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Câu 1: [608464]: Con lắc đơn có chiều dài l = 1 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 
2g 10 m/s  với biên độ góc α0 = 9

0
. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Tốc độ của vật tại vị trí mà ở 

đó động năng bằng thế năng là 

 A. 0,55 m/s. B. 0,35 m/s. C. 0,25 m/s. D. 0,45 m/s. 

Câu 2: [620128]: Một mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V, tần số 50 Hz. Nếu chọn pha 

ban đầu của điện áp bằng không thì biểu thức của điện áp là: 

 A.  V. B.  V. C.  V. D.  V. 

Câu 3: [606913]: Âm nghe được có tần số 

 A. nhỏ hơn 16 Hz.  B. từ 16 Hz đến 20000 kHz. 

 C. từ 16 Hz đến 20000 Hz. D. lớn hơn 20000 Hz. 

Câu 4: [619148]: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ). Gia tốc tức thời của vật là 

 A. a = –ω
2
x. B. a= ω

2
Acos(ωt + φ). C. a = –ωx

2
. D. a = –ω

2
Asin(ωt + φ). 

Câu 5: [607965]: Pha ban đầu của con lắc lò xo phụ thuộc vào 

 A. cách chọn gốc thời gian. B. biên độ của con lắc. 

 C. cách kích thích dao động. D. cấu tạo con lắc lò xo. 

Câu 6: [608458]: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, biên độ A1 ≠ A2 luôn luôn cùng pha 

nhau khi 

 A. một dao động đạt gia tốc cực đại thì li độ của dao động kia bằng 0. 

 B. hiệu số pha bằng một số nguyên lẻ lần π. 

 C. hiệu số pha bằng một số nguyên lẻ lần 0,5π. 

 D. hai vật đi qua vị trí cân bằng tại một thời điểm theo cùng một chiều. 

Câu 7: [614413]: Đặt vào đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có chu kỳ T. Sự 

nhanh pha hay chậm pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào: 

 A. R, C, T. B. L, C, T. C. L, R, C, T. D. R, L, T. 

Câu 8: [614431]: Cường độ dòng điện trong mạch xoay chiều không phân nhánh có dạng 

π
2 2 cos 100πt  A.

2
i  

 
 
 

 Nếu dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện qua mạch thì tại thời điểm 

t = 1s ampe kế chỉ giá trị 

 A. 2 A. B. A. C. 0. D. A. 

Câu 9: [622821]: Một vật dao động điều hòa theo phương trình cm, tần số dao động của vật là 

 A. f = 4 Hz. B. f = 2 Hz. C. f = 0,5 Hz. D. f = 6 Hz. 

Câu 10: [614433]: Đơn vị đo cường độ âm là 

 A. N/m
2
 . B. W/m. C. B. D. W/m

2
. 

220cos100u t 220cos50u t u 220 2 cos50 t  u 220 2 cos100 t 

2 2 2

 x 6cos 4 t 
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Câu 11: [607960]: Một con lắc lò xo dao động điều hòa gồm vật có khối lượng m gắn vào đầu dưới lò xo 

có độ cứng k, đầu trên lò xo treo vào giá cố định. Khi cân bằng lò xo dãn một đoạn Δl. Khoảng thời gian 

ngắn nhất quả nặng chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí lò xo dãn nhiều nhất là 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 12: [622850]: Dòng điện xoay chiều có cường độ . Dòng điện này có 

 A. tần số là 50 Hz.  B. số lần đổi chiều trung bình trong 1 s là 100. 

 C. chu kỳ dòng điện là 0,02 s. D. cường độ hiệu dụng của dòng điện là A. 

Câu 13: [615790]: Chọn phát biểu đúng. Sóng dọc truyền được trong các môi trường nào? 

 A. Lỏng và khí.  B. Rắn, lỏng và khí. 

 C. Khí và rắn.  D. Rắn và mặt thoáng chất lỏng. 

Câu 14: [607972]: Sóng cơ lan truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình là 

 4cos 20πt – 0,4πx  mm;u   x tính bằng xentimét, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng trong môi 

trường là 

 A. 2 m/s. B. 5 m/s. C. 20 m/s. D. 0 m/s. 

Câu 15: [610968]: Một sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 4 m/s. Hai điểm 

M, N trên trục Ox cách nhau 3 cm lệch pha nhau 

 A. 1,2π rad. B. 0,5π rad. C. 1,0π rad. D. 0,2π rad. 

Câu 16: [619159]: Một vật dao động điều hòa với phương trình  (x tính bằng cm, t tính 

bằng s). Lấy π
2
 = 10. Gia tốc cực đại của vật là 

 A. 50 cm/s
2
. B. 5π cm/s

2
. C. 25π cm/s

2
 . D. 25 cm/s

2
. 

Câu 17: [622856]: Đối với một vật đang dao động điều hòa, thương số giữa gia tốc và đại lượng nào nêu 

dưới đây của vật không đổi theo thời gian? 

 A. Tần số. B. Vận tốc. C. Khối lượng. D. Li độ. 

Câu 18: [625994]: Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, lệch nhau một góc 0,5π, dọc theo 

trục tọa độ Ox. Các vị trí cân bằng cùng có tọa độ x = 0. Tại thời điểm t, li độ của các dao động lần lượt là 

x1 = 4 cm và x2 = −3 cm, khi đó li độ của dao động tổng hợp bằng 

 A. 1 cm. B. 7 cm. C. 3 cm. D. 5 cm. 

Câu 19: [610431]: Vật nặng của một con lắc đơn có khối lượng 1 g được nhiễm điện  C rồi 

đặt vào một điện trường đều có cường độ điện trường E = 2.10
4
 V/m , thẳng đứng hướng lên trên. Lấy g = 

10 m/s
2
. Tần số dao động nhỏ của con lắc sẽ thay đổi ra sao so với khi không có điện trường? 

 A. Giảm  lần. B. Tăng  lần. C. Giảm 2 lần. D. Tăng 2 lần. 

Câu 20: [614420]: Gao thoa trên mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại O1 và O2 dao động điều hòa cùng 

pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ. Cực đại giao thoa nằm tại những 

điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng: 

 A.   B.  

 C.   D.  

l
t .

2 g

 
 

g
t .

2 l


 



k
t .

2 m


 

m
t .

k
  

i 4cos 50 t A
6

 
   

 

2 2

x 5cos t
6

 
   

 

7q 2,5.10 

2 2

1
k ;k 0, 1, 2,...

2

 
     

 
2k ;k 0, 1, 2,...   

 2k 1 ;k 0, 1, 2,...     k ;k 0, 1, 2,...   



www.Dethi.Moon.vn Hotline: 02432 99 98 98 

 

Truy cập www.dethi.moon.vn để xem lời giải chi tiết Trang 3/4 – Mã ID đề: 81340 

 

Câu 21: [611633]: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng 8 cm. Biên độ dao động của 

vật bằng 

 A. 16 cm. B. 2 cm. C. 8 cm. D. 4 cm. 

Câu 22: [614426]: Biểu thức li độ của một vật dao động điều hòa có dạng: x = Acos(2ωt + φ). Vận tốc 

của vật đó có giá trị cực đại là: 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 23: [614409]: Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường 

 A. rắn, khí, chân không. B. lỏng, khí, chân không. C. rắn, lỏng, khí. D. rắn, lỏng, chân không. 

Câu 24: [614450]: Một vật nhỏ dao động điều hòa, chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của vật 

 A. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng. 

 B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi. 

 C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật. 

 D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật. 

Câu 25: [610969]: Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình 

li độ lần lượt là  cm và x2 = 10cos10t. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng 

 A. 150 m/s
2
. B. 15 cm/s

2
. C. 150 cm/s

2
. D. 15 m/s

2
. 

Câu 26: [622859]: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô cao lên 5 lần trong 8 

giây và khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 0,4 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là 

 A. 40 cm/s. B. 30 cm/s. C. 10 cm/s. D. 20 cm/s. 

Câu 27: [614415]: Một bóng đèn neon được mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp V. 

Đèn chỉ bật sáng khi điện áp đặt vào đèn vượt quá giá trị 100V. Trong 1 giây đèn này bật sáng bao nhiêu lần? 

 A. 50. B. 120. C. 60. D. 100. 

Câu 28: [610959]: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Mốc thế 

năng tại vị trí cân bằng. Khi vật ở vị trí có li độ x = 2 cm, vật có động năng bằng thế năng. Biên độ dao 

động của vật là 

 A.  cm. B. 4 cm. C. 2 cm. D. cm. 

Câu 29: [621502]: Trên một sợi dây dài 0,9 m có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 

10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200 Hz. Sóng truyền trên dây có tốc độ là: 

 A. 90 cm/s. B. 40 cm/s. C. 90 m/s. D. 40 m/s. 

Câu 30: [614462]: Để đun sôi hai lít nước bằng một ấm điện, ta dùng hết 0,25 số điện. Điều này có nghĩa là 

 A. ta đã dùng 1,8.10
6
 J điện năng. B. ta đã dùng 0,25 kWh điện năng. 

 C. ta đã dùng 0,25 kW/h điện năng. D. ta đã dùng 0,25 kW điện năng. 

Câu 31: [608456]: Lúc t = 0 một vật nhỏ dao động điều hòa có gia tốc  (với a, A, ω lần lượt là 

gia tốc, biên độ và tần số góc của vật) và đang chuyển động theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao 

động của vật được biểu diễn 

 A.   B.  

 C.   D.  

maxv A .  2
maxv A .  2

maxv A .  maxv 2A . 

1x 5cos10t

 u 220 2 cos 100 t 

2 2 3 3

2 A
a

2
 

x Acos t .
3

 
   

 
x 2Acos t .

3

 
   

 

2
x 3Acos t .

3

 
   

 

2
x 3Acos t .
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Câu 32: [615729]: Con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với phương trình 

x = Acos(ωt + φ). Độ lớn cực đại của lực kéo về tác dụng lên con lắc là 

 A. k
2
A. B. kA

2
. C. 

k
.

A
 D. kA. 

Câu 33: [620153]: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 64 cm. Lấy g =  m/s
2
. Số dao động toàn 

phần vật thực hiện được trong 24 giây là 

 A. 15.  B. 10.  C. 1,5.  D. 25. 

Câu 34: [617662]: Đặt điện áp xoay chiều 300 V–50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch 

AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn MB chỉ có 

tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là 500 V và dòng điện trong mạch sớm pha hơn 

điện áp hai đầu đoạn mạch AB sao cho cosφ 0,8.  Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là 

 A. 300 V. B. 200 V. C. 500 V. D. 400 V. 

Câu 35: [610987]: Một vật dao động điều hòa, có phương trình li độ  (x tính bằng cm, t 

tính bằng s). Kể từ thời điểm t = 0, thời điểm vật qua vị trí có li độ  cm theo chiều âm lần thứ 

2017 là 

 A. 2016,25 s. B. 2016,75 s . C. 1008,75 s. D. 1008,25 s. 

Câu 36: [610490]: Một chất điểm dao động tắt dần có tốc độ cực đại giảm đi 5% sau mỗi chu kỳ. Phần 

năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một dao động là 

 A. 5 %. B. 9,75%. C. 9,9%. D. 9,5% . 

Câu 37: [608494]: Để tăng chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn lên hai lần, phải thực hiện cách nào sau đây? 

 A. Giảm biên độ dao động đi 2 lần. B. Tăng vận tốc dao động lên 4 lần. 

 C. Tăng khối lượng vật lên 4 lần. D. Tăng chiều dài dây treo lên 4 lần. 

Câu 38: [610512]: Điểm sáng A trên trục chính của một thấu 

kính, cách thấu kính 30 cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc 

với trục chính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho 

A dao động điều hòa theo phương của trục Ox. Biết phương 

trình dao động của A và ảnh A' của nó qua thấu kính được 

biểu diễn như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là 

 A. –15 cm. B. 15 cm. 

 C. 10 cm. D. –10 cm. 
 

Câu 39: [608499]: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng là 

 A. đường tròn. B. đường elip. C. đường parabol. D. đường hypebol. 

Câu 40: [615809]: Một người đi bộ xách một xô nước, chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 

0T 0,4 s.  Mỗi bước dài 50 cm. Nước trong xô sẽ bị văng mạnh nhất khi người đó đi với tốc độ nào sau đây? 

 A. 1,5 m/s. B. 0,67 m/s. C. 1,25 m/s. D. 2,4 m/s. 

-----HẾT----- 
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