
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 

TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH  NĂM HỌC 2017 – 2018 

       Môn: Vật lí 11 – chương trình cơ bản 

Thời gian làm bài: 45 phút. 

 

(Giới hạn đến hết bài “Dòng điện trong chất điện phân”) 

KHUNG MA TRẬN CHI TIẾT  

 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 24 câu (8 điểm) 

 

Nội dung kiến thức 
Số 

câu 
LT BT 

Các cấp độ tư duy 

Biết Hiểu Vận dụng 

NB TH VD 3 VD 4 

Chương 1: Điện tích – điện trường 11 6 5 3 3 4 1 

1. Điện tích – định luật Cu - lông. 2 1 1 Câu 1 Câu 2 Câu 3  

2. Thuyết êlectron – định luật BTĐT. 1 1   Câu 4 Câu 5  

3. Điện trường cường độ điện trường, 

đường sức điện. 
2 1 1 Câu 6  Câu 7 Câu 8 

4. Công lực điện, điện thế hiệu điện 

thế 
2 1 1 Câu 9  Câu 10  

5. Tụ điện 1 1   Câu 11   

Chương 2: Dòng điện không đổi 10 6 4 2 4 3 1 

6. Dòng điện không đổi, nguồn điện. 2 1 1 Câu 12 Câu 13   

7. Điện năng công suất điện. 2 1 1 Câu 14 Câu 15 Câu 16  

8. Định luật Ôm toàn mạch 1  1  Câu 17 Câu 18  

9. Ghép nguồn thành bộ 2 1 1  Câu 19  Câu 20 

10. Xác đinh suất điện động và điện 

trở trong nguồn điện 
1  1   Câu 21  

Chương 3: Dòng điện trong các môi 

trường. 
3 2 1  2 1  

11. Dòng điện trong kim loại 1 1   Câu 22   

12. Dòng điện trong chất điện phân 1  1  Câu 23 Câu 24  

Tổng cộng 24 14 10 5 9 8 2 

 

I. TỰ LUẬN: 2 bài (2 điểm) 

Bài 1: (1 điểm) Thuộc chương: Điện tích - điện trường; mức độ vận dụng hoàn toàn cơ bản (1 điểm) 

Bài 2: (1 điểm). Thuộc chương: Dòng điện không đổi kết hợp với bài dòng điện trong chất điện phân – Định 

luật Fa-ra-đây; mức độ vận dụng: cơ bản 0,5 đ – nâng cao 0,5 đ. 

  



TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH  ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA HỌC KÌ 1 

        NĂM HỌC 2017 – 2018 

         Môn: Vật lí 11  

      ĐỀ 1 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 20 câu (8 điểm) 

Câu 1: Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm? 

A. Hai thanh nhựa đặt gần nhau.  B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau. 

C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.  D. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau. 

Câu 2: Hai điện tích -3  C và 4  C, đặt trong dầu  =2, cách nhau khoảng 3cm. Lực tương tác giữa 2 điện 

tích đó là: 

A. Lực hút, 60N   B. Lực hút, 90N 

C. Lực đẩy, 90N   D. Lực đẩy, 45N 

Câu 3: Dựa vào một số nội dung chính của thuyết electron, hãy nhận định phát biểu nào dưới dây là 

KHÔNG ĐÚNG? 

A. Một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương. 

B. Một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm electron. 

C. Một vật nhiễm điện âm là vật thừa electron. 

D. Một vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron. 

Câu4: Ba quả cầu kim loại tích điện lần lượt là + 3 C, - 7 C, - 4 C. Khi cho chúng tiếp xúc với nhau thì điện 

tích của hệ là: 

A. +3C     B. +14C 

C. - 8C     D. -11C 

Câu 5: Một điện tích điểm mang điện âm, điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều:  

A. phụ thuộc vào độ lớn của nó,  B. hướng về phía nó  

C. hướng ra xa nó    D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh. 

Câu 6:  Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Gọi AE


 và BE


 là cường độ điện trường do Q gây ra tại A 

và B. Biết khoảng cách từ A đến điện tích điểm Q là r .  Để AE


 có phương vuông góc BE


 và EA = EB thì 

khoảng cách giữa A và B là 

A. r 3   B. r 2   C. r   D. 2r 

Câu 7: Công của lực điện khi một điện tích q di chuyển trong điện trường đều từ M đến N KHÔNG phụ 

thuộc nào 

A. độ lớn của điện tích q.  B. hiệu điện thế giữa hai điểm M và N. 

C. vị trí của hai điểm M, N.  D. dạng đường đi từ M đến N.  

Câu8: Một electron di chuyển được đoạn đường 1cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực 

điện trường đều có cường độ điện trường 1000V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây? 

A. -1,6.10
-16

J.  B. +1,6.10
-16

J.  C. -1,6.10
-18

J.  D. +1,6.10
-18

J. 

Câu 9: Gọi Q, C và U lần lượt là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Phát 

biểu nào dưới đây là ĐÚNG? 

A. C tỉ lệ thuận với Q.   B. C tỉ lệ nghịch với U. 

C. C phụ thuộc vào Q và U.  D. C không phụ thuộc vào Q và U. 

Câu 10: Gọi I, q và t lần lượt là cường độ dòng điện không đổi, điện lượng, thời gian. Biểu thức nào dưới 

đây là ĐÚNG? 

A. 
t

q
I

2

   B. 
t

q
I    C. tqI .   D. tqI .2  

Câu 11: Đại lượng vật lý nào sau đây đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện? 

A. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. B. Suất điện động của nguồn điện. 

C. Cường độ điện trường tại một điểm.  D. Cường độ dòng điện không đổi. 

Câu 12:  Điện năng được đo bằng thiết bị nào sau đây? 

A. vôn kế.  B. tĩnh điện kế. C. ampe kế.  D. công tơ điện.  

  



Câu 13: Hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế không đổi. Nếu điện trở của mạch giảm 2 lần thì công suất 

điện của mạch 

A. không đổi.  B. tăng 2 lần.  C. tăng 4 lần.  D. giảm 4 lần 

Câu 14: Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết nguồn điện có suất điện động E 

 và điện trở trong r=1Ω; RN=10Ω; cường độ dòng điện chạy trong mạch có  

giá trị 2A. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn và suất điện động của nó  

lần lượt là 

A. 10V và 2V  B. 10V và 12V C. 20V và 18V D. 20V và 22V 

Câu 15: Muốn ghép 3 pin giống nhau mỗi pin có suất điện động 3V thành bộ nguồn 6V thì: 

A. phải ghép 3 pin nối tiếp. 

B. phải ghép 3 pin song song. 

C. phải ghép 2 pin song song rồi ghép nối tiếp với pin còn lại. 

D. không ghép được 

Câu 16: Một nguồn 9V, điện trở trong 1  được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp 

thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1A. Nếu hai điện trở ở mạch ngoài mắc song song thì cường độ dòng 

điện qua nguồn là: 

A. A
3

1
   B. A

4

9
   C. 2,5A  D. 3,0A 

Câu 17 : Acquy có suất điện động E, điện trở trong r.Khi có dòng I1 = 15A  đi qua, công suất mạch ngoài là 

P1 = 135W; khi có dòng I2 = 6A đi qua, công suất mạch ngoài là P2 = 64,8W. Suất điện động và điện trở 

trong của nguồn điện là: 

A. E = 9 (V); r = 0,2 (Ω).   B. E = 9 (V); r = 0,1 (Ω). 

C. E = 12 (V); r = 0,2 (Ω).   D. E = 12 (V); r = 0,1 (Ω). 

Câu 18:  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Hạt tải điện trong kim loại là electron. 

B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đổi 

C. Hạt tải điện trong kim loại là iôn dương và iôn âm. 

D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt. 

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng về cách mạ một huy chương bạc? 

A. Dùng muối AgNO3 

B. Đặt huy chương ở giữa Anốt và Catốt 

C. Dùng huy chương làm Catốt 

D. Dùng Anốt bằng Ag 

Câu 20: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 

(A). Cho AAg=108 (đvc), nAg= 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là: 

A. 1,08 (mg).  B. 1,08 (g).  C. 0,54 (g).  D. 1,08 (kg). 

Câu 21: Sẽ không có ý nghĩa khi ta nói về hằng số điện môi của 

A. hắc ín (nhựa đường).   B. nhựa trong. 

C. thủy tinh.     D. nhôm.  

Câu 22: Trong các cách nhiễm điện 

I. Do cọ xát    II. Do tiếp xúc   III. Do hưởng ứng 

Ở cách nhiễm điện nào có sự dịch chuyển electron từ vật này sang vật khác? 

A. I và II.  B. II và III.  C. I và III.  D. I, II và III. 

Câu 23: Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi 

A. nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ. 

B. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện. 

C. không mắc cầu chì cho mạch điện kín. 

D. dùng pin để mắc một mạch điện kín. 

Câu 24:  Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện (E , r1) và (E , r2) mắc song song với nhau, mạch ngoài chỉ 

có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 
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II. TỰ LUẬN: 2 bài (2 điểm) 

Bài 1: (1 điểm) Hai điện tích điểm q1 = 2.10
-7

C; q2 = 8.10
-7

C đặt trong chân không cách nhau một đoạn 4cm. 

a) Xác định lực tương tác giữa hai điện tích. 

b) Để lực tương tác giữa hai điện tích là 0,576N thì hai điện tích đặt cách nhau một khoảng bao nhiêu? 

Bài 2: (1 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: bộ nguồn gồm 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện 

động 4 V, điện   

trở trong 0,4 ; R1 = 2; R2 = 4 ; R3 = 12 ; bình điện phân có  

điện trở R4 = 12 , đựng dung dịch CuSO4, cực dương làm bằng Cu.  

Biết ACu = 64 g/mol, hóa trị n = 2.Bỏ qua điện trở của các dây nối 

a) Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và hiệu điện thế UPQ.  

b) Biết khối lượng đồng giải phóng ở cực âm trong thời gian điện phân là 0,955 g.  

Tính điện năng tiêu thụ bởi bình điện phân trong thời gian này.   

ĐỀ 2 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:  

Câu 1: Hai điện tích điểm q1, q2 đứng yên trong chân không thì chúng đẩy nhau một lực. Kết luận nào dưới 

đây là sai về dấu của hai điện tích? 

A. q1, q2 cùng dương.  B. q1, q2 cùng âm. C. q1 và q2 trái dấu. D. q1 và q2 cùng dấu.  

Câu 2: Bốn điện tích điểm q1, q2, q3, q4 đặt trong không khí lần lượt tại các đỉnh ABCD của hình vuông thấy 

hợp lực tĩnh điện tác dụng lên q4 tại D bằng không. Giữa 3 điện tích kia quan hệ với nhau: 

A. q1 = q3; q2 = q1 2        B. q1 = - q3; q2 = ( 1+ 2 )q1   

C. q1 = q3; q2 = - 2 2 q1       D. q1 = - q3; q2 = ( 1- 2 )q1    

Câu 3: Theo thuyết êlectron thì ion dương được hình thành là do nguyên tử trung hòa 

A. bị mất đi một số êlectron.   B. nhận thêm một số êlectron. 

C. bị mất đi một số prôtôn.   D. Nhận thêm một số prôtôn. 

Câu 4: Hai quả cầu kim loại giống nhau. Quả cầu thứ I mang điện q1 = - 6,4.10
-8 

(C) còn quả cầu thứ II 

mang điện tích q2 = 3,2.10
-8 

(C). Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau cho đến khi có sự cân bằng điện thì tách 

chúng ra. Số êlectron trao đổi giữa hai quả cầu trong quá trình tiếp xúc là (Cho độ lớn điện tích êlectron là 

1,6.10
-19 

(C)) 

A. 3.10
11

 êlectron.  B. 6.10
11

 êlectron. C.  3.10
10

 êlectron.  D. 6.10
10

 êlectron. 

Câu 5: Phát biểu nào sau đây về đường sức của điện trường là sai ? 

A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức trong điện trường. 

B. Các đường sức điện có thể là đường cong kín hoặc không kín tùy vào từng trường hợp. 

C. Cũng có khi đường sức không kết thúc ở điện tích âm mà kết thúc ở vô cùng. 

D. Các đuờng sức của điện trường đều là các đường thẳng song song cách đếu nhau. 

Câu 6: Bốn điện tích điểm giống nhau đặt tại bốn đỉnh của một hình vuông. Cường độ điện trường do mỗi 

điện tích điểm gây ra tại đỉnh kề nó có độ lớn E0. Cường độ điện trường tổng hợp tại đỉnh của một hình 

vuông là 

A. 1,9E0.   B. 1,8E0.  C. 1,7E0.  D. 2,1E0. 

Câu 7: Công của lực điện không phụ thuộc vào 

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi của điện tích.  B. cường độ của điện trường. 

C. hình dạng đường đi của điện tích.     D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển. 

Câu 8: Một điện tích điểm q = 1 (μC) khi di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trường thì nó thu thêm 

một năng lượng W = 0,2 (mJ). Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là 

A. U = 0,20 (V).  B. U = 0,20 (mV). C. U = 200 (kV). D. U = 200 (V). 

Câu 9: Một tụ điện trên vỏ có ghi (20 F – 100 V), ban đầu tụ này mang điện tích Q bằng 50% điện tích cực 

đại của nó. Nếu nối tụ vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế 40 V thì điện tích của nó là Q’. Biến biên 

điện tích của tụ Q = Q’ – Q trong hai trường hợp này là 

A. – 2.10
-4

 (C).  B.  2.10
-4

 (C).  C.  10
-4

 (C).  D. - 10
-4

 (C). 

R4 

E3, r3 E2, r2 E 1, 

r1 

R1 R2 

R3 

P 

Q 



Câu 10: 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 không thay đổi theo thời gian.  D. chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. 

Câu 11: Một nguồn điện đang cung cấp điện ổn định cho một mạch tiêu thụ. Trong thời gian 18 s có một 

điện lượng 45 (C) di chuyển qua nguồn và lực lạ bên trong nguồn sinh công là 540 (J). Suất điện động và 

cường độ dòng điện qua nguồn là 

A. 12 (V); 2,5 (A).  B. 30 (V); 12 (A). C. 2,5 (V); 12 (A).  D. 12 (V); 30 (A). 

Câu 12: Điện năng tiêu thụ được đo bằng 

A. Vôn kế.   B. Oát kế.  C. Ampe kế.  D. Công tơ điện. 

Câu 13: Hai bóng đèn có cùng công suất định mức nhưng hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 

110 (V) và U2 = 220 (V). Nếu xem điện trở các bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ thì hệ thức liên hệ 

giữa hai điện trở bóng đèn trên là 

A. R2= 2R1.   B. R1= 2R2.  C. R2= 4R1.  D. R1= 4R2. 

Câu 14: Nối điện trở R1 =10 Ω vào hai cực nguồn điện có E = 3 V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,25 

(A). Nếu thay điện trở R1 bằng R2 = 13  thì cường độ dòng điện qua mạch là  

A. 0,2 (A).   B. 0,3 (A).  C. 0,15 (A).  D. 0,1 (A). 

Câu 15: Ba viên pin giống nhau khi ghép nối tiếp lại với nhau thì thu được một bộ nguồn có suất điện động 

27 (V) và điện trở trong 9 ( ). Nếu ba pin trên ghép song song thì được bộ nguồn có suất điện động và điện 

trở trong là 

A. 9 (V) và 9 ( ).  B. 9 (V) và 3 ( ). C. 9 (V) và 1 ( ).  D. 27 (V) và 3( ). 

Câu 16: Bộ nguồn có n pin giống nhau mỗi pin có (E , r) dùng để cung cấp điện cho điện trở R ở mạch 

ngoài. Nếu n pin trên mắc song song hoặc mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua R không đổi. Hệ thức 

liên hệ giữa R và r là 

A. R = r.   B. R = 2r.  C. R =3r.  D. R = 0,5r. 

Câu 17: Chọn phát biểu sai: Trong sơ đồ mạch điện đo suất điện động và điện 

trở trong của một pin điện hóa được vẽ ở hình bên. Điện trở R0 mắc trong 

mạch nhằm mục đích 

A. hạn chế dòng điện qua nguồn nhằm phép đo chính xác hơn.  

B. tránh hiện tượng đoản mạch ngoài nguồn điện. 

C. làm cho điện trở của trong của nguồn không đổi khi đo.  

D. nhằm mở rộng thang đo cho các dụng cụ đo. 

Câu 18: Chọn câu sai: Khi nhiệt độ vật dẫn kim loại tăng thì 

A. điện trở vật dẫn kim loại đó tăng.  B. các ion dương trong nút mạng dao động nhiệt mạnh lên. 

C. các êlectron tự do được tạo ra nhiều hơn. D. điện trở suất vật dẫn kim loại đó tăng. 

Câu 19: Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của  

A. các ion dương trong điện trường.  B. các ion âm trong điện trường. 

C. các êlectron trong điện trường.  D. các ion trong điện trường. 

Câu 20: Bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 (ACu = 64 g/mol, ncu = 2) có cực dương tan mắc nối tiếp với 

bình điện phân đựng dung dich AgNO3 (AAg = 108 g/mol, nAg = 1) cũng có cực dương tan. Sau một 193 (s) 

điện phân khối lượng catốt hai bình tăng thêm 2,8 g. Cường độ dòng điện qua hai bình điện phân là 

A. 10 (A).  B. 5 (A).  C. 20 (A).   D. 50 (A). 

II. TỰ LUẬN: 2 bài (2 điểm) 

Bài 1: Hệ hai điện tích đặt trong chân không cho ở hình vẽ bên. Biết AB = 3BM và 1M 2M4E E 0  .  

a. Tìm hệ thức liên hệ giữa q1 và q2. 

b. Để ME 0  thì cần di chuyển q2 đi theo hướng nào, một đoạn ngắn 

nhất là bao nhiêu? 

Bài 2 : Cho mạch như hình vẽ. Biết E = 9 (V), r = 0,5 (). B là bình điện 

phân dựng dung dịch CuSO4 có các cực bằng Cu. Đ là đèn sợi đốt có ghi 6 

(V) – 9 (W); xem điện trở đèn không đổi; Rb là biến trở. 

a. Khi điều chỉnh C ở vị trí có Rb = 12  thì đèn sáng bình thường. Tính 

khối lượng Cu bám vào catốt trong 16 phút 5 giây.  

b. Từ vị trí con chạy C ở câu a. nếu dịch con chạy C qua trái thì độ sáng 

đèn Đ và khối lượng Cu giải phóng trong 16 phút 5 giây thay đổi như thế 

nào? 

1q 2q

A M B




ĐỀ 3 

Câu 1: Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm : 

A. Hai thanh nhựa đặt gần nhau   B. hai quả cầu  lớn đặt gần nhau 

C. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau D. hai quả cầu  nhỏ đặt xa nhau  

Câu 2: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa 

chúng là F1 = 1,6.10
-4

 (N). Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng F2 =  2,5.10
-4

 (N) thì khoảng cách 

giữa chúng là: 

A. r2 = 1,6 (m).  B. r2 = 1,6 (cm). C. r2 = 1,28 (m). D. r2 = 1,28 (cm). 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do. 

B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do. 

C. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện. 

D. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện. 

Câu 4: Phát biểu nào sau đây ĐÚNG. 

A. Electron là hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10
-19

C 

B. Điện tích hạt nhân bằng một số nguyên lần điện tích nguyên tố 

C. Độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.10
19

C 

D. Tất cả các hạt sơ cấp đều mang điện tích 

Câu 5: Đưa vật A nhiễm điện dương lại gần quả cầu kim loại B ban đầu trung hoà về điện được nối với đất 

bởi một dây dẫn. Hỏi điện tích của B như nào nếu ta cắt dây nối đất sau đó đưa A ra xa B: 

A. B mất điện tích.  B. B tích điện âm. 

C. B tích điện dương.  D. B tích điện dương hay âm tuỳ vào tốc độ đưa A ra xa. 

Câu 6: Đặt một điện tích q trong điện trường đều  ⃗ . Lực điện    tác dụng lên q có chiều 

A. luôn ngược chiều với  ⃗  

B. luôn vuông góc với  ⃗  

C. tuỳ thuộc vào dấu của q mà    có thể  cùng chiều hay ngược chiều với  ⃗  

D. luôn cùng chiều với  ⃗  

Câu 7: Ba điện tích q giống hệt nhau đặt tại ba đỉnh của tam giác đều cạnh a trong chân không. Độ lớn 

cường độ điện trường tại tâm tam giác là: 

A. 3,9.10
9  

   

    
B.0   C. 9.10

9
 
 

    D. 9,9.10
9
 
 

   

Câu 8: Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về điện trường và công của lực điện: 

A. cường độ điện trường và công của lực điện đều là những đại lượng đại số 

B. cường độ điện trường là đại lượng vectơ còn công của lực điện là đại lượng đại số 

C. cường độ điện trường và công của lực điện đều là những đại lượng vectơ  

D. cường độ điện trường là đại lượng đại số còn công của lực điện là đại lượng vectơ  

Câu 9: 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. 

D. F có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,036N. 

Câu 10: Cho hai quả cầu  kim loại giống hệt nhau tiếp xúc nhau. Sau khi tiếp xúc, điện tích các quả cầu là 

  
  =   

  = -2,5.10
-7

C. Hỏi trước khi tiếp xúc, điện tích các quả cầu  lần lượt có thể có các giá trị nào sau đây? 

A.    = 0 ;    = -5.10
-7

C                                       B.    = -2,5.10
-7

C ;    = -5.10
-7

C 

C.    = +5.10
-7

C ;    = -5.10
-7

C                           D.    = +2,5.10
-7

C ;    = -5.10
-7

C 

Câu 10: Một hạt bụi mang điện tích  âm, khối lượng m = 10
-7

g nằm cân bằng giữa hai tấm kim loại nằm 

ngang , song song cách nhau d = 4,8mm, tích điện bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu. hiệu điện thế giữa hai 

tấm là 1000V. Lấy g = 10 m/s
2
 . Điện tích  hạt bụi là: 

A. 4,8.10
-15

C                         B. 4,5.10
9
C                   C. – 4,8.10

-15
C                       D. – 4,5.10

-9
C  

Câu 11: Hai tấm kim loại song song cách nhau 2cm, tích điện trái dấu nhau. Muốn cho điện tích q = 5.10
-

10
C dịch chuyển từ tấm này đến tấm kia cần một công A = 2.10

-9
J. Cường độ điện trường bên trong hai tấm 



kim loại là: 

A. 400V/m   B. 40V/m  C. 200V/m   D. 2V/m 

Câu 12: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m. Hỏi cường độ 

điện trường tại trung điểm C của AB bằng bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức: 

A. 30V/m.   B. 25V/m.  C. 16V/m.   D. 12 V/m. 

Câu 13: Năng lượng điện trường trong tụ điện tỉ lệ với: 

A. hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện. 

B. điện tích trên tụ điện. 

C. bình phương hiệu điện thế hai bản tụ điện. 

D. hiệu điện thế hai bản tụ và điện tích trên tụ. 

Câu 14: Một ắc quy có suất điện động 6V sinh ra một công 360J trong thời gian 5 phút phát điện. Cường độ 

dòng điện chạy qua ắc quy là: 

A. 0,2 A   B. 5A   C. 0,5 A   D. 2A 

Câu 15: Một tụ điện có điện dung 25    được tích điện đến điện áp 400V trong thời gian 1s . Cường độ 

trung bình của dòng điện trong thời gian tích điện bằng: 

A. 0,02A   B. 0,1A  C. 0,01A   D. 0,2A 

Câu 16: Một nguồn điện có suất điện động 12V, khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để tạo thành 

mạch kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 0,8A. Tính công của nguồn điện này sinh ra trong thời 

gian 15 phút : 

A. 8640J   B. 6840J  C. 8800J   D. 660J 

Câu 17: Một bếp điện đun 2 lít nước ở nhiệt độ t1 = 20
0
C. Muốn đun sôi lượng nước đó trong thời gian 20 

phút thì bếp điện phải có công suất bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là C = 4,18kJ/kg.K và hiệu 

suất của bếp là H = 70 %  

A. 796W   B. 697W  C. 110W   D. 150W  

Câu 18: Nếu mắc điện trở 16Ω vào một bộ pin thì cường độ dòng điện qua mạch là 1A. Nếu mắc điện trở 

8Ω vào bộ pin đó thì cường độ dòng điện trong mạch là 1,8A. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin là: 

A. 15V ; 3Ω   B. 24V ; 2Ω  C. 18V ; 2Ω   D. 12V ; 2Ω        

Câu 19: Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt   = 4,5V ; r1 = 3Ω  

và   = 3V ; r2 = 2Ω  mắc thành mạch như hình vẽ. Tính cường độ dòng điện trong mạch 

và UAB      

A. 2,5A ; 10V                     B. 1,5A ; 0                       

C.1,5A ; 4V                      D. 2,5A ; 8V    

Câu 20: Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số    = 65 (    ⁄ ) được đặt trong không khí ở 20
0
C, còn 

mối hàn kia được nung nóng đến 232
0 
C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là: 

A. 13,58mV                         B. 13,78mV  C. 13mV   D. 13,98mV 

Câu 21: Bình điện phân có anốt làm bằng kim loại của chất điện phân có hóa trị 2. Cho dòng điện 0,2A chạy 

qua bình trong 16 phút 5 giây thì có 0,064g chất thoát ra ở điện cực. Kim loại dùng làm anot của bình điện 

phân là: 

A. niken.   B. sắt.   C. đồng.          D. kẽm. 

Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về cách mạ một huy chương Bạc 

A. dùng huy chương làm catod   B. cùng anod bằng Bạc 

C. đặt huy chương giữa anod và catod  D. dùng muối AgNO3 

Câu 23: Một bình điện phân chứa dung dịch muối kim loại có điện cực làm bằng chính kim loại đó. Cho 

dòng điện 0,25A chạy qua trong 1 giờ thấy khối lượng catod tăng xấp xỉ 1g. Hỏi các điện cực làm bằng gì 

trong các kim loại : sắt A1 = 56 , n1= 3  ; đồng : A2 = 64 , n2 = 2 ; bạc : A3 = 108, n3 = 1 và kẽm: A4 = 65,5; 

n4 = 2 

A. sắt    B. đồng.  C. bạc.    D. kẽm. 

TỰ LUẬN:  

Bài 1: (1 điểm) Cho hai điện tích điểm cùng dấu có độ lớn q 1 = 4q 2  đặt tại a,b cách nhau 12 cm. Điểm có 

vectơ cường  độ điện trường do q 1  và q 2  gây ra bằng nhau ở vị trí. 

  



Bài 2: (1 điểm). Cho mạch điện như hình vẽ.  

Trong đó E = 9 V; r = 0,5 ; Rp là bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với  

cực dương bằng đồng; đèn Đ loại 6 V – 9 W; Rt là biến trở. Biết đồng có khối  

lượng mol nguyên tử là A = 64 g/mol và có hoá trị n = 2. 

 

a) Khi Rt = 12  thì đèn sáng bình thường. Tính khối lượng đồng bám vào catôt  

của bình điện phân trong 1 phút, công suất tiêu thụ của mạch ngoài và công suất tiêu thụ của nguồn.  

b) Khi điện trở của biến trở tăng thì lượng đồng bám vào catôt  của bình điện phân trong 1 phút thay đổi như 

thế nào? 

 

 

   

 


