
 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1 [319095]: Một sóng cơ có bước sóng 0,33 m truyền đi với tốc độ 330 m/s thì tần số của nó có giá trị 

nòa sau đây?  

A.  108,9 Hz  B.  100Hz  

C.  3.10
3
 Hz  D.  1000 Hz  

 

Câu 2 [319110]: Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm một điện áp xoay chiều có biểu thức 

u=100cos(100πt) (V) thì dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 2A. Cuộn dây có cảm kháng là  

A.  20Ω  B.  25Ω  

C.  50√2Ω  D.  25√2Ω  
 

Câu 3 [319116]: Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng λ = 2 (m). Khoảng cách giữa hai điểm gần 

nhau nhất dao động ngược pha trên cùng một phương truyền sóng là  

A.  1,5 m  B.  0,5 m  

C.  2 m  D.  1 m  
 

Câu 4 [319118]: Động cơ điện xoay chiều là thiết bị điện biến đổi  

A.  cơ năng thành nhiệt năng  B.  điện năng thành hóa năng  

C.  điện năng thành cơ năng  D.  điện năng thành quang năng  
 

Câu 5 [319120]: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?  

A.  Sóng cơ lan truyền được trong chân không  B.  Sóng cơ lan truyền được trong chất khí  

C.  Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn  D.  Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng  
 

Câu 6 [319126]: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là 

 x1=3cos(2πt - π/4) (cm) và x2 = 4cos(2πt+π/4) (cm). Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là  

A.  5 cm  B.  7 cm  

C.  1 cm  D.  12cm  
 

Câu 7 [319130]: Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây không đúng?  

A.  lực cản của môi trường càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh  

B.  tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm 

C. biên độ dao động giảm dần theo thời gian 

D. cơ năng giảm dần theo thời gian 
 

Câu 8 [319138]: Trên sợi dây dài 1,2 m có sóng dừng ổn định. Kể cả hai đầu dây thì trên dây có 4 nút. Tốc 

độ truyền sóng trên dây là 80 m/s. Tần số dao động của dây là  

A.  100 Hz  B.  50 Hz  

C.  266,7 Hz  D.  133,3 Hz  
 

Câu 9 [319146]: Đặt một điện áp xoay chiều ổn định và hai đầu đoạn mạch gồm bóng đèn sợi đốt và cuộn 

dây có lõi sắt thì đèn sáng. Nếu ta rút lõi sắt ra khỏi cuộn dây (không làm hỏng đèn) thì lúc này bóng đèn  

A.  tăng độ sáng  B.  giảm độ sáng  

C.  có độ sáng không thay đổi  D.  bị tắt hẳn  
 

Câu 10 [319154]: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2πt + π/2) (cm). Tần số 

dao động của chất điểm là  

A.  0,5 Hz  B.  2 Hz  

C.  1 Hz  D.  4π Hz  
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Câu 11 [319159]: Siêu âm là sóng âm  

A.  có thể truyền được trong chân không  B.  có cường độ rất lớn  

C.  có tần số trên 20 000 Hz  D.  có tốc độ lan truyền lớn hơn hạ âm  
 

Câu 12 [319184]: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao 

động điều hòa với chu kì là  

A.  

 

B.  

 

C.  

 

D.  

  

Câu 13 [319188]: Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa trên  

A.  hiện tượng cộng hưởng điện  B.  hiện tượng cảm ứng điện từ  

C.  hiện tượng cộng hưởng từ  D.  hiện tượng tỏa nhiệt do dòng điện Fucô  
 

Câu 14 [319196]: Đặc điểm nào sau đây không phải của dao động cưỡng bức? 

Biên độ của dao động cưỡng bức  

A.  càng lớn khi độ chênh lệch giữa tần số lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động càng lớn  

B.  phụ thuộc biên độ lực cưỡng bức 

C. không đổi và tần số dao động bằng tần số của lực cưỡng bức 

D. phụ thuộc độ chêch lệch giữa tần số lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động 
 

Câu 15 [319204]: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = 110√2cos(100πt) (V), trong 1 (s) 

có bao nhiêu lần điện áp này bằng không ?  

A.  4 lần  B.  100 lần  

C.  50 lần  D.  200 lần  
 

Câu 16 [319213]: Điện áp hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức u = 220√2cos(100πt) (V). Giá trị hiệu 

dụng của điện áp này là  

A.  220√2 V  B.  110√2 V  

C.  220 V  D.  110 V  
 

Câu 17 [319221]: Công thức của lực kéo về tác dụng vào vật nặng của con lắc lò xo là  

A.  

 

B.  F = kx  

C.  F = -kx
2
  D.  F = -kx  

 

Câu 18 [319228]: Ba con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1 = 75 cm, l2 = 100 cm, l3 = 83cm dao động điều 

hòa tại cùng một nơi trên mặt đất. Gọi f1, f2, f3 lần lượt là tần số dao động của chúng. Chọn sắp xếp đúng 

theo thứ tự tăng dần về độ lớn  

A.  f3, f2, f1  B.  f1, f3, f2  

C.  f1, f2, f3  D.  f2, f3, f1  
 

Câu 19 [319234]: Trên sợi dây có sóng dừng thì khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp nhau bằng  

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

C.  một bước sóng  D.  hai lần bước sóng  
 

Câu 20 [319249]: 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 ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 440 V. Số 

vòng dây của cuộn thứ cấp là  

A.  500  B.  2000  

C.  1100  D.  2200  
 

Câu 21 [319251]: Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp là  

A.  cos φ = R/Z  B.  cos φ = ZL/Z  

C.  cos φ = Z/R  D.  cos φ = ZC/Z  
 

 

 

 



 

 

Câu 22 [319255]: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số 440 Hz. Ngoài âm cơ bản thì lúc đó nhạc cụ 

đồng thời phát ra bao nhiêu họa âm trong dải âm thanh tai người nghe được?  

A.  45  B.  50  

C.  44  D.  20  
 

Câu 23 [319261]: Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động là x = 4cos(4πt) (cm). Quỹ đạo 

dao động của vật có độ dài  

A.  4 cm  B.  16 cm  

C.  8 cm  D.  12 cm  
 

Câu 24 [319268]: Dao động điều hòa có phương trình 
2

x 6cos t
3



 

  
 

(cm). Khi vật đi qua li độ  

x = 3cm thì có tốc độ là  

A.  2π√3 cm/s  B.  π√6 cm/s  

C.  π√3 cm/s  D.  3π√3 cm/s  
 

Câu 25 [319278]: Điện áp và dòng điện trong một mạch điện xoay chiều lần lượt có phương trình là: 

 u = 200√2cos(100πt - π/2) (V) và i = √2cos(100πt - π/6) (A), công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng  

A.  100/√2 W  B.  100 W  

C.  100√2 W  D.  200 W  
 

Câu 26 [319291]: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất 

200kW. Hiệu số chi của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau 480 

kWh. Tỉ số công suất nơi thu so với công suất nơi phát là  

A.  12/5  B.  5/12  

C.  17/20  D.  9/10  
 

Câu 27 [319294]: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m=100 (g), lò xo có độ cứng k=10 N/m như 

hình vẽ. Cho điểm treo Q của con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với một giá trị xác định 

của biên độ. Khi vật nặng m dao động với biên độ lớn nhất thì chu kì dao động của điểm Q gần bằng 

 
A.  1,24 s  B.  0,96 s  

C.  1,59 s  D.  0,628 s  
 

Câu 28 [319301]: Một vật dao động điều hòa với bên độ 4 cm, cứ sau một khoảng thời gian 1/4 (s) thì 

động năng lại bằng thế năng. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 1/6 (s) là  

A.  2 cm  B.  8 cm  

C.  6 cm  D.  4 cm  
 

Câu 29 [319314]: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16 cm có hai nguồn giống nhau. Điểm M 

nằm trên mặt nước và nằm 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 lớn nhất bằng bao nhiêu để N dao động với biên độ cực đại?  

A.  20 cm  B.  2,15 cm  

C.  30 cm  D.  15,16 cm  
 

Câu 30 [319324]: Một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra suất điện động xoay chiều có tần số 25 

HZ, nếu tăng tốc độ quay của rôto thêm 2 vòng/s thì tần số của suất điện động là 35 Hz và suất điện động 

hiệu dụng thay đổi 40V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của rôto thêm 1 vòng/s nữa thì suất 

điện động hiệu dụng do máy phát tạo ra lúc này là  

A.  320 V  B.  280 V  

C.  160 V  D.  240 V  
 

 

 



 

 

Câu 31 [319331]: Nhà bạn An có xưởng cưa sử dụng một động cơ điện xoay chiều có hiệu suất 80%. Khi 

động cơ hoạt động nó sinh ra một công suất cơ bằng 7,5 kW. Biết mỗi ngày động cơ hoạt động 8 giờ và giá 

tiền của một "số" điện công nghiệp là 2459 đồng. Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện àm nhà bạn An 

phải trả cho ngành điện để chạy động cơ là  

A.  2.650.000 đồng  B.  3.540.960 đồng  

C.  5.532.750 đồng  D.  4.426.200 đồng  
 

Câu 32 [319337]: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Sử dụng dao động kí 

điện từ quan sát được sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN (đường 1) và 

điện áp giữa hai đầu đoạc mạch MB (đường 2) như hình vẽ. Số chỉ của vôn kế lí tưởng mắc vào hai điểm 

M và N là 

 
A.  240 V  B.  120 V  

C.  200 V  D.  150 V  
 

Câu 33 [319345]: Hai điểm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh gốc tọa độ với phương 

trình lần lượt là x1 = 4cos(4t + π/3) (cm) và x2 = 4√2cos(4t + π/12) (cm), trong đó t tính bằng giây. Độ lớn 

vận tốc tương đối giữa hai điểm sáng có giá trị cực đại là  

A.  8 cm/s  B.  16 cm/s  

C.  16√2 cm/s  D.  16√5 cm/s  
 

Câu 34 [319348]: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m= 100 (g) và lò xo có độ cứng k=100 N/m 

dao động điều hòa với biên độ 8 cm. Chọn thời điểm ban đầu là lúc lò xo có chiều dài lớn nhất. Tỉ số giữa 

tốc độ trung bình và độ lớn vận tốc trung bình của vật sau khoảng thời gian 3/20 giây kể từ thời điểm ban 

đầu là  

A.  3  B.  √3  

C.  1/3  D.  1  
 

Câu 35 [319356]: Một sợi dây đàn hồi AB, đầu A gắn với nguồn dao động biên độ nhỏ còn đầu B tự do. 

Khi dây rung với tần số 12 Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng có 8 nút sóng (kể cả nút tại A). Nếu B cũng 

được giữ cố định sao cho tốc độ truyền sóng trên dây như ban đầu thì phải thay đổi tân số rung của dây một 

lượng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để tiếp tục xuất hiện sóng dừng trên dây?  

A.  0,8 Hz  B.  1,6 Hz  

C.  1,3 Hz  D.  12 HZ  
 

Câu 36 [319365]: Đặt điện áp xoay chiều u = 250√2cos(100πt) (V) vào hai đầu doạc mạch AM gồm điện 

trở thuần R nối tiếp cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng 5 A và 

lệch pha so với điện áp hai đầu đoạc mạch một góc 30
0
. Mắc đoạn mạch AM nối tiếp hộp kín X (X là đoạn 

mạch điện nối tiếp chưa biết các phần tử trong đó) thành đoạn mạch AB rồi đặt vào điện áp xoay chiều trên 

thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng là 3 A và điện áp AM vuông góc với điện áp hai đầu X. Công 

suất tiêu thụ trên X là  

A.  300√3 W  B.  200 W  

C.  300 W  D.  200√2 W  
 

 

 



 

 

Câu 37 [319377]: Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây có điện trở r = R, 

độ tự cảm L (với L = CR
2
). Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u= U0cos(ωt) (V), trong đó 

ω có thể thay đổi được. Khi ω = ω1 thì điện áp cuộn dây sớm pha sớm hơn điện áp toàn mạch AB một góc 

α1 và có giá trị hiệu dụng U1. Khi ω = ω2 thì điện áp cuộn dây sớm pha hơn điện áp toàn mạch AB một góc 

α2 và có giá trị hiệu dụng U2. Biết α1 + α2 = π/2 và 3U1 = 4U2. Hệ số công suất của mạch khi ω = ω1 là  

A.  0,96  B.  0,75  

C.  0,48  D.  0,64  
 

Câu 38 [319381]: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng 

m1. Khi  m1 cân bằng ở O thì lò xo giãn 10 cm. Kéo m1 thẳng đứng xuống dưới tới vị trí lò xo giãn 25 cm, 

gắn thêm vào m1 vật nặng có khối lượng m2 = 0,5m1 rồi thả nhẹ cho hệ chuyển động. Bỏ qua ma sát và lấy 

g = 10m/s
2
. Khi hai vật về đến O thì m2 tuột khỏi m1. Biên độ dao động của m1 sau khi m2 tuột khỏi nó gần 

với giá trị nào sau đây nhất?  

A.  8 cm  B.  5 cm  

C.  6 cm  D.  7 cm  
 

Câu 39 [319382]: Một học sinh bố trí thí nghiệm với con lắc đơn để do gia tốc rơi tự do g. Chiều dài con 

lắc đơn đo được l = 0,350 m ± 0,005 m và chu kì T = 1,18 s ± 0,02s. Kết quả đo g tại nơi thí nghiệm là  

A.  9,9 ± 0,5 (m/s
2
)  B.  9,92 ± 0,05 (m/s

2
)  

C.  9,92 ± 0,03 (m/s
2
)  D.  9,9 ± 0,025 (m/s

2
)  

 

Câu 40 [319383]: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S = 100 cm
2
 gồm 200 vòng dây quay đều trong 

một từ trường đều có cảm ứng từ  vuông góc trục quay của khung và có độ lớn B = 0,005 T. Từ thông 

cực đại gửi qua khung là  

A.  0,01 Wb  B.  24 Wb  

C.  2,5 Wb  D.  0,4 Wb  
 

 


