
 

 

 

 

 

 

 

Câu 1 [305529]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa R, L, C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều u =U0cos(ωt). 

Dung kháng của tụ:  

A.  ω.L  B.  ω.C  

C.  1/(ω.L)  D.  1/(ωC)  
 

Câu 2 [305534]: Mạch dao động điện từ cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 4 

lần thì tần số dao động riêng của mạch  

A.  giảm 2 lần.  B.  giảm 4 lần.  

C.  tăng 2 lần.  D.  tăng 4 lần.  
 

Câu 3 [305535]: Trong truyền thông bằng sóng điện từ, thiết bị sử dụng trong mạch phát sóng điện từ:  

A.  Loa  B.  Mạch biến điệu  

C.  Mạch chọn sóng  D.  Mạch tách sóng  
 

Câu 4 [305538]: Chọn phát biểu sai. Trong mạch điện xoay chiều chứa R, L, C mắc nối tiếp khi xảy ra 

cộng hưởng điện:  

A.  u = uR  B.  U = UR  

C.  UL = UC  D.  Z >R  
 

Câu 5 [305540]: 

 

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

Câu 6 [305543]: Cho mạch điện xoay chiều chứa R, C mắc nối tiếp. Công thức xác định độ lệch pha giữa 

u và i:  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 7 [305545]: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Vật thực hiện 

được 10 dao động trong 5 (s). Lấy π
2
 = 10, khối lượng m của vật là  

A.  50 (g)  B.  625 (g).  

C.  500 (g)  D.  1 kg  
 

Câu 8 [305548]: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos(ωt)(lần lượt vào hai đầu điện trở R, cuộn dây thuần 

cảm L thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị tương ứng là: 6(A); 4 (A). Tỉ số cảm kháng và 

điện trở thuần:  

A.  2/3  B.  2  

C.  0,5  D.  1,5  
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Câu 9 [305549]: Chọn phát biểu sai về máy biến áp:  

A.  Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều  B.  Hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.  

C.  Biến đổi cường độ dòng điện xoay chiều.  D.  Biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều  
 

Câu 10 [305551]: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng điện từ:  

A.  E;B dao động cùng tần số.  

B.  E;B dao động vuông pha nhau. 

C. Sóng điện từ lan truyền được trong tất cả các môi trường. 

D. Sóng điện từ là sóng ngang. 
 

Câu 11 [305554]: Trong mạch dao động lý tưởng LC, hiệu điện thế tức thời trên tụ là u, cường độ dòng 

điện tức thời qua cuộn cảm là i , hiệu điện thế và cường độ dòng điện hiệu dụng là U,I. Chọn hệ thức đúng:  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

Câu 12 [305556]: Cho một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(20t)(cm). Vận tốc cực đại của vật  

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

C.  10cm/s.  D.  20 cm/s.  
 

Câu 13 [305559]: Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ vị trí có li độ góc αo. Khi con lắc đi qua 

vị trí có li độ góc α thì tốc độ của vật có biểu thức là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

Câu 14 [305560]: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước của hai nguồn kết hợp dao động cùng pha với tần 

số 5 Hz, tốc độ truyền sóng 20 cm/s. Một điểm N đứng yên trên mặt nước có hiệu khoảng cách đến hai 

nguồn là AN - BN = 10 cm. Điểm N là:  

A.  Cực tiểu thứ 3  B.  Cực đại bậc 2  

C.  Cực đại bậc 3  D.  Cực tiểu thứ 2  
 

Câu 15 [305561]: Chọn phát biểu sai về quá trình truyền sóng:  

A.  Là quá trình truyền vật chất.  B.  Là quá trình truyền pha dao động.  

C.  Là quá trình truyền năng lượng.  D.  Là quá trình truyền trạng thái dao động.  
 

Câu 16 [305562]: Trong các âm sau âm nào là âm nghe được  

A.  10
-3

kHz  B.  10 Hz  

C.  0,1 Hz  D.  10 kHz  
 

Câu 17 [305564]: Cho một con lắc lò xo gồm vật m = 200 (g) gắn vào lò xo có độ cứng k = 200 (N/m) . 

Vật dao động dưới tác dụng của ngoại lực F = 5cos(20πt)(N).Chu kì dao động của vật là:  

A.  0,1(s)  B.  0,4(s)  

C.  0,25(s)  D.  0,2(s)  
 

Câu 18 [305565]: Trong liên lạc vũ trụ người ta dùng:  

A.  Sóng dài.  B.  Sóng ngắn  

C.  Sóng cực ngắn  D.  Sóng trung  
 

Câu 19 [305566]: Lõi sắt trong máy biến áp được chế tạo bằng nhiều lá thép mỏng ghép cách điện với 

nhau tạo thành mạch từ khép kín với mục đích:  

A.  Tăng dòng Fu-cô trong lõi sắt.  B.  Giảm dòng Fu-cô trong lõi sắt.  

C.  Giảm chi phí sản xuất máy biến áp.  D.  Tăng từ tính cho lõi sắt.  
 

Câu 20 [305567]: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos(2πft)(V)vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R. cuộn 

cảm thuần L và tụ C mắc nối tiếp. Biết U0, R,L,C không đổi, f thay đổi. Khi tần số f1 thì cảm kháng là 

250Ω, dung kháng 160Ω. Khi tần số f2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Tỉ số của f1/f2 là:  

A.  25/16  B.  4/5  

C.  5/4  D.  16/25  
 



 

 

Câu 21 [305568]: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định. Ba điểm M, N, P là ba điểm liên 

tiếp trên dây dao động với cùng biên độ 4 cm, biết M, N dao động cùng pha, N,P dao động ngược pha. Khi 

các điểm qua vị trị cân bằng khoảng cách MN = 2NP = 20 cm. Biên độ của bụng sóng và bước sóng:  

A.  8cm; 60cm  B.  8cm; 40 cm  

C.  4cm; 60cm  D.  4cm; 40cm  
 

Câu 22 [305569]: Cho một sóng cơ lan truyền trong môi trường với biên độ không đổi. Cho hai điểm M, N 

trên cùng phương truyền sóng, cách nhau λ/3. Tại thời điểm t li độ sóng tại M và N lần lượt là 3cm và – 

3cm. Biên độ sóng:  

A.  2√6 cm  B.  2√3 cm  

C.  6 cm  D.  3√2 cm  
 

Câu 23 [305570]: Một động cơ điện có điện trở dây cuốn là 32Ω, khi mắc vào mạch điện có điện áp hiệu 

dụng 200(V) thì sản ra một công suất cơ 43W. Biết hệ số công suất là 0,9. Cường độ dòng điện chạy qua 

động cơ:  

A.  0,25(A)  B.  0,3(A)  

C.  0,6(A)  D.  0,5(A)  
 

Câu 24 [305571]: Trong một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,5μH, tụ điện có 

điện dung C = 6μF đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 

20mA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn là 2.10
─ 8

 (C). Điện tích cực đại của một bản tụ điện là  

A.  12.10
─8

 (C)  B.  2.5.10
─9

 (C)  

C.  4.10
─8 

(C)  D.  9.10
─9

 (C)  
 

Câu 25 [305573]: 

 
A.  π/12  B.  –π/6  

C.  π/6  D.  π/4  
 

Câu 26 [305574]: Trong dao động điều hòa của con lắc đơn phát biểu nào sau đây là đúng?  

A.  lực căng dây lớn nhất khi vật qua vị trí cân bằng  

B.  lực căng dây lớn nhất khi vật qua vị trí biên. 

C. lực căng dây không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng. 

D. lực căng dây không phụ thuộc vào vị trí của vật 
 

Câu 27 [305575]: Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1mH và tụ điện 

có điện dung
2

0,1
C ( F)


  . Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp trên tụ cực đại U0 đến lúc điện áp 

trên tụ bằng một nửa giá trị cực đại có giá trị gần nhất là  

A.  6 (μs).  B.  1 (μs).  

C.  3 (μs).  D.  2 (μs).  
 

Câu 28 [305576]: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn dao động cùng pha, cùng tần số f = 12 

Hz. Tại điểm M cách các nguồn A, B những đoạn d1 = 18cm và d2 =24 cm dao động với biên độ cực đại. 

Giữa M và trung trực của AB có hai vân cực tiểu. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:  

A.  36 cm/s  B.  28 cm/s  

C.  20 cm/s  D.  24 cm/s  
 

Câu 29 [305577]: 

 
A.  200(V)  B.  250(V)  

C.  280(V)  D.  180(V)  
 



 

 

Câu 30 [305578]: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm biến trở R và cuộn dây có điện trở r và hệ số tự cảm 

L. M là điểm giữa biến trở và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = Uocos(ωt)(V) ( 

biết U0, ω không đổi). Điều Chỉnh biến trở để công suất trên biến trở đạt giá trị cực đại, khi đó UMB = 

120(V) và điện áp tức thời uAB lệch pha π/6 so với uMB ; Giá trị của U0:  

A.  240(V)  B.  120√3 (V)  

C.  120√6(V)  D.  120√2(V)  
 

Câu 31 [305579]: Một khung dây có N = 200 vòng, quay đều trong từ trường có cảm ứng từ B = 2,5.10
-

2
(T). Trục quay vuông góc với véc tơ cảm ứng từ, diện tích mỗi vòng dây là S = 400cm

2
, suất điện động 

cực đại do khung tạo ra 12,56(V). Tần số của suất điện động cảm ứng:  

A.  5 Hz  B.  10 Hz  

C.  50 Hz  D.  60 Hz  
 

Câu 32 [305580]: Cho một con lắc lò xo đặt trên một giá đỡ nằm ngang gồm vật m = 200(g) gắn vào lò xo 

có độ cứng k = 80(N/m). Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn μ =0,1, lấy g = 10(m/s
2
). Ban đầu kéo vật 

đến vị trí lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động:  

A.  1,5(m/s)  B.  1,25(m/s)  

C.  1,95(m/s)  D.  2(m/s)  
 

Câu 33 [305581]: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos(2πft) (V)vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và tụ 

C mắc nối tiếp. Khi điều chỉnh R = R1 và R = R2 = 8R1 thì công suất tiêu thụ trên mạch là như nhau. Hệ số 

công suất của đoạn mạch ứng với hai giá trị R1 , R2 lần lượt là:  

A.  

 

B.  

 

C.  

 

D.  
 

 

Câu 34 [305582]: 

 
A.  150(V)  B.  75(V)  

C.  50(V)  D.  25√2 (V)  
 

Câu 35 [305584]: Cho sợi dây đàn hồi AB căng 

ngang với 2 đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. 

Ở thời điểm t1 M đang có tốc độ bằng 0, dây có dạng 

như đường nét liền. Khoảng thời gian ngắn nhất dây 

chuyển sang dạng đường nét đứt là 1/6(s). Tốc độ 

truyền sóng trên dây:  

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

C.  30 cm/s  D.  80 cm/s  
 

Câu 36 [305585]: Tại hai điểm A, B trên mặt nước cách nhau 16 cm có hai nguồn sóng giống nhau.Điểm 

M nằm trên mặt nước và trên đường trung trực của AB cách trung điểm I của AB một khoảng nhỏ nhất 

bằng 4√5 cm luôn dao động cùng pha với I. Điểm N nằm trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông 

góc với AB tại A, cách A một khoảng nhỏ nhất bao nhiêu để N dao động với biên độ cực tiểu?  

A.  8,57 cm  B.  2,14 cm  

C.  8,75 cm  D.  9,22 cm  
 

 

 

 



 

 

Câu 37 [305586]: Một con ℓắc ℓò xo được đặt nằm ngang gồm ℓò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng 

khối ℓượng m = 400 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. 

Sau khi thả vật 7π/30  s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của ℓò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau 

khi giữ ℓò xo ℓà  

A.  4√2 cm  B.  2√14 cm  

C.  2√6 cm  D.  2√7 cm  
 

Câu 38 [305587]: 

 
A.  100(V)  B.  50(V)  

C.  50√2 (V)  D.  100√2 (V)  
 

Câu 39 [305588]: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối 

lượng m = 100 g. Lấy g = 10 m/s
2
, π

2
 = 10. Kéo vật xuống khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng 2 

cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa. Thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian 0,5 s kể từ khi 

thả vật là:  

A.  1/6 s  B.  1/30 s  

C.  1/15 s  D.  2/15 s  
 

Câu 40 [305589]: Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với chu kỳ T = 2π (s). Khi 

con lắc đến vị trí biên dương thì một vật có khối lượng m chuyển động cùng phương ngược chiều đến va 

chạm đàn hồi xuyên tâm với con lắc. Tốc độ chuyển động của m trước va chạm là 5cm/s và sau va chạm 

vật m bật ngược trở lại với vận tốc là 3cm/s. Gia tốc của vật nặng của con lắc ngay trước va chạm là –2 

cm/s
2
. Sau va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thi đổi chiều chuyển động?  

A.  √5 cm  B.  2√3 cm  

C.  2√5 cm  D.  2√2 cm  
 

 


