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Thêi gian 180 Phót 
1111/ Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ 
âm.Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 80 dB. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức cường 
độ âm là 
 aaaa  100 dB   bbbb  90 dB cccc 110 dB dddd 120 dB. 
  2222/  Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman và Banme trong quang phổ Hiđrô là 2,46.1015Hz và 
4,6.1014Hz.  Tần số của vạch thứ hai  
của dãy Laiman 
 aaaa 7,06.1015Hz bbbb 1,92.1015Hz cccc 2,14.1015Hz dddd  2,92.1015Hz 
  3333/ Trong thí nghiệm của Young có khoảng cách giữa 2 khe S

1
S

2
 là 1,5mm, khoảng cách từ 1 khe đến màn quan 

sát E là 3m. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bứơc sóng λ
1
 = 0,4µm (màu tím)  và  

λ
2
 = 0,6µm (màu vàng) thì thấy trên màn E xuất hiện một số vân sáng màu lục. Khoảng cách gần nhất giữa 2 vân 

màu lục là 
 aaaa ∆ x = 2,4mm bbbb   ∆ x = 1,2mm cccc  ∆ x = 1,8mm dddd  ∆ x = 0,6mm 
  4444/ Tốc độ lan truyền của sóng điện từ . 
 aaaa Phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng 
 bbbb  Phụ thuộc vào môi trường truyền sóng và không phụ thuộc tần số của sóng 
 cccc Không phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng 
 dddd Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng nhưng phụ thuộc vào tần số của sóng 
  5555/  Đoạn mạch RLC, trong đó C thay đổi được. Khi thay đổi C thì điện áp cực đại hai đầu C có biểu thức 
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  6666/  Đoạn mạch gồm điện trở thuần R=30Ω, cuộn dây thuần cảm L = 

0,4 3

π (H) và tụ điện có điện dung 

C=

3
10

4 3π

−

(F) nối tiếp. Mắc đoạn mạch vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số góc ω 
thay đổi được. Khi cho ω thay đổi từ 50Πrad/s đến 150Πrad/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch 
 aaaa tăng bbbb giảm rồi sau đó tăng   cccc  tăng rồi sau đó giảm     dddd giảm 
  7777/  Công thoát của một kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện là A

0
, giới hạn quang điện của kim loại 

này là λ
0
. Nếu chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,6λ

0
 vào catốt của tế bào quang điện trên thì động năng 

ban đầu cực đại của các electron quang điện  là 
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  8888/  Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp hai đầu cuộn 
dây lệch pha p/2 so với điện áp hai đầu mạch. Khi đó ta có biểu thức liên hệ giữa R với cảm kháng Z

L
 và dung 

kháng Z
C
 là 
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  9999/  Catôt của tế bào quang điện được chiếu sáng bằng bức xạ có bước sóng λ. Cường độ dòng qang điện bão 
hoà là 2mA và hiệu suất quang điện 0,5%. Số photon tới catôt trong mỗi giây là 
 aaaa 1,25.1012 bbbb 1,25.1018 cccc 2,5.1018 dddd 12,5.1015 
 10101010/  Vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ A .Trong thời gian t=T/4 vật đi được quãng đường dài nhất là 

 aaaa 3A/2 bbbb 2A cccc 3A  dddd 2A  
 11111111/  Trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng 720nm, ánh sáng tím có bước sóng 400nm. Cho hai ánh sáng 
này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần 
lượt là 1,33 và 1,34. Tỉ số năng lượng của photon đỏ và năng lượng photon tím trong môi trường trên là 



Giáo viên Nguyễn Sy Trương-Trường THPT Tiên du 1 -Bắc Ninh                                           

Trang 2 

 aaaa  9/5  bbbb 5/9  cccc 133/134  dddd 2/3 

 12121212/     Một mạch dao động LC của  máy  thu vô  tuyến cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng λ .Để máy này có 

thể thu được sóng điện từ có bước sóng 2 λ  người ta  ghép thêm 1 tụ nữa.Hỏi tụ ghép thêm phải ghép thế nào và 
có điện dung là bao nhiêu? 
 aaaa Ghép nối tiếp với tụ C và có điện dung 3C bbbb Ghép song song với tụ C và có điện dung 3C 
 cccc Ghép song song với tụ C và có điện dung C dddd Ghép nối tiếp với tụ C và có điện dung C 
 13131313/  Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực ống Rơn ghen thì 
 aaaa bước sóng ngắn nhất của tia Rơn ghen sẽ càng  giảm 
 bbbb vận tốc tia Rơn ghen giảm xuống  do bước sóng tia Rơn ghen giảm 
 cccc vận tốc tia Rơn ghen tăng lên do tần số tia Rơn ghen tăng 
 dddd vận tốc tia Rơn ghen tăng lên do vận tốc chùm electron  tăng 
 14141414/  Đặt hiệu điện thế u = U

0
sin100πt ổn định vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết L =  1/π(H) 

thuần cảm , C = 

4
10

π

−

 (F), R biến trở (R ≠  0) . Mắc vào hai đầu biến trở một vôn kế nhiệt, rồi thay đổi R . Số chỉ 
vôn kế sẽ 
 aaaa giảm 2 lần nếu  R tăng hai lần  bbbb luôn giảm khi R thay đổi.  
 cccc giảm 2 lần nếu  R giảm hai lần  dddd không đổi khi R thay đổi 
 15151515/  Vật dao động điều hoà với chu kì T. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là 
 aaaa T/6 bbbb  T/2 cccc T/4  dddd T/3 
 16161616/  Nếu dùng ánh sáng kích thích màu lục thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thkhông thkhông thkhông thể ể ể ể là 
 aaaa vàng  bbbb cam cccc đỏ dddd  lam 
 17171717/  Khối khí hidro nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo N, khi electron chuyển về các quỹ 
đạo bên trong, có khả năng phát ra nhiều nhất bao nhiêu vạch quang phổ? 
 aaaa  5  bbbb 4 cccc  6   dddd 7 
 18181818/  Khi một chất điểm dao động điều hòa, lực tổng hợp tác dụng lên vật có 
 aaaa chiều luôn ngược  chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ  biên về vị trí cân bằng 
 bbbb chiều luôn cùng chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra biên 
 cccc chiều luôn hướng về vị trí cân bằng và độ lớn tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng 
 dddd độ lớn cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng và độ lớn cực tiểu khi vật dừng lại ở hai biên 
 19191919/ . Một đoạn mạch xoay chiều gồm 1 biến trở R, cuộn dây thuần cảm có L = 1/5Π (H) và tụ điện có 
 C = 1/6Π( mF) mắc nối tiếp nhau. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều 

 u = 20 2 cos(100Πt)V  và điều chỉnh R để công suất điện tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại. Công suất cực đại đó 
bằng bao nhiêu? 
 aaaa 270  W bbbb  180  W cccc  không tính được dddd 360  W 

 20202020/  Một vật dao động điều hoà theo phương trình 

2
5cos(2 )

3
x t

π
π= +

(cm). Biết li độ của vật ở thời điểm t là 2cm. 
Li độ của vật ở thời điểm sau đó 0,5s là 
 aaaa -2cm bbbb 3cm cccc 2cm dddd -4cm 
 21212121/  Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay 
đổi. Khi f = 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2,4A . Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 3,6A thì tần số của 
dòng điện phải bằng: 

 aaaa 50 2 Hz bbbb 75 Hz cccc  25 Hz dddd 100 Hz 
 22222222/  Vật dao động điều hoà với phương trình x=4cos4Πt (cm). Kể từ thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo 
chiều dương lần thứ hai ở thời điểm 
 aaaa 1/8 s bbbb 5/8 s cccc 3/8  s dddd 7/8  s 
 23232323/  Một con lắc đơn được tạo thành bằng một dây dài khối lượng không đáng kể, đầu treo một hòn bi kim loại 

khối lượng m =10g, mang điện tích q = 2.10 -7C. Đặt con lắc trong một điện trường đều có véc tơ E
r

 hướng thẳng 
đứng xuống dưới. Cho g = 10m/s2, chu kỳ con lắc khi không có điện trường là T = 2s. Chu kỳ dao động của con lắc 
khi E = 104V/m là 
 aaaa 1,85s bbbb 2,10s. cccc 1,98s.  dddd 1,81s.  
 24242424/  Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm M trên màn ta có vân sáng bậc 3. Nếu 
đưa thí nghiệm trên vào trong nước có chiết suất n=4/3 thì tại điểm M đó ta có 
 aaaa vân sáng bậc 2  bbbb vân sáng bậc 4  ccccvân tối dddd vân sáng bậc 5  
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 25252525/  Một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính cảm kháng, giữ nguyên các thông số khác nếu giảm tần số dòng 
điện thì kết luận nào sau đây là saisaisaisai? 
 aaaa Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn cảm và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm 
 bbbb Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu tụ và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm 
 cccc Công suất tiêu thụ tăng đến cực đại rồi giảm 
 dddd Tổng trở giảm, sau đó tăng 
 26262626/ Tia laze không không không không có đặc điểm nào sau đây? 
 aaaa  cường độ lớn bbbb độ định hướng cao cccc độ đơn sắc cao dddd  công suất lớn 
 27272727/  Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng λ

1
 = 0,4µm và λ

2
 = 0,5µm  vào catôt của một tế bào quang điện thì 

vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện khác nhau 1,5 lần. Xác định giới hạn quang điện λ
0
. 

 aaaa  λ
0
 = 0,625µm bbbb λ

0
 = 0,615µm cccc λ

0
 = 0,620µm dddd  λ

0
 = 0,610µm 

 28282828/  Một mạch dao động LC khi hoạt động thì cường độ dòng điện có giá trị cực đại là 36 (mA). Tính cường độ 
dòng điện khi năng lượng điện trường bằng 75% năng lượng điện từ của mạch? 
 aaaa 18 mA bbbb 2 mA  cccc 9 mA  dddd 3 mA  

 29292929/     Hạt nhân đơteri D
2

1  có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 

1,0087u.  biết u = 931MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân D
2

1 là 
 aaaa  2,23MeV bbbb 2,02MeV cccc 1,12MeV dddd 1,86MeV 
 30303030/  Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ: 
 aaaa Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát ra. 
 bbbb Những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 30000C. 
 cccc Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung nóng phát ra 
 dddd Chiếu ánh sáng trắng qua một chất hơi bị nung nóng phát ra. 
 31313131/ :::: Mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 10-4H. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây 

là u = 80cos(2.106t - 2

π

)V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 

 aaaa  i = 0,4 cos (2.106t)   bbbb    i = 4cos(2.106t - Π)A.  cccc i = 0,4cos(2.106t - 2

π

) A  dddd i = 4sin(2.106t - 2

π

)A 
 32323232/ Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một cuộn dây thuần cảm. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện 
áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị 
 aaaa cực đại. bbbb bằng một phần tư giá trị cực đại 
 cccc bằng một nửa của giá trị cực đại dddd bằng 0. 
 33333333/  Đặt vào hai đầu mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng trên các phần tử  R, L, C lần 
lượt là 30V, 50V và 90V. Khi thay tụ C bởi tụ C’ để mạch có cộng hưởng thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R 
bằng 
 aaaa 50V bbbb 40V cccc  60V dddd 45V 
 34343434/ Trong hệ thống truyền tải điện năng đi xa theo cách mắc hình sao thì 
  aaaa cường độ hiệu dụng trong dây trung hòa bằng tổng cường độ hiệu dụng trong các dây pha 
 bbbb Dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha 2π/3 so với hiệu điện thế giữa dây đó và dây trung hòa 
 cccc cường độ dòng điện trong dây trung hòa luôn bằng không 
 dddd hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn giữa một dây pha và dây trung hòa 

 35353535/  Đặt hiệu điện thế xoay chiều 
100 2 sin 100 ( )

6
u t V

π
π

 
= − 

  , . Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có 

biểu thức 
2sin 100 ( )

6
i t A

π
π

 
= + 

  . Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là 
 aaaa  141,4 W.  bbbb122,4 W. cccc   70,7 W.  dddd 99,9 W. 

 36363636/ Hạt nhân của đồng vị 
U

234

92  đúng yên và phân rã phóng xạ α . Tìm động năng của hạt α . Cho biết khối lượng 
của các hạt nhân: m

U234 
= 233,9904u; m

Th230
 = 229,9737u; m

α
= 4,0015u; u = 931MeV/c2. 

 aaaa 0,28MeV bbbb 18,37MeV cccc 1,28MeV dddd 13,91MeV 
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 37373737/  Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L=1,2.10-4(H )và một tụ điện có điện dung C=3(nF). Điện trở của 

cuộn dây là R = 2 Ω . Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại U
0

 = 6V trên tụ điện thì phải 

cung cấp cho mạch một công suất 
 aaaa 0,6 mW                               bbbb  0,9 mW                      cccc 1,5 mW         dddd 1,8 mW                    
 38383838/  Trong hiện tượng quang điện ngoài, động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ 
thuộc vào 
 aaaa bản chất kim loại dùng làm catốt. bbbb tần số của ánh sáng kích thích 
 cccc bước sóng của ánh sáng kích thích.  dddd  cường độ của chùm ánh sáng kích thích 

 39393939/     Cho phản ứng hạt nhân:   :   :   :   
XON +−>+ 17

8

14

7 α
                                                X X X X là hạt: 

 aaaa β+  bbbb n cccc T dddd  p  
 40404040/ Cho hai bóng đèn điện (sợi đốt) hoàn toàn giống nhau cùng chiếu sáng vào một bức tường thì 
 aaaa ta có thể quan sát được một hệ vân giao thoa 
 bbbb không quan sát được vân giao thoa, vì ánh sáng do đèn phát ra không phải là ánh sáng đơn sắc 
 cccc không quan sát được vân giao thoa, vì ánh sáng phát ra từ hai nguồn tự nhiên, độc lập không bao giờ là 
sóng kết hợp 
 dddd không quan sát được vân giao thoa, vì đèn không phải là nguồn sáng điểm 
 41414141/     Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường của mạch dao 

động điện từ tự do LC là 
7

10
−

s.Tần số dao động riêng của mạch là: 
 aaaa 2 MHz bbbb 10MHz cccc 5 MHz dddd 2,5 MHz 
 42424242/     Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở những điểm nào sau đây? 
 aaaa Tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng 
 bbbb Để các phản ứng đó xẩy ra thì đều phải cần nhiệt độ rất cao 
 cccc Tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng 
 dddd Đều là các phản ứng hạt nhân xẩy ra một cách tự phát không chiu tác động bên ngoài 
 43434343/ :::: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo giãn 3 (cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao 
động điều hoà theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/3( T là chu kì dao động 
của vật). Biên độ dao động của vật bằng: 

 aaaa ( )cm23  bbbb 
( )2 3 cm

 cccc 3(cm)  dddd 6 (cm)  

 44444444/ Cho đoạn mạch RLC, R = 50W. Đặt vào mạch có điện áp là )(cos2100 Vtu ω= , biết điện áp giữa hai bản tụ 
và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch lệch pha 1 góc p/6. Công suất tiêu thụ của mạch là 

 aaaa  150W  bbbb 50 3 W  cccc100 3 W  dddd 100W 
 45454545/ :::: Một lượng chất phóng xạ Radon Rn222 có khối lượng ban đầu m

0
 = 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ của nó 

giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng chất còn lại là: 
 aaaa 36.1011Bq  bbbb 3,0.1011Bq cccc 3,6.1011Bq dddd 30.1011Bq 
 46464646/ Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần 
nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là: 
 aaaa 125Hz bbbb 100Hz cccc 50Hz dddd 75Hz 

 47474747/     Biểu thức sóng của điểm M trên dây đàn hồi có dạng u=Acos2π ( 2

t

- 20

x

)cm.Trong đó x tính bằng cm,t tính 
bằng giây.Trong khoảng thời gian 2s sóng truyền được quãng đường là: 
 aaaa  40cm bbbb 20cm cccc 80cm dddd 60cm 
 48484848/  Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng 
 aaaa thay đổi tuỳ theo ánh sáng truyền trong môi trường nào 
 bbbb thay đổi, phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần 
 cccc  không thay đổi khi ánh sáng truyền trong chân không 
 dddd không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần 
 49494949/  Biên độ của dao động cơ cưỡng bức không phkhông phkhông phkhông phụ thuộcụ thuộcụ thuộcụ thuộc vào 
 aaaa  pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật 
 bbbb lực cản của môi trường tác dụng lên vật. 
 cccc tần số của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật. 
 dddd biên độ của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật 
 50505050/  Chọn câu đúngđúngđúngđúng 
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 aaaa Chu kì con lắc đơn giảm khi nhiệt độ tăng                 bbbb Chu kì con lắc không phụ thuộc độ cao 
    
    
    
        cccc Đồng hồ quả lắc sẽ chạy chậm nếu đưa lên cao      dddd Chu kì con lắc không chịu ảnh hưởng của nhiệt độ 

Sở GD-ĐT Bắc Ninh 

Tr−êng THPT Tiªn Du 1 

            M� §Ò 202 

§Ò THI THö D¹I  HäC LÇN 3 
M¤N vËt lÝ 

Thêi gian 180 Phót 
1111/ Trong thí nghiệm của Young có khoảng cách giữa 2 khe S

1
S

2
 là 1,5mm, khoảng cách từ 1 khe đến màn 

quan sát E là 3m. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bứơc sóng λ
1
 = 0,4µm (màu tím)  và λ

2
 = 0,6µm 

(màu vàng) thì thấy trên màn E xuất hiện một số vân sáng màu lục. Khoảng cách gần nhất giữa 2 vân màu 
lục là 
 aaaa ∆ x = 2,4mm bbbb   ∆ x = 1,2mm cccc  ∆ x = 0,6mm dddd  ∆ x = 1,8mm 

  2222/ Hạt nhân của đồng vị U
234

92  đúng yên và phân rã phóng xạ α . Tìm động năng của hạt α . Cho biết khối 
lượng của các hạt nhân: m

U234 
= 233,9904u; m

Th230
 = 229,9737u; m

α
= 4,0015u; u = 931MeV/c2. 

 aaaa 13,91MeV bbbb 1,28MeV cccc 0,28MeV dddd 18,37MeV 
  3333/     Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường của mạch 

dao động điện từ tự do LC là 
7

10
−

s.Tần số dao động riêng của mạch là: 
 aaaa 10MHz bbbb 2 MHz cccc 2,5 MHz dddd 5 MHz 
  4444/  Đặt vào hai đầu mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng trên các phần tử  R, L, C 
lần lượt là 30V, 50V và 90V. Khi thay tụ C bởi tụ C’ để mạch có cộng hưởng thì điện áp hiệu dụng hai đầu 
điện trở R bằng 
 aaaa 45V bbbb 40V cccc  60V dddd 50V 
  5555/  Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng λ

1
 = 0,4µm và λ

2
 = 0,5µm  vào catôt của một tế bào quang điện 

thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện khác nhau 1,5 lần. Xác định giới hạn quang điện λ
0
. 

 aaaa λ
0
 = 0,615µm bbbb  λ

0
 = 0,610µm cccc  λ

0
 = 0,625µm dddd λ

0
 = 0,620µm 

  6666/ :::: Mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 10-4H. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn 
dây là u = 80cos(2.106t –π/2)V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 

 aaaa  i = 0,4 cos (2.106t)A  b b b b i = 4cos(2.106t - Π)A.  c c c c  i = 4sin(2.106t - 2

π

)A dddd     i = 0,4cos(2.106t - 2

π

) A. 
  7777/  Một mạch dao động LC khi hoạt động thì cường độ dòng điện có giá trị cực đại là 36 (mA). Tính cường độ 
dòng điện khi năng lượng điện trường bằng 75% năng lượng điện từ của mạch? 
 aaaa 18 mA bbbb 2 mA  cccc 9 mA  dddd 3 mA  
  8888/  Khối khí hidro nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo N, khi electron chuyển về các 
quỹ đạo bên trong, có khả năng phát ra nhiều nhất bao nhiêu vạch quang phổ? 
 aaaa 4 bbbb 7 cccc  5  dddd  6   
  9999/  Khi một chất điểm dao động điều hòa, lực tổng hợp tác dụng lên vật có 
 aaaa chiều luôn hướng về vị trí cân bằng và độ lớn tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng 
 bbbb chiều luôn ngược  chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ  biên về vị trí cân bằng 
 cccc độ lớn cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng và độ lớn cực tiểu khi vật dừng lại ở hai biên 
 dddd chiều luôn cùng chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra biên 
 10101010/ . Một đoạn mạch xoay chiều gồm 1 biến trở R, cuộn dây thuần cảm có L = 1/5Π (H) và tụ điện có C = 

1/6Π( mF) mắc nối tiếp nhau. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều u = 120 2 cos(100Πt)V và 
điều chỉnh R để công suất điện tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại. Công suất cực đại đó bằng bao nhiêu? 
 aaaa  không tính được bbbb  180  W cccc 360  W dddd 270  W 

11111111/  Một vật dao động điều hoà theo phương trình 

2
5cos(2 )

3
x t

π
π= +

(cm). Biết li độ của vật ở thời điểm t là 
2cm. Li độ của vật ở thời điểm sau đó 0,5s là 
 aaaa -4cm bbbb 3cm cccc 2cm dddd -2cm 
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 12121212/  Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f 
thay đổi. Khi f = 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2,4A . Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 3,6A thì tần 
số của dòng điện phải bằng: 

 aaaa 100 Hz bbbb 75 Hz cccc  25 Hz dddd 50 2 Hz 
13131313/  Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực ống Rơn ghen thì 
 aaaa vận tốc tia Rơn ghen tăng lên do vận tốc chùm electron  tăng 
 bbbb vận tốc tia Rơn ghen giảm xuống  do bước sóng tia Rơn ghen giảm 
 cccc bước sóng ngắn nhất của tia Rơn ghen sẽ càng  giảm 
 dddd vận tốc tia Rơn ghen tăng lên do tần số tia Rơn ghen tăng 
 14141414/ Tia laze khônkhônkhônkhông g g g có đặc điểm nào sau đây? 
 aaaa độ định hướng cao bbbb  công suất lớn cccc  cường độ lớn dddd độ đơn sắc cao 
 15151515/  Vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ A .Trong thời gian t=T/4 vật đi được quãng đường dài nhất là 

 aaaa 3A/2 bbbb 2A cccc 2A  dddd 3A  
 16161616/  Trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng 720nm, ánh sáng tím có bước sóng 400nm. Cho hai ánh 
sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh 
sáng này lần lượt là 1,33 và 1,34. Tỉ số năng lượng của photon đỏ và năng lượng photon tím trong môi trường 
trên là 
 aaaa  9/5  b b b b 2/3 cccc  5/9  dddd  133/134  
 17171717/  Đặt hiệu điện thế u = U

0
sin100πt ổn định vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết L =  

1/π(H) thuần cảm , C = 

4
10

π

−

 (F), R biến trở (R ≠  0) . Mắc vào hai đầu biến trở một vôn kế nhiệt, rồi thay đổi 
R . Số chỉ vôn kế sẽ 
 aaaa giảm 2 lần nếu  R giảm hai lần  bbbb giảm 2 lần nếu  R tăng hai lần  
 cccc không đổi khi R thay đổi dddd luôn giảm khi R thay đổi.  
 18181818/     Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở những điểm nào sau đây? 
 aaaa Tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng 
 bbbb Tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng 
 cccc Để các phản ứng đó xẩy ra thì đều phải cần nhiệt độ rất cao 
 dddd Đều là các phản ứng hạt nhân xẩy ra một cách tự phát không chiu tác động bên ngoài 

19191919/     Biểu thức sóng của điểm M trên dây đàn hồi có dạng u=Acos2π ( 2

t

- 20

x

)cm.Trong đó x tính bằng cm,t 
tính bằng giây.Trong khoảng thời gian 2s sóng truyền được quãng đường là: 
 aaaa 80cm bbbb 60cm cccc 20cm dddd  40cm 
 20202020/  Trong hiện tượng quang điện ngoài, động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ 
thuộc vào 
 aaaa bản chất kim loại dùng làm catốt. bbbb bước sóng của ánh sáng kích thích.  
 cccc  cường độ của chùm ánh sáng kích thích dddd tần số của ánh sáng kích thích 
 21212121/  Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman và Banme trong quang phổ Hiđrô là 2,46.1015Hz và 
4,6.1014Hz.  Tần số của vạch thứ hai của dãy Laiman 
 aaaa 7,06.1015Hz bbbb  2,92.1015Hz cccc 2,14.1015Hz dddd 1,92.1015Hz 

 22222222/     Cho phản ứng hạt nhân:   :   :   :   XON +−>+ 17

8

14

7 α                                                 X X X X là hạt: 
 aaaa β+  bbbb  n cccc        T dddd  p  

 23232323/  Đặt hiệu điện thế xoay chiều 
100 2 sin 100 ( )

6
u t V

π
π

 
= − 

  , . Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch 

có biểu thức 
2sin 100 ( )

6
i t A

π
π

 
= + 

  . Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là 
 aaaa  141,4 W.  bbbb99,9 W. cccc   70,7 W.  dddd 122,4 W. 
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 24242424/  Đoạn mạch gồm điện trở thuần R=30Ω, cuộn dây thuần cảm L = 

0,4 3

π (H) và tụ điện có điện dung 

C=

3
10

4 3π

−

(F) nối tiếp. Mắc đoạn mạch vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số góc 
ω thay đổi được. Khi cho ω thay đổi từ 50Πrad/s đến 150Πrad/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong 
mạch 
 aaaa tăng bbbb giảm                    cccc  tăng rồi sau đó giảm dddd giảm rồi sau đó tăng 

 25252525/     Hạt nhân đơteri D
2

1  có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của 

nơtron là 1,0087u.  biết u = 931MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân D
2

1 là 
 aaaa  2,23MeV bbbb 1,12MeV cccc 1,86MeV dddd 2,02MeV 
 26262626/  Vật dao động điều hoà với chu kì T. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là 
 aaaa T/6 bbbb  T/2 cccc T/3 dddd T/4  
 27272727/  Công thoát của một kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện là A

0
, giới hạn quang điện của 

kim loại này là λ
0
. Nếu chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,6λ

0
 vào catốt của tế bào quang điện trên thì 

động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện  là 

 aaaa 
0

3

2
A

 bbbb 
0

3

5
A

 cccc 
0

5

3
A

 dddd 
0

2

3
A

 
 28282828/  Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp hai đầu 
cuộn dây lệch pha p/2 so với điện áp hai đầu mạch. Khi đó ta có biểu thức liên hệ giữa R với cảm kháng Z

L
 và 

dung kháng Z
C
 là 

 aaaa R2=Z
L
(Z

C
-Z

L
)  bbbbR2=Z

L
(ZL-Z

C
)  ccccR2=Z

C
(Z

L
-Z

C
) dddd R2=Z

C
(Z

C
-Z

L
)  

 29292929/  Catôt của tế bào quang điện được chiếu sáng bằng bức xạ có bước sóng λ. Cường độ dòng qang điện 
bão hoà là 2mA và hiệu suất quang điện 0,5%. Số photon tới catôt trong mỗi giây là 
 aaaa 1,25.1018 bbbb 2,5.1018 cccc 12,5.1015 dddd 1,25.1012 
 30303030/ Tốc độ lan truyền của sóng điện từ . 
 aaaa  Phụ thuộc vào môi trường truyền sóng và không phụ thuộc tần số của sóng 
 bbbb Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng nhưng phụ thuộc vào tần số của sóng 
 cccc Không phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng 
 dddd Phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng 

 31313131/     Một mạch dao động LC của  máy  thu vô  tuyến cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng λ .Để máy 

này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng 2 λ  người ta  ghép thêm 1 tụ nữa.Hỏi tụ ghép thêm phải ghép 
thế nào và có điện dung là bao nhiêu? 
 aaaa Ghép nối tiếp với tụ C và có điện dung C bbbb Ghép song song với tụ C và có điện dung C 
 cccc Ghép nối tiếp với tụ C và có điện dung 3C dddd Ghép song song với tụ C và có điện dung 3C 
 32323232/ Cho hai bóng đèn điện (sợi đốt) hoàn toàn giống nhau cùng chiếu sáng vào một bức tường thì 
 aaaa không quan sát được vân giao thoa, vì ánh sáng phát ra từ hai nguồn tự nhiên, độc lập không bao giờ 
là sóng kết hợp 
 bbbb không quan sát được vân giao thoa, vì ánh sáng do đèn phát ra không phải là ánh sáng đơn sắc 
 cccc không quan sát được vân giao thoa, vì đèn không phải là nguồn sáng điểm 
 dddd ta có thể quan sát được một hệ vân giao thoa 
 33333333/  Đoạn mạch RLC, trong đó C thay đổi được. Khi thay đổi C thì điện áp cực đại hai đầu C có biểu thức 

 aaaa U
CMax

=

2 2

L

U
R Z

R
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 bbbb U
CMax
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R  dddd U
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R
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 34343434/  Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ: 
 aaaa Những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 30000C. 
 bbbb Chiếu ánh sáng trắng qua một chất hơi bị nung nóng phát ra. 
 cccc Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung nóng phát ra 
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 dddd Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát ra. 
 35353535/ :::: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo giãn 3 (cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật 
dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/3( T là chu kì 
dao động của vật). Biên độ dao động của vật bằng: 

 aaaa ( )cm23  bbbb ( )2 3 cm
 cccc 3(cm)  dddd 6 (cm)  

 36363636/  Nếu dùng ánh sáng kích thích màu lục thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thkhông thkhông thkhông thể ể ể ể là 
 aaaa cam bbbb vàng  ccccđỏ dddd  lam 
37373737/ Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản 
xạ âm.Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 80 dB. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức 
cường độ âm là 
 aaaa 110 dB bbbb  100 dB cccc 120 dB. dddd  90 dB 
 38383838/ :::: Một lượng chất phóng xạ Radon Rn222 có khối lượng ban đầu m

0
 = 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ 

của nó giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng chất còn lại là: 
 aaaa 30.1011Bq bbbb 3,0.1011Bq cccc 36.1011Bq  dddd 3,6.1011Bq 
 39393939/ Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số 
gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên 
dây đó là: 
 aaaa 125Hz bbbb 100Hz cccc 50Hz dddd 75Hz 
 40404040/  Vật dao động điều hoà với phương trình x=4cos4Πt (cm). Kể từ thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng 
theo chiều dương lần thứ hai ở thời điểm 
 aaaa 5/8 s bbbb 3/8  s cccc 1/8 s dddd 7/8  s 
 41414141/  Một con lắc đơn được tạo thành bằng một dây dài khối lượng không đáng kể, đầu treo một hòn bi kim 

loại khối lượng m =10g, mang điện tích q = 2.10 -7C. Đặt con lắc trong một điện trường đều có véc tơ E
r

 
hướng thẳng đứng xuống dưới. Cho g = 10m/s2, chu kỳ con lắc khi không có điện trường là T = 2s. Chu kỳ 
dao động của con lắc khi E = 104V/m là 
 aaaa 1,85s bbbb 2,10s. cccc 1,81s.  dddd 1,98s.  
 42424242/  Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm M trên màn ta có vân sáng bậc 3. 
Nếu đưa thí nghiệm trên vào trong nước có chiết suất n=4/3 thì tại điểm M đó ta có 
 aaaa vân tối bbbb vân sáng bậc 2  cccc vân sáng bậc 4   ddddvân sáng bậc 5  
 43434343/  Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng 
 aaaa không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần 
 bbbb thay đổi, phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần 
 cccc thay đổi tuỳ theo ánh sáng truyền trong môi trường nào 
 dddd  không thay đổi khi ánh sáng truyền trong chân không 
 44444444/  Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L=1,2.10-4(H )và một tụ điện có điện dung C=3(nF). Điện trở 

của cuộn dây là R = 2Ω . Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại  
U

0
 = 6V trên tụ điện thì phải cung cấp cho mạch một công suất 

 aaaa 0,6 mW bbbb 1,8 mW               cccc 1,5 mW                 dddd  0,9 mW 
 45454545/ Trong hệ thống truyền tải điện năng đi xa theo cách mắc hình sao thì 
 aaaa hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn giữa một dây pha và dây trung hòa 
 bbbb cường độ dòng điện trong dây trung hòa luôn bằng không 
 cccc cường độ hiệu dụng trong dây trung hòa bằng tổng cường độ hiệu dụng trong các dây pha 

 dddd Dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha 

2

3

π

 so với hiệu điện thế giữa dây đó và dây trung hòa 
 46464646/ Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một cuộn dây thuần cảm. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì 
điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị 
 aaaa cực đại.      bbbbbằng 0.    c c c c bằng một nửa của giá trị cực đại dddd bằng một phần tư giá trị cực đại 

 47474747/ Cho đoạn mạch RLC, R = 50W. Đặt vào mạch có điện áp là )(cos2100 Vtu ω= , biết điện áp giữa hai 
bản tụ và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch lệch pha 1 góc p/6. Công suất tiêu thụ của mạch là 

 aaaa  50 3 W   bbbb 100 3 W  cccc 100W dddd  150W  
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 48484848/  Biên độ của dao động cơ cưỡng bức không phkhông phkhông phkhông phụ thuộcụ thuộcụ thuộcụ thuộc vào 
 aaaa  pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật 
 bbbb tần số của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật. 
 cccc biên độ của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật 
 dddd lực cản của môi trường tác dụng lên vật. 
 49494949/  Chọn câu đúngđúngđúngđúng 
 aaaa Đồng hồ quả lắc sẽ chạy chậm nếu đưa lên cao       bbbb Chu kì con lắc không phụ thuộc độ cao 
 cccc Chu kì con lắc đơn giảm khi nhiệt độ tăng     dddd Chu kì con lắc không chịu ảnh hưởng của nhiệt độ 
 50505050/  Một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính cảm kháng, giữ nguyên các thông số khác nếu giảm tần số 
dòng điện thì kết luận nào sau đây là saisaisaisai? 
 aaaa Tổng trở giảm, sau đó tăng 
 bbbb Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu tụ và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm 
 cccc Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn cảm và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm 
 dddd Công suất tiêu thụ tăng đến cực đại rồi giảm 
 
 
 

 

 

  

Sở GD-ĐT Bắc Ninh 

Tr−êng THPT Tiªn Du 1 

            M� §Ò 203 

§Ò THI THö D¹I  HäC LÇN 3 
M¤N vËt lÝ 

Thêi gian 180 Phót 
    
1111/  Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L=1,2.10-4(H )và một tụ điện có điện dung C=3(nF). Điện trở của 

cuộn dây là R = 2 Ω . Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại U
0

 = 6V trên tụ điện thì phải 

cung cấp cho mạch một công suất 
 aaaa 1,8 mW               bbbb  0,9 mW                         cccc 1,5 mW              dddd 0,6 mW 
  2222/ Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ 
âm.Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 80 dB. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức cường 
độ âm là 
 aaaa  90 dB bbbb 110 dB cccc 120 dB. dddd  100 dB 
  3333/  Một mạch dao động LC khi hoạt động thì cường độ dòng điện có giá trị cực đại là 36 (mA). Tính cường độ 
dòng điện khi năng lượng điện trường bằng 75% năng lượng điện từ của mạch? 
 aaaa 18 mA bbbb 2 mA  cccc 9 mA  dddd 3 mA  
  4444/  Đặt vào hai đầu mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng trên các phần tử  R, L, C lần 
lượt là 30V, 50V và 90V. Khi thay tụ C bởi tụ C’ để mạch có cộng hưởng thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R 
bằng 
 aaaa 40V bbbb  60V cccc 45V dddd 50V 
  5555/  Trong hiện tượng quang điện ngoài, động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc 
vào 
 aaaa  cường độ của chùm ánh sáng kích thích bbbb bản chất kim loại dùng làm catốt. 
 cccc bước sóng của ánh sáng kích thích.  dddd tần số của ánh sáng kích thích 
  6666/ Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một cuộn dây thuần cảm. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện 
áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị 
 aaaa cực đại.     b  b  b  b  bằng một phần tư giá trị cực đại      cccc bằng một nửa của giá trị cực đại      dddd bằng 0. 
  7777/     Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở những điểm nào sau đây? 
 aaaa Tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng 
 bbbb Đều là các phản ứng hạt nhân xẩy ra một cách tự phát không chiu tác động bên ngoài 
 cccc Tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng 
 dddd Để các phản ứng đó xẩy ra thì đều phải cần nhiệt độ rất cao 
  8888/  Đặt hiệu điện thế u = U

0
sin100πt ổn định vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết L =  1/π(H)   



Giáo viên Nguyễn Sy Trương-Trường THPT Tiên du 1 -Bắc Ninh                                           

Trang 10 

, C = 

4
10

π

−

 (F), R biến trở (R ≠  0) . Mắc vào hai đầu biến trở một vôn kế nhiệt, rồi thay đổi R . Số chỉ vôn kế sẽ 
 aaaa không đổi khi R thay đổi bbbb giảm 2 lần nếu  R giảm hai lần  
 cccc luôn giảm khi R thay đổi.  dddd giảm 2 lần nếu  R tăng hai lần  

  9999/     Cho phản ứng hạt nhân:   :   :   :   
XON +−>+ 17

8

14

7 α
                                                X X X X là hạt: 

 aaaa  p  bbbb T cccc    β+  dddd n 
 10101010/  Nếu dùng ánh sáng kích thích màu lục thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thkhông thkhông thkhông thể ể ể ể là 
 aaaa cam bbbb  lam cccc vàng  dddd đỏ 
 11111111/  Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman và Banme trong quang phổ Hiđrô là 2,46.1015Hz và 
4,6.1014Hz.  Tần số của vạch thứ hai của dãy Laiman 
 aaaa 1,92.1015Hz bbbb 7,06.1015Hz cccc 2,14.1015Hz dddd  2,92.1015Hz 
 12121212/  Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực ống Rơn ghen thì 
 aaaa vận tốc tia Rơn ghen tăng lên do tần số tia Rơn ghen tăng 
 bbbb bước sóng ngắn nhất của tia Rơn ghen sẽ càng  giảm 
 cccc vận tốc tia Rơn ghen tăng lên do vận tốc chùm electron  tăng 
 dddd vận tốc tia Rơn ghen giảm xuống  do bước sóng tia Rơn ghen giảm 
 13131313/  Vật dao động điều hoà với chu kì T. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là 
 aaaa  T/2 bbbb T/4  ccccT/6 dddd T/3 
 14141414/  Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng 
 aaaa thay đổi tuỳ theo ánh sáng truyền trong môi trường nào 
 bbbb thay đổi, phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần 
 cccc không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần 
 dddd  không thay đổi khi ánh sáng truyền trong chân không 

15151515/     Biểu thức sóng của điểm M trên dây đàn hồi có dạng u=Acos2π ( 2

t

- 20

x

)cm.Trong đó x tính bằng cm,t tính 
bằng giây.Trong khoảng thời gian 2s sóng truyền được quãng đường là: 
 aaaa 20cm bbbb 80cm cccc 60cm dddd  40cm 
 16161616/ :::: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo giãn 3 (cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao 
động điều hoà theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/3( T là chu kì dao động 
của vật). Biên độ dao động của vật bằng: 

 aaaa 
( )2 3 cm

 bbbb 3(cm)  cccc ( )cm23  dddd 6 (cm)  
 17171717/  Khối khí hidro nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo N, khi electron chuyển về các quỹ 
đạo bên trong, có khả năng phát ra nhiều nhất bao nhiêu vạch quang phổ? 
 aaaa  6  bbbb        4 cccc  5  dddd 7 
 18181818/  Khi một chất điểm dao động điều hòa, lực tổng hợp tác dụng lên vật có 
 aaaa độ lớn cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng và độ lớn cực tiểu khi vật dừng lại ở hai biên 
 bbbb chiều luôn hướng về vị trí cân bằng và độ lớn tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng 
 cccc chiều luôn ngược  chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ  biên về vị trí cân bằng 
 dddd chiều luôn cùng chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra biên 
 19191919/ . Một đoạn mạch xoay chiều gồm 1 biến trở R, cuộn dây thuần cảm có L = 1/5Π (H) và tụ điện có C = 1/6Π( 

mF) mắc nối tiếp nhau. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều u = 120 2 cos(100Πt)V và điều chỉnh 
R để công suất điện tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại. Công suất cực đại đó bằng bao nhiêu? 
 aaaa 360  W bbbb  180  W cccc  không tính được dddd 270  W 

 20202020/  Một vật dao động điều hoà theo phương trình 

2
5cos(2 )

3
x t

π
π= +

(cm). Biết li độ của vật ở thời điểm t là 2cm. 
Li độ của vật ở thời điểm sau đó 0,5s là 
 aaaa -2cm bbbb -4cm cccc 3cm dddd 2cm 
 21212121/  Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay 
đổi. Khi f = 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2,4A . Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 3,6A thì tần số của 
dòng điện phải bằng: 

 aaaa 50 2 Hz bbbb 100 Hz cccc 75 Hz dddd  25 Hz 
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 22222222/  Công thoát của một kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện là A
0
, giới hạn quang điện của kim 

loại này là λ
0
. Nếu chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,6λ

0
 vào catốt của tế bào quang điện trên thì động 

năng ban đầu cực đại của các electron quang điện  là 

 aaaa 
0

2

3
A

 bbbb 
0

5

3
A

 cccc 
0

3

5
A

 dddd 
0

3

2
A

 
 23232323/ Trong hệ thống truyền tải điện năng đi xa theo cách mắc hình sao thì 
  aaaa cường độ dòng điện trong dây trung hòa luôn bằng không 
 bbbb Dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha 2π/3 so với hiệu điện thế giữa dây đó và dây trung hòa 
 cccc hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn giữa một dây pha và dây trung hòa 
 dddd cường độ hiệu dụng trong dây trung hòa bằng tổng cường độ hiệu dụng trong các dây pha 
 24242424/  Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng λ

1
 = 0,4µm và λ

2
 = 0,5µm  vào catôt của một tế bào quang điện thì 

vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện khác nhau 1,5 lần. Xác định giới hạn quang điện λ
0
. 

 aaaa λ
0
 = 0,620µm bbbb  λ

0
 = 0,625µm cccc  λ

0
 = 0,610µm dddd λ

0
 = 0,615µm 

 25252525/  Đoạn mạch gồm điện trở thuần R=30Ω, cuộn dây thuần cảm L = 

0,4 3

π (H) và tụ điện có điện dung 

C=

3
10

4 3π

−

(F) nối tiếp. Mắc đoạn mạch vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số góc ω 
thay đổi được. Khi cho ω thay đổi từ 50Πrad/s đến 150Πrad/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch 
 aaaa giảm rồi sau đó tăng    b  b  b  b  tăng cccc giảm dddd  tăng rồi sau đó giảm 
 26262626/ :::: Mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 10-4H. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây 
là u = 80cos(2.106t –π/2)V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 

 aaaa i = 4cos(2.106t - Π)A. bbbb i = 4sin(2.106t - 2

π

)A    cccc i = 0,4cos(2.106t - 2

π

) A. dddd i = 0,4 cos (2.106t)A 
 27272727/  Vật dao động điều hoà với phương trình x=4cos4Πt (cm). Kể từ thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo 
chiều dương lần thứ hai ở thời điểm 
 aaaa 5/8 s bbbb 1/8 s cccc 7/8  s dddd 3/8  s 

 28282828/ Hạt nhân của đồng vị 
U

234

92  đúng yên và phân rã phóng xạ α . Tìm động năng của hạt α . Cho biết khối lượng 
của các hạt nhân: m

U234 
= 233,9904u; m

Th230
 = 229,9737u; m

α
= 4,0015u; u = 931MeV/c2. 

 aaaa 1,28MeV bbbb 18,37MeV cccc 0,28MeV dddd 13,91MeV 

 29292929/     Hạt nhân đơteri D
2

1  có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 

1,0087u.  biết u = 931MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân D
2

1 là 
 aaaa 1,12MeV bbbb 1,86MeV cccc  2,23MeV dddd 2,02MeV 
 30303030/ Tia laze không không không không có đặc điểm nào sau đây? 
 aaaa độ đơn sắc cao bbbb  cường độ lớn cccc  công suất lớn dddd độ định hướng cao 
 31313131/  Vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ A .Trong thời gian t=T/4 vật đi được quãng đường dài nhất là 

 aaaa 3A  bbbb 3A/2 cccc 2A  dddd 2A 
 32323232/  Trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng 720nm, ánh sáng tím có bước sóng 400nm. Cho hai ánh sáng 
này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần 
lượt là 1,33 và 1,34. Tỉ số năng lượng của photon đỏ và năng lượng photon tím trong môi trường trên là 
 aaaa 2/3 bbbb  133/134  cccc 9/5  dddd  5/9  
 33333333/  Biên độ của dao động cơ cưỡng bức không phkhông phkhông phkhông phụ thuộcụ thuộcụ thuộcụ thuộc vào 
 aaaa  pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật 
 bbbb lực cản của môi trường tác dụng lên vật. 
 cccc tần số của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật. 
 dddd biên độ của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật 
 34343434/  Chọn câu đúngđúngđúngđúng 
aaaa  Chu kì con lắc không phụ thuộc độ cao     bbbb Chu kì con lắc đơn giảm khi nhiệt độ tăng 
cccc  Đồng hồ quả lắc sẽ chạy chậm nếu đưa lên cao dddd Chu kì con lắc không chịu ảnh hưởng của nhiệt độ 
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 35353535/     Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường của mạch dao 

động điện từ tự do LC là 
7

10
−

s.Tần số dao động riêng của mạch là: 
 aaaa 5 MHz bbbb 2 MHz cccc 2,5 MHz dddd 10MHz 
 36363636/ Trong thí nghiệm của Young có khoảng cách giữa 2 khe S

1
S

2
 là 1,5mm, khoảng cách từ 1 khe đến màn quan 

sát E là 3m. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bứơc sóng λ
1
 = 0,4µm (màu tím)  và λ

2
 = 0,6µm (màu vàng) 

thì thấy trên màn E xuất hiện một số vân sáng màu lục. Khoảng cách gần nhất giữa 2 vân màu lục là 
 aaaa ∆ x = 2,4mm bbbb  ∆ x = 1,8mm cccc   ∆ x = 1,2mm dddd  ∆ x = 0,6mm 
 
 37373737/  Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp hai đầu cuộn 
dây lệch pha p/2 so với điện áp hai đầu mạch. Khi đó ta có biểu thức liên hệ giữa R với cảm kháng Z

L
 và dung 

kháng Z
C
 là 

 aaaa R2=Z
L
(ZL-Z

C
)  b b b b R2=Z

L
(Z

C
-Z

L
)  ccccR2=Z

C
(Z

C
-Z

L
)  dddd R2=Z

C
(Z

L
-Z

C
) 

 38383838/  Catôt của tế bào quang điện được chiếu sáng bằng bức xạ có bước sóng λ. Cường độ dòng qang điện bão 
hoà là 2mA và hiệu suất quang điện 0,5%. Số photon tới catôt trong mỗi giây là 
 aaaa 1,25.1012 bbbb 1,25.1018 cccc 2,5.1018 dddd 12,5.1015 
 39393939/  Đoạn mạch RLC, trong đó C thay đổi được. Khi thay đổi C thì điện áp cực đại hai đầu C có biểu thức 

 aaaa U
CMax

=
L

U
Z

R  bbbb U
CMax

=
2 2

.

L

U R

R Z+
 cccc U

CMax
=

2 2

2
L

U
R Z

R
+

 dddd U
CMax

=

2 2

L

U
R Z

R
+

 

 40404040/  Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ: 
 aaaa Những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 30000C. 
 bbbb Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung nóng phát ra 
 cccc Chiếu ánh sáng trắng qua một chất hơi bị nung nóng phát ra. 
 dddd Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát ra. 

 41414141/  Đặt hiệu điện thế xoay chiều 
100 2 sin 100 ( )

6
u t V

π
π

 
= − 

  , . Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có 

biểu thức 
2sin 100 ( )

6
i t A

π
π

 
= + 

  . Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là 
 aaaa 99,9 W. bbbb   70,7 W.  cccc122,4 W. dddd  141,4 W.  

 42424242/     Một mạch dao động LC của  máy  thu vô  tuyến cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng λ .Để máy này có 

thể thu được sóng điện từ có bước sóng 2 λ  người ta  ghép thêm 1 tụ nữa.Hỏi tụ ghép thêm phải ghép thế nào và 
có điện dung là bao nhiêu? 
 aaaa Ghép song song với tụ C và có điện dung 3C bbbb Ghép nối tiếp với tụ C và có điện dung C 
 cccc Ghép song song với tụ C và có điện dung C dddd Ghép nối tiếp với tụ C và có điện dung 3C 
 43434343/ Cho hai bóng đèn điện (sợi đốt) hoàn toàn giống nhau cùng chiếu sáng vào một bức tường thì 
 aaaa không quan sát được vân giao thoa, vì ánh sáng phát ra từ hai nguồn tự nhiên, độc lập không bao giờ là 
sóng kết hợp 
 bbbb ta có thể quan sát được một hệ vân giao thoa 
 cccc không quan sát được vân giao thoa, vì đèn không phải là nguồn sáng điểm 
 dddd không quan sát được vân giao thoa, vì ánh sáng do đèn phát ra không phải là ánh sáng đơn sắc 
 44444444/  Một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính cảm kháng, giữ nguyên các thông số khác nếu giảm tần số dòng 
điện thì kết luận nào sau đây là saisaisaisai? 
 aaaa Công suất tiêu thụ tăng đến cực đại rồi giảm 
 bbbb Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn cảm và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm 
 cccc Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu tụ và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm 
 dddd Tổng trở giảm, sau đó tăng 
 45454545/ :::: Một lượng chất phóng xạ Radon Rn222 có khối lượng ban đầu m

0
 = 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ của nó 

giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng chất còn lại là: 
 aaaa 3,6.1011Bq bbbb 36.1011Bq  cccc 30.1011Bq dddd 3,0.1011Bq 
 46464646/ Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần 
nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là: 
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 aaaa 125Hz bbbb 75Hz cccc 50Hz dddd 100Hz 

 47474747/ Cho đoạn mạch RLC, R = 50W. Đặt vào mạch có điện áp là )(cos2100 Vtu ω= , biết điện áp giữa hai bản tụ 
và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch lệch pha 1 góc p/6. Công suất tiêu thụ của mạch là 

 aaaa 100 3 W  bbbb 50 3 W  cccc 150W  dddd 100W 
 48484848/ Tốc độ lan truyền của sóng điện từ . 
 aaaa Không phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng 
 bbbb Phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng 
 cccc Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng nhưng phụ thuộc vào tần số của sóng 
 dddd  Phụ thuộc vào môi trường truyền sóng và không phụ thuộc tần số của sóng 
 49494949/  Một con lắc đơn được tạo thành bằng một dây dài khối lượng không đáng kể, đầu treo một hòn bi kim loại 

khối lượng m =10g, mang điện tích q = 2.10 -7C. Đặt con lắc trong một điện trường đều có véc tơ E
r

 hướng thẳng 
đứng xuống dưới. Cho g = 10m/s2, chu kỳ con lắc khi không có điện trường là T = 2s. Chu kỳ dao động của con lắc 
khi E = 104V/m là 
 aaaa 1,85s bbbb 1,81s.  c  c  c  c  1,98s.  dddd 2,10s. 
 50505050/  Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm M trên màn ta có vân sáng bậc 3. Nếu 
đưa thí nghiệm trên vào trong nước có chiết suất n=4/3 thì tại điểm M đó ta có 
 aaaa  vân sáng bậc 4  bbbbvân sáng bậc 2  cccc    vân sáng bậc 5  dddd vân tối 
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1111/  Đặt hiệu điện thế xoay chiều 
100 2 sin 100 ( )

6
u t V

π
π

 
= − 

  , . Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có 

biểu thức 
2sin 100 ( )

6
i t A

π
π

 
= + 

  . Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là 
 aaaa 99,9 W. bbbb 122,4 W. cccc   70,7 W.  dddd  141,4 W.  
  2222/  Vật dao động điều hoà với chu kì T. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là 
 aaaa T/6 bbbb  T/2 cccc T/4  dddd T/3 
  3333/  Nếu dùng ánh sáng kích thích màu lục thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thkhông thkhông thkhông thể ể ể ể là 
 aaaa đỏ bbbb vàng  cccc  lam dddd cam 
  4444/  Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng λ

1
 = 0,4µm và λ

2
 = 0,5µm  vào catôt của một tế bào quang điện thì vận 

tốc ban đầu cực đại của electron quang điện khác nhau 1,5 lần. Xác định giới hạn quang điện λ
0
. 

 aaaa  λ
0
 = 0,625µm bbbb λ

0
 = 0,615µm cccc λ

0
 = 0,620µm dddd  λ

0
 = 0,610µm 

  5555/  Đoạn mạch gồm điện trở thuần R=30Ω, cuộn dây thuần cảm L = 

0,4 3

π (H) và tụ điện có điện dung 

C=

3
10

4 3π

−

(F) nối tiếp. Mắc đoạn mạch vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số góc ω 
thay đổi được. Khi cho ω thay đổi từ 50Πrad/s đến 150Πrad/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch 
 aaaa giảm rồi sau đó tăng bbbb giảm cccc  tăng rồi sau đó giảm dddd tăng 
  6666/  Trong hiện tượng quang điện ngoài, động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc 
vào 
 aaaa tần số của ánh sáng kích thích bbbb  cường độ của chùm ánh sáng kích thích 
 cccc bước sóng của ánh sáng kích thích.  dddd bản chất kim loại dùng làm catốt. 
  7777/ Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một cuộn dây thuần cảm. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện 
áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị 
 aaaa cực đại. bbbb bằng một nửa của giá trị cực đại 
 cccc bằng một phần tư giá trị cực đại dddd bằng 0. 
  8888/ Đoạn mạch RLC, trong đó C thay đổi được. Khi thay đổi C thì điện áp cực đại hai đầu C có biểu thức 
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  9999/  Vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ A .Trong thời gian t=T/4 vật đi được quãng đường dài nhất là 

 aaaa 2A bbbb 3A/2 cccc 2A  dddd 3A  
 10101010/  Trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng 720nm, ánh sáng tím có bước sóng 400nm. Cho hai ánh sáng 
này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần 
lượt là 1,33 và 1,34. Tỉ số năng lượng của photon đỏ và năng lượng photon tím trong môi trường trên là 
 aaaa  133/134  bbbb  5/9  cccc  9/5  dddd
 2/3 
 11111111/  Vật dao động điều hoà với phương trình x=4cos4Πt (cm). Kể từ thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo 
chiều dương lần thứ hai ở thời điểm 
 aaaa 1/8 s bbbb 5/8 s cccc 3/8  s dddd 7/8  s 

 12121212/ Hạt nhân của đồng vị 
U

234

92  đúng yên và phân rã phóng xạ α . Tìm động năng của hạt α . Cho biết khối lượng 
của các hạt nhân: m

U234 
= 233,9904u; m

Th230
 = 229,9737u; m

α
= 4,0015u; u = 931MeV/c2. 

 aaaa 1,28MeV bbbb 18,37MeV cccc 13,91MeV dddd 0,28MeV 
 13131313/  Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng 
 aaaa  không thay đổi khi ánh sáng truyền trong chân không 
 bbbb thay đổi, phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần 
 cccc không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần 
 dddd thay đổi tuỳ theo ánh sáng truyền trong môi trường nào 

14141414/ Cho đoạn mạch RLC, R = 50W. Đặt vào mạch có điện áp là )(cos2100 Vtu ω= , biết điện áp giữa hai bản tụ 
và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch lệch pha 1 góc p/6. Công suất tiêu thụ của mạch là 

 aaaa 100 3 W  bbbb100W cccc  150W  dddd  50 3 W   
 15151515/  Công thoát của một kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện là A

0
, giới hạn quang điện của kim 

loại này là λ
0
. Nếu chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,6λ

0
 vào catốt của tế bào quang điện trên thì động 

năng ban đầu cực đại của các electron quang điện  là 

 aaaa 
0

3

2
A

 bbbb 
0

5

3
A

 cccc 
0

3

5
A

 dddd 
0

2

3
A

 
 16161616/ Tia laze không không không không có đặc điểm nào sau đây? 
 aaaa  công suất lớn bbbb  cường độ lớn cccc độ định hướng cao dddd độ đơn sắc cao 
 17171717/ :::: Một lượng chất phóng xạ Radon Rn222 có khối lượng ban đầu m

0
 = 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ của nó 

giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng chất còn lại là: 
 aaaa 3,0.1011Bq bbbb 3,6.1011Bq cccc 36.1011Bq  dddd 30.1011Bq 
 18181818/ Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần 
nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là: 
 aaaa 100Hz bbbb 125Hz cccc 75Hz dddd 50Hz 
 19191919/  Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman và Banme trong quang phổ Hiđrô là 2,46.1015Hz và 
4,6.1014Hz.  Tần số của vạch thứ hai của dãy Laiman 
 aaaa 1,92.1015Hz bbbb  2,92.1015Hz cccc 7,06.1015Hz dddd 2,14.1015Hz 

20202020/     Biểu thức sóng của điểm M trên dây đàn hồi có dạng u=Acos2π ( 2

t

- 20

x

)cm.Trong đó x tính bằng cm,t tính 
bằng giây.Trong khoảng thời gian 2s sóng truyền được quãng đường là: 
 aaaa 60cm bbbb  40cm cccc 20cm dddd 80cm 
 21212121/  Một con lắc đơn được tạo thành bằng một dây dài khối lượng không đáng kể, đầu treo một hòn bi kim loại 

khối lượng m =10g, mang điện tích q = 2.10 -7C. Đặt con lắc trong một điện trường đều có véc tơ E
r

 hướng thẳng 
đứng xuống dưới. Cho g = 10m/s2, chu kỳ con lắc khi không có điện trường là T = 2s. Chu kỳ dao động của con lắc 
khi E = 104V/m là 
 aaaa 1,98s.  bbbb 1,85s cccc 2,10s. dddd 1,81s.  
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 22222222/  Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm M trên màn ta có vân sáng bậc 3. Nếu 
đưa thí nghiệm trên vào trong nước có chiết suất n=4/3 thì tại điểm M đó ta có 
 aaaa vân tối bbbb vân sáng bậc 2  ccccvân sáng bậc 5  dddd  vân sáng bậc 4  
 23232323/  Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực ống Rơn ghen thì 
 aaaa vận tốc tia Rơn ghen tăng lên do tần số tia Rơn ghen tăng 
 bbbb vận tốc tia Rơn ghen tăng lên do vận tốc chùm electron  tăng 
 cccc vận tốc tia Rơn ghen giảm xuống  do bước sóng tia Rơn ghen giảm 
 dddd bước sóng ngắn nhất của tia Rơn ghen sẽ càng  giảm 
 24242424/  Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ: 
 aaaa Chiếu ánh sáng trắng qua một chất hơi bị nung nóng phát ra. 
 bbbb Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung nóng phát ra 
 cccc Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát ra. 
 dddd Những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 30000C. 
 25252525/  Một mạch dao động LC khi hoạt động thì cường độ dòng điện có giá trị cực đại là 36 (mA). Tính cường độ 
dòng điện khi năng lượng điện trường bằng 75% năng lượng điện từ của mạch? 
 aaaa 18 mA bbbb 2 mA  cccc 9 mA  dddd 3 mA  
 
 26262626/ Trong hệ thống truyền tải điện năng đi xa theo cách mắc hình sao thì 
  aaaa hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn giữa một dây pha và dây trung hòa 
 bbbb cường độ hiệu dụng trong dây trung hòa bằng tổng cường độ hiệu dụng trong các dây pha 
 cccc cường độ dòng điện trong dây trung hòa luôn bằng không 

 dddd Dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha 

2

3

π

 so với hiệu điện thế giữa dây đó và dây trung hòa 
 27272727/  Khối khí hidro nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo N, khi electron chuyển về các quỹ 
đạo bên trong, có khả năng phát ra nhiều nhất bao nhiêu vạch quang phổ? 
 aaaa 7 bbbb  5  cccc   4 dddd  6   
 28282828/  Khi một chất điểm dao động điều hòa, lực tổng hợp tác dụng lên vật có 
 aaaa chiều luôn hướng về vị trí cân bằng và độ lớn tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng 
 bbbb chiều luôn ngược  chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ  biên về vị trí cân bằng 
 cccc chiều luôn cùng chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra biên 
 dddd độ lớn cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng và độ lớn cực tiểu khi vật dừng lại ở hai biên 
 29292929/ . Một đoạn mạch xoay chiều gồm 1 biến trở R, cuộn dây thuần cảm có L = 1/5Π (H) và tụ điện có C = 1/6Π( 

mF) mắc nối tiếp nhau. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều u = 120 2 cos(100Πt)V và điều chỉnh 
R để công suất điện tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại. Công suất cực đại đó bằng bao nhiêu? 
 aaaa  180  W bbbb 360  W cccc  không tính được dddd 270  W 

30303030/  Một vật dao động điều hoà theo phương trình 

2
5cos(2 )

3
x t

π
π= +

(cm). Biết li độ của vật ở thời điểm t là 2cm. 
Li độ của vật ở thời điểm sau đó 0,5s là 
 aaaa -2cm bbbb 3cm cccc 2cm dddd -4cm 
 31313131/  Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay 
đổi. Khi f = 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2,4A . Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 3,6A thì tần số của 
dòng điện phải bằng: 

 aaaa 100 Hz bbbb 50 2 Hz cccc 75 Hz dddd  25 Hz 

 32323232/     Hạt nhân đơteri D
2

1  có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 

1,0087u.  biết u = 931MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân D
2

1 là 
 aaaa  2,23MeV bbbb 1,12MeV cccc 1,86MeV dddd 2,02MeV 
 33333333/  Một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính cảm kháng, giữ nguyên các thông số khác nếu giảm tần số dòng 
điện thì kết luận nào sau đây là saisaisaisai? 
 aaaa Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn cảm và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm 
 bbbb Tổng trở giảm, sau đó tăng 
 cccc Công suất tiêu thụ tăng đến cực đại rồi giảm 
 dddd Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu tụ và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm 
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 34343434/  Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp hai đầu cuộn 
dây lệch pha p/2 so với điện áp hai đầu mạch. Khi đó ta có biểu thức liên hệ giữa R với cảm kháng Z

L
 và dung 

kháng Z
C
 là 

 aaaa R2=Z
L
(ZL-Z

C
)  bbbb  R2=Z

C
(Z

C
-Z

L
)  ccccR2=Z

C
(Z

L
-Z

C
) dddd R2=Z

L
(Z

C
-Z

L
)  

 35353535/  Catôt của tế bào quang điện được chiếu sáng bằng bức xạ có bước sóng λ. Cường độ dòng qang điện bão 
hoà là 2mA và hiệu suất quang điện 0,5%. Số photon tới catôt trong mỗi giây là 
 aaaa 2,5.1018 bbbb 1,25.1018 cccc 1,25.1012 dddd 12,5.1015 
 36363636/ :::: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo giãn 3 (cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao 
động điều hoà theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/3( T là chu kì dao động 
của vật). Biên độ dao động của vật bằng: 

 aaaa ( )cm23  bbbb 
( )2 3 cm

 cccc 6 (cm)  dddd 3(cm)  
 37373737/     Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở những điểm nào sau đây? 
 aaaa Tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng 
 bbbb Tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng 
 cccc Đều là các phản ứng hạt nhân xẩy ra một cách tự phát không chiu tác động bên ngoài 
 dddd Để các phản ứng đó xẩy ra thì đều phải cần nhiệt độ rất cao 
 38383838/  Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L=1,2.10-4(H )và một tụ điện có điện dung C=3(nF). Điện trở của 

cuộn dây là R = 2 Ω . Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại U
0

 = 6V trên tụ điện thì phải 

cung cấp cho mạch một công suất 
 aaaa 0,6 mW                        bbbb  1,5 mW                          cccc 1,8 mW              dddd  0,9 mW 
 39393939/ Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ 
âm.Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 80 dB. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức cường 
độ âm là 
 aaaa  100 dB bbbb 120 dB. cccc  90 dB dddd 110 dB 
 40404040/     Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường của mạch dao 

động điện từ tự do LC là 
7

10
−

s.Tần số dao động riêng của mạch là: 
 aaaa 2 MHz bbbb 5 MHz cccc 2,5 MHz dddd 10MHz 
 41414141/ Cho hai bóng đèn điện (sợi đốt) hoàn toàn giống nhau cùng chiếu sáng vào một bức tường thì 
 aaaa ta có thể quan sát được một hệ vân giao thoa 
 bbbb không quan sát được vân giao thoa, vì ánh sáng do đèn phát ra không phải là ánh sáng đơn sắc 
 cccc không quan sát được vân giao thoa, vì ánh sáng phát ra từ hai nguồn tự nhiên, độc lập không bao giờ là 
sóng kết hợp 
 dddd không quan sát được vân giao thoa, vì đèn không phải là nguồn sáng điểm 
 42424242/ :::: Mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 10-4H. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây 

là u = 80cos(2.106t - 2

π

)V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 

 aaaa  i = 0,4cos(2.106t - 2

π

) A  . bbbb i = 0,4 cos (2.106t)A      cccc i = 4sin(2.106t - 2

π

)A    d  d  d  d  i = 4cos(2.106t - Π)A. 
 43434343/  Biên độ của dao động cơ cưỡng bức không phkhông phkhông phkhông phụ thuộcụ thuộcụ thuộcụ thuộc vào 
 aaaa tần số của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật. 
 bbbb  pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật 
 cccc biên độ của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật 
 dddd lực cản của môi trường tác dụng lên vật. 
 44444444/  Chọn câu đúngđúngđúngđúng 
 aaaa Đồng hồ quả lắc sẽ chạy chậm nếu đưa lên cao  bbbb Chu kì con lắc không chịu ảnh hưởng của nhiệt độ 
 cccc Chu kì con lắc đơn giảm khi nhiệt độ tăng      dddd Chu kì con lắc không phụ thuộc độ cao 
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 45454545/  Đặt hiệu điện thế u = U
0
sin100πt ổn định vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết L =  π

1

(H) 

thuần cảm , C = 

4
10

π

−

 (F), R biến trở (R ≠  0) . Mắc vào hai đầu biến trở một vôn kế nhiệt, rồi thay đổi R . Số chỉ 
vôn kế sẽ 
 aaaa giảm 2 lần nếu  R tăng hai lần  bbbb luôn giảm khi R thay đổi.  
 cccc không đổi khi R thay đổi dddd giảm 2 lần nếu  R giảm hai lần  
 46464646/ Tốc độ lan truyền của sóng điện từ . 
 aaaa  Phụ thuộc vào môi trường truyền sóng và không phụ thuộc tần số của sóng 
 bbbb Phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng 
 cccc Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng nhưng phụ thuộc vào tần số của sóng 
 dddd Không phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng 

 47474747/     Cho phản ứng hạt nhân:   :   :   :   
XON +−>+ 17

8

14

7 α
                                                X X X X là hạt: 

 aaaa T bbbb n cccc β+  dddd  p  
 48484848/  Đặt vào hai đầu mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng trên các phần tử  R, L, C lần 
lượt là 30V, 50V và 90V. Khi thay tụ C bởi tụ C’ để mạch có cộng hưởng thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R 
bằng 
 aaaa 40V bbbb 45V cccc 50V dddd  60V 

 49494949/     Một mạch dao động LC của  máy  thu vô  tuyến cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng λ .Để máy này có 

thể thu được sóng điện từ có bước sóng 2 λ  người ta  ghép thêm 1 tụ nữa.Hỏi tụ ghép thêm phải ghép thế nào và 
có điện dung là bao nhiêu? 
 aaaa Ghép nối tiếp với tụ C và có điện dung 3C bbbb Ghép song song với tụ C và có điện dung 3C 
 cccc Ghép nối tiếp với tụ C và có điện dung C dddd Ghép song song với tụ C và có điện dung C 
 50505050/ Trong thí nghiệm của Young có khoảng cách giữa 2 khe S

1
S

2
 là 1,5mm, khoảng cách từ 1 khe đến màn quan 

sát E là 3m. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bứơc sóng λ
1
 = 0,4µm (màu tím)  và λ

2
 = 0,6µm (màu vàng) 

thì thấy trên màn E xuất hiện một số vân sáng màu lục. Khoảng cách gần nhất giữa 2 vân màu lục là 
 aaaa  ∆ x = 0,6mm bbbb ∆ x = 2,4mm cccc  ∆ x = 1,8mm dddd   ∆ x = 1,2mm 
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