N  

C.  8 N  D.  6 N  
 

Câu 12 [509069]: Công thức tính chu kỳ dao động riêng của mạch dao động là:  

A.  

 

B.  
 

C.  

 

D.  
 

 

Câu 13 [509071]: Tia hồng ngoại có tần số:  

A.  Lớn hơn ánh sáng đỏ  B.  Lớn hơn sóng vô tuyến  

C.  Lớn hơn tia tử ngoại  D.  Lớn hơn ánh sáng tím  
 

Câu 14 [509073]: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 = 8cm, A2 = 

15cm. và lệch pha nhau π/2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:  

A.  23 cm  B.  17 cm  

C.  11 cm  D.  7 cm  
 

Câu 15 [509076]: một con lắc đơn có chiều dài 121 cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 

g = 10 = π
2
 m/s

2
. Chu kỳ dao động của con lắc là:  

A.  2s  B.  2,2s  

C.  1s  D.  0,5s  
 

Câu 16 [509078]: cường độ dòng điện i = 2cos(100 πt) A có pha tại thời điểm t là:  

A.  50πt  B.  100πt  

C.  100π  D.  0  
 

Câu 17 [509081]: Đoạn mạch điện xoay chiều có tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai 

đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn dây có độ tự cảm 
0,6

L H


  , tụ điện có điện dung  

410
C F





   và công suất tỏa nhiệt trên R là 80 W. Giá trị của điện trở R là:  

A.  0 Ω  B.  40 Ω  

C.  20 Ω  D.  30 Ω  
 

Câu 18 [509082]: Quang phổ liên tục  

A.  Phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc nhiệt độ của nguồn phát  

B.  Không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của nguồn phát 

C. Phụ thuộc bản chất và nhiệt độ nguồn phát 

D. Phụ thuộc vào nhệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc bản chất của nguồn phát 
 

Câu 19 [509083]: Biết hằng số Plăng h = 6,625.10
-34

 J.s vận tốc ánh sáng trong chân không 3.10
8
 m/s. Trong 

chân không ánh sáng có bước sóng 0,4µm. Mỗi photon của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng  

A.  2,49.10
-19

J  B.  2,49.10
-31

J  

C.  4,97.10
-31

J  D.  4,97.10
-19

J  
 

Câu 20 [509084]: Cho một mạch dao động điện từ LC lý tưởng. Khi điện áp giữa hai đầu tụ là 2 V thì 

cường độ dòng điện qua các cuộn dây là i. Khi điện áp giữa hai đầu tụ là 4 V thì cường độ dòng điện qua 

các cuộn dây là i/2. Điện áp cực đại giữa hai cuộn dây là:  

A.  2√5 V  B.  2√3 V  

C.  4 V  D.  6 V  
 

 



 

 

Câu 21 [509085]: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?  

A.  sóng điện từ là sóng ngang  

B.  trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn vuông pha với nhau 

C. khi sóng điện từ gặp mặt phân các giữa hai môi trường thì có thể bị phản xạ và khúc xạ 

D. sóng điện từ truyền được trong chân không 
 

Câu 22 [509086]: Hai âm có cùng độ cao hai là hai âm cùng  

A.  cường độ âm  B.  mức cường độ âm  

C.  biên độ  D.  tần số  
 

Câu 23 [509087]: Hiện tượng chùm sáng trắng đi qua lăng kính, bị tách thành các chùm tia sáng đơn sắc là 

hiện tượng  

A.  phản xạ toàn phần  B.  giao thoa ánh sáng  

C.  tán sắc ánh sáng  D.  phản xạ ánh sáng  
 

Câu 24 [509100]: Đặt điện áp u 220 2cos 100 t V
4




 
  

 
vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện 

trở R = 100Ω, tụ điện có 
410

C F
2



  và cuộn cảm thuần có  
1

L H


 . Biểu thức cường độ dòng điện trong 

mạch là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 25 [509101]: Một vật dao động tắt dần thì các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là  

A.  biên độ và cơ năng  B.  li độ và tốc độ  

C.  biên độ và gia tốc  D.  biên độ và tốc độ  
 

Câu 26 [509102]: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm 

điện trở thuần R = 60Ω, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở của các dây 

dẫn. Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1 A và dòng 

điện tức thời trong mạch nhanh pha hơn π/4 so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. Khi roto quay 

với tốc độ 2n vòng/phút thì dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp tức thời hai đầu mạch. Cường độ 

dòng điện hiệu dụng của đoạn mạch khi đó là  

A.  2√2 A  B.  5 A  

C.  2 A  D.  4 A  
 

Câu 27 [509103]: Chiếu một chùm ánh sáng song song hẹp (coi như một tia sáng) từ không khí vào một bể 

nước với góc tới bằng 30
0
. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước và mặt phản xạ 

hướng lên. Chùm tia ló ra khỏi mặt nước sau khi phản xạ tại gương là  

A.  chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím bị lệch nhiều nhất, tia đỏ bị lệch ít nhất  

B.  chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím bị lệch ít nhất, tia đỏ bị lệch nhiều nhất 

C. chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, phương vuông góc với chùm tia tới 

D. chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, phương hợp với tia tới một góc 60
0
 

 

Câu 28 [509104]: Một người đứng ở điểm A cách nguồn phát âm đẳng hướng O một đoạn x nghe được âm 

có cường độ I. Người đó lần lượt di chuyển theo hai hướng khác nhau. Khi đi theo hướng AB thì người đó 

nghe được âm to nhất có cường độ 4I, khi di chuyển theo hướng AC thì người đó nghe được âm to nhất có 

cường độ 9I. Góc hợp bởi hai hướng đi gần giá trị nào nhất sau đây?  

A.  49,3
0 
 B.  51,6

0 
 

C.  48,0
0 
 D.  52,5

0 
 

 



 

 

Câu 29 [509105]: Một con lắc lò xo dao động điều hòa treo thẳng đứng. Chu kì và biên độ của con lắc lần 

lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, 

gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 = π
2
 m/s

2
. 

Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 30 [509106]: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ 

điện có diện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 200 √2cos(100 

πt) V, với ω thay đổi được. Khi ω = ω1 = 100rad/s thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha π/6 so với 

hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và có giá trị hiệu dụng là 1 A. Khi ω = ω2 = 3ω1 thì cường độ dòng điện 

trong mạch cũng có giá trị hiệu dụng là 1 A. Hệ số tự cảm của cuộn dây là  

A.  

 

B.  

 

C.  

 

D.  
 

 

Câu 31 [509107]: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR
2
. Đặt 

vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của 

tần số góc ω1 = 50π rad/s và ω2 = 200π rad/s. Hệ số công suất của mạch khi đó  

A.  1/√2  B.  1/2  

C.  2/√13  D.  2/√12  
 

Câu 32 [509108]: Biết điện tích của electron là -1,6.10
-19

C, khối lượng nghỉ của electron là 9,1.10
-31

kg, 

hằng số Culong k = 9.10
9
Nm

2
/C

2
. Trong nguyên tử Hidro bán kính Bo là r0 = 5,3.10

-11
 m, năng lượng của 

nguyên tử Hidro khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n được xác định bởi công thức n 2

13,6
E eV

n
   (với n = 

1,2,3…). Từ một trạng thái kích thích, nguyên tử hidro có thể phát xạ một photon có năng lượng lớn nhất 

là 193,4.10
-20

J. Coi chuyển động của electron trên quỹ đạo dừng là tròn đều, tốc độ của electron khi chuyển 

động trên quỹ đạo dừng này bằng  

A.  1,1.10
6
m/s  B.  2,43.10

5
m/s  

C.  1,26.10
6
m/s  D.  7,29.10

5
m/s  

 

Câu 33 [509109]: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 40 N/m được 

đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, mang điện tích q = 

40μC . Tại t = 0 , có điện trường đều E = 5.10
4
 V/m theo phương ngang làm con lắc dao động điều hòa đến 

thời điểm t s
3


  thì ngừng tác dụng của điện trường. Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn 

điện trường có giá trị biên độ gần nhất giá trị nào sau đây?  

A.  7 cm  B.  5 cm  

C.  9 cm  D.  11 cm  
 

Câu 34 [509110]: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng AB = 

24cm. Bước sóng λ = 2,5 cm. Hai điểm M và N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một 

đoạn 16 cm và cùng cách đều hai nguồn sóng A va B. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với hai 

nguồn là  

A.  8  B.  6  

C.  7  D.  9  
 

 



 

 

Câu 35 [509118]: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, trong đó R
2
C < 2L . Đặt vào hai 

đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U√2cos(2πft) , trong đó U có giá trị không đổi, f thay đổi được. 

Khi f = f1 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị cực đại, mạch tiêu thụ công suất bằng 3/4 công suất cực 

đại. Khi tần số của dòng điện là f2 = f1 + 100 Hz thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có giá trị cực đại. Tần 

số của dòng điện khi điện áp hiệu dụng trên điện trở đạt cực đại là  

A.  75√2 Hz  B.  75√5 Hz  

C.  50√15 Hz  D.  125 Hz  
 

Câu 36 [509126]: Một mạch dao động lý tưởng gồm một tụ điện và một cuộn dây thuần cảm đang có đao 

động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện áp trên bản tụ thứ nhất có giá trị cực đại Q0. Sau đó một 

khoảng thời gian ngắn nhất bằng 10
-6

s, kể từ t = 0, thì điện tích trên tụ thứ hai có giá trị bằng 0Q

2
 . Chu kì 

dao động riêng của mạch dao động này là  

A.  1,2.10
-6

s  B.  
 

C.  8.10
-6

s  D.  2.10
-6

s  
 

Câu 37 [509131]: Trong một thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng 

đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6μm thì trên màn quan sát ta thấy được 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề 

rộng 9 mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì người ta 

thấy: từ một điểm M trên màn đến đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng trùng màu với vân sáng trung tâm 

và tại M là một trong ba vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8 mm, bước sóng của bức xạ λ2 là :  

A.  0,76 μm  B.  0,38 μm  

C.  0,65 μm  D.  0,4 μm  
 

Câu 38 [509134]: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 25N/m một đầu được gắn với hòn bị 

nhỏ có khối lượng m = 100g. Tại thời điểm t = 0, thả cho con lắc rơi tự do sao cho trục của lò xo luôn nằm 

theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm t1 = 0,02√30s thì đầu trên của lò xo 

bị giữ lại đột ngột. Lấy g = 10 = π
2
 m/s

2
. Bỏ qua mọi ma sát, lực cản. Vận tốc của hòn bi tại thời điểm 

2 1

1
t t s

10
   có độ lớn gần nhất giá trị nào sau đây?  

A.  63,2 cm/s  B.  89,4 cm/s  

C.  209,5 cm/s  D.  109,5 cm/s  
 

Câu 39 [509136]: Mạch điện RLC không phân nhánh với cuộn cảm thuần có độ tự cảm biến đổi được. Đặt 

một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch thì dung kháng của 

tụ điện là 50 Ω. Người ta nhận thấy rằng khi thay đổi độ tự cảm L để cảm kháng của cuộn dây là 100 Ω 

hoặc 300 Ω thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị. Vậy điện trở thuần R của đoạn 

mạch là  

A.  50√2 Ω  B.  50√3 Ω  

C.  19 Ω  D.  25 Ω  
 

Câu 40 [509141]: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 30 Ω, cuộn dây có điện trở thuần 

r = 10 Ω và độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên vào một 

điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V và tần số  f = 50 Hz. Người ta thấy rằng khi C = Cm thì 

điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện U1 đạt cực tiểu. Giá trị U1min là:  

A.  12,5√2 V  B.  25 V  

C.  50 V  D.  25√2 V  
 

 


