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ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG 
ĐỀ 1 

Câu 1. Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân 
không? 
A. có phương là đường thẳng nối hai điện tích   
B. có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích 
C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích  
D. là lực hút khi hai điện tích trái dấu 
Câu 2. Hai điện tích bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 4cm thì lực hút giữa chúng là 10-5N. Để lực hút giữa 
chúng là 2,5.10-6 N thì chúng phải đặt cách nhau 
A. 1cm B. 8cm C. 16cm D. 2cm 
Câu 3. Hai điện tích điểm q1 = 10-9C và q2 = -2.10-9C hút nhau bằng lực có độ lớn 10-5N khi đặt trong không 
khí. Khoảng cách giữa chúng là 

A. 3cm B. 4cm C. 23 cm D. 24 cm 
Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Trong vật dẫn có rất nhiều điện tích tự do 
B. Trong những vật điện môi có chứa rất ít điện tích tự do 
C. Xét về toàn bộ, một vật trung hòa về điện sau đó được nhiễm điện do hưởng ứng thì vẫn là một vật trung 
hòa về điện 
D. Xét về toàn bộ, một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hòa về điện 
Câu 5. Hai điện tích điểm q1, q2 được giữ cố định tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng a trong một điện 
môi. Điện tích q3 đặt tại điểm C trên đoạn AB cách A một khoảng a/3. Để điện tích q3 đứng yên ta phải có 
A. q2 = 2q1.  B. q2 = -2q1.  C. q2 = 4q3.  D. q2 = 4q1. 
Câu 6. Hai điện tích điểm q1= - 9q2 đặt cách nhau một khoảng d trong không khí. Gọi M là vị trí tại đó, lực 
tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 bằng 0. Điểm M cách q1 một khoảng 

A. d
2

1
 B. d

2

3
 C. d

4

1
 D. 2d 

Câu 7. Có ba quả cầu kim loại kích thước giống nhau. Quả A mang điện tích 27µC, quả cầu B mang điện 
tích -3µC, quả cầu C không mang điện tích. Cho quả cầu A và B chạm vào nhau rồi lại tách chúng ra. Sau đó 
cho hai quả cầu B và C chạm vào nhau. Điện tích trên mỗi quả cầu là 
A. qA = 6µC,qB = qC = 12µC  B. qA = 12µC,qB = qC = 6µC  
C. qA = qB = 6µC, qC = 12µC D. qA = qB = 12µC ,qC = 6µC 
Câu 8. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có cùng khối lượng 2,5g, điện tích 5.10-7C được treo tại cùng một điểm 
bằng hai dây mảnh. Do lực đẩy tĩnh điện hai quả cầu tách ra xa nhau một đoạn 60cm, lấy g=10m/s2. Góc lệch 
của dây so với phương thẳng là 
A. 140 B. 300 C. 450  D. 600 

Câu 9. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một đoạn 4cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa 
chúng là F = 10-5N. Độ lớn mỗi điện tích là 
A. Cq 910.3,1 −=  B. Cq 910.2 −=  C. Cq 910.5,2 −=  D. Cq 810.2 −=  

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức trong điện trường  
B. Tất cả các đường sức đều xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm 
C. Cũng có khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng 
D. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau. 
Câu 11. Véctơ cường độ điện trường E

r
 tại một điểm trong điện trường luôn 

A. cùng hướng với lực F
r

 tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó. 
B. ngược hướng với lực F

r
tác  dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó. 

C. cùng phương hướng với lực F
r

 tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó. 

D. vuông góc với lực F  tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó. 
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Câu 12. Một điện tích điểm q đặt trong một môi trường đồng tính, vô hạn có hằng số điện môi bằng 2,5. Tại 
điểm M cách q một đoạn 0,4m vectơ cường độ điện trường có độ lớn bằng 9.105V/m và hướng về phía điện 
tích q. Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về dấu và độ lớn của điện tích q? 
A. q= - 4µC B. q= 4µC C. q= 0,4µC D. q= - 0,4µC 
Câu 13. Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-16C, đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8cm 
trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn bằng 
A. 1,2178.10-3 V/m B. 0,6089.10-3 V/m C. 0,3515.10-3 V/m D. 0,7031.10-3 V/m  
Câu 14. Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-9 C, đặt tại hai điểm cách nhau 10 cm trong chân không. Độ lớn cường 
độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích bằng 
A. 18000 V/m B. 36000 V/m C. 1,800 V/m D. 0 V/m 
Câu 15. Tại hai điểm A, B trong không khí lần lượt đặt hai điện tích điểm qA= qB = 3.10-7C, AB=12cm. M là 
một điểm nằm trên đường trung trực của AB, cách đoạn AB 8cm. Cường độ điện trường tổng hợp do qA và 
qB gây ra có độ lớn  
A. bằng 1,35.105V/m và  hướng vuông góc với AB   
B. bằng 1,35.105V/m và  hướng song song  với AB  

C. bằng 1,35 3 .105V/m và  hướng vuông góc với AB    

D. bằng 1,35 3 .105V/m và  hướng song song với AB 
Câu 16. Tại ba đỉnh của tam giác vuông cân ABC, AB = AC = a, đặt ba điện tích dương qA= qB = q; qC = 2q 
trong chân không. Cường độ điện trường E

r
 tại H là chân đường cao hạ từ đỉnh góc vuông A xuống cạnh 

huyền BC có biểu thức 

A. 
2

9.10.218

a

q
 B. 

2

9.10.18

a

q
 C. 

2

9.10.9

a

q
 D. 

2

9.10.27

a

q
 

Câu 17. Hai điện tích điểm q1=2.10-6 C và q2= - 8.10-6C lần lượt đặt tại A và B với AB= 10cm. Gọi 1E
r

 và 

2E
r

 lần lượt là vec tơ cường độ điện trường do q1, q2 sinh ra tại điểm M trên đường thẳng AB. Biết 12 4EE
rr

= . 
Khẳng định nào sau đây về vị trí của điểm M là đúng? 
A. M nằm trong đoạn thẳng AB với AM = 2,5cm.              
B. M nằm trong đoạn thẳng AB với AM= 5cm.                
C. M nằm ngoài đoạn thẳng AB với AM = 2,5cm.             
D. M nằm ngoài đoạn thẳng AB với AM= 5cm.   
Câu 18. Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Gọi 

AE
r

, 
BE

r
 là cường độ điện trường do Q gây ra tại A 

và B; r là khoảng cách từ A đến Q. Để 
AE

r
 cùng phương , ngược chiều 

BE
r

 và EA = EB thì khoảng cách giữa 
A và B là 

A. r B. r 2   C. 2r D. 3r 
Câu 19. Hai điện tích q1=3q và q2=27q đặt cố định tại 2 điểm A, B trong không khí với AB=a. Tại điểm M 
có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0. Điểm M  
A. nằm trên đoạn thẳng AB với MA=a/4 B. nằm trên đoạn thẳng AB với MA= a/2 
C. nằm ngoài đoạn thẳng AB với MA=a/4 D. nằm ngoài đoạn thẳng AB với MA= a/2 
Câu 20. Một quả cầu khối lượng m=1g có điện tích q>0 treo bởi sợi dây mảnh ở trong điện trường có cường 
độ E=1000 V/m có phương ngang thì dây treo quả cầu lệch góc α=300 so với phương thẳng đứng, lấy 
g=10m/s2. Lực căng dây treo quả cầu ở trong điện trường bằng 

A. NT 210.3 −= .  B. NT 210.2 −= .  C. NT 210
3

2 −⋅=   D. NT
210.

2

3 −=  

Câu 21. Điện tích điểm q = -3 µC đặt tại điểm có cường độ điện trường E = 12 000V/m, có phương thẳng 
đứng chiều từ trên xuống dưới. Xác định phương chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q: 

A. F có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, F = 0,36N 

B. F có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, F = 0,48N 

C. F có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,36N 



VẬT LÝ 11                                                                                                                    ĐỀ THAM KHẢO 

Tổ Vật lý THPT Phan Châu Trinh                                                                                                   Trang 3 

D. F có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,036N 
Câu 22. Điện tích điểm q đặt tại O trong không khí, Ox là một đường sức điện. Lấy hai điểm A, B trên Ox, 
đặt M là trung điểm của AB. Giữa EA, EB ,EM có mối liên hệ: 

A. EM = (EA + EB)/2    B. ( )BAM EEE +=
2

1
     

C. 
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Câu 23. Điện tích q đặt vào trong điện trường, dưới tác dụng của lực điện trường điện tích sẽ 
A. di chuyển cùng chiều E

r
 nếu q < 0. B. di chuyển ngược chiều E

r
 nếu q > 0. 

C. di chuyển cùng chiều E
r

 nếu q > 0 D. chuyển động theo chiều bất kỳ. 
Câu 24. Hai điện tích thử q1, q2 (q1 =4q2) theo thứ tự đặt vào 2 điểm A và B trong điện trường. Lực tác dụng 
lên q1là F1, lực tác dụng lên q2 là F2(với F1 = 3F2). Cường độ điện trường tại A và B là E1 và E2 với 

A. E2 = 0,75E1 B. E2 = 2E1 C. E2 = 0,5E1 D. E2 = 
3

4
E1 

Câu 25. Hai điện tích thử q1, q2 (q1 =4q2) theo thứ tự đặt vào 2 điểm A và B trong điện trường. Lực tác dụng 
lên q1là F1, lực tác dụng lên q2 là F2(với F1 = 3F2). Cường độ điện trường tại A và B là E1 và E2 với 

A. E2 = 0,75E1 B. E2 = 2E1 C. E2 = 0,5E1 D. E2 = 
3

4
E1 

Câu 26. Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện 
thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây không đúng?  
A. UMN = VM – VN. B. UMN = E.d C. AMN = q.UMN D. E = UMN.d 
Câu 27.Một điện tích điểm q di chuyển từ điểm M đến N trong điện trường 
đều như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng? 
A. Lực điện trường thực hiện công dương. 
B. Lực điện trường thực hiện công âm. 
C. Lực điện trường không thực hiện công. 
D. Không xác định được công của lực điện trường. 
Câu 28. Dưới tác dụng của lực điện trường, một điện tích q > 0 di chuyển được một đoạn đường s trong điện 
trường đều theo phương hợp với E

r
 góc α. Trong trường hợp nào sau đây, công của điện trường lớn nhất? 

A. α = 00 B. α = 450 C. α = 600 D. 900 
Câu 29. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 5µC song song với các đường sức trong một 
điện trường đều với quãng đường 10 cm là 2J. Độ lớn cường độ điện trường đó là 
A. 4.106  V/m. B. 4.104 V/m. C. 0,04 V/m. D. 4V/m. 
Câu 30. Cho điện tích q = + 10-8 C dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều  thì công của 
lực điện trường là 90 mJ. Nếu một điện điện tích q’ = + 4.10-9 C dịch chuyển giữa hai điểm đó thì công của 
lực điện trường khi đó là 
A. 225 mJ. B. 20 mJ. C. 36 mJ. D. 120 mJ. 
Câu 31. Cho ba bản kim loại phẳng A, B, C đặt song song như hình vẽ: d1 = 5cm, d2 = 8cm. 
Các bản được tích điện và điện trường giữa các bản là đều, có chiều như hình vẽ, với độ lớn: 
E1 = 4.104 V/m, E2 = 5.104 V/m. Chọn gốc điện thế tại bản A (VA = 0). Điện thế VB, Vc của 
hai bản B, C bằng 
A. -2.103V; 2.103V  B. 2.103V; -2.103V    
C. 1,5.103V; -2.103V  D. -1,5.103V; 2.103V 
Câu 32. Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2cm, tích điện trái dấu. Để một điện tích q=5.10-10C di 
chuyển từ tấm này sang tấm kia cần tốn một công A=2.10-9J. Coi điện trường trong khoảng không gian giữa 
hai tấm là đều. Cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại bằng 
A. 20V/m B. 200V/m C. 300V/m D. 400V/m 
Câu 33. Cho hai bản kim loại phẳng song song tích điện bằng nhau nhưng trái dấu. Một electrôn bay vào 
điện trường giữa hai bản kim loại nói trên với vận tốc ban đầu 0v

r
. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Khẳng định 

nào sau đây không đúng? 

M 

N 

E
r

 

A B C 

d2 d1 

2E
r

 1E
r

 



VẬT LÝ 11                                                                                                                    ĐỀ THAM KHẢO 

Tổ Vật lý THPT Phan Châu Trinh                                                                                                   Trang 4 

A. Nếu 0v
r

 song song với các đường sức thì quỹ đạo chuyển động của electrôn là đường thẳng song song với 

các đường sức điện 
B. Nếu 0v

r
 song song, cùng chiều với các đường sức điện thì electrôn chuyển động thẳng, nhanh dần đều 

C. Nếu 0v
r

 vuông góc với đường sức điện thì quỹ đạo chuyển động của electrôn là một phần của đường 

parabol 
D. Nếu 0v

r
= 0, electrôn sẽ chuyển động theo đường thẳng, ngược chiều các đường sức điện  

Câu 34. Một tụ điện điện dung 5µF được tích điện đến điện tích bằng 86µC. Tính hiệu điện thế trên hai bản 
tụ:        
A. 17,2V    B. 27,2V    C.37,2V    D. 47,2V 
Câu 35. Một tụ điện có điện dung 48nF được tích điện đến hiệu điện thế 450V thì có bao nhiêu electrôn đã di 
chuyển đến bản tích điện âm của tụ? 
A. 6,75.1013electrôn B. 3,375.1013electrôn C. 1,35.1014electrôn D. 2,7.1014electrôn 
Câu 36. Một tụ điện có điện dung 500pF mắc vào hai cực của một máy phát điện có hiệu điện thế 220V. 
Tính điện tích của tụ điện: 
A. 0,31µC   B. 0,21µC   C.0,11µC    D.0,01µC   
Câu 37. Một tụ điện phẳng có điện môi là không khí có điện dung là 2µF, khoảng cách giữa hai bản tụ là 
1mm. Tụ chịu được điện trường giới hạn đối với không khí là 3.106V/m. Hiệu điện thế và điện tích cực đại 
của tụ là: 
A. 1500V; 3mC    B. 3000V; 6mC    C. 6000V; 9mC  D. 4500V; 9mC 
Câu 38. Một tụ điện điện dung 24nF tích điện đến hiệu điện thế 450V thì có bao nhiêu electron mới di 
chuyển đến bản âm của tụ điện: 
A. 575.1011 electron    B. 675.1011 electron    C. 775.1011 electron   D. 875.1011 electron    
Câu 39. Đơn vị của điện dung của tụ điện là 
A. V/m (vôn/mét) B.C.V (Culong. Vôn)  C. V (vôn) D. F (fara) 
Câu 40. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với nhau. Mỗi vật đó gọi là một bản tụ. 
B. Tụ điện phẳng là tụ điện có hai bản tụ là hai tấm kim loại có kích thước lớn đặt đối diện với nhau. 
C. Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện và được đo bằng thương 
số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế giữa hai bản tụ. 
D. Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai bản tụ điện mà lớp điện môi của tụ điện đã bị 
đánh thủng. 
 
Đáp án ĐỀ 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C B C D D B B A A B C D A D D A A A A C 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D D C D D D C A A C A B B A C C B B D D 
 

ĐỀ 2 
  
Câu 1: Điện tích : 
A. là một đại lượng liên tục, có thể chia nhỏ một cách vô hạn 
B. là một đại lượng liên tục, nhưng không thể chia nhỏ thành các lượng nhỏ hơn ±  1,6.10-19C 
C. được hợp thành từ các lượng nhỏ riêng lẻ, mỗi lượng bằng ±  1,6.10-19C 
D. được hợp thành từ các lượng nhỏ riêng lẻ, mỗi lượng bằng ±  1C 
Câu 2: Có 4 vật nhiễm điện A, B, C, D. Biết A nhiễm điện dương, Aq  > Bq , C nhiễm điện âm. Cho vật A 

tiếp xúc vật B, vật C tiếp xúc với vật D. Sau khi tiếp xúc, tách các vật ra và cho vật A lại gần vật C thì thấy 
chúng đẩy nhau. Chọn kết luận ĐÚNG: 
A. Vật B nhiễm điện dương 
B. Vật D nhiễm điện âm 
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C. Vật D nhiễm điện dương và Dq  > Cq  

D. Vật D nhiễm điện dương và Dq  < Cq  

Câu 3: Các electron trong nguyên tử  
A. luôn liên kết chặt chẻ và cố định với hạt nhân 
B. luôn luôn cách hạt nhân một khoảng cách nào đó 
C. có khối lượng lớn hơn hạt nhân 
D. có thể tích điện âm hoặc điện dương 
Câu 4: Một vật mang điện tích dương khi: 
A. nó có quá nhiều electron  
B. nó bị thiếu hụt các electron  
C. hạt nhân của các nguyên tử tích điện dương 
D. các electron của các nguyên tử của vật tích điện dương 
Câu 5: Mười triệu electron tập trung trong một quả cầu bằng bạc. Các electron này: 
A. được phân bố đều trên diện tích mặt cầu 
B. được phân phối đều trong toàn thể tích quả cầu  
C. tập trung tại tâm quả cầu  
D. tập trung tại đáy quả cầu  
Câu 6: Nếu 105 electron đã rời khỏi quả cầu bằng chất dẻo, thì điện tích của quả cầu hiện tại bằng: 
A. 1,6.10-14C           B. 1,6.10-24C            C. -1,6.10-14C    D. -1,6.10-24C                      
Câu 7: Hai điện tích bằng nhau +q nằm cách nhau một khoảng 2cm. Nếu một trong hai điện tích được thay 
thế bằng –q thì so với trường hợp đầu, độ lớn của lực tương tác trong trường hợp sau sẽ: 
A. bằng 0                        B. nhỏ hơn                       C. bằng nhau        D. lớn hơn 
Câu 8: Hai điện tích tương tác nhau bằng một lực 10-6N khi chúng cách nhau 10cm. Nếu khoảng cách giữa 
chúng chỉ bằng 2cm, lực tương tác sẽ là: 
A. 4.10-8N                       B. 5.10-6N                      C. 8.10-6N         D. 2,5.10-5N 
Câu 9: Hai điện tích trái dấu lúc đầu cách nhau 2cm, sau đó cách nhau 6cm. So với trường hợp đầu, trường 
hợp sau lực nhỏ hơn: 

A. 3  lần                       B. 3 lần                          C. 9 lần             D. 27 lần 
Câu 10: Lực tác dụng giữa hai điện tích -3.10-9C nằm cách nhau 50mm là: 
A. 1,8.10-16N                   B. 3,6.10-15N       C. 1,6.10-6N            D. 3,2.10-5N 
Câu 11: Hai điện tích bằng nhau lúc đầu hút nhau bởi lực 10-5N. Khi chúng rời xa nhau thêm 4mm, lực 
tương tác giữa chúng bằng 2,5.10-6N. Khoảng cách ban đầu giữa hai điện tích là: 
A. 1mm                             B. 2mm                C. 4mm          D. 8mm 
Câu 12: Cường độ điện trường được tạo ra bởi một điện tích điểm cách nó 20mm là 105V/m. Tại vị trí cách 
điện tích 10mm, cường độ của điện trường này bằng: 
A. 2,5.104 V/m                B. 5.104 V/m         C. 2.105 V/m          D. 4.105 V/m 
Câu 13: Đường kính trung bình của nguyên tử hydro là 10-8cm. Giả sử electron quay quanh hạt nhân hydro 
theo quỹ đạo tròn. Lực hút giữa electron và hạt nhân bằng: 
A. ≈  9,2.10-8N               B. ≈  9,8.10-8N     C. ≈  0,2.10-8N           D. ≈  10,5.10-8N 
Câu 14: Đường kính trung bình của nguyên tử hydro là 10-8cm. Giả sử electron quay quanh hạt nhân hydro 
theo quỹ đạo tròn. Vận tốc chuyển động của electron bằng: 
A. ≈ 3,24.106 m/s           B. ≈ 2,8.106 m/s         C. ≈ 2,53.106 m/s         D. ≈ 2,24.106 m/s 
Câu 15: So với lực điện giữa 2 prôtôn, lực hấp dẫn giữa chúng là lực: 
A. yếu hơn  
B. bằng nhau  
C. mạnh hơn   
D. có thể mạnh hơn hay yếu hơn tùy thuộc vào khoảng cách nhỏ hay lớn giữa 2 prôtôn  
Câu 16: Hai quả cầu giống nhau có các điện lượng  q1 = 4.10-11C và q2 = 10-11C nằm trong không khí cách 
nhau một khoảng lớn hơn bán kính của chúng rất nhiều. Nếu lực hấp dẫn giữa chúng cân bằng với lực 
Coulomb thì khối lượng mỗi quả cầu là: 
A. ≈  0,23 kg            B. ≈  0,46 kg      C. ≈  2,3 kg             D. ≈  4,6 kg 
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Câu 17: Hai điện tích điểm q1 = 10-6C và q2 = -2.10-6C đặt tại A, B cách nhau 20cm trong không khí. Lực F 
tác dụng lên điện tích q = 5.10-8C nằm tại trung điểm của AB là: 
A. 0,105N                      B. 0,135N      C. 0,270N  D. 0,315N 
Câu 18: Quả cầu khối lượng 2g có điện lượng q1 = .10-8C được treo đầu một sợi chỉ cách điện. Bên dưới quả 
cầu tại khoảng cách 5cm người ta đặt một điện tích điểm q2 = 1,2.10-7C. Lực căng của sợi chỉ bằng: 
A. 9.10-3N             B. 11.10-3N    C. 15.10-3N    D. 21.10-3N 
Câu 19: Quả cầu khối lượng 1g được treo đầu một sợi chỉ cách điện Một điện tích điểm q2 trái dấu tiến đến 
quả cầu theo phương ngang và khi cách quả cầu 4cm thì làm quả cầu lệch khỏi phương thẳng đứng góc α  = 
400. Biết điện tích quả cầu là q1 = 9,8.10-6C. Tính q2? 
A. 1,8.10-8C         B. 2,1.10-8C           C. 2,4.10-8C           D. 2,8.10-8C 
Câu 20: Treo quả cầu khối lượng 2g bằng một sợi chỉ cách điện trong một điện trường đều tạo bởi 2 bản kim 
loại tích điện trái dấu đặt song. Quả cầu có điện tích q = 10-6C. Nếu sợi chỉ lệch khỏi phương thẳng đứng góc 
α  = 300 thì cường độ điện trường giữa 2 bản bằng: 
A. ≈  14300 V/m          B. ≈  12800 V/m        C. ≈  9500 V/m         D. ≈  11300 V/m 
Câu 21: Nếu cường độ điện trường tại sát mặt đất bằng 130 V/m thì tổng điện lượng của Trái đất bằng: 
A. ≈  6.105 C             B. ≈  5.105 C            C. ≈  4.105 C               D. ≈  7.105 C  
Câu 22: Một quả cầu khối lượng m = 1g có điện tích q = 10-6C sẽ rơi với gia tốc bao nhiêu, nếu cường độ 
điện trường của Trái Đất E = 130 V/m và hướng thẳng đứng xuống mặt đất? 
A. ≈ 15,93 m/s2         B. ≈ 9,93 m/s2    C. ≈ 12,22 m/s2       D. ≈ 9,8 m/s2 
Câu 23: Một quả cầu bằng nhôm khối lượng m = 9g có điện tích q = 10-7C được thả trong dầu. Để quả cầu 
có thể lơ lửng trong dầu thì cường độ điện trường có chiều và độ lớn là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của 
nhôm và dầu lần lượt là 1ρ = 2,7.103 kg/m3 , 2ρ = 0,9.103 kg/m3  

A. hướng lên ; ≈  6,25.105 V/m            B. hướng xuống ; ≈  6,25.105 V/m 
C. hướng lên ; ≈  5,88.105 V/m             D. hướng xuống ; ≈  5,88.105 V/m 
Câu 24: Một electron bay ra với vận tốc v1 = 3.107 m/s từ một điểm của điện trường  có điện thế V1 = 6.103 
(V) và chạy dọc theo đường sức một đoạn rồi dừng lại. Điện thế V2 tại điểm đó có giá trị: 
A.3440V                 B. 3260V         C. 3004V         D. 2820V  
Câu 25: Để vận tốc electron trong ống phóng điện đạt giá trị 0,1c ( c là vận tốc ánh sáng ) thì hiệu điện thế 
trên 2 điện cực của ống phải bằng bao nhiêu ? 
A. 2250V              B. 2482V          C. 2375V  D. 2560V 
Câu 26: Trong quá trình nhiễm điện do cọ xát thì các electron : 
A. di chuyển từ vật này sang vật kia B. có thể mất đi 
C. được tạo thành trong các vật D. thay đổi độ lớn của điện tích  
Câu 27: Hai quả cầu giống nhau, ban đầu mang điện tích q1 và q2. sau khi cho chúng tiếp xúc rồi tách ra, 
điện tích mỗi quả cầu là: 
A. '

1q  = '
2q  = q1 + q2          B. '

1q  = '
2q  = q1 - q2  

C. '
1q  = '

2q  = 1 2

1 2

q q

q q+
                        D. '

1q  = '
2q  = 1 2

2

q q+
  

Câu 28: Chọn câu ĐÚNG. Vật A không mang điện được tiếp xúc với vật B nhiễm điện dương, khi đó: 
A. electron di chuyển từ vật B sang vật A B. electron di chuyển từ vật A sang vật B 
C. prôtôn di chuyển từ vật A sang vật B D. prôtôn di chuyển từ vật B sang vật A 
Câu 29: Quả cầu A tích điện dương tiếp xúc với quả cầu B tích điện âm thì: 
A. điện tích dương truyền từ A sang B B. điện tích dương truyền từ B sang A 
C. electron truyền từ B sang A D. electron truyền từ A sang B 
Câu 30: Đặt 2 quả cầu nhẹ A và B lại gần nhau thì thấy chúng hút nhau. Kết luận nào sau đây SAI: 
A. A và B mang điện tích trái dấu B. A không mang điện, B nhiễm điện 
C. B không mang điện, A nhiễm điện D. A và B mang điện tích trái dấu 
Câu 31: Để đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực ta dùng: 
A. đường sức điện trường   B. vectơ cường độ điện trường  
C. điện trường   D. trường trọng lực 
Câu 32: Chọn câu SAI : 
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A. điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức của điện trường  
B. đường sức điện có thể là đường cong kín 
C. có khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng 
D. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau 

Câu 33: Các điện tích q1 và q2 gây ra tại M các điện trường tương ứng 1E
uur

 và 2E
uur

. Theo nguyên lý chồng 

chất điện trường thì cường độ điện trường tại M là: 

A. E = 2 2
1 2E E+  B. E = E1 + E2    C. E

ur
 = 1E

uur
 + 2E

uur
 D. E = 1 2E E−  

Câu 34: Một electron di chuyển 1cm dọc theo đường sức của một điện trường E = 1000V/m. Công của lực 
điện có giá trị: 
A. -1,6.10-16 J      B. -1,6.10-18 J        C. +1,6.10-16 J       D. +1,6.10-18 J 
Câu 35: Gọi VM, VN là điện thế tại các điểm M, N trong điện trường. Công AMN của lực điện trường  khi 
điện tích q di chuyển từ M đến N là: 

A. AMN = q (VM – VN)      B. AMN = 
M N

q

V V−
     

C. AMN = q (VM – VN)                       D. AMN = M NV V

q

−
 

Câu 36: Trong điện trường đều có cường độ E, gọi d là khoảng cách giữa 2 hình chiếu của các điểm M, N 
trên một đường sức. Hiệu điện thế giữa M, N là: 

A. U = Ed2     B. U = 
E

d
    C. U = Ed      D. U = 

d

E
 

Câu 37: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 1V. Một điện tích q = 1C di chuyển từ M đến N thì công 
của lực điện trường là: 
A. -1J               B. 1J             C. 1eV            D. -1eV 
Câu 38: Một điện tích q = 10-6C thu được năng lượng 2.10-4J khi đi từ A đến B. Hiệu điện thế giữa hai điểm 
A, B là: 
A. 2V            B. 20V      C. 200V             D. 2000V 
Câu 39: Cho ba bản kim loại phẳng A, B, C đặt song song như hình vẽ: d1 = 5cm, d2 = 8cm.  
Điện trường giữa các bản là đều có chiều như hình vẽ và E1 = 4.104 V/m ; E2 = 5.104 V/m .  
Chọn gốc điện thế là bản A thì điện thế của bản B là: 
A. VB = 1000V      B. VB = -1000V    C. VB = 2000V  D. VB = -2000V 
Câu 40: Cho ba bản kim loại phẳng A, B, C đặt song song như hình vẽ: d1 = 5cm, d2 = 8cm.  
Điện trường giữa các bản là đều có chiều như hình vẽ và E1 = 4.104 V/m ; E2 = 5.104 V/m.  
Chọn gốc điện thế là bản A thì điện thế của bản C là: 
A. VC = 1000V    B. VC = -1000V   C. VC = 2000V  D. VC = -2000V 
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II. CHUYÊN ĐÊ II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI 
TRƯỜNG 

ĐỀ 1 
Câu 1: Hai bình điện phân mắc nối tiếp với nhau trong một mạch điện, bình 1 chứa dung dịch CuSO4 có các 
điện cực bằng đồng, bình 2 chứa dung dịch AgNO3 có các điện cực bằng bạc. Trong cùng một khoảng thời 
gian nếu lớp bạc bám vào catot của bình thứ 2 là mAg = 41,04 g thì khối lượng đồng bám vào catot của bình 
thứ nhất là bao nhiêu. Biết ACu = 64, nCu = 2, AAg = 108, nAg = 1. 
A. 12,16g  B. 6,08g  C. 24, 32g  D. 18,24g  
Câu 2: Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron là dòng điện trong môi trường 
A. kim loại.   B. chất điện phân.     C. chất khí.      D. chất bán dẫn. 

Câu 3: Một mạch điện như hình vẽ. R = 12 Ω, Đ: 6 V – 9 W; bình điện phân CuSO4 có anot 
bằng Cu; ξ = 9 V, r = 0,5Ω. Đèn sáng bình thường, khối lượng Cu bám vào catot mỗi phút là 
bao nhiêu:  
A. 25 mg.   B. 36,8 mg.    C. 39,8 mg.   D. 40,5 mg. 
Câu 4: Suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện  
A. Chỉ phụ thuộc hiệu nhiệt độ của hai mối hàn 
B. Chỉ phụ thuộc diện tích tiếp xúc của hai mối hàn 
C. Chỉ phụ thuộc bản chất của hai kim loại tiếp xúc 
D. Phụ thuộc bản chất của hai kim loại tiếp xúc và hiệu nhiệt độ của hai mối hàn 
Câu 5: Mắc song song hai bình điện phân : Bình (1) đựng dung dịch CuSO4 với anốt bằng Cu; Bình (2) 
đựng dung dịch AgNO3 với anốt bằng Ag. Bình (1) và bình (2) có điện trở lần lượt là 3Ω và 2Ω. Cho khối 
lượng mol nguyên tử và hóa trị của Cu và Ag lần lượt là Acu = 64g/mol ; ncu =2 ; AAg = 108 g/mol ; nAg = 1. 
Sau 16 phút 5 giây , lượng Cu bám vào catot của bình (1) là 0,64 g . Khối lượng Ag bám vào Catot của bình 
(2) là : 
A. 1,08 g. B. 2,16 g. C. 3,24 g. D. 5,4 g. 
Câu 6 :Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt nhiệt điện động αT = 65 µV/K đặt trong không khí ở 
20 0C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232 0C. Suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện khi đó 
là 
A. 13,00 mV. B. 13,58 mV. C. 13,98 mV. D. 13,78 mV. 
Câu 7: Khi ghép n nguồn điện mắc song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất 
điện động và điện trở trong của bộ nguồn là :  
A. nE và r/n. B. nE nà nr. C. E và nr. D. E và r/n. 
Câu 8 : Dòng điện không đổi là: 
A. dòng điện có cường độ thay đổi.                     
B. dòng điện có chiều không thay đổi. 
C. dòng điện có  cường độ không thay đổi.            
D. dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. 
Câu 9: Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua: 
A. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 
B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 
C. Tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.  
D. Tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 
Câu 10: Cho đoạn mạch có điện trở 10Ω, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 20V. Trong một phút điện 
năng tiêu thụ của mạch là:    
A. 24kJ B. 40J C. 120J D. 2,4KJ   
Câu 11: Một nguồn điện có suất điện động 12V và điện trở trong 2Ω. Nối điện trở R vào hai cực của nguồn 
điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên điện trở R bằng 16W. Biết R>2Ω, giá tri của điện trở R bằng 
A. 3Ω.                        B.4Ω.  C.5Ω.                         D.6Ω. 
Câu 12: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài 
A. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 
B. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 

 

ξ, r R 

Đ B 
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C. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 
D. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 
Câu 13: Một mạch điện kín có điện trở mạch ngoài bằng 5 lần điện trở trong . Khi xảy ra hiện tượng đoản 
mạch thì tỉ số giữa cường độ dòng điện đoản mạch và cường độ dòng điện không đoản mạch là: 
A. chưa đủ dữ kiện để xác định B.  6   
C.  4  D. 5    
Câu 14: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E  = 12V, điện trở trong r = 3Ω, mạch ngoài 
gồm một điện trở R1 = 6Ω mắc song song với điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn 
nhất thì điện trở R phải có giá trị là:   
A.  R = 2Ω B. R = 1Ω C. R = 6Ω D. R = 3Ω  
Câu 15:  Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E  và điện trở trong r thì suất điện 
động và điện trở trong của bộ nguồn là  
A. nE và r/n. B. nE  và nr. C. E  và nr. D. E  và r/n. 
Câu 16: Cần mắc nối tiếp bao nhiêu nguồn điện giống nhau có cùng suất điện động 4V, điện trở trong 2Ω để 
thắp một bóng đèn 12V - 6W sáng bình thường? 
A. 6 B.  2 C.  3 D. 4    
Câu 17: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), 
mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài 
lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 
A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω). 
Câu 18:  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.  
B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện 
lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. 
C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương. 
D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm. 
Câu 19:  Một ấm điện có hai điện trở R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng R1 thì thời gian để đun sôi nước là 6 
phút, nếu dùng R2 thì cần đun 24 phút mới sôi. So sánh R1 và R2 
A. R2 = 2 R1. B. R2 = 4 R1. C. R1 = 2 R2. D. R1 = 4 R2. 
Câu 20:  Hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng 
A. tỉ số giữa công có ích và công toàn phần của dòng điện trên mạch. 
B. tỉ số giữa công toàn phần và công có ích sinh ra ở mạch ngoài. 
C. công của dòng điện ở mạch ngoài. 
D. nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch. 
Câu 21:  Một mạch điện có điện trở ngoài bằng 5 lần điện trở trong. Khi xảy ra hiện trượng đoản mạch thì tỉ 
số giữa cường độ dòng điện đoản mạch và cường độ dòng điện không đoản mạch là  
A. 5   B. 6  
C. chưa đủ dữ kiện để xác định. D. 4. 
Câu 22:  Một nguồn điện 9 V, điện trở trong 1 Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc 
nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1 A. Nếu 2 điện trở ở mạch ngoài mắc song song  thì cường độ 
dòng điện qua nguồn là:   
A. 3 A. B. 1/3 A. C. 9/4 A. D. 2,5 A. 

Câu 23: Chọn phát biểu sai: 
Đặt giữa hai đầu vật dẫn kim loại một hiệu điện thế, dòng điện chạy qua vật dẫn có chiều 
A. cùng chiều của điện trường ngoài đặt vào vật dẫn 
B. ngược chiều chuyển động của các electron tự do trong vật dẫn 
C. cùng chiều chuyển động của các điện tích tự do trong vật dẫn 
D. hướng từ đầu có điện thế cao đến đầu có điện thế thấp của vật dẫn 

Câu 24: Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt 
động? 
A. Bóng đèn nêon. B. Quạt điện. C. Bàn ủi điện. D. Acquy đang nạp điện. 
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Câu 25: Một bàn ủi điện khi sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì cường độ dòng điện chạy qua bàn ủi là 5A. 
Tính nhiệt lượng toả ra trong 20 phút: 

A. 132.103 J. B. 132.104 J.  C. 132.105 J. D. 132.106 J. 

Câu 26: Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch, gồm hai điện trở giống nhau ghép nối tiếp, một hiệu điện thế U thì 
công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 60(W). Nếu ghép song song hai điện trở trên rồi đặt vào hiệu điện thế 
U thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch lúc đó là: 
 A. 30(W) B. 120(W) C. 80(W) D. 240W 

Câu 27: Đối với mạch điện  kín gồm nguồn điện E,r không đổi với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng 
điện chạy trong mạch: 
 A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài. B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng. 
 C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài. D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng. 

Câu 28: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó 
hiện điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là 
A. I = 120 (A).              B. I = 12 (A).                C. I = 2,5 (A). D. I = 25 (A). 

Câu 29: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), 
mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài 
lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị:   
A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω). 

Câu 30: Hai ắcquy có suất điện động 1 2 0E E E= =  và r1, r2;  mạch ngoài là biến trở R. Ắcquy thứ nhất có 

thể cung cấp công suất cực đại cho mạch ngoài là 20 W. Ắcquy thứ hai có thể cung cấp công suất cực đại 
cho mạch ngoài là 30 W. Hai ắcquy ghép nối tiếp thì sẽ có thể cung cấp công suất cực đại cho mạch ngoài là 
A. 80/3 W. B. 48 W. C. 10 W. D. 25 W. 
Câu 31: Dòng điện không đổi là dòng điện có  
A. cường độ không thay đổi theo thời gian. 
B. chiều không thay đổi theo thời gian. 
C. điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn không thay đổi theo thời gian. 
D. chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. 
Câu 32: Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt 
động? 
A. Bóng đèn nêon. B. Quạt điện.                C. Bàn ủi điện. D. Acquy đang nạp điện. 
Câu 33: Tại hiệu điện thế 220 V công suất của một bóng đèn bằng 100 W. Khi hiệu điện thế của mạch giảm 
xuống còn 110 V, lúc đó công suất của bóng đèn bằng 
A. 20 W. B. 25 W. C. 30 W. D. 50 W. 
Câu 34: Một bếp điện gồm 2 dây điện trở R1 và R2. Nếu dùng riêng R1 thì thời gian đun sôi ấm nước là 
t1=10 phút. Nếu dùng riêng R2 thì thời gian đun sôi ấm nước là t2=20 phút. Thời gian đun sôi ấm nước khi R1  

và mắc R2 nối tiếp  là 
A. 15 phút B. 20 phút C. 30 phút D. 10 phút   
Câu 35:Một ắc qui có suất điện động e = 6 V, điện trở trong r = 0,2 Ω. Khi bị chập mạch (R = 0) thì dòng 
điện chạy qua ắc qui sẽ có cường độ là 
A. 20 A. B. 30 A. C. 40 A. D. 50 A. 
Câu 36: Một điện trở R = 4 Ω được mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5 V để tạo thành mạch kín thì 
công suất toả nhiệt trên điện trở này là 0,36 W. Tính điện trở trong r của nguồn điện. 
A. 1 Ω. B. 2 Ω. C. 3 Ω. D. 4 Ω. 
Câu 37: Một nguồn điện được mắc với một biến trở thành mạch kín. Khi điện trở của biến trở là 1,65 Ω thì 
hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,3 V, còn khi điện trở của biến trở là 3,5 V thì hiệu điện thế giữa hai 
cực của nguồn là 3,5 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn là 
A. 3,6 V; 0,15 Ω. B. 3,4 V; 0,1 Ω. C. 6,8 V; 0,1 Ω. D. 3,7 V; 0,2 Ω. 
Câu 38. Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1, R2. Nếu dùng riêng R1 thì thời gian đun sôi ấm nước là t1 = 
10 phút. Nếu dùng riêng R2 thì thời gian đun sôi ấm nước là t2 = 20 phút. Thời gian đun sôi ấm nước khi R1 
mắc nối tiếp với R2 là :    
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A. 40 phút. B. 32 phút. C. 30 phút. D. 35 phút.     
Câu 39: Hai bóng đèn có công suất định mức là P1=25W và P2=100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện 
thế 110V. Nếu mắc hai đèn nối tiếp vào hiệu điện thế 220V thì chúng sẽ 
A. Đèn 1 sáng yếu; đèn 2 quá sáng nên mau hỏng.       
B. Đèn 2 sáng yếu; đèn 1 quá sáng nên mau hỏng. 
C. Đèn 1 sáng yếu; đèn 2 cũng sáng yếu.        
D. Đèn 1 và đèn 2 đều sáng bình thường. 
Câu 40: Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một nguồn điện có hiệu điện U thì công suất tiêu thụ là 
20W. Nếu các điện trở này được mắc song song và nối vào nguồn thì công suất tiêu thụ tổng cộng là 
A. 5W B. 40W. C. 10W. D. 80W.              
 
ĐÁP ÁN ĐỀ 1 (CHUYÊN ĐỀ II) 
1B 2C 3C 4B 5C 6D 7D 8D 9A 10D 
11B 12A 13B 14A 15B 16D 17B 18D 19B 20A 
21B 22A 23C 24C 25B 26D 27B 28C 29B 30B 
31D 32C 33B 34C 35B 36A 37D 38C 39B 40D 
 

 
ĐỀ 2 

Câu hỏi 1: Dòng điện không đổi là: 
A. Dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian    
B. Dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian 
C. Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian 
D. Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian 
Câu hỏi 2: Suất điện động của nguồn điện định nghĩa là đại lượng đo bằng: 
A. công của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương     
B. thương số giữa công và lực lạ tác dụng lên điện tích q dương 
C. thương số của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương và độ lớn điện tích ấy 
D. thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích q dương trong nguồn từ cực âm đến cực dương với điện 
tích đó 
Câu hỏi 3: Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019. Tính điện 
lượng đi qua tiết diện đó trong 15 giây:  
A. 10C   B. 20C    C. 30C   D. 40C 

Câu hỏi 4: Mắc hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω vào nguồn có hiệu điện  thế U không đổi. So sánh công 
suất tiêu thụ trên các điện trở này khi chúng mắc nối tiếp và mắc song song thấy: 

A. nối tiếp P1/P2 = 0,5; song song P1/P2 = 2    

B. nối tiếp P1/P2 = 1,5; song song P1/P2 = 0,75   

C. nối tiếp P1/P2 = 2; song song P1/P2 = 0,5    

D. nối tiếp P1/P2 = 1; song song P1/P2 = 2   

Câu hỏi 5: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành 
mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, biết R > 2Ω, công suất mạch ngoài là 16W: 

A. I = 1A. H = 54%    B. I = 1,2A, H = 76,6%    

C. I = 2A. H = 66,6%    D. I = 2,5A. H = 56,6% 

Câu hỏi 6: Tìm suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn gồm 6 ắcquy mắc như hình vẽ. 

Biết mỗi ắcquy có ξ = 2V; r = 1Ω: 

A. 12V; 3Ω    B. 6V; 3Ω    

C. 12V; 1,5Ω   D. 6V; 1,5Ω   

A B 
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Câu hỏi 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ = 6V, r = 0,5Ω, R1 = R2 = 2Ω,  

R3 = R5 = 4Ω, R4 = 6Ω. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể.  

Tìm số chỉ của ampe kế: 

A. 0,25A    B. 0,5A    

C. 0,75A    D. 1A 

Câu hỏi 8: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, Đ1: 6V – 3W; 

Đ2: 2,5V – 1,25W. Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng bình thường.  

Tính giá trị của R2: 

A. 5Ω   B. 6Ω   

C. 7Ω   D. 8Ω 

Câu hỏi 9: Trong một mạch điện kín nếu mạch ngoài thuần điện trở RN thì hiệu suất của nguồn điện có điện 
trở r được tính bởi biểu thức: 

A. H = NR
.100%

r
 B. H = 

N

r
.100%

R
 C.H = N

N

R
.100%

R r+
  D. H = N

N

R r
.100%

R

+
 

Câu hỏi 10: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây nối và ampe kế, ξ = 3V, r = 1Ω, ampe kế 
chỉ 0,5A. Giá trị của điện trở R là: 

A. 1Ω   B. 2Ω    

C. 5Ω    D. 3Ω 

Câu hỏi 11: Có n nguồn giống nhau cùng suất điện động E, điện trở trong r mắc song song với nhau rồi mắc 
thành mạch kín với R. Cường độ dòng điện qua R là: 

A. I = 
R r

ξ
+

  B. I = 
R nr

ξ
+

  C. I = 
n

r
R

n

ξ

+
    D. I = 

r
R

n

ξ

+
      

Câu hỏi 12: Để bóng đèn 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220V  người ta phải 
mắc nối tiếp với nó một một điện trở R có giá trị là:  

A. 410Ω                   B. 80Ω   C. 200Ω   D. 100Ω 

Câu hỏi 13: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 3V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch 
ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Khi đó R có giá trị là: 

A. 1Ω  B. 2Ω C. 3Ω D. 4Ω 

Câu hỏi 14: Cường độ dòng điện không đổi chạy qua đoạn mạch là I = 0,125A. Tính điện lượng chuyển qua 
tiết diện thẳng của mạch trong 2 phút và số electron tương ứng chuyển qua: 
A. 15C; 0,938.1020      B. 30C; 0,938.1020      
C. 15C; 18,76.1020    D. 30C;18,76.1020   
Câu hỏi 15: Dụng cụ nào sau đây không dùng trong thí nghiệm xác định suất  điện động và điện trở trong 
của nguồn? 
A. Pin điện hóa;  B. đồng hồ đa năng hiện số; 
C. dây dẫn nối mạch;  D. thước đo chiều dài. 
Câu hỏi 16: Cho một mạch điện có nguồn điện không đổi. Khi điện trở ngoài của mạch tăng 2 lần thì cường 
độ dòng điện trong mạch chính 
A. chưa đủ dữ kiện để xác định. B. tăng 2 lần. 
C. giảm 2 lần.  D. không đổi.  
Câu hỏi 17: Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch 
A. tăng rất lớn.  B. tăng giảm liên tục. 

R1 

C 

D 

A 

A B 

R2 R3 

R4 R5 

ξ 

ξ, r 

A B R2 

Đ1 

Đ2 

R1 C 

A 
R 

ξ, r 
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C. giảm về 0.  D. không đổi so với trước. 
Câu hỏi 18: Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu  và nhiều lần liên tục vì 
A. dòng  đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy. 
B. tiêu hao quá nhiều năng lượng. 
C. động cơ đề  sẽ rất nhanh hỏng. 
D. hỏng nút khởi động. 
Câu hỏi 19: Hạt nào sau đây không thể tải điện 
A. Prôtôn. B. Êlectron   C. Iôn. D. Phôtôn. 
Câu hỏi 20: Dòng điện không có tác dụng nào trong các tác dụng sau. 
A. Tác dụng cơ. B. Tác dụng nhiệt. C. Tác dụng hoá học. D. Tác dụng từ. 
Câu hỏi 21:. Điện năng tiêu thụ được đo bằng 
A. vôn kế B. tĩnh điện kế C. ampe kế D. Công tơ điện. 
Câu hỏi 22: Ngoài đơn vị là ampe (A), cường độ dòng điện có thể có đơn vị là 
A. jun (J) B. cu – lông (C) C. Vôn (V) D. Cu – lông trên giây (C/s) 

Câu hỏi 23: Khi hai điện trở giống nhau mắc song song vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất 
tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng nối tiếp rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất tiêu 
thụ của chúng là: 

A. 5 (W) B. 10 (W) C. 40 (W) D. 80 (W) 

Câu hỏi 24: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi 
sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). Nếu dùng cả 
hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là: 

A. t = 4 (phút). B. t = 8 (phút) C. t = 25 (phút) D. t = 30 (phút) 

Câu hỏi 25: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 3 (Ω), 
mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R 
đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 Ω . B. R = 2 Ω . C. R = 3 Ω. D. R = 4 Ω. 

Câu hỏi 26: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài 

A. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 

B. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 

C. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 

D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 

Câu hỏi 27: Biểu thức nào sau đây là không đúng? 

A. 
E

I
R r

=
+

 B. 
R

U
I =  C. E = U - Ir D. E = U + Ir 

Câu hỏi 28: Hai thanh kim loại được nối với nhau bởi hai đầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện tượng 
nhiệt điện chỉ xảy ra khi: 
A. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau. 
B. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau. 
C. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau. 
D. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau. 
Câu hỏi 29: Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân R = 8 
(Ω), được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9 (V), điện trở trong r =1 (Ω). Khối lượng Cu bám vào catốt 
trong thời gian 5 h có giá trị là 
A. 5 (g). B. 10,5 (g). C. 5,97 (g). D. 11,94 (g). 
Câu hỏi 30: Bản chất dòng điện trong chất khí là: 
A. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược chiều 
điện trường. 
B. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện 
trường. 
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C. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện 
trường. 
D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo ngược chiều điện trường. 
Câu hỏi 31: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R = 12 Ω; đèn Đ ghi 6V – 9W; bình điện 
phân dựng dung dịch CuSO4 có cực dương tan; E = 9 V, r = 0,5 Ω; đèn sáng bình thường. 
Khối lượng Cu bám vào catot mỗi phút là 
A. 25 mg.  B. 36 mg.  C. 40 mg.  D. 45 mg.  
Câu hỏi 32: Một sợi dây đồng có điện trở 74Ω ở nhiệt độ 500C. Điện trở của sợi dây đó ở 
1000C là bao nhiêu biết α = 0,004K-1:  
A. 66Ω   B. 76Ω   C. 86Ω  D. 96Ω 
Câu hỏi 33: Khi nhúng một đầu của cặp nhiệt điện vào nước đá đang tan, đầu kia vào nước đang sôi thì suất 
nhiệt điện của cặp là 0,860mV. Hệ số nhiệt điện động của cặp này là: 
A. 6,8µV/K  B. 8,6 µV/K   C. 6,8V/K   D. 8,6 V/K 
Câu hỏi 34: Muốn mạ đồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng 200cm2 người ta dùng tấm sắt làm catot của 
bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và anot là một thanh đồng nguyên chất, cho dòng điện 10A chạy qua 
bình trong 2 giờ 40 phút 50 giây. Tìm chiều dày của lớp đồng bám trên mặt tấm sắt. Biết ACu = 64, n = 2, D 
= 8,9g/cm3 
A. 1,6.10-2cm B. 1,8.10-2cm   C. 2.10-2cm   D. 2,2.10-2cm   
Câu hỏi 35: Nguyên nhân làm xuất hiện các hạt mang điện tự do trong chất điện phân là do: 
A. sự tăng nhiệt độ của chất điện phân    
B. sự chênh lệch điện thế giữa hai điện cực  
C. sự phân ly của các phân tử chất tan trong dung môi    
D. sự trao đổi electron với các điện cực 
Câu hỏi 36: Trong các bán dẫn loại nào mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ electron tự do: 
A. bán dẫn tinh khiết    B. bán dẫn loại p    
C. bán dẫn loại n        D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n 
Câu hỏi 37: Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron tự do là dòng điện trong môi 
trường: 
A. chất khí    B. chân không    C. kim loại    D. chất điện phân 
Câu hỏi 38: Đáp án nào sau đây là sai khi nói về lớp chuyển tiếp p – n: 
A. có điện trở lớn, vì ở gần đó hầu như không có hạt tải điện tự do    
B. dẫn điện tốt theo một chiều từ p sang n 
C. dẫn điện tốt theo một chiều từ n sang p       
D. có tính chất chỉnh lưu 
Câu hỏi 39: Chọn một đáp án sai:  
A. Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực         
B. Hồ quang điện xảy ra trong chất khí ở áp suất cao 
C. Hồ quang điện sảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp giữa 2 điện cực có hiệu điện thế 
không lớn 
D. Hồ quang điện kèm theo tỏa nhiệt và tỏa sáng rất mạnh 
Câu hỏi 40: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực của bình  
điện phân và điện lượng tải qua bình. Đương lượng điện hóa của chất điện phân trong bình này là: 
A. 11,18.10-6kg/C    B. 1,118.10-6kg/C  C. 1,118.10-6kg.C    D.11,18.10-6kg.C     

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 2 
1D 2D 3C 4B 5C 6D 7A 8C 9C 10C 
11D 12D 13A 14A 15D 16A 17A 18A 19D 20A 
21D 22D 23A 24B 25B 26A 27C 28B 29C 30A 
31A 32C 33B 34B 35C 36B 37A 38C 39B 40C 
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QUANG HÌNH HỌC 
CHỦ ĐỀ 01:  • KHÚC XẠ ÁNH SÁNG. 
 •  LƯỠNG CHẤT PHẲNG.     
   

Câu 1.01: Sự khúc xạ ánh sáng là sự thay đổi phương truyền của tia sáng khi tia sáng 
A. qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. 
B. truyền từ một môi trường trong suốt này sang một môi trường trong suốt khác. 
C. Truyền từ không khí vào nước.  
D. Truyền từ chân không vào một môi trường trong suốt bất kì.  

Câu 1.02: Chiếu một tia sáng đi từ không khí vào một môi trường trong suốt chiết suất n = 3 . Nếu tia phản 
xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau thì giá trị của góc tới tia sáng là 
A. 600. B. 450. C. 300. D. 530. 

Câu 1.03: Chiếu một  tia sáng đơn sắc tới một chậu đựng đầy nước chiết suất 1,3. Góc khúc xạ là 200. Giữ 
nguyên tia tới thay nước trong chậu bằng một chất lỏng trong suốt khác thì góc khúc xạ lúc này bằng 160. 
Chiết suất của chất lỏng là 
A. 4,7. B. 2,3.    C. 1,6.  D. 1,5.    

Câu 1.04: Chọn phát biểu sai?  
A. Khi ánh sáng truyền vào môi trường có chiết suất càng lớn thì vận tốc truyền của ánh sáng trong môi 
trường đó càng nhỏ. 
B. Khi tia sáng đi đến mặt phân cách hai môi trường thì xảy ra hiện tượng khúc xạ. 
C. Đối với một cặp môi trường suốt nhất định, tỉ số giữa sin của góc tới và sin của góc khúc xạ tương ứng là 
một số không đổi. 
D. Chiết suất tỉ đổi giữa hai môi trường có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1. 

Câu 1.05: Một người quan sát viên đứng trong không khí quan sát hòn sỏi dưới đáy bể nước, theo phương 

vuông góc với mặt nước thì thấy ảnh của hòn sỏi cách mặt nước 15cm,  nước có chiết suất 
4

3
. Độ sâu bể 

nước  
A. 20 cm. B. 25 cm. C. 17 cm. D. 25 cm. 

Câu 1.06: Hình vẽ bên là đường truyền của tia sáng từ môi trường trong suốt 1 có 
vận tốc truyền sáng là v1 sang môi trường trong suốt 2 có vận tốc truyền sáng là v2. 
Quan hệ vận tốc truyền sáng trong hai môi trường là 
A. v1 < v2.  B. v1 > v2.  
C. v1 = v2. D. Để so sánh được thì phải biết góc tới của tia sáng. 

Câu 1.07: Một chùm tia sáng song song hẹp truyền từ không khí vào một chất lỏng 

có chiết suất n = 2  với góc tới i = 450. Nếu chùm tia tới  quay đến vị trí vuông góc 
với mặt chất lỏng thì chùm tia khúc xạ sẽ quay đi một góc  
A. 300. B. 450. C. 900. D. 600. 

Câu 1.08: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào một chất lỏng trong suốt chiết suất n. Khi qua mặt 
phân cách, tia khúc xạ bị lệch 300 so với tia tới và tạo với mặt phân cách một góc 600. Giá trị của n là 

A. 1,5. B. 2 . C. 3 . D. 
2

3
. 

Câu 1.09:  Vận tốc ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Vận tốc ánh sáng trong thủy tinh có chiết 
suất n = 1,5 là 
A. 2.108 m/s. B. 3.108 m/s C. 1,5.108 m/s. D. 4,5.108 m/s 

Câu 1.10: Chọn phát biểu đúng: Chiếu một chùm tia sáng hẹp từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường 
chiết suất n2 thì 
A. có hiện tượng phản xạ và hiện tượng khúc xạ nếu n1 < n2. 

v1 

v2 

i 

r 
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B. chỉ có hiện tượng phản xạ nếu n1 > n2. 
C. có hiện tượng phản xạ và hiện tượng khúc xạ nếu n1 > n2. 
D. chỉ có hiện tượng khúc xạ nếu n1 < n2. 

Câu 1.11: Một tia sáng hẹp đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n với góc tới 450 có tia khúc xạ hợp 
với tia phản xạ một góc 1050. Chiết suất  của môi trường khúc xạ là   

A. n = 2 .         B. n = 2 2 . C. n = 
2

2
.        D. n = 

3

6
. 

Câu 1.12:Chọn phát biểu sai ? 
A. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường bẳng tỉ số giữa hai chiết suất tuyệt đối của hai môi trường ấy. 
B. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường cho biết vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường ấy nhỏ hơn vận 
tốc ánh sáng truyền trong chân không là bao nhiêu lần. 
C. Khi biết chiết suất tuyệt đối của hai môi trường ta có thể so sánh vận tốc ánh sáng truyền trong hai môi 
trường ấy.  
D. Khi biết chiết suất tuyệt đối của hai môi trường ta không thể so sánh vận tốc ánh sáng truyền trong hai 
môi trường ấy.  

Câu 1.13: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa góc tới và góc khúc xạ? 
A. Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn, thì góc khúc xạ lớn 
hơn góc tới. 
B. Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn, thì góc khúc xạ nhỏ 
hơn góc tới . 
C. Khi góc tới là 900 thì góc khúc xạ cũng bằng 900 . 
D. Khi tia sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang hơn, thì góc khúc xạ 
nhỏ hơn góc tới. 

Câu 1.14: Một người trong không khí nhìn một viên sỏi dưới đáy bể nước, theo phương vuông góc với mặt 
nước, viên sỏi cách mặt nước 20 cm, nước có chiết suất  4/3. Người thấy viên sỏi cách mặt nước  
A. 15 cm. B. 20cm. C. 80/3 cm. D. 22,5cm. 

Câu 1.15:Một tia sáng hẹp truyền từ môi trường chiết suất n1 = 3  vào một môi trường có chiết suất n2. 
Tăng dần góc tới i, thấy khi i = 600 thì tia khúc xạ “là” trên mặt phân cách giữa hai môi trường. Giá trị của n2 
là 
A. n2 = 1,5. B. n2 = 1,33. C. n2 = 0,75. D. n2 = 0,67. 

Câu 1.16: Hai chậu chất lỏng giống nhau, chậu (1) chứa nước chiết suất 4/3, chậu (2) chứa chất lỏng chiết 
suất n. Chiếu hai tia sáng giống nhau từ không khí vào hai chậu với cùng góc tới i, đo được góc khúc xạ ở 
chậu (1) là 450, ở chậu (2) là 300. chiết suất n có giá trị là 

A. 
4 2

3
. B.  

3 2

4
. C. 

2 2

3
. D. 2 2 . 

Cu 1.17: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2 > n1 thì 
A. chỉ xảy ra hiện tượng phản xạ.   
B. chỉ xảy ra khúc xạ.  
C. xảy ra đồng thời phản xạ và khúc xạ.    
D. hoặc xảy ra phản xạ hoặc xảy ra khúc xạ. 

Câu 1.18: Hiện tượng phản xạ ánh sáng và khúc xạ ánh sáng có điểm giống nhau là  
A. tia phản xạ và tia khúc xạ đều vuông góc với tia tới. 
B. góc phản xạ và góc khúc xạ đều bằng góc tới. 
C. tia phản xạ và tia khúc xạ đều nằm trong mặt phẳng tới. 
D. tia phản xạ và tia khúc xạ đều nằm trong cùng môi trường với tia tới. 
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CHỦ ĐỀ 02:  PHẢN XẠ TOÀN PHẦN; LĂNG KÍNH. 

Câu 2.01: Phát biểu nào sau đây sai về lăng kính? 
A. Tia sáng đơn sắc sau hai lần khúc xạ ở mặt bên thì lệch về đáy lăng kính. 
B. Khi tia tới và tia ló đối xứng qua mặt phân giác góc chiết quang thì góc lệch cực tiểu. 
C. Khi góc tới và góc chiết quang nhỏ thì góc lệch tỉ lệ với góc chiết quang. 
D. Tia sáng đơn sắc sau khi khúc xạ ở mặt bên thứ nhất thì có thể xảy ra phản xạ toàn phần ở mặt bên thứ 
hai. 

Câu 2.02: Lăng kính đặt trong không khí có tiết diện thẳng là tam giác vuông cân tại A, 

góc ABC  = 300. Lăng kính làm bằng thủy tinh chiết suất n=1,3. Tia sáng đơn sắc đến 
mặt AB và vuông góc mặt này (hình vẽ). Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính 
là 
A. 40,50 . B. 20,20.     C. 19,50 . D. 10,50. 

Câu 2.03: Hình vẽ bên là đường truyền của tia sáng đơn sắc qua lăng kính đặt trong 

không khí có chiết suất n= 2 . Biết tia tới vuông  góc với mặt bên AB và tia ló ra khỏi 
là kính song song với mặt AC. Góc chiết quang lăng kính là 
A. 400. B. 480. C. 450. D. 300. 

Câu 2.04: Một tia sáng truyền từ môi trường (1) với vận tốc v1 sang môi trường (2) 
với vận tốc v2, với v2> v1. Góc giới hạn phản xạ toàn phần igh được tính bởi 

A. 1
gh

2

sini =
v

v
. B. 2

gh
1

sini =
v

v
. C. 1

gh
2

tgi =
v

v
. D. 2

gh
1

tgi =
v

v
. 

Câu 2.05: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường chiết suất nhỏ thì 
A. chỉ xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng. 
B. không có tia khúc xạ ánh sáng nếu góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần. 
C. xảy ra đồng thời khúc xạ và phản xa. 
D. xảy ra khúc xạ hay phản xạ tuỳ thuộc vào góc tới của tia sáng. 

Câu 2.06: Cho ba tia sáng truyền từ không khí đến 
ba môi trường trong suốt 1, 2 ,3 dưới cùng một góc 
tới i. Biết góc khúc xạ lần lượt là r1, r2, r3 với r1>r2 >r3 
(hình vẽ). Hiện tượng phản xạ toàn phần không thể 
xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường 
A. 2 vào 1. B. 1 vào 3. C. 3 vào 2. D. 3 vào 1. 

Câu 2.07: Một lăng kính bằng thuỷ tinh chiết suất n, góc chiết quang A. Điều kiện về góc chiết quang để có 
thể ló ra khỏi mặt bên thứ hai là 
A. góc chiết quang A có giá trị bất kỳ.  
B. góc chiết quang A nhỏ hơn hai lần góc giới hạn của thuỷ tinh. 
C. góc chiết quang A là góc vuông.   
D. góc chiết quang A lớn hơn hai lần góc giới hạn của thuỷ tinh. 

Câu 2.08: Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối thuỷ tinh hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là  
A. tam giác đều B. tam giác vuông cân C.tam giác vuông  D. tam giác cân   

Câu 2.09: Chiếu tia sáng vuông góc với mặt bên của lăng kính thuỷ tinh chiết suất n = 1,5; góc chiết quang 
A; góc lệch D = 300. Giá trị của góc chiết quang A  bằng 
A. 41010’ B. 66025’ C. 38015’ D. 24036’ 

Câu 2.10: Chọn phát biểu đúng? 
A. Lăng kính phản xạ toàn phần là một lăng kính có tiết diện chính là một tam giác cân. 
B. Lăng kính phản xạ toàn phần là một lăng kính có góc ở đỉnh nhỏ hơn 900. 
C. Một tia sáng hẹp truyền qua lăng kính khi đặt trong không khí cho tia ló luôn gấp về phía đáy của nó. 
D. Một lăng kính phải có ba mặt bên được mài nhẵn bóng. 

A 

B 

C 

S A 

R 

I 

B C 

 

 

i 

r1 1 

i 

r2 2 

i 

r3 3 
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Câu 2.11: Một tấm xốp mỏng tròn bán kính r = 6,8cm nổi trên mặt nước, ở tâm tấm xốp đóng một cây đinh 
nhỏ, xuyên qua, thẳng đứng, đầu đinh chìm trong nước. Cho nước có chiết suất 4/3. Muốn đặt mắt bất kì tại 
đâu trên mặt nước cũng không thấy được cây đinh thì chiều dài tối đa của phần đinh chìm trong nước có trị 
số là 
A. 5,1cm. B. 6cm. C. 8,6cm. D. 9,07cm. 

 
CHỦ ĐỀ 03: THẤU KÍNH 

Câu 3.01 : Phát biểu nào sau đây về thấu kính hội tụ là không đúng? 
A. Một chùng sáng song song qua thấu kính hội tụ chụm lại ở tiêu điểm ảnh sau thấu kính hội tụ. 
B. Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì thấu kính đó là thấu kính hội tụ. 
C. Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì thấu kính đó là thấu kính hội tụ. 
D. Một tia sáng qua thấu kính hội tụ, sau khi khúc xạ, ló ra sau thấu kính sẽ đi qua tiêu điểm chính. 

Câu 3.02 : Vật sáng AB đặt song song và cách màn một khoảng L. Dịch chuyển một thấu kính hội tụ tiêu cự 
f có trục chính vuông góc với màn ảnh trong khoảng giữa vật và màn ảnh. Phát biểu nào sau đây về các vị trí 
của thấu kính để có ảnh rõ nét của AB trên màn ảnh là không đúng? 
A. Nếu L ≤  4f không thể tìm được vị trí nào của thấu kính cho ảnh của AB rõ nét trên màn. 
B. Nếu L > 4f ta có thể tìm được hai vị trí của thấu kính cho ảnh của AB rõ nét trên màn. 
C. Nếu L = 4f ta tìm được  một vị trí duy nhất của thấu kính cho ảnh của AB rõ nét trên màn. 
D. Nếu L ≥  4f ta có thể tìm được vị trí đặt thấu kính để có ảnh của AB rõ nét trên màn. 

Câu 3.03 : Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm. Đặt một vật trước thấu kính, để hứng được ảnh trên 
màn thì 
A. Vật phải đặt cách thấu kính lớn hơn 15 cm. 
B. Vật phải đặt cách thấu kính tối thiểu 30 cm. 
C. Vật có thể đặt xa, gần bao nhiêu cũng được tuỳ vị trí của vật. 
D. Vật phải đặt cách thấu kính nhỏ hơn 15 cm. 

Câu 3.04 : Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của một vật thật là đúng? 
A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. 
B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. 
C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
D. Vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn hay nhỏ hơn vật hoặc ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn 
vật. 

Câu 3.05 : Ta thu được ảnh thật, ngược chiều và cùng kích thước như vật, khi 
A. Vật ở trước một thấu kính hội tụ có khoảng cách đến thấu kính lớn hơn tiêu cự của thấu kính chút ít. 
B. Vật ở trước thấu kính hội tụ, khoảng cách tới thấu kính là 2f. 
C. Vật ở trong khoảng tiêu điểm của thấu kính hội tụ. 
D. Vật tại tiêu điểm của thấu kính hội tụ. 

Câu 3.06 : Đặt vật cao 2 cm cách thấu kính hội tụ 16 cm thì thu được ảnh cao 8 cm. Khoảng cách từ ảnh đến 
thấu kính là  
A. 8 cm.       B. 16 cm.        C. 64 cm.        D. 72 cm. 

Câu 3.07 : Cho một vật sáng cách màn M là 4 m. Một thấu kính L để thu được ảnh rõ nét trên màn cao gấp 3 
lần vật. Kết luận nào sau đây là đúng? 
A. L là thấu kính phân kì cách màn 1 m. B. L là thấu kính phân kì cách màn 2 m. 
C. L là thấu kính hội tụ cách màn 3 m. D. L là thấu kính hội tụ cách màn 2 m. 

Câu 3.08 :  Cho một vật sáng cách màn M là 4 m. Một thấu kính L để thu được ảnh rõ nét trên màn cao gấp 3 
lần vật. Dịch chuyển thấu kính để thu được trên màn một ảnh rõ nét khác, nhưng có độ lớn khác trước. Độ 
phóng đại của ảnh trong trường hợp này là bao nhiêu? 
A. 9.           B. 3.           C. 1/ 9.           D. 1/ 3. 

Câu 3.09 : Một vật đặt vuông góc với trục chính và cách quang tâm thấu kính 75 cm tạo ra ảnh rõ nét ở trên 
màn ảnh đặt sau thấu kính bằng 38 cm. Tiêu cự của thấu kính và các đặc điểm của ảnh quang sát được là 
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A. f = 75 cm; ảnh thật ngược chiều, cao bằng vật. B. f = 25,2 cm; ảnh thật ngược chiều, nhỏ hơn vật. 
C. f = 77 cm; ảnh ảo ngược chiều, cao hơn vật. D. f = 0,4 m; ảnh thật ngược chiều, cao hơn vật. 

Câu 3.10 : Hai điểm sáng S1 và S2 cách nhau 16 cm trên trục chính của một thấu kính có tiêu cự f = 6 cm. 
Aûnh tạo bởi thấu kính này của S1 và S2 trùng nhau tại S’. Khoảng cách từ ảnh S’ đến quang tâm thấu kính là 
A. 12 cm.        B. 6,4 cm. C. 5,6 cm. D. 6,4 cm hoặc 5,6 cm. 

Câu 3.11 :  Nhìn dòng chữ ở phía sau một thấu kính ta thấy chữ lớn lên gấp 2 lần và dịch ra xa trang sách 
thêm 10 cm. Tiêu cự thấu kính và khoảng cách từ trang sách đến thấu kính là 
A. f = 20 cm và d = 10 cm. B. f = 20 cm và d = - 20 cm. 
C. f = 6,6 cm và d = 3,3 cm. D. f = 20 cm và d = 3,3 cm. 

Câu 3.12 : Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh cùng chiều, nhỏ hơn vật đó 2 
lần, cách thấu kính đó 6 cm. Tiêu cự của thấu kính và vị trí vật để có ảnh nhỏ hơn vật 3 lần là 
A. f = -12 cm và d2 = 24 cm. B. f = 2 cm và d2 = 8 cm. 
C. f = - 6 cm và d2 = 4 cm. D. f = 4 cm và d2 = 8 cm. 

Câu 3.13: Phía trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 18 cm, đặt một vật sáng nhỏ AB vuông góc với trục 
chính A trên trục chính cho ảnh thật A1B1 cao gấp 6 lần vật AB. Để thu được ảnh A2B2 khác bản chất với ảnh 
A1B1 nhưng cao bằng ảnh A1B1 thì cần  
A. dịch vật lại gần thấu kính 6cm. B. dịch vật ra xa thấu kính 6cm. 
C. dịch vật lại gần thấu kính 12cm. D. dịch vật ra xa thấu kính 12cm. 

Câu 3.14: Vật sáng nhỏ đặt cách thấu kính hội tụ một đoạn d = 2f cho ảnh A’B’. Nếu giữ thấu kính cố định 
và dịch vật song song với trục chính  ra xa thấu kính. Trong quá trình dịch vật thì  
A. độ lớn ảnh A’B’ tăng và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính tăng.  
B. độ lớn ảnh A’B’tăng và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính giảm. 
C. độ lớn ảnh A’B’giảm và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính tăng.  
D. độ lớn ảnh A’B’giảm và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính giảm.  

Câu 3.15:Vật sáng AB cho ảnh A’B’ qua thấu kính phân kì. Nếu giữ thấu kính cố định và dịch vật song song 
với trục chính  ra xa thấu kính. Trong quá trình dịch vật thì 
A. độ lớn ảnh A’B’ tăng và khoảng cách từ ảnh đến TK giảm.  
B. độ lớn ảnh A’B’giảm và khoảng cách từ ảnh đến TK giảm.  
C. độ lớn ảnh A’B’giảm và khoảng cách từ ảnh đến TK tăng.  
D. độ lớn ảnh A’B’tăng và khoảng cách từ ảnh đến TK tăng. 

Câu 3.16:Hai thấu kính mỏng L1, L2 ghép đồng trục sát nhau, hai quang tâm trùng nhau. L1 là thầu kính hội 
tụ tiêu cự 20cm, L2 là thấu kính phân kì tiêu cự 10cm. Hệ hai thấu kính này tương đương 
A. một thấu kính hội tụ, tiêu cự 10cm. B. một thấu kính hội tụ, tiêu cự  6,67cm. 
C. một thấu kính phân kì, tiêu cự 10cm. D. một thấu kính phân kì, tiêu cự 20cm. 

Câu 3.17: Một thấu kính hội tụ tiêu cự f. Đặt một vật sáng AB vuông góc trục chính cách thấu kính đoạn d. 
Cố định vật và thấu kính, di chuyển một màn song song với trục chính đến khi có ảnh A’B’ hiện rõ trên màn 
thì thấy khoảng cách từ vật AB đến màn đo được bằng 4,5f và ảnh A’B’ < AB. Độ phóng đại ảnh có gia trị là 

A. −
1

4
. B. −

1

2
. C. − 2 hoặc −

1

2
. D.  

1

2
. 

Câu 3.18: Một thấu kính hội tụ tiêu cự 30cm. đặt vật sáng AB vuông góc trục chính, qua thấu kính tạo ảnh 
thật A’B’ cách vật AB đoạn 160 cm, A’B’ > AB. Khoảng cách từ vật AB đến thấu kính là 
A. 120cm. B. 40cm. C. 120cm hoặc 40cm. D.  25,83cm. 

Câu 3.19: Vật sáng AB, màn M song song nhau, cố định, cách nhau 100cm. Di chuyển một thấu kính trong 
khoảng vật và màn, TK luôn song song  màn thì thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ trên màn, hai ảnh 
này có độ cao hơn kém nhau 2,25 lần. Tiêu cự của thấu kính là 
A. 12cm. B. 24cm. C. 6cm. D. 21,3cm. 
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Câu 3.20: Một TKHT tiêu cự 20cm và một TKPK tiêu cự 10cm đặt đồng trục, cách nhau a= 45cm. Đặt vật 
sáng AB ⊥ trục chính trong khoảng giữa 2 thấu kính, cách TKHT 30cm. Qua TKHT có ảnh A1B1, qua TKPK 
có ảnh A2B2. So sánh độ lớn hai ảnh trên ta thấy 
A. A1B1 = 2,5 A2B2. B. A1B1 = 5 A2B2.

 C. A1B1 = 0,4 A2B2. D. A1B1 = 0,2 A2B2. 

Câu 3.21: Một vật sáng AB đặt song song màn M, cách màn đoạn L không thay đổi. Di chuyển một thấu 
kính tiêu cự f trong khoảng vật và màn (thấu kính luôn song song màn, trục chính qua vật). Điều nào sau đây 
sai? 
A. Nếu là thấu kính hội tụ thì bao giờ cũng có một hoặc hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ trên màn. 
B. Nếu chỉ có một vị trí của thấu kính cho ảnh rõ trên màn thì phải là thấu kính hội tụ và L = 4f. 
C. Nếu có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ trên màn thì phải là thấu kính hội tụ và L > 4f. 
D. Nếu L < 4f thì không có loại thấu kính nào cho ảnh rõ trên màn được cả. 

Câu 3.22: Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính một thấu kính tạo ra ảnh A1B1 = 4cm rõ nét trên màn. Giữ 
vật và màn cố định, di chuyển thấu kính đến vị trí khác (trục chính của thấu kính luôn vuông góc vật) thì lại 
thu được một ảnh A2B2 = 6,25cm rõ nét trên màn. Độ cao của vật AB là 
A. AB = 25cm. B. AB = 5cm. C. AB = 1,5625cm. D. AB = 1,25cm. 

Câu 3.23: Góc trông mặt trời bằng 32’. Xác định đường kính ảnh của mặt trời cho bởi thấu kính hội tụ có 
tiêu cự 25cm ( 1’ = 3. 410 −  rad ) 
A. 2,4cm. B. 1,2cm. C. 2,4mm. D. 1,2mm. 

Câu 3.24: Một quang hệ đồng trục gồm 2 thấu mỏng có tiêu cự f 1 và f 2 , khoảng cách 2 thấu kính là a . Khi 
tia tới qua quang hệ song song với trục chính thì tia ló ra khỏi quang hệ cũng song song với trục chính thì 
khoảng cách a giữa hai kính là 
A. a = f1 + 2 f2 . B. a = f2 + 2f1. C. a = f1 + f2 . D. a = 1 2f f−   

Câu 3.25: Di chuyển một vật sáng từ khá xa đến một điểm cách thấu kính hội tụ khoảng 2f (f là tiêu cự của 
thấu kính, vật luôn vuông góc và có một điểm trên trục chính). Độ lớn ảnh của vật qua thấu kính so với vật 
và khoảng cách từ vật đến ảnh của nó thay đổi như thế nào? 
A. Độ lớn ảnh tăng dần,cuối cùng bằng vật; khoảng cách từ vật đến ảnh giảm dần, cuối cùng bằng 4f. 
B. Độ lớn ảnh tăng dần, cuối cùng bằng vật; khoảng cách từ vật đến ảnh tăng dần, cuối cùng bằng 4f. 
C. Độ lớn ảnh giảm dần, cuối cùng bằng vật; khoảng cách từ vật đến ảnh giảm dần, cuối cùng bằng 4f. 
D. Độ lớn ảnh giảm dần, cuối cùng bằng vật; khoảng cách từ vật đến ảnh tăng dần, cuối cùng khoảng cách 
này tiến đến vô cực. 

Câu 3.26: Hệ hai TK ghép đồng trục, L1 là thấu kính phân kì, L2 là thấu kính hội tụ, tiêu cự /f1/ = /f2/ = 
10cm. Điểm sáng A trên trục chính trước L1, khác bên L2. Cố định A và L1, di chuyển L2 dọc trục chính (vẫn 
đồng trục). Để hệ luôn tạo ra ảnh thật với mọi vị trí vật thì khoảng cách hai TK là  
A. l  < 10cm. B. l  > 10cm. C. l  > 0. D. l  ≥  10cm. 

Câu 3.27: Hai thấu kính mỏng có tiêu lần lượt là f1 và f2. Thấu kính tương của hai thấu kính trên ghép đồng 
trục và sát nhau có độ tụ  là 

A. f = f1 + f2. B. 1 2f f
2
+

. C. 1 2

1 2

f .f
f +f

. D. 1 2

1 2

f +f
f .f

. 

CHỦ ĐỀ 04: MẮT – CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC. 

Câu 4.01: Cho các đặc điểm sau về mắt: 
I. Khi không điều tiết tiêu điểm thấu kính mắt (thấu kính mắt) nằm trước màng lưới. 
II. Điểm cực cận xa hơn mắt thường. 
III. Khi không điều tiết tiêu điểm thấu kính mắt (thấu kính mắt) nằm sau màng lưới. 
IV. Điểm cực cận gần hơn mắt thường. 
Những đặt điểm của mắt viễn thị là 
A. II, III. B. I, II. C. II, IV. D. I, IV. 
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Câu 4.02: Mắt nào sau đây có thể tìm được vị trí đặt vật trước mắt, mà mắt nhìn được rõ vật ở trạng thái 
không điều tiết? 
A. Mắt cận thị và viễn thị.  B. Mắt cận thị  và mắt thường. 
C. Mắt thường và mắt viễn thị. D. Cả ba loại mắt trên. 

Câu 4.03: Mắt thường có khoảng cách từ quang tâm đến màng lưới là 16 mm, điểm cực cận cách mắt 25 cm. 
Tiêu cự của thấu kính mắt khi không điều tiết và khi điều tiết tối đa lần lượt là 
A. 18 mm và  17 mm.  B. 16 mm và 14,5 mm. 
C. 16 mm và 15 mm.  D. 14 mm  và 16 mm. 

Câu 4.04: Một mắt bình thường về già khi không điều tiết đến khi điều tiết tối đa thì độ tụ số của thấu kính 
mắt chỉ tăng thêm 1điốp. Điểm cực viễn cách mắt người này 
A. 100cm. B. 50cm. C. 25cm. D. 20cm. 

Câu 4.05: Phát biểu nào sau đây về việc đeo kính chữa tật viễn thị là không đúng? 
A. Kính chữa tật viễn thị là thấu kính hội tụ để làm tăng độ tụ của thấu kính mắt. 
B. Qua kính chữa tật viễn thị, ảnh ảo của sách cần đọc sẽ hiện lên ở điểm cực cận của mắt không đeo kính. 
C. Khi đeo kính chữa tật viễn thị, mắt có thể nhìn rõ các vật ở xa vô cực. 
D. Điểm cực viễn CV của mắt viễn thị là ảo nằm ở phía sau võng mạc (phía sau gáy). Người viễn thị muốn 
nhìn vật ở xa vô cực mà không điều tiết phải đeo một thấu kính hội tụ có tiêu điểm ảnh trùm với CV của mắt. 

Câu 4.06: Mắt của một người cận thị có các điểm CC, CV, cách mắt lần lượt là 10cm và 50cm. Mắt đặt sát và 
sau kính lúp có độ tụ 10 điốp để quan sát ảnh của một vật nhỏ. Để mắt thấy được ảnh của vật qua kính thì vật 
phải trước kính một khoảng d với  
A. 4,5cm < d < 8,8cm. B. 5cm < d < 8,3cm.  C. 4,0 cm < d < 8,0 cm. D. 3,0 cm < d < 10,0 cm. 

Câu 4.07: Khi di chuyển chậm một vật đi từ điểm cực viễn đến điểm cực cận của mắt không tật, thì tiêu cự 
thấu kính mắt và góc trông vật thay đổi  như thế nào để ảnh của vật hiện rõ trên màng lưới? 
A. Tiêu cự tăng, góc trông vật giảm. B. Tiêu cự giảm, góc trông vật tăng. 
C. Tiêu cự tăng,  góc trông vật tăng. D. Tiêu cự giảm, góc trông vật giảm. 

Câu 4.08: Năng suất phân ly là góc trông nhỏ nhất giữa 2 điểm A, B trên vật mà ảnh của chúng 
A. hiện lên trên cùng một tế bào nhạy sáng. B. hiện lên trên 2 tế bào nhạy sáng bất kỳ. 
C. hiện lên trên 2 tế bào nhạy sáng sát nhau. D. hiện lên tại điểm vàng. 

Câu 4.09: Một mắt cận thị có điểm cực viễn cách mắt 51cm. Để nhìn được vật ở vô cực không điều tiết phải 
đeo kính (cách mắt 1cm) có độ tụ 
A. 2 điốp. B. -2 điốp. C. 1,5 điốp. D. -1,5 điốp. 

Câu 4.10: Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về mắt và các tật của mắt? 
A. Khi không điều tiết, tiêu điểm của mắt không có tật nằm tại màng lưới. 
B. Khi không điều tiết, tiêu điểm của mắt cận thị nằm trước màng lưới. 
C. Mắt chỉ nhìn thấy rõ vật khi góc trông vật lớn hơn năng suất phân li của mắt và vật phải đặt trong giới hạn 
nhìn rõ của mắt. 
D. Mắt viễn thị không thể nhìn rõ vật ở vô cực khi không đeo kính. 

Câu 4.11: Một người mắt cận thị có cực cận cách mắt 11 cm và cực viễn cách mắt 51 cm. Kính đeo cách mắt 
1 cm. Để sửa tật cận thị mắt phải đeo kính gì, có độ tụ bằng bao nhiêu? 
A. Kính phân kì, độ tụ – 1 dp. B. Kính phân kì, độ tụ – 2 dp. 
C. Kính hội tụ, độ tụ 1 dp.  D. Kính hội tụ, độ tụ 2 dp. 

Câu 4.12: Khi xem phim mắt có cảm giác thấy được các vật chuyển động liên tục nhờ vào 
A. sự điều tiết.  B. sự ngắm chừng. 
C. Năng suất phân li.  D. sự lưu ảnh trên màng lưới. 

Câu 6.13: Chọn cách giải thích đúng: Mắt cận phải đeo kính là thấu kính phân kì được giải thích là do 
A. khi không điều tiết độ tụ của mắt cận lớn hơn của mắt thường nên phải đeo thấu kính phân kì để giảm độ 
tụ của mắt cho bằng của mắt thường. 
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B. khi không điều tiết độ tụ của mắt cận bé hơn của mắt thường nên phải đeo thấu kính phân kì để giảm độ tụ 
của mắt cho bằng của mắt thường. 
C. khi điều tiết mạnh nhất tiêu cự của mắt cận lớn hơn của mắt thường nên phải đeo thấu kính phân kì để 
giảm độ tụ của mắt cho bằng của mắt thường. 
D. khi điều tiết mạnh nhất độ tụ của mắt cận bé hơn của mắt thường nên phải đeo thấu kính phân kì để giảm 
độ tụ của mắt cho bằng của mắt thường. 

Câu 6.14: Chọn cách giải thích đúng: Mắt viễn phải đeo kính là thấu kính hội tụ được giải thích là do 
A. Khi không điều tiết độ tụ của mắt viễn bé hơn của mắt thường nên phải đeo thấu kính hội tụ để tăng độ tụ 
của mắt cho bằng của mắt thường. 
B. Khi không điều tiết độ tụ của mắt viễn lớn hơn của mắt thường nên phải đeo thấu kính hội tụ để tăng độ tụ 
của mắt cho bằng của mắt thường. 
C. Khi điều tiết mạnh nhất tiêu cự của mắt viễn bé hơn của mắt thường nên phải đeo thấu kính hội tụ để tăng 
độ tụ của mắt cho bằng của mắt thường. 
D. Khi điều tiết mạnh nhất độ tụ của mắt viễn lớn hơn của mắt thường nên phải đeo thấu kính hội tụ để tăng 
độ tụ của mắt  cho bằng của mắt thường. 

Câu 6.15: Đối với mắt thì 
A. khi điều tiết tối đa, tiêu cự thấu kính mắt có giá trị cực đại. 
B. khi điều tiết tối đa, tiêu cự thấu kính mắt có giá trị cực tiểu. 
C. khi nhìn một vật ở cực viễn, tiêu cự thấu kính mắt có giá trị cự tiểu. 
D. khi nhìn một vật ở cực cận, tiêu cự thấu kính mắt có giá trị cực đại. 

Câu 6.16: Chọn câu sai khi nói về mắt không tật khi về già? 
A. muốn thấy vật ở vô cùng, mắt phải điều tiết. 
B. khi không điều tiết, tiêu điểm thấu kính mắt nằm trên màng lưới. 
C. điểm cực cận xa hơn điểm cực cận của mắt thường. 
D. điểm cực viễn ở vô cùng. 

Câu 6.17: Tìm phát biểu sai về mắt? 
A. Mắt viễn thị có điểm cực viễn là ảo ở sau mắt. 
B. Khi mắt điều tiết tối đa, độ tụ của thấu kính mắt là nhỏ nhất. 
C. Mắt không tật khi về già, điểm cực cận lùi xa mắt hơn, còn điểm cực viễn vẫn như cũ. 
D. Khi không điều tiết thì vật ở điểm cực viễn có ảnh hiện ở màng lưới. 
 
CHỦ ĐỀ 05:  KÍNH LÚP ; KÍNH HIỂN VI ; KÍNH THIÊN VĂN. 

Câu 5.01: Mắt của một người cận thị có các điểm Cc, Cv, cách mắt lần lượt là 10cm và 50 cm. Mắt đặt sát 
và sau kính lúp có độ tụ 10 điốp để quan sát ảnh của một vật nhỏ. Để mắt thấy được ảnh của vật qua kính thì 
vật phải trước kính một khoảng d với  
A. 4,5cm < d < 8,8cm.  B. 5cm < d < 8,3cm. 
C. 4,0 cm < d < 8,0 cm.  D. 3,0 cm < d < 10,0 cm. 

Câu 5.02: Một người mắt không tật có điểm cực cận cách mắt 20cm dùng một kính lúp có độ tụ D = 20 điốp 
để quan sát các vật nhỏ, mắt đặt sát sau kính. Độ bội giác nhỏ nhất của kính đối với mắt người này là  
A. Gmin = 4. B. Gmin = 3. C. Gmin = 4,5. D. Gmin = 3,5. 

Câu 5.03: Mắt của một người có điểm cực cận cách mắt 25cm và điểm cực viễn ở vô cực. Người này quan 
sát ảnh của một vật nhỏ qua một kính lúp có tiêu cự 12cm. Nếu mắt đặt sát kính thì trong quá trình quan sát 
ảnh độ bội giác của kính đối với mắt người này biến thiên trong khoảng 
A. 2,5 ≤ G ≤  ∞. B. 2,5 ≤ G ≤ 3, 5  C. 2,5 ≤ G ≤ 3,1. D. 2,1 ≤ G ≤ 3,5. 

Câu 5.04: Chọn câu sai khi nói về kính lúp?  
A. Độ bội giác của kính lúp bằng độ phóng đại ảnh khi ngắm chừng ở cực cận. 
B. Góc trông ảnh không phụ thuộc vào vị trí của mắt khi ngắm chừng ảnh ở vô cực. 
C. Khi ngắm chừng ảnh ở vô cực, thì vật phải đặt trên tiêu diện vật của kính. 
D. Khi ngắm chừng ảnh ở cực cận, thì vật phải đặt tại điểm cực cận của mắt. 
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Câu 5.05: Muốn quan sát một vật qua kính lúp mà độ bội giác không phụ thuộc cách ngắm chừng thì mắt 
phải  
A. đặt tại tiêu điểm ảnh chính của kính. 
B. nằm trên trục chính và cách kính một đoạn bằng nửa tiêu cự kính. 
C. trùng với quang tâm kính. 
D. nằm trên trục chính và cách kính một đoạn bằng hai lần tiêu cự kính. 

Câu 5.06: Mắt của một người không tật đặt cố định tại tiêu điểm ảnh chính của một kính lúp. Ban đầu vật 
sáng nhỏ AB được điều chỉnh vị trí để ảnh ảo hiện lên ở cực cận của mắt. Nếu dịch vật song song với trục 
chính kính lúp từ vị trí ban đầu ra xa thấu kính đến tiêu điểm vật chính thì trong quá trình dịch vật 
A. độ bội giác ảnh đối với kính này tăng.    
B. độ bội giác ảnh đối với kính này giảm. 
C. độ bội giác ảnh đối với kính không đổi. 
D. độ bội giác ảnh đối với kính này tăng đến một giá trị cực đại rồi sau đó giảm. 

Câu 5.07: Một người mắt tốt, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ D = 50/3 dp, mắt đặt tại một 
điểm cố định. Khi người di chuyển vật trong khoảng OF của kính thì thấy độ bội giác luôn bằng 4. Vị trí đặt 
mắt và khoảng cực cận của người đó là 
A. mắt trùng với quang tâm kính; khoảng cực cận bằng 16,67 cm. 
B. mắt đặt sau kính; khoảng cực cận bằng 24 cm. 
C. mắt trùng tiêu điểm ảnh chính của kính; khoảng cực cận bằng 66,67cm. 
D. mắt trùng tiêu điểm ảnh chính của kính; khoảng cực cận bằng 24cm. 
Câu 5.08: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 5 cm dùng làm kính lúp. Độ bội giác của kính lúp này đối  với  
người mắt  bình thường đặt sát thấu kính ngắm chừng ở vô cực và ở điểm cực cận là 
A. G = - 4 và G = -5. B. G = -5 và G = -6. C. G = 5 và G = 6. D. G = 4 và G = 5. 

Câu 7.09: Cách điều chỉnh để ngắm chừng ảnh qua kính hiển vi là 
A. thay đổi vị trí mắt ở sau thị kính. B. thay đổi vị trí vật trước vật kính. 
C. thay đổi khoảng cách vật kính và thị kính. D. đưa toàn bộ kính hiển vi lại gần hay ra xa vật. 

Câu 7.10: Một người mắt không có tật dùng kính thiên văn để quan sát mặt trăng trong trạng thái không điều 
tiết, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 105cm. Thị kính có tiêu cự 5cm. Vật kính có tiêu cự là 
A. 102cm. B. 100cm. C. 96cm. D. 92cm. 

Câu 7.11: Phát biểu nào sau đây sai về kính hiển vi? 
A. Kính hiển vi là hệ hai thấu kính hội tụ ghép đồng trục. 
B. Vật kính của hính hiển vi có tiêu cự ngắn, thị kính có tiêu cự dài. 
C. Kính hiển vi có độ bội giác lớn hơn kính lúp. 
D. Cách điều chỉnh kính hiển vi là thay đổi khoảng cách vật kính và thị kính. 

Câu 7.12: Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 1cm và thị kính có tiêu cự 3cm, hai kính đặt cách nhau 
22cm. Một quan sát viên có mắt thường, điểm cực cận cách mắt 25cm và năng suất phân giải bằng 3.10-4rad. 
Khi ngắm chừng ở vô cực thì độ lớn của vật AB nhỏ nhất mắt có thể nhìn thấy được qua kính là 
A. 0,500µm. B. 0,463µm C. 0,400µm. D. 0,375µm.     

Câu 7.13: Kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 1,2m và thị kính có tiêu cự 4cm. Một người có mắt không 
tật, quan sát Mặt Trăng bằng kính thiên văn này trong trạng thái mắt không điều tiết. Khoảng cách giữa hai 
kính và độ bội giác của ảnh là 
A. L = 124cm, G = 30.  B. L = 12,4cm, G = 3.   
C. L = 116cm, G = 30.  D. L = 124cm, G = 4/1,2.  

Câu 7.14: Phát biểu nào sau đây sai về kính hiển vi? 
A. Kính hiển vi là hệ hai thấu kính hội tụ ghép đồng trục khoảng cách giữa chúng thay đổi được. 
B. Để thấy ảnh cuối cùng qua kính hiển thì ảnh này phải nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt và góc trông ảnh 
lớn hơn năng suất phân li của mắt. 
C. Khi ngắm chừng ở vô cực thì góc trông ảnh cuối cùng không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt sau kính. 
D. Để tăng độ bội giác kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực thì giảm tiêu cự của vật kính và thị kính.  
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Câu 7.15: Phát biểu nào sau đây sai về kính thiên văn khúc xạ? 
A. Kính thiên văn là hệ hai thấu kính hội tụ ghép đồng trục khoảng cách giữa chúng  thay đổi. 
B. Để thấy ảnh cuối cùng qua thiên văn thì ảnh này phải nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt và góc trông ảnh 
lớn hơn năng suất phân li của mắt. 
C. Khi ngắm chừng ở vô cực thì góc trông ảnh cuối cùng không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt sau kính. 
D. Để tăng độ bội giác kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực thì giảm tiêu cự của vật kính và tăng tiêu cự 
của thị kính. 

Câu 7.16: Một người mắt không tật có điểm cực cận cách mắt 25cm quan sát qua một kính hiển vi có 

khoảng cách vật kính và thị kính là 17cm. Khi không điều tiết, vật cách vật kính 
13

12
cm và độ bội giác bằng 

75. Tiêu cự vật kính (f1) và tiêu cự thị kính (f2) của kính này là 
A. f1 = 1cm; f2 = 4cm.  B. f1 = 4cm; f2 = 1cm. 
C. f1 = 0,5cm; f2 = 2,5cm.  D. f1 = 2,5cm; f2 = 0,5cm 

Câu 7.17: Một kính thiên văn khúc xạ, vật kính và thị kính có tiêu cự lần lượt là f1 và f2. Người quan sát có 
mắt không tật đang điều chỉnh khoảng cách hai kính bằng 124cm để ngắm chừng ảnh cuối cùng ở vô cực với 
độ bội giác là 30. Tiêu cự hai kính là 
A. f2 = 4cm, f1 =1,2m.  B. f2 = 122,8cm, f1 = 1,2cm. 
C. f2 = 1,2m, f1 =4cm.  D. f2 = 1, 2cm, f1 = 122,8cm. 

Câu 7.18: Một kính hiển vi, vật kính có tiêu cự 10mm, thị kính có tiêu cự 4cm, độ dài quang học của kính là 
12cm, mắt người quan sát có điểm cực viẽn ở vô cực. Khi ngắm chừng ở vô cực, vật nhỏ phải cách vật kính 
một đoạn bằng 
A. 1,0833cm. B. 1,8033cm C. 1,0000cm. D. 1,2011cm 

Câu 7.19: Phát biểu nào sau đây là sai về kính thiên văn khúc xạ khi ngắm chừng ở vô cực? 
Khi ngắm chừng ở vô cực thì 
A. khoảng cách giữa vật kính và thị kính l =f1 + f2. 
B. góc trông ảnh cuối cùng không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt. 
C. chùm sáng tới hệ là chùm song song thì chùm ló ra khỏi hệ cũng là chùm song song. 

D. độ bội giác bằng nghịch đảo độ phóng đại G∞ = 
1

k
. 

Câu 7.20: Một mắt bình thường khi về già có thể nhìn được vật gần nhất cách mắt 54cm, sử dụng kính thiên 
văn ( vật kính có tiêu cự f1 = 1,2m và thị kính có tiêu cự f2 = 6cm). Khi mắt quan sát ở trạng thái không điều 
tiết rồi chuyển sang trạng thái điều tiết tối đa thì độ bội giác thay đổi từ 
A. 20 đến 18,22. B. 20 đến 22,22. C. 20 đến 17,78. D. 22,22 đến 17,78. 

Câu 7.21: Một kính hiển vi gồm vật kính L 1 có tiêu cự f 1 = 0,5 cm và thị kính L 2 có tiêu cự f 
2 = 2cm ; 

khoảng cách giữa thị kính và vật kính O 1O 2 = 12,5 cm . Để có ảnh ở vô cực , vật cần quan sát phải đặt trước 
vật kính một khoảng d 1 bằng  
A. 4,48 mm. B. 5,25 mm. C. 5,21 mm. D. 6,23 mm.  
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TỪ TRƯỜNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 
ĐỀ 1 

Câu 1. Tại tâm của dòng điện tròn gồm 100 vòng, người ta đo được cảm ứng từ B = 62,8.10-4T. Đường kính 
vòng dây là 10cm. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là:  
A. 5A B. 1A    C. 10A        D. 0,5A 
Câu 2. Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5T bên trong một ống dây, mà dòng điện 
chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2A thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 
50cm 
A. 7490 vòng     B. 4790 vòng  C. 479 vòng   D. 497 vòng 
Câu 3.Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh 
một hình trụ tạo thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện 0,1A chạy qua các vòng dây 
thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng: 
A. 18,6.10-5T   B. 26,1.10-5T     C. 25.10-5T     D. 30.10-5T 
Câu 4. Đáp án nào sau đây đúng khi nói về đường sức từ: 
A. xuất phát từ - ∞, kết thúc tại + ∞    
B. xuất phát tại cực bắc, kết thúc tại cực nam 
C. xuất phát tại cực nam, kết thúc tại cực bắc   
D. là đường cong kín nên nói chung không có điểm bắt đầu và kết thúc 
Câu 5. Hình vẽ bên biểu diễn hạt mang điện âm có khối lượng m chuyển động đều theo chiều mũi tên từ M 
đến N trong từ trường đều. Cảm ứng từ tại điểm P có chiều 
A. Hướng theo chiều từ M đến N     
B. Hướng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, đi ra ngoài      
C. Hướng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, đi vào trong    
D. Hướng vuông góc với MN, trong mặt phẳng hình vẽ đi xuống 
Câu 6.Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng là các đường: 
A. thẳng vuông góc với dòng điện    
B. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện  
C. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, tâm trên dòng điện    
D. tròn vuông góc với dòng điện   
Câu 7. Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 
3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện cùng chiều, những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng 
không nằm trên đường thẳng: 
A. song song với I1, I2 và cách I1 28cm   
B. nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 14cm   
C. trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện cách I2 14cm   
D. song song với I1, I2 và cách I2 20cm   
Câu 8. Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 
3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện ngược chiều, những điểm mà tại đó cảm ứng từ 
bằng không nằm trên đường thẳng: 
A. song song với I1, I2 và cách I1 28cm   
B. nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 14cm   
C. trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện gần I2 cách I2 42cm   
D. song song với I1, I2 và cách I2 20cm  
Câu 9. Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,5A chạy qua. Theo 
tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 6,3.10-5T. Nhưng khi đo thì thấy cảm ứng từ ở tâm là 4,2.10-5T, 
kiểm tra lại thấy có một số vòng dây bị quấn nhầm chiều ngược chiều với đa số các vòng trong khung. Số 
vòng dây bị quấn nhầm là   
A. 2 B. 3 C. 4   D. 5 
Câu 10. Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính một vòng là R1 = 8cm, vòng 
kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I = 10A chạy qua. Biết hai vòng dây nằm 
trong cùng một mặt phẳng, và dòng điện chạy trong hai vòng cùng chiều: 
A. 9,8.10-5T   B. 10,8. 10-5T   C. 11,8. 10-5T   D. 12,8. 10-5T   

M N 
 

P 

_ 
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Câu 11.  Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính một vòng là R1 = 8cm, vòng 
kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I = 10A chạy qua. Biết hai vòng dây nằm 
trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. 
A. 8,8.10-5T   B. 7,6. 10-5T   C. 6,8. 10-5T   D. 3,9. 10-5T   
Câu 12. Một dây dẫn thẳng dài phủ sơn cách điện có đoạn giữa uốn thành vòng tròn. Khi có dòng điện qua 
dây theo chiều như hình vẽ thì vectơ cảm ứng từ tại tâm O của hình tròn có: 
A. phương vuông góc mặt phẳng hình tròn, hướng về phía sau. 
B. phương vuông góc mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía trước.   
C. phương thẳng đứng, hướng xuống.    
D. phương thẳng đứng, hướng lên. 
Câu 13. Một dây dẫn có chiều dài l bọc một lớp cách điện rồi gập lại thành hai 
phần bằng nhau sát nhau rồi cho chuyển động vuông góc với các đường cảm ứng từ của một từ trường đều 
cảm ứng từ B với vận tốc . Suất điện động cảm ứng trong dây dẫn có giá trị: 
A. Bv/2l      B. Bvl        
C. 2Bvl     D. 0 
Câu 14. Cho mạch điện như hình vẽ, ξ = 1,5V, r = 0,1Ω, MN = 1m, RMN = 2Ω, R = 
0,9Ω, các thanh dẫn có điện trở không đáng kể, B = 0,1T. Cho thanh MN chuyển 
động không ma sát và thẳng đều về bên phải với vận tốc 15m/s thì cường độ dòng 
điện trong mạch là: 
A. 0   B. 0,5A    C. 2A   D. 1A 

Câu 15. Một ống dây hình trụ có chiều dài l. Nếu cắt ống dây thành 2 phần bằng nhau (mặt phẳng cắt vuông 
góc trục ống dây) thì độ tự cảm của mỗi phần thay đổi như thế nào so với lúc đầu 
A. tăng gấp đôi B. tăng gấp 4 C. giảm một nửa D. giảm 4 lần 
Câu 16: Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, ban kính của ống bằng 2cm. Một dòng điện biến đổi đều 
theo thời gian chạy qua ống dây trong 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A. Tính suất điện động tự 
cảm trong ống dây: 
A. 0,14V   B. 0,26V    C. 0,52V    D. 0,74V 
Câu 17: Khung dây có thể quay quanh trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung. Đặt khung dây trong từ 
trường đều có đường sức từ vuông góc trục quay. Cách làm nào sau đây có thể tạo ra suất điện động cảm ứng 
trong khung dây 
A. Khung chuyển động tịnh tiến theo phương vuông góc với đường sức từ. 
B. Khung chuyển động tịnh tiến dọc theo đường sức từ 
C. Khung chuyển động tịnh tiến dọc theo trục quay 
D. Khung chuyển động quay quanh trục 
Câu 18: Một ống dây dài 50cm tiết diện ngang 10cm2 gồm 100 vòng. Hệ số tự cảm của ống dây là: 
A. 25µH   B. 250µH   C. 125µ    D. 1250µH 
Câu 19: Định luật Lenz có mục đích xác định: 
A. Chiều của từ trường của dòng điện cảm ứng B. Độ lớn của suất điện động cảm ứng 
C. Cường độ dòng điện cảm ứng. D. Chiều của dòng điện cảm ứng   
Câu 20: Trong các yếu tố sau:  
I. Chiều dài của ống dây kín   
II. Số vòng dây của ống dây       
III. Tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi vòng dây 
Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây phụ thuộc các yếu tố nào? 
A. I và III   B. II và III C. I và II D. I, II và III 
Câu 21: Một khung dây dẫn có 200 vòng. Diện tích giới hạn bởi mỗi vòng dây là S = 100cm2. Khung đặt 
trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc mặt phẳng của khung, có cảm ứng từ B = 0,2T. 
Từ thông qua khung dây có giá trị: 
A. 0,4 Wb   B. 0,2 Wb C. 4 Wb D. 40 Wb 
Câu 22: Một khung dây diện tích 5 cm2 gồm 50 vòng dây. Đặt khung dây trong từ trường đều có cảm ứng từ 
B và quay khung dây theo mọi hướng. Từ thông qua khung dây có giá trị cực đại là 5.10-3Wb. Cảm ứng từ B 
có giá trị: 

v 

M 

N 

ξ,r 
R 
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A. 0,02 T B. 0,2 T   C. 2,5 T D. 0,25T 
Câu 23. Phát biểu nào dưới đây là đúng? Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường 
sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ.  
A. Lực từ luôn bằng không khi tăng cường độ dòng điện.  
B. Lực từ tăng khi tăng cường độ dòng điện. 
C. Lực từ giảm khi tăng cường độ dòng điện.   
D. Lực từ đổi chiều khi ta đổi chiều dòng điện. 
Câu 24. Một đoạn dây dẫn dài 5 (cm) đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện 
chạy qua dây có cường độ 0,75 (A). Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-2 (N). Cảm ứng từ của từ trường 
đó có độ lớn là: 
A. 0,4 (T). B. 0,8 (T). C. 1,0 (T). D. 1,2 (T). 
Câu 25. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ 
trường đều thì 
A. lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây.  
B. lực từ chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây. 
C. lực từ chỉ tác dụng lên đoạn dây khi nó không song song với đường sức từ. 
D. lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt là trung điểm của đoạn dây. 
Câu 26. Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 (cm) có dòng điện I = 5 (A) đặt trong từ trường đều có cảm ứng 
từ B = 0,5 (T). Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2(N). Góc α hợp bởi dây MN và đường cảm 
ứng từ là: 
A. 0,50 B. 300 C. 600 D. 900 
Câu 27: Phát biểu nào sau đây là sai? Từ trường đều là từ trường có 
A. các đường sức song song và cách đều nhau. B. véc tơ cảm ứng từ tại mọi nơi đều cùng hướng. 
C. lực từ tác dụng lên các dòng điện đều như nhau. D. cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau.  

Câu 28: Hình vẽ bên là hình ảnh về một phần đường sức từ của một từ trường và vị trí của 
một nam châm thử nằm cân bằng tại một điểm trên đường sức từ. Đường sức từ có chiều từ  
A. N đến M và BM>BN.    B. N đến M và BN >BM.  
C. M đến N và BN>BM.  D. M đến N và BM>BN. 

Câu 29: Đoạn dây dẫn thẳng AB dài l mang dòng điện I = 20 A, đặt trong trong từ trường đều 

có B
r

⊥ AB với B  = 0,5 T thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 1,6 N. Bây giờ người ta gập đoạn 

dây lại tại điểm C (CB = 6 cm) thành chữ L sao cho đoạn CB// B
r

 ( Hình vẽ). Lực từ tác dụng 
lên đoạn dây sau khi gập là 
A. 1,6 N. B. 1 N. C. 0,6 N. D. 1,16 N.  

Câu 30: Treo thanh đồng (l= 5 cm, m = 5 g) vào hai sợi dây nhẹ thẳng đứng cùng chiều dài trong 
một từ trường đều B = 0,5T như hình vẽ. Để dây treo thanh bị lệch so với phương thẳng đứng một 
góc α với tanα = 0,5 thì phải cho dòng điện chạy qua thanh có chiều 
A. từ ngoài vào trong và có độ lớn 1 A. B. từ trong ra ngoài và có độ lớn 1 A.  
C. từ ngoài vào trong và có độ lớn 10 A. D. từ trong ra ngoài và có độ lớn 10 A.  

Câu 31: Một dây dẫn tròn mang dòng điện được đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn   
A. tỉ lệ thuận với chiều dài vòng dây. B. tỉ lệ nghịch với chiều dài vòng dây. 
C. tỉ lệ thuận với diện tích vòng dây. D. tỉ lệ nghịch với diện tích vòng dây. 

Câu 32: Dùng một loại dây đồng đường kính 0,5 mm có phủ sơn cách điện mỏng để quấn thành một ống dây 
dài gồm 5 lớp dây. Khi cho dòng điện cường độ 0,15A vào mỗi vòng của ống dây thì cảm ứng từ bên trong 
ống dây là 
A. 1.88.10-3 T.   B. 2,1.10-3 T.   C. 2,5.10-5 T.   D. 3.10-5 T. 

Câu 33: Ba dòng điện thẳng dài có cùng cường độ và cùng chiều đặt vuông góc với mặt phẳng của một hình 
vuông và đi qua ba đỉnh của hình vuông này. Nếu cảm ửng từ do một dòng điện gây ra tại đỉnh kề nó là B thì 
cảm ứng từ tổng hợp do ba dòng điện gây ra tại đỉnh còn lại là 

A. 3B. B. 3B/ 2 . C. 2B/ 3 . D. 0. 
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Câu 34: Sau khi bắn một êlectron có vận tốc 0ν
r

 vào trong từ trường đều dọc theo một đường sức từ thì 

êlectron sẽ chuyển động    
A. tròn đều.            B. thẳng đều.   C. nhanh dần đều.        D. chậm dần đều. 

Câu 35: Dòng điện thẳng dài mang dòng điện có I = 10 A đặt trong chân không. Một êlectron chuyển động 
với véc tơ vận tốc không đổi (v = 2.105 m/s) theo hướng song song, ngược chiều và cách dòng điện thẳng dài 
2 cm. Dòng điện thẳng dài  
A. hút êlectron một lực 3,2.10-18 N. B. đẩy êlectron một lực 3,2.10-18 N. 
C. hút êlectron một lực 10,1.10-18 N. D. đẩy êlectron một lực 10,1.10-18 N. 

Câu 36: Một khung dây phẳng có diện tích S đặt trong từ  trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm 
ứng từ và cectơ pháp tuyến là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức 
A. Ф = BS.sinα. B. Ф = BS.cosα. C. Ф = BS.tanα. D. Ф = BS.cotgα. 

Câu 37: Nếu một mạch điện hở chuyển động trong từ trường và cắt đường sức từ thì 
A. trong mạch không có suất điện động cảm ứng.  
B. trong mạch không có suất điện động và dòng điện cảm ứng. 
C. trong mạch có suất điện động và dòng điện cảm ứng. 
D. trong mạch có suất điện động cảm ứng nhưng không có dòng điện cảm ứng. 

Câu 38: Một khung dây diện tích  S = 5.10- 4 m2, gồm N = 50 vòng. Đặt khung trong từ trường đều có véc tơ 

cảm ứng từ B
r

 vuông góc trục quay và cho khung quay quanh trục đó. Cho từ thông qua khung đạt cực đại 
bằng Φmax=5.10- 3 Wb. Cảm ứng từ B của từ trường là     
A. 0,2.10- 4 T.                B. 2.10- 4 T.                    C. 0,2.10- 2 T.                D. 0,2 T.   

Câu 39: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại gần 
hoặc ra xa vòng dây kín? 
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Câu 40: Dòng điện cảm ứng chạy trong một mạch kín có điện trở R, khi từ thông Φ thay đổi trong khoảng 
thời gian ∆t, thì cường độ dòng điện cảm ứng trung bình trong khoảng thời gian ấy được xác định bằng công 
thức   

A. 
∆

i = -
∆t

Φ
.              B.  
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i = - R
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Φ
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∆
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Φ
. 

Câu 41: Một dây dẫn dài l, có điện trở R không đổi. Dây được uốn lại thành một hình vuông rồi đặt trong từ 
trường đều có cảm ứng từ B sao cho đường sức từ luôn vuông góc với mặt phẳng khung. Trong khoảng thời 
gian ∆t người ta làm cho khung biến dạng từ hình vuông sang hình chữ nhật với cạnh dài gấp đôi cạnh rộng. 
Điện lượng ∆Q di chuyển qua mạch trong thời gian ∆t trên tính bởi 
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Câu 42:  Chọn câu sai: Suất điện động tự cảm trong một mạch điện có giá trị lớn khi 
A. cường độ dòng điện trong mạch tăng nhanh. B. cường độ dòng điện trong mạch biến thiên nhanh. 
C. cường độ dòng điện trong mạch có giá trị lớn.  D. cường độ dòng điện trong mạch giảm nhanh. 
Câu 43: Một mạch điện có độ tự cảm L, cường độ dòng điện qua mạch biến đổi theo thời gian như hình vẽ. 
Đường biểu diễn suất điện động tự cảm theo thời gian vẽ ở hình nào là đúng? 
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Câu 44: Dòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian, trong 0,01s cường độ dòng 
điện tăng đều từ 1A đến 2A thì suất điện động tự cảm trong ống dây là 20V. Tính hệ số tự cảm của ống dây 
và độ biến thiên năng lượng của từ trường trong ống dây: 
A. 0,1H; 0,2J    B. 0,2H; 0,3J   C. 0,3H; 0,4J   D. 0,2H; 0,5J 
Câu 45: Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, ban kính của ống bằng 2cm. Một dòng điện biến đổi đều 
theo thời gian chạy qua ống dây trong 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A. Tính suất điện động tự 
cảm trong ống dây: 
A. 0,14V   B. 0,26V    C. 0,52V    D. 0,74V 
Câu 46: Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức I = 0,4(5 – t); I tính bằng ampe, 
t tính bằng giây. Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005H. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây: 
A. 0,001V    B. 0,002V   C. 0,003 V   D. 0,004V 
Câu 47: Một ống dây có hệ số tự cảm là 0,01H. Khi có dòng điện chạy qua ống dây có năng lượng 0,08J. 
Cường độ dòng điện chạy qua ống dây bằng:  
A. 1A   B. 2A   C. 3A   D. 4A. 
Câu 48: Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500cm2, và 
được mắc vào mạch điện, sau khi đóng công tắc, dòng điện biến thiên theo thời gian như 
đồ thị bên hình vẽ ứng với thời gian đóng công tắc là từ 0 đến 0,05s. Tính suất điện động 
tự cảm trong ống trong khoảng thời gian trên: 
A. 2π.10-2V     B. 8π.10-2V     
C. 6π.10-2V     D. 5π.10-2V  
Câu 49: Một ống dây dài 40cm có tất cả 800 vòng dây. Diện tích tiết diện ống dây là 10cm2. Cường độ dòng 
điện qua ống tăng từ 0 đến 4A. Hỏi nguồn điện đã cung cấp cho ống dây một năng lượng bằng bao nhiêu: 
A. 1,6.10-2J    B. 1,8.10-2J   C. 2.10-2J   D. 2,2.10-2J 
Câu 50: Đáp án nào sau đây là sai : suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi: 
A. độ tự cảm của ống dây lớn    B. cường độ dòng điện qua ống dây lớn   
C. dòng điện giảm nhanh   D. dòng điện tăng nhanh 

 
ĐỀ 2 

Câu 1: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện không có đặc  điểm nào sau đây? 
A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;    
B. Vuông góc với vectơ cảm ứng từ;  
C Vuông góc với mặt  phẳng chứa vectơ cảm ứng từ và dòng điện; 
D. Song song với các đường sức từ. 
Câu 2: Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên 
thì lực từ có chiều 
A. từ trái sang phải.  B. từ trong ra ngoài. C. từ trên xuống dưới.  D. từ ngoài vào trong. 
Câu 3: Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ trong ra ngoài. Nếu 
dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ  trên xuống dưới thì cảm ứng từ có chiều 
A. từ phải sang trái.  B. từ trên xuống dưới. C. từ trái sang phải.  D. từ dưới lên trên. 
Câu 4: Nếu lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ 
A. vẫn không đổi. B. tăng 2 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 2 lần. 
Câu 5: Khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần  thì độ lớn lực từ tác dụng lên 
dây dẫn  
A. tăng 2 lần.   B. không đổi. C. tăng 4 lần. D. giảm 2 lần. 
Câu 6: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn 
cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là 
A. 18 N. B. 1,8 N. C. 1800 N. D. 0 N. 
Câu 7: Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. 
Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn là 
A. 19,2 N B. 1920 N C. 1,92 N D. 0 N. 
Câu 8: Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây? 
A. Vuông góc với dây dẫn;   
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B. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện; 
C. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn   
D. Tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn. 
Câu 9: Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện 
tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ 
A. tăng 4 lần.   B. tăng 2 lần. C. không đổi. D. giảm 4 lần. 
Câu 10: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện không  phụ thuộc 
A. bán kính  tiết diện dây dây.  B. bán kính vòng dây.  
C cường độ dòng điện chạy trong dây.  D. môi trường xung quanh. 
Câu 11: Nếu cường độ dòng điện trong dây tròn tăng 2 lần và đường kính dây tăng 2 lần thì cảm ứng từ tại 
tâm vòng dây 
A. không đổi.  B. tăng 4 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 2 lần. 
Câu 12: Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây hình trụ tròn phụ thuộc 
A. chiều dài ống dây.   B. số vòng dây của ống. 
C đường kính ống.   D. số vòng dây trên một mét chiều dài ống. 
Câu 13: Khi cường độ dòng điện giảm 2 lần và đường kính ống dây tăng 2 lần nhưng số vòng dây và chiều 
dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng án trong ống dây 
A. giảm 2 lần.  B. không đổi. C. tăng 2 lần.  D. tăng 4 lần. 
Câu 14: Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a, mang hai dòng dòng điện cùng độ lớn I 
nhưng cùng chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây có giá 
trị là 
A. 0.  B. l0-7.I/a.  C. 10-7I/4a.  D. 10-7I/2a. 
Câu 15: Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a, mang hai dòng điện cùng độ lớn I và ngược 
chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây có giá trị là 
 A. 0.  B. l0-7.I/a.  C. 4.10-7I/a.  D. 8.10-7I/a. 
Câu 16: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có độ lớn 10 A đặt trong chân không sinh ra 
một từ trường có độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 50 cm là 
A. 4. 10-6 T.  B. 2. 10-7/5 T. C. 5. 10-7 T.  D. 3.10-7 T. 
Câu 17: Một điểm cách một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 20 cm thì có độ lớn cảm ứng từ 1,2µT. Một 
điểm cách dây dẫn đó 60cm chỉ có độ lớn cảm ứng là 
A. 0,4 µT.  B. 0,2 µT.  C. 3,6 µT.  D. 4,8 µT. 
Câu 18: Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5A cảm ứng từ 0,4 µT. Nếu 
cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 10A  cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là 
A. 0,8 µT B. 1,2 µT C. 0,2 µT   D. 1,6 µT 
Câu 19: Một dòng điện chạy trong một dây tròn 10 vòng đường kính 20cm với cường độ 10 A thì cảm ứng 
từ tại tâm các vòng dây là 
 A. 0,2π mT  B. 0,02π mT  C. 20πµT   D. 0,2mT 
Câu 20: Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20A, tâm vòng dây có cảm ứng từ  0,4πµT. Nếu dòng điện qua 
vòng dây giảm 5A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là 
A. 0,3πµT.  B. 0,5πµT.  C. 0,2πµT.  D. 0,6πµT. 
Câu 21: Một ống dây dài 50cm chỉ có 1000 vòng dây mang một dòng điện là 5 A. Độ lớn cảm ứng từ trong 
lòng ống là 
A. 8 πmT  B. 4πmT  C. 8 mT.  D. 4 mT. 
Câu 22: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên trong trường hợp cho nam 
châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định nằm ngang. 
A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, sau khi nam châm xuyên qua thì ngược kim đồng hồ. 
B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, sau khi nam châm xuyên qua thì cùng kim đồng hồ. 
C. không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây. 
D. Dòng điện cảm ứng luôn cùng kim đồng hồ. 
Câu 23. Khi cho nam châm xuyên qua vòng dây treo như hình vẽ thì 
chúng tương tác hút hay đẩy. 
A. Luôn đẩy nhau 
B. Ban đầu hút nhau, sau khi xuyên qua thì đẩy nhau. 
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C. Ban đầu đẩy nhau, sau khi xuyên qua thì hút nhau. 
D. Luôn hút nhau 
Câu 24. Khi cho khung dây kín chuyển động ra xa dòng điện thẳng dài I1 như hình vẽ 
thì chúng sẽ 
A. đẩy nhau  B. hút nhau 
C. hút hay đẩy phụ thuộc tốc độ D. không tương tác 
Câu 25. Cho dòng điện thẳng cường độ I. Khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ đặt gần 
dòng điện thẳng, cạnh MQ song song với dòng điện thẳng. Trong khung dây không có 
dòng điện cảm ứng khi 
A. khung quay quanh cạnh MQ B. khung quay quanh cạnh MN 
C. khung quay quanh cạnh PQ D. khung quay quanh trục là dòng điện thẳng I 
Câu 26. Một khung dây phẳng có diện tích 12cm² đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10–2T, mặt 
phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30°. Tính độ lớn từ thông qua khung 
A. Φ = 2.10–5Wb B. Φ = 3.10–5Wb C. Φ = 4.10–5Wb D. Φ = 5.10–5Wb 
Câu 27. Một hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10–4 T, từ thông qua hình 
vuông đó bằng 10–6 WB. Tính góc hợp bởi véctơ cảm ứng từ và véc tơ pháp tuyến của hình vuông đó 
A. 0° B. 30° C. 45° D. 60° 
Câu 28. Một khung dây phẳng diện tích 40cm² gồm 200 vòng đặt trong từ trường đều B = 2.10–4T, véc tơ 
cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 30°. Người ta giảm đều từ trường đến không trong khoảng 
thời gian 0,01s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian từ trường biến đổi 
A. 4.10–3 V B. 8.10–3V C. 2.10–3 V D. 4.10–2 V 
Câu 29. Dòng điện Phucô là 
A. dòng điện chạy trong vật dẫn 
B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên. 
C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường 
D. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện 
Câu 30. Chọn câu phát biểu sai khi nói về dòng điện Phucô 
A. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Phucô cũng là hiện tượng cảm ứng điện từ 
B. chiều của dòng điện Phucô cũng được xác định bằng định luật Jun – Lenxơ 
C. dòng điện Phucô trong lõi sắt của máy biến thế là dòng điện có hại  
D. dòng điện Phucô có tính chất xoáy. 
Câu 31. Khung dây có tiết diện 30cm² đặt trong từ trường đều B = 0,1T. Mặt phẳng khung dây vuông góc 
với đường cảm ứng từ. Trong các trường hợp nào suất điện động cảm ứng trong mạch bằng nhau. (I) quay 
khung dây trong 0,2s để mặt phẳng khung song song với đường cảm ứng từ. (II) giảm từ thông xuống còn 
một nửa trong 0,2s. (III) tăng từ thông lên gấp đôi trong 0,2s. (IV) tăng từ thông lên gấp ba trong 0,3s 
A. (I); (II) B. (II); (III) C. (I); (III) D. (III); (IV) 
Câu 32. Nếu một vòng dây quay trong từ trường đều quanh một trục vuông góc với từ trường, dòng điện cảm 
ứng 
A. đổi chiều sau mỗi vòng quay B. đổi chiều sau nửa vòng quay 
C. đổi chiều sau mỗi một phần tư vòng D. không đổi chiều 
Câu 33. Dây dẫn thứ nhất có chiều dài L được quấn thành một vòng sau đó thả một nam châm rơi vào vòng 
dây. Dây dẫn thứ hai cùng bản chất có chiều dài 2L được quấn thành 2 vòng sau đó cũng thả nam châm rơi 
như trên. So sánh cường độ dòng điện cảm ứng trong hai trường hợp thì 
A. I1 = 2I2. B. I2 = 2I1. C. I1 = I2 = 0 D. I1 = I2 ≠ 0 
Câu 34. Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m² đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,6 T, véc tơ 
cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4 T trong thời gian 0,25s thì suất 
điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là 
A. 1,28V B. 12,8V C. 3,2V D. 32V 
Câu 35. Từ thông qua một mạch điện kín phụ thuộc vào 
A. tiết diện của dây dẫn làm mạch điện B. điện trở của dây dẫn làm mạch điện 
C. khối lượng của dây dẫn làm mạch điện. D. hình dạng, kích thước của mạch điện 
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Câu 36. Một dây dẫn có chiều dài ℓ bọc một lớp cách điện rồi gập lại thành hai phần bằng nhau sát nhau rồi 
cho chuyển động vuông góc với các đường cảm ứng từ của một từ trường đều cảm ứng từ B với vận tốc v. 
Suất điện động cảm ứng trong dây dẫn có giá trị 
A. e = Bv/ℓ B. e = 2Bvℓ C. e = Bvℓ D. e = 0 
Câu 37. Một khung dây dẫn cứng hình chữ nhật có diện tích S = 200cm2, ban đầu ở vị trí song song với các 
đường sức của một từ trường đều có B = 0,01 T. Khung quay đều trong thời gian 4 s đến vị trí vuông góc với 
các đường sức từ. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong khung có giá trị nào sau đây? 
A. 0,5.10-5 V                 B. 5.10-5 V                  C. 0,25.10-5 V              D. 2,5.10-5 V 
Câu 38. Một khung dây dẫn điện trở 2 Ω hình vuông cạch 20 cm nằm trong từ trường đều các cạnh vuông 
góc với đường sức. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 1 T về 0 trong thời gian 0,1 s thì cường độ dòng điện trong 
dây dẫn là 
A. 0,2 A. B. 2 A. C. 2 mA. D. 20 mA. 
Câu 39. Nếu một mạch điện hở chuyển động trong từ trường cắt các đường sức từ thì 
A. trong mạch không có suất điện động cảm ứng 
B. trong mạch không có suất điện động và dòng điện cảm ứng 
C. trong mạch có suất điện động và dòng điện cảm ứng 
D. trong mạch có suất điện động cảm ứng nhưng không có dòng điện 
Câu 40. Dòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian, trong 0,01s cường độ dòng 
điện tăng đều từ 1A đến 2A thì suất điện động tự cảm trong ống dây là 20V. Tính hệ số tự cảm của ống dây 
và độ biến thiên năng lượng của từ trường trong ống dây 
A. 0,1H và 0,2J B. 0,2H và 0,3J C. 0,3H và 0,4J D. 0,2H và 0,5J 
 
ĐÁP ÁN ĐÊ 2 (CHUYÊN ĐỀ 3) 
1D 2B 3A 4A 5C 6A 7D 8D 9A 10A 
11C 12D 13A 14A 15D 16A 17A 18B 19A 20A 
21B 22B 23C 24B 25D 26B 27A 28B 29C 30B 
31D 32B 33D 34A 35D 36D 37B 38A 39D 40B 
 
 


