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Cho biết: hằng số Plăng h =6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s, khối lượng
êlectrôn me = 9,1.10-31kg; điện tích của êlectrôn e = -1,6.10-19C; 1eV = 1,6.10-19J
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40 )
Câu 1. Mạch điện AB gồm R, L, C nối tiếp, u AB = U 2cost (V ) . Mạch điện chỉ có  thay đổi được. Giá
trị hiệu dụng của điện áp ở hai đầu mỗi phần tử R, L, C lần lượt là U R ;U L ;U C . Cho  tăng từ 0 → ∞ thì thứ
tự đạt cực đại của các điện áp trên là
A. U C ;U L ;U R
B. U R ;U L ;U C
C. U L ;U R ;U C
D. U C ;U R ;U L
Câu 2. Trong quang phổ của Hyđrô, vạch có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman là f1 = 8,22.1014Hz, vạch có
tần số lớn nhất của dãy Banme là f2 = 2,46.1015Hz. Năng lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử Hyđrô từ
trạng thái cơ bản là
A. 16.10-19J
B. 10,85.10-19J
C. 21,74.10-19J
D. 13,6.10-19J
Câu 3. Chiếu vào một đám nguyên tử Hyđrô ( đang ở trạng thái cơ bản) một chùm sáng đơn sắc mà phôtôn
trong chùm có năng lượng  = EN − EK ( EN, EK là năng lượng của nguyên tử Hyđrô khi êlectrôn ở quỹ đạo
N và K). Sau đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử trên, ta thu được bao nhiêu vạch?
A. 4
B. 3
C. 6
D. 10
Câu 4. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Khi vật đi qua vị trí có li độ x1 = 8cm thì vật có vận tốc
v1 = 12cm/s. Khi vật đi qua vị trí có li độ x2 = -6cm thì vật có vận tốc v2 = 16cm/s. Trong khoảng thời gian
T/3, quãng đường vật đi được có thể nằm trong giới hạn từ
A. 8,66cm đến 10cm
B. 5cm đến 8,66cm
C. 10cm đến 17,32cm
D. 10cm đến 20cm
Câu 5. Ba điểm A,B,C nằm trên mặt nước là ba đỉnh của một tam giác đều có cạch 16cm, trong đó A và B là
2 nguồn phát sóng có u = 2cos 20 t (cm), sóng truyền trên mặt nước có biên độ không thay đổi và có vận tốc
20cm/s, M là trung điểm của AB. Số điểm dao động cùng pha với điểm C trên MC là
A. 5
B. 4
C. 7
D. 6
Câu 6. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa li độ và gia tốc của vật dao động điều hòa có dạng
A. đường thẳng
B. đoạn thẳng
C. đường Hypebol
D. đường Elíp
1
Câu 7. Cho mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần L =
mH và tụ xoay có
108 2
điện dung biến thiên theo góc xoay C =  +30 (pF). Góc xoay  thay đổi từ 00 đến 1800. Máy thu sóng điện
từ có bước sóng 15m thì góc xoay  bằng
A. 36,50
B. 35,50
C. 82,50
D. 37,50
Câu 8. Mạch điện AB gồm R,L,C nối tiếp, u AB = U 2cost (V ) . Mạch điện chỉ có R thay đổi được và
1
2
. Hệ số công suất của mạch đang bằng
, nếu R tăng thì
LC
2
A. hệ số công suất của mạch giảm
B. tổng trở của mạch giảm
C. công suất của toàn mạch tăng
D. hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R tăng
Câu 9. Chiếu vào catốt của một tế bào quang điện lần lượt hai bức xạ đơn sắc có tần số là f1 và f2 = 1,5f1 thì
động năng ban đầu của êlectrôn quang điện hơn kém nhau 3 lần. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm
catốt là
3 c
3 c
4 c
c
A. 0 =
B. 0 =
C. 0 =
D. 0 =
4 f1
2 f1
3 f1
f1

2 ≠
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Câu 10. Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 2sin(20 t + ) (cm). Vật qua vị trí x = +1cm ở những
2
thời điểm
1 k
5 k
1
k
5 k
A. t =
B. t =
+ ( s ) và t =
+ ( s ) với k ∈ N
+ ( s ) và t =
+ ( s ) với k ∈ N
60 10
60 10
20 10
20 10
1 k
5 k
1
k
5 k
C. t =
D. t =
+ ( s ) và t =
+ ( s ) với k ∈ N
+ ( s ) và t =
+ ( s ) với k ∈ N
60 10
20 10
20 10
60 10
Câu 11. Cho mạch điện theo thứ tự gồm một tụ điện, một biến trở và hộp kín X mắc nối tiếp, tụ điện có điện
10−3
dung C =
F, hộp kín X gồm 2 trong 3 phần tử R0,L0,C0 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một
9



hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi. Khi R = 90 Ω thì u RC = 180 2cos(100 t − )(V );
2
u X = 60 2cos100 t (V ) . Xác định giá trị các phần tử của X?
A. R0 =60 Ω ; Z C = 30 Ω
B. R0 = Z C = 30 Ω
0

0

C. R0 =30 Ω ; Z L = 60 Ω
D. R0 = Z L = 30 Ω
0
0
Câu 12. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ
hai khe đến màn ảnh là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 1 =450nm và
2 =600nm. Trên màn quan sát, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân trung tâm và cách vân trung
tâm lần lượt là 7,2mm và 21,6mm. Trong khoảng MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là
A. 6
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 13. Đoạn mạch AB gồm đoạn AM có biến trở và một cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp, đoạn MB gồm
một tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch u AB = 100 2cost (V ) . Biết 2 LC 2 = 1 . Hiệu điện thế hiệu dụng
giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng
A. 120V
B. 80V
C. 200V
D. 100V
Câu 14. Phát biểu nào sau đây về ánh sáng đơn sắc là đúng?
A. Ánh sáng đơn sắc không bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số hoàn toàn xác định
C. Đối với mọi môi trường, ánh sáng đơn sắc luôn có cùng bước sóng
D. Đối với các ánh sáng đơn sắc, với cùng góc tới thì góc lệch của tia sáng đơn sắc khác nhau đối với cùng
một lăng kính đều có cùng một giá trị
Câu 15. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi cân bằng lò xo dãn 4cm. Bỏ qua mọi sức cản. Kích thích cho
vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ T thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ
là T/3. Biên độ dao động của vật bằng
A. 2 3 cm
B. 3 2 cm
C. 4cm
D. 8cm
Câu 16. Một con lắc đồng hồ có chu kỳ T =2s, vật nặng có khối lượng 3kg dao động tại nơi có g = 10m/s2.
Biên độ dao động là 40. Do chịu tác dụng của lực cản Fc = 1,047.10-3 N nên dao động của vật tắt dần. Dao
động tắt dần này có cùng chu kỳ như khi không có lực cản. Để duy trì dao động của con lắc, người ta dùng
một pin có suất điện động E = 3V, r = 0 để bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất của quá trình bổ
sung là 25%, pin có điện tích ban đầu Q0 = 103C. Hỏi đồng hồ chạy bao lâu phải thay pin?
A. 58,5 ngày
B. 85,5 ngày
C. 117 ngày
D. 171 ngày



Câu 17. Phương trình mô tả một sóng dừng có dạng y = 10 cos(0, 2 x) sin(20 t + ) ; x,y đo bằng cm, t đo
4
bằng s. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng đến 1 nút khác là
A. 10cm
B. 40cm
C. 20cm
D. 25cm
Câu 18. Rọi vào catốt dạng phẳng của một tế bào quang điện bức xạ đơn sắc có bước sóng 300nm, dòng
quang điện bị triệt tiêu khi UAK ≤ -0,32V. Anốt phẳng song song với catốt, cách catốt 1cm. Bán kính lớn nhất
của vùng trên mặt anốt mà các quang electron có thể đập vào khi chúng bay từ catốt khi UAK = 4V là
A. 0,4 3 cm
B. 0,4 2 cm
C. 0,2 2 cm
D. 0,2 3 cm
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Câu 19. Giao thoa ánh sáng với khe Iâng. Khi chiếu bức xạ 1 thì trên đoạn MN của màn ảnh đếm được
5
10 vân tối, với M và N đều là vân sáng. Khi chiếu bức xạ 2 = 1 thì
3
A. M vẫn là vị trí vân sáng và số vân tối trên đoạn MN là 5
B. M vẫn là vị trí vân sáng và số vân tối trên đoạn MN là 6
C. M là vị trí vân tối và số vân sáng trên đoạn MN là 6
D. M vẫn là vị trí vân sáng và số vân sáng trên đoạn MN là 6
Câu 20. Trong máy phát điện xoay chiều ba pha có suất điện động cực đại là E0. Khi suất điện động tức thời
ở cuộn 1 triệt tiêu thì suất điện động tức thời trong cuộn 2 và cuộn 3 tương ứng là
3E0
3E0
E
3E0
E
E
A. E0 ; − E0
B.
C. 0 ; − 0
D. 0 ; −
;−
2
2
2
2
2
2
Câu 21. Cho một cuộn cảm thuần L và hai tụ điện có điện dung C1 và C2 (với C1 > C2). Khi mạch dao động
gồm cuộn cảm với C1 và C2 mắc nối tiếp thì tần số dao động của mạch là 50MHz. Khi mạch dao động gồm
cuộn cảm với C1 và C2 mắc song song thì tần số dao động của mạch là 24MHz. Khi mạch dao động gồm
cuộn cảm với C1 thì tần số dao động của mạch là
A. 40MHz
B. 35MHz
C. 25MHz
D. 30MHz
Câu 22. Tốc độ truyền âm trong một môi trường sẽ
A. có giá trị cực đại khi truyền trong chân không
B. giảm khi khối lượng của môi trường tăng
C. có giá trị như nhau với mọi môi trường
D. tăng khi độ đàn hồi của môi trường càng lớn
Câu 23. Mạch dao động điện từ tự do LC có dòng điện cực đại trong mạch là I0, tại thời điểm điện tích trên
tụ có giá trị q thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị i, tần số góc  thỏa mãn biểu thức
I 2 + i2
I 2 − i2
I 2 + i2
I 2 − i2
A.  2 = 0
B.  2 = 0
C.  2 = 0 2
D.  2 = 0 2
q
q
q
q
Câu 24. Cho mạch điện R,L,C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u AB = U 2cos100 t (V ) . Khi
điện áp hiệu dụng U =100V thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp là



và công suất tỏa
3
nhiệt của đoạn mạch là 50W. Khi điện áp hiệu dụng U = 100 3 V, để cường độ dòng điện hiệu dụng không
đổi thì cần ghép nối tiếp với đoạn mạch trên điện trở R0 có giá trị bằng
A. 100 Ω
B. 200 Ω
C. 73,2 Ω
D. 50 Ω
Câu 25. Điện năng ở một trạm phát điện một pha được truyền đi xa với điện áp 10kV thì hiệu suất truyền tải
bằng 84%. Để hiệu suất truyền tải bằng 96% thì điện áp truyền tải là
A. 80kV
B. 5kV
C. 20kV
D. 40kV
Câu 26. Mạch dao động LC thực hiện dao động điện từ tự do với điện áp cực đại trên tụ là 12V. Tại thời
điểm điện tích trên tụ có giá trị q =6.10-9C thì cường độ dòng điện qua cuộn dây i = 3 3 mA. Biết cuộn dây
có độ tự cảm L = 4mH. Tần số góc của mạch dao động bằng
A. 25.105 rad/s
B. 5.104 rad/s
C. 5.105 rad/s
D. 25.104 rad/s
Câu 27. Một mạch điện gồm R nối tiếp tụ điện và nối tiếp cuộn cảm có độ tự cảm L. Duy trì hai đầu đoạn
mạch một điện áp xoay chiều u = 240 2cos100 t (V ) . Điện trở có thể thay đổi được. Cho R =80 Ω ;
I = 3 A; điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và cuộn dây bằng 80 3 V. Điện áp giữa hai đầu điện trở
và tụ điện vuông pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện và cuộn dây. Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị bằng
A. 0,37H
B. 0,58H
C. 0,47H
D. 0,68H
Câu 28. Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp 3 đại lượng sau đây không đổi theo thời gian?
A. Lực phục hồi, vận tốc, cơ năng dao động
B. Biên độ, tần số, gia tốc
C. Động năng, tần số, gia tốc
D. Biên độ, tần số, cơ năng dao động
Câu 29. Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở R, một tụ điện có điện dung C biến đổi được và một
cuộn dây thuần cảm có hệ số tụ cảm L mắc nối tiếp. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là
u AB = U 2cos100 t (V ) . Ban đầu mạch cộng hưởng và tiêu thụ công suất 100W. Khi độ lệch pha giữa uAB
và i là 600 thì công suất tiêu thụ trong mạch bằng
A. 200W
B. 25W
C. 70W
D. 50W
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Câu 30. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai
khe đến màn ảnh là 2m. Nguồn phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có tần số lần lượt là f1 = 5.1014Hz và
f2 = 4.1014Hz. Bề rộng trường giao thoa là 3cm. Số vân đơn sắc quan sát được trên màn là
A. 41
B. 21
C. 36
D. 25
Câu 31. Trong thí nghiệm giao thoa khe Iâng, nguồn sáng S phát ra ba ánh sáng đơn sắc, màu tím
1 = 0, 42  m , màu lục 2 = 0,56  m , màu đỏ 3 = 0, 70  m . Giữa hai vân liên tiếp có màu giống vân trung
tâm có 6 vân màu đỏ. Số vân màu lục và màu tím giữa hai vân liên tiếp nói trên là
A. 9 vân màu lục, 12 vân màu tím
B. 8 vân màu lục, 12 vân màu tím
C. 9 vân màu lục, 13 vân màu tím
D. 8 vân màu lục, 13 vân màu tím
Câu 32. Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2,5  H và
một tụ điện có điện dung C = 490pF. Để máy thu được sóng điện từ có bước sóng  = 50m thì phải ghép
thêm tụ C0 có điện dung
A. 661,27pF nối tiếp với tụ C
B. 661,27pF song song với tụ C
C. 11,52pF nối tiếp với tụ C
D. 11,52pF song song với tụ C
Câu 33. Một sợi dây chiều dài l căng thẳng, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với k bụng sóng.
Tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian giữa 3 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là
v
l
l
2l
A.
B.
C.
D.
2kl
kv
2kv
kv
Câu 34. Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song, cùng chiều. Phương trình dao động của
hai vật lần lượt là x1 = A cos(3 t + 1 ) (cm) và x2 = A cos(4 t +  2 ) (cm). Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều
có li độ bằng A/2 nhưng vật thứ nhất đi theo chiều dương của trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều âm của
trục tọa độ. Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là
A. 4s
B. 2s
C. 1s
D. 3s
Câu 35. Chọn phát biểu sai. Biểu thức tính năng lượng con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ S0 là
mg 2 S02
A. E =
(l là chiều dài dây treo)
B. E = mgh0 (h0 là độ cao cực đại so với vị trí cân bằng)
2l 2
mgS02
1
C. E = m 2 S02
D. E =
(l là chiều dài dây treo)
2l
2
Câu 36. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần



lượt là x1 = A1 cos(3 t − ) (cm) và x2 = A2 cos(3 t −  ) (cm). Dao động tổng hợp của vật có phương trình
6
x = 6 cos(3 t +  ) (cm). Biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị bằng
A. 6 3 cm
B. 3 3 cm
C. 9cm
D. 5cm
Câu 37. Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có 2 nguồn kết hợp dao động với phương trình
u1 = u2 = acos 40 t (cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt
nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có
5 điểm dao động với biên độ cực đại là
A. 3,27cm
B. 8,91cm
C. 9,72cm
D. 6,54cm
Câu 38. Một sợi dây dài 120cm, đầu B cố định. Đầu A gắn với một nhánh của âm thoa, âm thoa dao động
tạo ra một sóng có tần số 40Hz và biên độ 3cm. Biết vận tốc truyền sóng v =32m/s. Số điểm trên dây dao
động với biên độ bằng 4cm là
A. 8
B. 10
C. 6
D. 0
Câu 39. Đặt điện áp xoay chiều u AB = 120 2cos100 t (V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần
1
cảm L = H và tụ C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và tụ điện lần lượt là 160V và 56V. Điện trở



thuần của cuộn dây bằng
A. 75 Ω
B. 128 Ω
C. 24 Ω
D. 332 Ω
Câu 40. Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm
phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 86dB, tại
B là 26dB. Mức cường độ âm tại trung điểm I của AB bằng
A. 30dB
B. 32dB
C. 56dB
D. 40dB
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II. PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần ( Phần I hoặc Phần II )
Phần I. Theo chương trình chuẩn ( 10 câu, từ câu 41A đến câu 50A )
Câu 41A. Đầu O của một sợi dây nằm ngang dao động điều hòa theo phương vuông góc với dây, với biên độ
3cm và tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng là 1m/s. Chọn gốc thời gian là lúc O bắt đầu dao động và chuyển
động qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 2,5m tại thời điểm
2,125s là
A. uM = 3cm
B. uM = 1,5cm
C. uM = 0cm
D. uM = -1,5cm
Câu 42A. Dao động tổng hợp của 2 trong 3 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: thứ nhất và thứ



hai, thứ hai và thứ ba, thứ ba và thứ nhất có phương trình lần lượt là x12 = 2 cos(2 t + )cm,
3
5
x23 = 2 3 cos(2 t + )cm, x31 = 2 cos(2 t +  )cm . Biên độ dao động thành phần thứ hai (A2) là
6
A. 2 3 cm
B. 1cm
C. 3 cm
D. 3cm



Câu 43A. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4 cos(4 t + )cm . Tính thời gian từ lúc vật bắt
6
đầu dao động đến khi vật đi qua li độ bằng 2cm lần thứ 2013.
A. 305,042s
B. 503,042s
C. 1006,050s
D. 2013,050s
Câu 44A. Máy phát điện xoay chiều có điện trở không đáng kể. Mạch ngoài là cuộn cảm thuần nối tiếp với
ampe kế nhiệt có điện trở nhỏ. Khi rôto quay với tốc độ góc 25rad/s thì ampe kế chỉ 0,1A. Khi tăng tốc độ
quay của rôto lên gấp đôi thì ampe kế chỉ
A. 0,2A
B. 0,4A
C. 0,05A
D. 0,1A
Câu 45A. Tụ điện trong mạch chọn sóng của một máy thu thanh có điện dung biến đổi từ 10pF đến 360pF.
Bước sóng nhỏ nhất của sóng điện từ mà máy này thu được là 10m. Bước sóng lớn nhất của sóng điện từ mà
máy này thu được là
A. 50m
B. 40m
C. 60m
D. 30m
Câu 46A. Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0, 2823 m vào catôt của tế bào quang điện có công thoát êlectrôn
là 2,4eV. Đặt vào giữa anôt và catôt của tế bào quang điện hiệu điện thế uAK = 4 cos(t +  ) (V). Tỉ số thời
gian có dòng quang điện và thời gian dòng quang điện bị triệt tiêu trong một chu kỳ là
A. 2
B. 2/3
C. 1/2
D. 3/2
Câu 47A. Một con lắc đơn có chiều dài 50cm, quả cầu có khối lượng 0,01kg mang điện tích q = +5.10 -6C
được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà véctơ cường độ điện trường
có độ lớn E = 104 V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10m/s2,  = 3,14 . Chu kỳ dao động của
con lắc là
A. 0,58s
B. 1,15s
C. 1,99s
D. 1,40s
Câu 48A. Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tử ngoại, tia X là sai?
A. Chúng đều là các bức xạ điện từ không nhìn thấy được
B. Chúng có bản chất khác nhau
C. Chúng thể hiện tính chất sóng khác nhau
D. Chúng thể hiện tính chất hạt khác nhau
Câu 49A. Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng. Nếu d = kv/f với f là tần số sóng, v
là tốc độ truyền sóng và k ∈ N * thì hai điểm đó
A. dao động cùng pha
B. dao động ngược pha
C. dao động vuông pha
D. dao động với độ lệch pha phụ thuộc vào k
Câu 50A. Đặt điện áp u = U 0 cost vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Trong đó U0,  , R và C là
không đổi còn L thay đổi. Thay đổi L thì thấy 2 giá trị L = L1 và L = L2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm
thuần L có giá trị như nhau. Giữa L1 và L2 có hệ thức
2
2
1
1

C
A.
B.  ( L1 + L2 ) =
+
=
1
C
 L1  L2 R 2 +
(C ) 2
2
1
C.  ( L1 + L2 ) = R +
D.  2 L1 L2 = 2 2
C
C
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Phần II. Theo chương trình nâng cao ( 10 câu, từ câu 41B đến câu 50B )
Câu 41B. Một con lắc đơn có chiều dài 50cm, quả cầu có khối lượng 0,01kg mang điện tích q = +5.10-6C
được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà véctơ cường độ điện trường
có độ lớn E = 104 V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10m/s2,  = 3,14 . Chu kỳ dao động của
con lắc là
A. 1,15s
B. 1,40s
C. 1,99s
D. 0,58s



Câu 42B. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4 cos(4 t + )cm . Tính thời gian từ lúc vật bắt
6
đầu dao động đến khi vật đi qua li độ bằng 2cm lần thứ 2013.
A. 305,042s
B. 503,042s
C. 2013,050s
D. 1006,050s
Câu 43B. Một nguồn âm phát ra âm có tần số 800Hz, tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s. Một
người đang đi ra xa nguồn âm với tốc độ 18km/h sẽ nghe được âm có tần số
A. 787,88Hz
B. 756,36Hz
C. 834,64Hz
D. 812,12Hz
Câu 44B. Đầu O của một sợi dây nằm ngang dao động điều hòa theo phương vuông góc với dây, với biên độ
3cm và tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng là 1m/s. Chọn gốc thời gian là lúc O bắt đầu dao động và chuyển
động qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 2,5m tại thời điểm
2,125s là
A. uM = -1,5cm
B. uM = 0cm
C. uM = 1,5cm
D. uM = 3cm
Câu 45B. Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mômen quán tính đối với trục quay là I = 10-2kg.m2. Ban đầu
ròng rọc đang đứng yên, tác dụng vào ròng rọc một lực không đổi F =2N tiếp tuyến với vành ngoài của nó.
Sau khi vật chịu tác dụng lực được 3s thì tốc độ của nó là
A. 30rad/s
B. 60rad/s
C. 20rad/s
D. 40rad/s
Câu 46B. Đặt điện áp u = U 0 cost vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Trong đó U0,  , R và C là
không đổi còn L thay đổi. Thay đổi L thì thấy 2 giá trị L = L1 và L = L2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm
thuần L có giá trị như nhau. Giữa L1 và L2 có hệ thức
2
2
A.  ( L1 + L2 ) = R +
B.  ( L1 + L2 ) =
C
C
2
1
1
1
C
C.
D.  2 L1 L2 = 2 2
+
=
1
C
 L1  L2 R 2 +
(C ) 2
Câu 47B. Bánh đà có mômen quán tính đối với trục quay là I = 1kg.m2, mômem động lượng của bánh đà
biến thiên từ 10 kgm2/s đến 40 kgm2/s trong thời gian 30s. Công suất trung bình đã cung cấp cho bánh đà là
A. 75W
B. 60W
C. 25W
D. 50W
Câu 48B. Một đĩa tròn đặc, đồng chất, tiết diện đều, bán kính R = 20cm, khối lượng m =500g quay nhanh
dần đều từ trang thái nghỉ quanh trục cố định đi qua tâm và vuông góc với đĩa. Biết mômen lực tác dụng vào
đĩa là M = 0,5N.m. Sau bao lâu đĩa có động năng Wđ =2J?
A. 8s
B. 0,2s
C. 0,4s
D. 4s
Câu 49B. Bánh đà của một động cơ đang quay đều thì chịu tác dụng của một lực cản không đổi. Xét một
điểm M trên vành bánh xe, nhận định nào sau đây là đúng?
A. Tốc độ quay của M giảm tỉ lệ với bình phương của thời gian
B. M di chuyển được quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian như nhau

C. Góc hợp bởi véctơ gia tốc a và bán kính quỹ đạo tại vị trí đang xét của M có độ lớn không đổi

D. Góc hợp bởi véctơ gia tốc a và bán kính quỹ đạo tại vị trí đang xét của M có độ lớn thay đổi
Câu 50B. Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0, 2823 m vào catôt của tế bào quang điện có công thoát êlectrôn
là 2,4eV. Đặt vào giữa anôt và catôt của tế bào quang điện hiệu điện thế uAK = 4 cos(t +  ) (V). Tỉ số thời
gian có dòng quang điện và thời gian dòng quang điện bị triệt tiêu trong một chu kỳ là
A. 1/2
B. 2
C. 2/3
D. 3/2

................................Hết...................................
( Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm )
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