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VẤN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

 

DẠNG 2: BÀI TOÁN TÌM THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

 

Câu 1: (2016) Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại 60 cm/s và gia tốc cực đại 2π (m/s2). Chọn 

mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thời điểm ban đầu (t = 0), chất điểm có vận tốc 30 cm/s và thế năng đang tăng. 

Chất điểm có gia tốc bằng π (m/s2) lần đầu tiên ở thời điểm 

A. 0,35 s. B. 0,15 s. C. 0,10 s. D. 0,25 s. 

Câu 2: Một vật dao động điều hoà với phương trình x 8cos(2t) cm. Thời điểm thứ nhất vật đi qua vị trí cân 

bằng là : 

A. 
1

4
s. B. 

1

2
s C. 

1

6
s D. 

1

3
s 

Câu 3: Một vật dao động điều hoà với phương trình x  4cos(4t + π/6) cm. Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x  

2cm theo chiều dương. 

A. 9/8 s B. 11/8 s C. 5/8 s D. 1,5 s 

Câu 4: Vật dao động điều hòa có phương trình : x 5cosπt (cm,s). Vật qua VTCB lần thứ 3 vào thời điểm : 

A. 2,5s. B. 2s. C. 6s. D. 2,4s 

Câu 5: Vật dao động điều hòa có phương trình : x  4cos(2πt - π) (cm, s). Vật đến điểm biên dương B(+4) lần 

thứ 5 vào thời điểm : 

A. 4,5s. B. 2,5s. C. 2s. D. 0,5s. 

Câu 6: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình li độ: x=cos
2

t
3 6

  
 

 
(cm) (t tính bằng giây). Thời 

gian chất điểm qua vị trí cân bằng lần thứ nhất kể từ thời điểm t=0 là: 

A. 0,50s. B. 1s. C. 2s. D. 0,25s. 

Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x=4cos(πt+
π

4
)(cm; s). Tại thời điểm t=2011s, tính 

chất chuyển động của vật là 

A. nhanh dần theo chiều dương. B. chậm dần theo chiều dương. 

C. nhanh dần theo chiều âm. D. chậm dần theo chiều âm. 

Câu 8: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=Asin(2t/T + /2). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu 

dao động đến lúc vật có gia tốc có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại là: 

A. T/12 B. T/6 C. T/3 D. 5T/15 

Câu 9: Một vật dao động điều hoà mô tả bởi phương trình: x = 6cos(5t - /4) (cm). Xác định thời điểm lần thứ 

hai vật có vận tốc -15 (cm/s). 

A. 1/60 s B. 13/60 s C. 5/12 s D. 7/12 s 

Câu 10: Một vật dao động điều hòa có phương trình : x  6cos(πt  π/2) (cm, s). Thời gian vật đi từ VTCB 

đến lúc qua điểm có x  3cm lần thứ 5 là : 

A. 
61

6
s.  B. 

9

5
s. C. 

25

6
s. D. 

37

6
s. 

Câu 11: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80(N/m), vật nặng khối lượng m = 200(g) dao động điều 

hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5(cm), lấy g = 10(m/s2). Trong một chu kỳ T, thời gian lò xo giãn 

là: 

A. 
15


(s) B. 

30


(s) C. 

12


(s) D. 

24


(s) 

Câu 12: con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật treo cân bằng thì lò xo giãn 3 cm. Kích thích cho vật dao động tự 

do theo phương thẳng đứng với biên độ A = 6 cm  thì trong một chu kỳ dao động T, thời gian lò xo bị nén là: 

A. T/3 (s) B. 2T/3 (s) C. T/6(s) D. T/4(s) 
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Câu 13: Một vật có khối lượng m = 400g được treo vào lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 

40N/m. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa. Chọn chiều dương trục Ox 

hướng xuống. Thời gian vật có li độ x > -5cm trong một chu kì là: 

A. 
2

15


(s) B. 

7

30
(s) C. 0,9(s) D. 

2

15
 (s) 

Câu 14: Một vật nhỏ có khối lượng m = 100g dao động theo phương trình 10cos(10 )
2

x t cm


  . Lấy 

2 10  . Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn 5N tại thời điểm nào sau đây? 

A. 
1

s
12

 B. 
1

s
6

 C. 0,75s D. 0,55s 

Câu 15: Một lò xo có chiều dài tự nhiên lo= 40 cm được treo thẳng đứng đầu dưới có 1 vật có khối lượng m thì 

ở vị trí cân bằng lò xo có chiều dài l=41cm. Cho g =10m/s2. Nâng vật theo phương thẳng đứng đến vị trí mà lò 

xo bị nén 2 cm rồi buông tay cho vật dao động điều hòa. Tính thời gian ngắn từ lúc thả đến khi lò xo dãn 2,5 cm 

lần thứ 2. 

A. 2/15s B. 1/30s C. 2/5s D. 3/16s 

Câu 16: (ĐH2011): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 
2

4cos( )

3

x t cm


 . Kể từ t = 0 đến 

lúc chất điểm qua vị trí x= -2 lần thứ 2011 tại thời điểm. 

A. 3015 s B. 6030 s C. 3016 s D. 6031 s 

Câu 17: (ĐH2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = A cos4t (t tính bằng s). Tính từ t=0, 

khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại là 

A. 0,083s. B. 0,125s. C. 0,104s. D. 0,167s. 

Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 4sin(2t +/2) cm. Chất điểm đi qua vị trí x = 

3 cm lần thứ 2018 vào thời điểm: 

A. 1009,115s B. 1004,885s C. 1006,885 D. 1007,885s 

Câu 19: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ của vật nhỏ 

hơn 1/ 2  tốc độ cực đại là 

A. T/2 B. T/6 C. T/3 D. T/4 

Câu 20: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ của vật nhỏ 

hơn 3 / 2  tốc độ cực đại là 
A. T/2 B. 2T/3 C. T/3 D. T/6 
Câu 21: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 10 cm. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để tốc 

độ của vật không nhỏ hơn 10π 2  cm/s là T/2. Tần số dao động có giá trị bằng 

A. 4 Hz B. 1 Hz C. 2 Hz D. 0,5 Hz 

Câu 22: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 5 cm. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để tốc 

độ của vật không vượt quá  20π cm/s là 2T/3. Chu kỳ dao động của vật bằng 

A. 0,433 s B. 0,15 s C. 0,25 s 

 

BÀI TOÁN VỀ QUÃNG ĐƯỜNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 
BÀI TOÁN THUẬN: Cho thời gian, tìm quãng đường, số lần vật qua x0, tốc độ trung bình 

Ví dụ: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình : x  4cos(2πt  π/2)cm. Tìm quãng đường vật đi 

được, số lần vật qua li độ +2cm trong thời gian 

 a. Từ lúc t = 0 đến lúc t = 0,75s   b. Từ lúc t = 0 đến lúc t = 31/6s 

 c. Từ lúc t = 1/12 đến lúc t = 16/3s   d. Từ lúc t = 2,2s đến lúc t = 7,8s 

 

Câu 23:  (ĐH 2013) Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4cm và chu kì 2s. Quãng đường vật đi được trong 

4s là: 

A. 8 cm B. 16 cm C. 64 cm D. 32 cm 
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Câu 24: (2014) Một vật dao động điều hòa với phương trình x 5 t cmcos ( )  . Quãng đường vật đi được trong 

một chu kì là 

A. 10 cm B. 5 cm C. 15 cm D. 20 cm 

Câu 25: (2014) Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm 

vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc 

độ trung bình là 

A. 27,3 cm/s. B. 28,0 cm/s. C. 27,0 cm/s. D. 26,7 cm/s. 

Câu 26: Một vật dao động điều hoà trên một quỹ đạo thẳng với phương trình:x = 5cos(2t +  )cm. Tính quãng đ-

ường vật đi được trong 4,25s đầu tiên là: 

A. 42,5cm B. 90cm C. 85cm D. 80 + 2,5 2 cm 

Câu 27: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao động điều 

hoà với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua VTCB. Quãng đường vật đi được trong 10π (s) đầu 

tiên là: 

A. 9m. B. 24m. C. 6m. D. 1m. 

Câu 28: Một vật dao động điều oà dọc theo trục Ox với phương trình: x = 6cos(4t - /3) cm. Quãng đường vật đi 

được từ thời điểm t1 = 13/6 (s) đến thời điểm t2 = 37/12 (s) là: 

A. s = 34,5 cm B. s = 45 cm C. s = 69 cm D. s = 21 cm 

Câu 29: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình: x = 6sin(4πt + π/6) cm. Quãng đường vật đi 

được từ thời điểm t1 = 8/3 (s) đến thời điểm t2 = 37/12 (s) là: 

A. s = 34,5 cm B. s = 103,5 cm C. s = 69 cm D. s = 21 cm 

Câu 30: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình : x = 20 cos(πt - 
3

4


) ( cm,s). Tính quãng đường vật đi 

được từ thời điểm t1 = 0,5s đến t2 = 6s ? 

A. 211,72 cm B. 201,2cm C. 101,2cm D. 202,2cm 

Câu 31: Một vật dao động điều hoà có phương trình  x = 4cos(5πt + π/3)(cm). Tốc độ trung bình của vật trong 

khoảng thời gian t = 2,3(s) tính từ thời điểm t = 0 là: 

A. 20,32cm/s B. 30,48cm/s C. 40,0cm/s D. 40,64cm/s 

Câu 32: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 2cos(2 t -  /2) cm. Sau thời gian 7/6 s kể từ thời điểm 

ban đầu vật đi qua vị trí x = 1cm 

A. 2 lần B. 3 lần C. 4lần D. 5lần 

Câu 33: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3 cos (5πt + π/6)(x tính bằng cm và t tính bằng 

giây). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = + 1 cm 

A. 7 lần. B. 6 lần. C. 4 lần. D. 5 lần. 

Câu 34: Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5t + /6) + 1 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu 

dao động vật đi qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương được mấy lần? 

A. 5 lần B. 4 lần C. 3 lần D. 2 lần 

Câu 35: Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 8cos (ωt + π/2) (cm). Sau thời gian t1 = 0,5 s kể từ thời điểm ban 

đầu vật đi được quãng đường S1 = 4cm. Sau khoảng thời gian t2 = 12,5 s (kể từ thời điểm ban đầu) vật đi được quãng 

đường: 

A. 160 cm. B. 68cm C. 50 cm. D. 36 cm. 

Câu 36: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng 50g được treo vào một sợi dây dài 1m dao động điều hoà 

trong trọng tưrờng với biên độ 0,04rad. Khi t = 0 vật có động năng bằng 0,4mJ. Tính quãng đường vật đi được trong 

thời gian t1 = 2s đến t2 = 31/3s 

A. 66cm B. 64cm C. 64 + 2 2 cm D. 64 + 2 3 cm 

Câu 37: Một vật có khối lượng m = 200g đợc treo vào một lò xo nhẹ có độ cứng k = 50N/m. Vật được đặt trên dốc 

chính của một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng  = 300 điểm treo ở phía trên. Thời điểm t = 0 nưgời ta kéo vật 

đến vị trí lò xo giãn  6cm rồi thả nhẹ. Tìm quãng đường vật đi đợc từ khi lực đàn hồi bằng 1N lần đầu tiên đến thời 

điểm t = 31/15s: 

A. 82cm B. 78cm C. 122cm D. 118cm 

Câu 38: Một vật dao động điều hoà trên một quỹ đạo thẳng với phơng trình:x = 4cos(t + /3)cm. Tính quãng đ-

ường vật đi được trong thời gian từ 1/6 đến 32/3s: 
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A. 84cm B. 162cm C. 320cm D. 80 + 2 3 cm 

Câu 39:Vật dao động với phương trình x = 5cos(2πt/3 –π/3)cm. Sau bao lâu kể từ thời điểm t = 0, vật đi được 

quãng đường 7,5cm 

A. 2,25s B. 1,5s C. 2s D. 1,25s 

Câu 40: Vật dao động với phương trình x = 5cos(2πt/3 –π/3)cm. Sau bao lâu kể từ thời điểm t = 0, vật đi được 

quãng đường 90cm 

A. 7,5s B. 8,5s C. 13,5s D. 9,25s 

Câu 41: Vật dao động với phương trình x = 4cos(8πt –2π/3)cm. Thời gian vật đi được quãng đường  

2 2 2s cm  kể từ lúc bắt đầu dao động là: 

A. 1/12  s B. 5/66s C. 1/45s D. 5/96s 

Câu 42: Vật dao động với phương trình x = 2cos(2π t + π/2)cm. Tính từ lúc bắt đầu khảo sát chuyển động, cần 

khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường 99cm? 

A. 12s B. 12,42s C. 10,42s D. 10s 

Câu 43: Một vật dao động điều hòa, cứ sau 1/8s thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường vật đi được trong 

thời gian 0,5 s là 16cm. Vận tốc cực đại của vật có giá trị: 

A. 8 ( / )cm s  B. 32 ( / )cm s  C. 32( / )cm s  D. 16 ( / )cm s  

Câu 44: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4t + /3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi 

được trong khoảng thời gian t = 1/6 (s): 

A. 4 3 cm. B. 3 3 cm. C. 3 cm. D. 2 3 cm. 

Câu 45: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Tìm tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật trong 
1

T
3

. 

A. A 3 / T  B. 3A/ T  C. 4 3A / T  D. 2 3A / T  

Câu 46: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo thẳng với biên độ 4cm. Tính quãng đường ngắn nhất vật đi được 

giữa 2 thời điểm có động năng bằng  ba thế năng 

A. 4cm B. 4 3 cm C. 4 2 cm D. 8 – 4 3 cm 

Câu 47: Một con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm và chu kỳ 2s. Tính thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng 

đường  bằng 6 3 cm 

A. 1/3s B. 2/3s C. 1/4s D. 1/8s 

Câu 48: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos4t (cm). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được 

trong khoảng thời gian t = 7/6 (s): 

A. 42,5cm. B. 48,66cm. C. 45cm. D. 30 3 cm. 

Câu 49: Một vật dao dộng điều hòa với biên độ A và tần số f. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường 

2013A là: 

A. 1510/(3f) B. 3019/(4f) C. 2013/f D. 1006,5/f 

Câu 50: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của chất điểm tương ứng với khoảng thời 

gian thế năng không vượt quá ba lần động năng trong một nửa chu kỳ là 300 3 cm/s. Tốc độ cực đại của dao động 

là: 

A. 400 (cm/s). B. 200 (cm/s). C. 2π (m/s). D. 4π (m/s). 

Câu 51: (ĐH 2011): Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở 

vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động 

năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 
1

3
 lần thế năng là 

A. 26,12 cm/s. B. 7,32 cm/s. C. 14,64 cm/s. D. 21,96 cm/s 

Câu 52: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng dao động là 1 J và lực đàn hồi cực đại 

là 10 N. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gọi Q là đầu cố định của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên 

tiếp Q chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn 5 3 N là 0,1 s. Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi 

được trong 0,4 s là: 

A. 40 cm. B. 60 cm. C. 80 cm. D. 115 cm. 

 


