
 

 

 

 

 

 

 

Câu 1 [336923]: 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 2 [336939]: Con lắc đơn dây treo có chiều dài , dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. 

Chu kì của con lắc là  

A.  

 

B.  

 

C.  

 

D.  

 

 

Câu 3 [336940]: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π mH và một tụ 

điện có điện dung C = 0,1/π µF . Tần số dao động của mạch là  

A.  50Hz  B.  50kHz.  

C.  50MHz.  D.  5000Hz.  
 

Câu 4 [336942]: Có hai nguồn sóng dao động trên mặt thoáng của một chất lỏng với tần số f và 2f. Nếu 

trong cùng một khoảng thời gian, nguồn sóng có tần số f truyền đi được quãng đường là S thì nguồn sóng 

có tần số 2f truyền đi được quãnng đường là  

A.  2S.  B.  0,5S.  

C.  S.  D.  4S.  
 

Câu 5 [336943]: Điều nào sau đây là sai khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha?  

A.  Phần tạo ra dòng điện gọi là phần ứng.  

B.  Phần tạo ra từ trường gọi là phần cảm. 

C. Phần cảm là bộ phận đứng yên. 

D. Hệ thống vành khuyên và chổi quét được gọi là bộ góp. 
 

Câu 6 [336946]: Công thức tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch RLC nối tiếp nào sau đây sai? A. P = 

UIcos φ B. P = I²R C. P = (U²/R)cos² φ D. P = U²Rcos φ  

A.  P = UIcos φ  B.  P = I
2
R  

C.  P = (U
2/

R)cos
2
 φ  D.  P = U

2
Rcos φ  

 

Câu 7 [336948]: Dây tóc bóng đèn thường có nhiệt độ 2200
0
C đặt trong bình khí trơ có áp suất thấp. Tại sao 

ngồi trong buồng chiếu sáng bằng đèn dây tóc, ta hoàn toàn không bị nguy hiểm vì tác dụng của tia tử ngoại ?  

A.  Vì khí trơ có tác dụng chặn tia tử ngoại.  

B.  Vì ở nhiệt độ 2200
0
C dây tóc chưa phát ra tia tử ngoại. 

C. Vì mật độ khí trong bóng đèn quá loãng nên tia tử ngoại không truyền qua được. 

D. Vì vỏ thuỷ tinh của bóng đèn hấp thụ hầu hết tia tử ngoại do dây tóc phát ra. 
 

Câu 8 [336949]: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai là  

A.  Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số của ánh sáng.  

B.  Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn. 

C. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.10
8
 m/s. 

D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là các phôtôn. 
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Câu 9 [336951]: Công thức tính năng lượng điện từ của mạch dao động LC lí tưởng là  

A.  
 

B.  

 

C.  
 

D.  

  

Câu 10 [336953]: Remote điều khiển Tivi sử dụng tia  

A.  hồng ngoại  B.  tử ngoại  

C.  tia X  D.  laser  
 

Câu 11 [336955]: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai ?  

A.  Sóng điện từ lan truyền trong mọi môi trường với tốc độ như nhau.  

B.  Trong sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ vuông góc với nhau tại mỗi điểm. 

C. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian. 

D. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và từ trường tại một điểm luôn cùng pha với nhau. 
 

Câu 12 [336956]: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm và chu kì T = 2s, chọn gốc thời gian là 

lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là  

A.  x = 4cos(πt - π/2) cm  B.  x = 4cos(2πt - π/2) cm  

C.  x = 4cos(2πt + π/2) cm  D.  x = 4cos(πt + π/2) cm  
 

Câu 13 [336957]: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về các loại dao động?  

A.  Dao động duy trì có biên độ dao động không đổi theo thời gian.  

B.  Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. 

C. Dao động điều hòa có cơ năng không đổi theo thời gian. 

D. Dao động tắt dần có tốc độ tức thời của vật giảm liên tục theo thời gian 
 

Câu 14 [336959]: Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao thoa của I-âng là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

Câu 15 [336961]: Một máy phát điện xoay chiều phần cảm có 3 cặp cực, rôto quay với tốc độ 480 

vòng/phút. Tần số dòng điện mà nó phát ra bằng  

A.  16 Hz.  B.  24 Hz.  

C.  50 Hz.  D.  60 Hz.  
 

Câu 16 [336963]: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với biên độ 

lần lượt là 3 cm và 5 cm. Trong các giá trị sau giá trị nào không thể là biên độ của dao động tổng hợp  

A.  4 cm  B.  5 cm  

C.  3 cm  D.  10 cm  
 

Câu 17 [336965]: Một máy biến áp lí tưởng, có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay 

chiều có điện áp hiệu dụng 220 V. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Số vòng 

dây cuộn thứ cấp là  

A.  1100 vòng.  B.  2000 vòng.  

C.  2200 vòng.  D.  2500 vòng.  
 

Câu 18 [336968]: Cho một tia sáng tạp sắc cấu tạo bởi bốn thành phần đơn sắc: vàng, lam, lục và tím 

truyền nghiêng góc với mặt phân cách từ nước ra không khí. Sắp xếp theo thứ tự góc khúc xạ giảm dần 

của các tia sáng đơn sắc, thứ tự đúng là  

A.  vàng, lam, lục, tím.  B.  vàng, lục, lam, tím.  

C.  tím, lam, lục, vàng.  D.  tím, lam, vàng, lục.  
 

Câu 19 [336970]: Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. 

Bước sóng của sóng này trong nước bằng  

A.  75 m.  B.  7,5 m.  

C.  3 m.  D.  30,5 m.  
 



 

 

Câu 20 [336971]: Quang phổ của ánh sáng mặt trời được máy quang phổ ghi được tại trái đất là  

A.  Quang phổ vạch hấp thụ.  B.  Một dải cầu vồng biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.  

C.  Quang phổ liên tục.  D.  Quang phổ vạch phát xạ.  
 

Câu 21 [336973]: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 4cos 2πt (cm)(t đo bằng s). 

Quãng đường vật đi được 1,5s là  

A.  20cm  B.  16cm  

C.  24cm  D.  22cm  
 

Câu 22 [336976]: Hai khe I-âng cách nhau 1,6 mm, được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 

 μm đến 0,76 μm. Màn quan sát giao thoa được đặt cách S1S2 một khoảng 2 m. Bề rộng vùng quang phổ 

bậc 1 trên màn là  

A.  1,425mm  B.  0,95mm  

C.  0,475mm  D.  0,114mm  
 

Câu 23 [336981]: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối 

tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay có điện áp hiệu dụng U không đổi và tần số f không 

đổi, thì thấy LC = 1/ 4f
2
π

2
 . Khi thay đổi R thì  

A.  Hệ số công suất trên mạch thay đổi.  

B.  Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu biến trở không đổi. 

C. Độ lệch pha giữa u và i thay đổi 

D. Công suất tiêu thụ trên mạch không đổi 
 

Câu 24 [336982]: Lần lượt chiếu vào catốt của 1 tế bào quang điện 2 bức xạ đơn sắc có tần số f và 1,5f thì 

động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện hơn kém nhau 3 lần , gọi c là tốc độ ánh sáng trong 

chân không. Bước sóng giới hạn của kim loại làm catốt có giá trị là:  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 25 [336985]: Thực hiện thí nghiệm Yâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, thì thu được khoảng 

vân trên màn là i = 0,6mm. Trong đoạn M và N lần lượt có tọa độ lần lượt là xM = 2,5mm và xN = 6 mm có 

số vân sáng là  

A.  5 vân  B.  6 vân  

C.  7 vân  D.  8 vân  
 

Câu 26 [336990]: Bình thường một khối bán dẫn có 2.10
10

 hạt tải điện. Chiếu tức thời vào khối bán dẫn đó 

một chùm ánh sáng hồng ngoại λ = 993,75 nm có năng lượng E = 1,5.10
-7

 J thì số lượng hạt tải điện trong 

khối bán dẫn này là 8.10
10

. Tính tỉ số giữa số phôtôn gây ra hiện tượng quang dẫn và số phôtôn chiếu tới 

kim loại?  

A.  1/50.  B.  1/25.  

C.  1/75.  D.  2/25.  
 

Câu 27 [336996]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC hiệu điện thế 

u 100 2 sin 100 t (V)
6




 
  

 
 thì cường độ dòng điện trong mạch là i 2 2 sin(100 t / 6)    (A). Giá 

trị của R là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

 

 



 

 

Câu 28 [337000]: Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X lên n lần ( n > 1) , thì bước sóng cực tiểu của 

tia X mà ống phát ra giảm một lượng ∆λ . Hiệu điện thế ban đầu của ống là (coi các electron bứt ra từ ca tốt 

có vận tốc rất nhỏ) :  

A.  
 

B.  
 

C.  

 

D.  

 

 

Câu 29 [337002]: Hai điểm sáng M và N dao động điều hòa cùng biên độ trên trục Ox, tại thời điểm ban 

đầu hai chất điểm cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Chu kỳ dao động của M gấp 5 lần chu kỳ 

dao động của N. Khi hai chất điểm ngang nhau lần thứ nhất thì M đã đi được 10 cm. Quãng đường đi được 

của N trong khoảng thời gian đó bằng  

A.  50 cm.  B.  30 cm.  

C.  25 cm.  D.  40 cm.  
 

Câu 30 [337006]: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là x = 5cos(6πt - πx) (cm), với t đo 

bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là  

A.  3 m/s.  B.  60 m/s.  

C.  6 m/s.  D.  30 m/s.  
 

Câu 31 [337009]: Một nguồn âm điểm O phát ra âm thanh truyền trong môi trường đẳng hướng và không 

hấp thụ âm. Hai điểm M, N cùng với O tại thành một tam giác đều. Mức cường độ âm tại M là 27,75 dB. 

Mức cường độ âm lớn nhất tại một điểm trên đoạn MN là  

A.  32 dB  B.  29 dB  

C.  26 dB  D.  35 dB  
 

Câu 32 [337014]: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ với tần số góc ω = 10
4
 rad/s. Điện tích 

cực đại trên tụ điện là Q0 = 10
–9

 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10
–6

 A thì độ lớn điện tích 

trên tụ điện là  

A.  4.10
–10

 C.  B.  2.10
–10

 C.  

C.  8.10
–10

 C.  D.  6.10
–10

 C  
 

Câu 33 [337018]: thực hiện giao thoa trên bề mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 40cm 

dao động theo phương thẳng đứng có cùng phương trình uA = uB = 20cos(40πt - π/3)(mm) ( t đo bằng 

giây). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4m/s. Gọi O là điểm nằm trên đường trung trực của AB, I 

cách trung điểm O của AB một khoảng 15cm. Trên đường tròn tâm I, bán kính 15cm, số điểm dao động 

với biên độ cực đại là  

A.  36  B.  46  

C.  44  D.  48  
 

Câu 34 [337024]: Một dòng điện xoay chiều có cường độ i I 2cos t (A)  chạy qua một đoạn mạch có 

đặc điểm như sau: trong thời gian một phần ba đầu của chu kì nó có giá trị hiệu dụng bằng 2 A, trong thời 

gian còn lại của chu kì đó nó có giá trị hiệu dụng bằng 4 A. Giá trị của I bằng  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 35 [337026]: Một công ty điện lực dùng đường dây tải điện với công suất truyền tải không đổi để cấp 

điện cho một khu dân cư với hiệu suất truyền tải 90%. Sau nhiều năm, dân cư ở khu vực đó giảm khiến 

công suất tiêu thụ điện tại khu dân cư đó giảm xuống 0,7 lần so với ban đầu trong khi vẫn phải sử dụng hệ 

thống đường dây tải điện cũ. Biết rằng hao phí trên đường dây tải điện có nguyên nhân chủ yếu là do sự tỏa 

nhiệt trên đường dây bởi hiệu ứng Joule - Lentz, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Độ giảm hiệu điện 

thế trên dây bằng bao nhiêu lần hiệu điện thế trên tải khi dân cư đã thay đổi.  

A.  10/63  B.  13/60  

C.  16/30  D.  37/63  
 

 



 

 

Câu 36 [337031]: Mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có biểu thức: 
n 2

13,6
E (eV)

n
   ; n = 1, 2, 3.... 

Kích thích nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản bằng cách cho hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp 

thì bán kính qũy đạo dừng của êlectrôn tăng lên 36 lần. Tỷ số bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất và bước sóng 

lớn nhất mà nguyên tử hiđrô có thể phát ra là  

A.  7/32  B.  7/20  

C.  11/200  D.  5/120  
 

Câu 37 [337037]: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 µm thì phát ra 

ánh sáng có bước sóng 0,52 µm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của 

chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong 

cùng một khoảng thời gian là  

A.  4/5.  B.  1/10.  

C.  1/5.  D.  2/5.  
 

Câu 38 [337041]: Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện 

dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ), biết khi đó 2LCω
2
 = 1. Ở 

thời điểm mà điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở bằng 40 V và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện bằng 

60V thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch  

A.  50 V.  B.  70 V.  

C.  55 V.  D.  100 V.  
 

Câu 39 [337042]: . Có hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt nước, cùng pha, cùng biên độ, tần số dao 

động f = 10 Hz, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Biết bước sóng là λ = 12 cm. Gọi O là trung 

điểm của AB, trên OA có hai điểm M, N cách O lần lượt là 1 cm và 4 cm. Tại thời điểm t (s) M có li độ -6 

cm thì tại thời điểm (t + 0,05) (s) N có li độ  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 40 [337045]: .Cho đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một hộp X, R = 

25Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có f=50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng 

I 2 3  A. Đồ thị uR và uAB phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Công suất tiêu thụ mạch X là  

                                                                                   
A.  100W  B.  200W  

C.  300W  D.  150W  
 

 

 


