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Câu 1. Sau đây là những nhận xét về hai công thức:  1 2

2

|q q |
F=k 1

r
 và  1 2

2

|q q |
F=k 2

εr
.Nhận xét nào sai? 

 A.  1  là công thức của định luật Cu - lông đối với hai điện tích đứnh yên trong chân không 

 B. Hằng số ε đối với mọi môi trường đều là một số lớn hơn 1 

 C. Nếu ta coi chân không là một môi trường có hằng số điện môi bằng 1 thì công thức  2 cũng có thể áp 

dụng được đối với hai điện tích đứng yên trong chân không 

 D. (2) là công thức của định luật Cu - lông đối với hai điện tích đứng yên trong một điện môi bất kì 

Câu 2. Ion âm là do 

 A. nguyên tử mất điện tích dương B. nguyên tử nhận được electron 

 C. nguyên tử mất electron D. nguyên tử nhận điện tích dương 

Câu 3.  Chọn phát biểu đúng khi nói về lực tương tác Cu-lông giữa hai điện tích. 

 A.  Hai điện tích luôn có xu hướng đẩy nhau. 

 B.  Hai điện tích hút nhau hoặc đẩy nhau không phụ thuộc vào dấu của điện tích. 

 C.  Hai điện tích đẩy nhau khi chúng tích điện trái dấu. 

 D.  Hai điện tích hút nhau khi chúng tích điện trái dấu. 

Câu 4. Cách nào sau đây có thể làm nhiễm điện cho một vật? 

 A. Đặt một vật gần nguồn điện.3000V/ m  

 B. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc. 

 C. Đặt một thanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện. 

 D. Đặt một vật gần nguồn điện. 

Câu 5. Một hệ cô lập gồm hai vật cùng kích thước, một vật tích điện dương và một vật trung hoà điện, ta có thể 

làm cho chúng nhiễm điện cùng dấu và bằng nhau bằng cách : 

 A. Cho chúng tiếp xúc với nhau B. Cọ xát chúng với nhau 

 C. Đặt hai vật lại gần nhau D. cả 3 đáp án kia đều đúng 

Câu 6. Hai quả cầu bằng kim loại cùng kích thước. Ban đầu chúng hút nhau. Sau khi cho chúng chạm vào nhau 

người ta thấy chúng đẩy nhau. Có thể kết luận rằng cả hai quả cầu đều 

 A. tích điện dương. 

 B. tích điện âm. 

 C. tích điện trái dấu nhưng có độ lớn bằng nhau. 

 D. tích điện trái dấu nhưng có độ lớn không bằng nhau. 

Câu 7. Trong trường hợp nào sau đây sẽ không xảy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? Đặt quả cầu mang 

điện ở gần đầu của một 

 A. Thanh kim loại không mang điện B. Thanh kim loại mang điện dương 

 C. Thanh kim loại mang điện âm D. Thanh nhựa mang điện âm 

Câu 8. Tìm phát biểu sai về các điện tích 

 A. Các điện tích cùng dấu (cùng loại) thì đẩy nhau 

 B. Các điện tích khác dấu (khác loại) thì hút nhau 

 C. Dựa vào sự tương tác giữa các điện tích cùng dấu người ta chế tạo ra điện nghiệm: hai lá kim loại xoè ra 

khi núm kim loại được nhiễm điện 

 D. Điện tích xuất hiện trên thuỷ tinh khi cọ xát vào lụa là điện tích âm 

Câu 9. Khi nào hai vật trung hoà điện tiếp xúc với nhau bị nhiễm điện? 

 A. Khi có một số êlectrôn di chuyển từ vật này sang vật kia 

 B. Khi có một số ion dương di chuyển từ vật này sang vật kia 

 C. Khi có một số êlectrôn mới sinh ra 

 D. Khi có một số ion dương mới sinh ra 

http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=317#11
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=317#50
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Câu 10. Chọn công thức đúng mô tả định luật Cu - lông: 

 A. 1 2

2

q q
F k

r
  B. 1 2

2

q q
F

r
  C. 1 2

2

q q
F

r
  D. 1 2

2

| q q |
F k

r
  

Câu 11. Cho đồ thị sau: 

 
Đồ thị nào trong hình vẽ biểu diễn sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích điểm vào khoảng cách 

giữa chúng 

 A. Hình1  B. Hình 3  C. Hình 2  D. Hình 4  

Câu 12. Hai điện tích điểm  -9

1q = 10 C và  -9

2q = -2.10 C hút nhau bằng lực có độ lớn  -510 N khi đặt trong 

không khí. Khoảng cách giữa chúng là 

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

Câu 13. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm 

 A. tỉ lệ thuận với tổng hai điện tích 

 B. tỉ lệ thuận với tích hai điện tích 

 C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích 

 D. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích 

Câu 14. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên không phụ thuộc yếu tố nào? 

 A. Dấu điện tích. B. Bản chất điện môi. 

 C. Khoảng cách giữa 2 điện tích D. Độ lớn điện tích. 

Câu 15. Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau  12 cm . Lực tương tác giữa hai 

điện tích đó bằng  10 N . Độ lớn các điện tích là 

 A.  -6q = ±2.10 C   B.  -6q = ±3.10 C  C.  -6q = ±4.10 C  D.  -6q = ±5.10 C  

Câu 16. Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế là 

 A. U Ed  B. 
A

U
q

  C. 
A

U
qd

  D. 
F

U
q

  

Câu 17. Trong các nhận định dưới đây về hiệu điện thế, nhận định không đúng là 

 A. Hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng sinh công khi dịch chuyển điện tích giữa hai điểm trong điện trường. 

 B. Đơn vị của hiệu điện thế là 
V
.

C

 

 C. Hiệu điện thế giữa hai điểm không phụ thuộc điện tích dịch chuyển giữa hai điểm đó. 

 D. Hiệu điện thế giữa hai điểm phụ thuộc vị trí của hai điểm đó. 

Câu 18. Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M  đến N  sẽ 

 A. chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm M  không phụ thuộc vào vị trí điểm N.  

 B. phụ thuộc vào hình dạng của đường đi MN. 

 C. phụ thuộc vị trí các điểm M  và N chứ không phụ thuộc vào đoạn MN  dài hay ngắn. 

 D. càng lớn khi đoạn đường MN  càng dài. 

Câu 19. Hiệu điện thế giữa hai điểm M,N là UMN = 32V. Nhận xét nào sau đây đúng? 

 A. Điện thế tại điểm M là 32 V. 

 B. Điện thế tại điểm N là 0. 

 C. Nếu điện thế tại M là 0 thì điện thế tại N là -32 V. 

 D. Nếu điện thế tại M là 10V thì điện thế tại N là 42 V. 

Hình 4Hình 3Hình 2Hình 1

O O O Or

F

r

F

r

F

r

F
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Câu 20. Tìm phát biểu sai. 

 A. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện 

trường tại điểm đó. 

 B. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường M M.W V q . 

 C. Công của lực điện bằng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường. 

 D. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường không phụ thuộc điện tích q. 

Câu 21. Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm mà hình chiếu đường nối hai 

điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức 

 A. U Ed.  B. 
E

U .
d

  C. U qEd.  D. 
qE

U = .
d

 

Câu 22. Với điện trường như thế nào thì có thể viết hệ thức U Ed  

 A. điện trường của điện tích dương. B. điện trường của điện tích âm. 

 C. điện trường đều. D. điện trường không đều. 

Câu 23. Để đo hiệu điện thế tĩnh điện người ta dùng 

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

Câu 24. Gọi Q, C, U 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 không phụ thuộc vào Q và U. B. C tỉ lệ nghịch với U. 

 C. C phụ thuộc vào Q và U. D. C tỉ lệ thuận với Q. 

Câu 25. Một tụ điện có điện dung 
65.10 F

. Điện tích của tụ điện bằng 86 C . Hiệu điện thế trên hai bản tụ điện 

là 

 A. U 17, 2V  B. U 27, 2V  C. U 37,2V  D. U 47, 2V  

Câu 26. Một tụ điện có điện dung 24nF  được tích điện đến hiệu điện thế 450V  thì có bao nhiêu electrôn di 

chuyển đến bản âm của tụ điện? 

 A. 
11575.10  electrôn B. 

11675.10  electrôn 

 C. 
11775.10  electrôn D. 

11875.10  electrôn 

Câu 27. Trong các công thức sau, công thức không phải để tính năng lượng điện trường trong tụ điện là: 

 A. 
2Q

W
2C

  B. 
QU

W
2

  C. 
2CU

W
2

  D. 
2

W
Q

C

2
  

Câu 28. Với một tụ điện xác định, nếu hiệu điện thế hai đầu tụ giảm 2  lần thì năng lượng điện trường của tụ 

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

Câu 29. Với một tụ điện xác định, nếu muốn năng lượng điện trường của tụ tăng 4  lần thì phải tăng điện tích 

của tụ 

 A. tăng 16  lần. B. tăng 4  lần. C. tăng 2  lần. D. không đổi. 

Câu 30. Năng lượng điện trường trong tụ điện 

 A. tỉ lệ với hiệu điện thế hai bản tụ 

 B. tỉ lệ với điện tích trên tụ 

 C. tỉ lệ với bình phương hiệu điện thế giữa hai bản tụ 

 D. tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai bản tụ và điện tích trên tụ 

Câu 31. Một thanh kim loại mang điện tích  -6-2,5.10 C . Sau đó nó lại được nhiễm điện để có điện tích 

 5,5 μC . Hỏi khi đó số các electrôn di chuyển là bao nhiêu? Cho biết điện tích của electrôn là  -19-1,6.10 C . 

 A. 
13N = 2.10  B. 

13N = 3.10  C. 
13N = 4.10  D. 

13N = 5.10  

Câu 32. Nếu tăng đồng thời khoảng cách giữa hai điện tích điểm và độ lớn của mỗi điện tích điểm lên hai lần 

thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ: 

 A. không thay đổi B. giảm đi hai lần C. tăng lên hai lần D. tăng lên 4 lần 
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Câu 33. Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 6
2.10 N . Khi đưa chúng xa nhau thêm 2 cm thì lực hút là 

7
5.10 N . Khoảng cách ban đầu giữa chúng là. 

 A. 4 cm. B. 1 cm. C. 3 cm. D. 2 cm. 

Câu 34. Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì hút nhau một lực là 

21N.  Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1  vào bình thì hai điện tích đó sẽ 

 A. hút nhau một lực bằng10N.  B. đẩy nhau một lực bằng 10N.  

 C. hút nhau một lực bằng 44,1N. D. đẩy nhau một lực bằng 44,1N.  

Câu 35. Có bốn quả cầu kim loại, đồng chất, kích thước giống nhau. Các quả cầu mang điện tích:  -6+2,3.10 C

;  -7-264.10 C ;  -6-5,9.10 C ;  -5+3,6.10 C . Cho bốn quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra. 

Điện tích của bốn quả cầu là 

 A.  q = +1,5 μC   B.  q = +2,5 μC  C.  q = -1,5 μC  D.  q = -2,5 μC  

Câu 36. Cho 3 quả cầu kim loại tích điện lần lượt tích điện là 3( C),    –7 C  và  –4 C .  Khi cho chúng 

được tiếp xúc với nhau thì điện tích của hệ là 

 A.  8 C .   B.  –11 C .  C.  14 C .   D.  3 C .   

Câu 37. Cho biết trong  22,4 l khí hidrô ở o0 C và dưới áp suất 1atm thì có 232.6,02.10 nguyên tử hidrô. Mỗi 

nguyên tử hidrô gồm hai hạt mang điện là prôtôn và electrôn. Hãy tính tổng độ lớn các điện tích dương và tổng 

các điện tích âm trong  31 cm  khí hidrô 

 A.  + -Q = Q = 8,6 C  B.  + -Q = Q = 5,6 C  C.  + -Q = Q = 6,6 C  D.  + -Q = Q = 7,6 C  

Câu 38. Có hai điện tích 
9

1q 5.10 , 
9

2q 5.10  C đặt cách nhau 10cm. Xác định cường độ điện trường tại 

điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách q1 5cm; cách q2 15cm 

 A. 4500 V/m. B. 36000 V/m. C. 18000 V/m. D. 16000 V/m 

Câu 39. Hai điện tích q1 = 2.10-6 C và q2 = - 8.10-6 C    6 6

1 2q 2.10 C ,q 8.10 C    lần lượt đặt tại hai điểm 

A và B với  AB 10 cm .  Xác định điểm M trên đường AB mà tại đó 
2 1E 4E  

 A. M nằm trong AB với  AM 2,5 cm .  B. M nằm trong AB  với  AM 5 cm .  

 C. M nằm ngoài AB với  AM 2,5 cm .  D. M nằm ngoài AB với  AM 5 cm .  

Câu 40. Công thức liện hệ giữa công của lực điện và hiệu điện thế là: 

 A. 
MN

MN

q
U

A

 B. 
MN MN
A U q.  C. 

MN MN
U A q.  D.  MN

MN

U
A

q

 

Câu 41. Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2cm và được nhiễm điện trái dấu. Muốn làm cho điện tích 

 10q 5.10 C  di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công  9A 2.10 J . Xác định cường độ điện 

trường bên trong hai tấm kim loại đó? Cho biết điện trường bên trong hai tấm kim loại là đều và có các đường 

sức vuông góc với các tấm 

 A. E = 100 V/m B. E = 200 V/m C. E = 300 V/m D. E = 400 V/m 

Câu 42. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2 μC từ A đến B là 16 mJ. Thì UBA =? 

 A. - 8 V. B. 8 V. C. 8000 V. D. - 8000 V. 

Câu 43. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10 C song song với các đường sức trong một 

điện trường đều với quãng đường 10 cm là 1 J.  Độ lớn cường độ điện trường đó là 

 A. 10000 V / m. B. 1 V / m. C. 100 V / m.  D. 1000 V / m.  

Câu 44. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 2 C  ngược chiều một đường sức trong một điện 

trường đều 1000 V/ m trên quãng đường dài 1 m  là 

 A. 2000 J.  B. 2000 J.  C. 2 mJ. D. 2 mJ.  
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Câu 45. Một electron có động năng đW 0,1 MeV  thì electron đó có tốc độ bằng 

 A.  81,88.10 m / s . B.  82,5.10 m / s .  C.  83.10 m / s .  D.  73.10 m / s .  

Câu 46. Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm  có hiệu điện thế 

10 V thì giữa hai điểm cách nhau 6 cmcó hiệu điện thế là 

 A. 8V.  B. 10V. C. 15V. D. 22,5V.  

Câu 47. Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 2 m.Độ lớn cường độ điện trường 

là 1000 V/m.  Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là 

 A. 500V. B. 1000V. C. 2000V.  D. 200V.  

Câu 48. Ở sát mặt Trái Đất, vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và có độ lớn vào 

khoảng  150 V / m . Tính hiệu điện thế giữa một điểm ở độ cao  2,4 m  và mặt đất. 

 A.  720 V .  B.  360 V .  C.  120 V .  D.  750 V .  

Câu 49. Giả thiết rằng một tia sét có điện tích  q = 25 C  được phóng từ đám mây dông xuống mặt đất, khi đó 

hiệu điện thế giữa đám mây và mặt đất  8U = 1,4.10  V .  Tính năng lượng của tia sét đó: 

 A.  835.10 J .  B.  845.10 J .  C.  855.10 J .  D.  865.10 J .  

Câu 50. Biết hiệu điện thế  MNU 3 V .  Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng? 

 A.  MV 3 V .  B.  NV 3 V .  C.  M NV V 3 V .   D.  N MV V 3 V .   

Câu 51. Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ 

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

Câu 52. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10V  thì tụ tích được một điện lượng 
920.10 C.

 Điện dung của tụ 

là 

 A. 2 F.  B. 2mF.  C. 2F.  D. 2nF. 

Câu 53. Một tụ điện có điện dung  C 50 nF ,  đã được tích điện thì giữa hai bản tụ có hiệu điện thế  U 10 V .  

Năng lượng điện trường trong tụ bằng. 

 A.  62,5.10 J .  B.  65.10 J .  C.  42,5.10 J .  D.  45.10 J .  

Câu 54. Để tụ tích một điện lượng  10 nC  thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế  2 V . . Để tụ đó tích được 

điện lượng  2,5 nC  thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 

 A.  500 mV .  B.  0,05 V .  C.  5 V .  D.  20 V .  

Câu 55. Một tụ điện có điện dung 24nF  được tích điện đến hiệu điện thế 450V  thì có bao nhiêu electrôn di 

chuyển đến bản âm của tụ điện ? 
 A. 11575.10  electrôn B. 11675.10  electrôn 
 C. 11775.10  electrôn D. 11875.10  electrôn 
Câu 56. Một tụ điện được tích điện bằng một hiệu điện thế  10 V  thì năng lượng của tụ là  10 mJ .  Nếu muốn 

năng lượng của tụ là  22,5 mJ  thì hai bản tụ phải có hiệu điện thế là 

 A.  15 V .  B.  7,5 V .  C.  20 V .  D.  40 V .  

Câu 57. Một tụ điện có điện dung là bao nhiêu thì tích lũy một năng lượng  0,0015 J dưới một hiệu điện thế 

 6 V : 

 A.  8,33 F .  B.  8,33 mF .  C.  8,33 nF .  D.  8,33 pF .  

Câu 58. Người ta treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau bằng hai sợi dây nhẹ có độ dài  như nhau. 
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Cho chúng nhiễm điện bằng nhau thì chúng đẩy nhau và cân bằng khi mỗi dây treo 

hợp với phương thẳng đứng một góc 
015 . Tính sức căng của dây treo. Lấy 

2g  10 m / s .  

 A. 
5520.10 N

 B. 5103,5.10 N  C. 
5261.10 N

 D. 

5743.10 N
 

Câu 59. Cho 2 điện tích 
8

1 2q  4q  8.10 C   lần lượt đặt tại A và B trong không khí 

 AB  12cm . Xác định vị trí C đặt.  3 3q q 0 . để lực tổng hợp tác dụng lên q3 

bằng không 

 A. Cách A 8cm.  B. Cách A 6cm. C. Cách A 10cm.  D. Cách A 4cm.  

Câu 60. Có hai điện tích bằng nhau  -6q = 2.10 C  đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng  AB = 6 cm . 

Một điện tích 
1q = q  đặt trên đường trung trực của AB cách AB một khoảng  x = 4 cm . Xác định lực điện tác 

dụng lên 
1q  

 A.  F = 14,4 N  B.  F = 15,3 N  C.  F = 17,3 N  D.  F = 25,76 N  

Câu 61. Cho hai quả cầu nhỏ trung hoà điện, cách nhau  40 cm . Giả sử có 
124.10 electrôn từ quả cầu này di 

chuyển sang quả cầu kia. Hỏi khi đó hai quả cầu hút hay đẩy? Tính độ lớn của lức đó. Cho biết điện tích của 

electrôn bằng  -19-1,6.10 C  

 A. Hút nhau  -3F = 23.10 N . B. Hút nhau  -3F = 13.10 N . 

 C. Đẩy nhau  -3F = 23.10 N . D. Đẩy nhau  -3F = 13.10 N . 

Câu 62. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có cùng khối lượng  m 2,5 g , điện tích  7q 5.10 C , được treo tại 

cùng một điểm bằng hai dây mảnh. Do lực đẩy tĩnh điện hai quả cầu tách ra xa nhau một đoạn  a 60 cm . 

Góc lệch của dây so với phương thẳng đứng 

 A. 140. B. 300. C. 450. D. 600 

Câu 63. Tại ba đỉnh của một tam giác đều ABC, cạnh 10cm có ba điện tích bằng nhau và bằng 10nC . Hãy xác 

định cường độ điện trường tại tâm của tam giác 

 A. 0. B. 1200 V/m. C. 2400 V/m. D. 3600 V/m 

Câu 64. Ba điện tích giống nhau 
1 2 3q q q q 0     đặt tại ba đỉnh một hình vuông cạnha. Hãy xác định cường 

độ điện trường tại đỉnh thứ tư của hình vuông? 

 A. 
2

1 kq
E 1

a2

 
  
 

 B. 
2

1 kq
E 3

3 a

 
  
 

 C. 
21 kq

E 1
a2

 
  
 

 D. 
2

1 kq
E 2

2 a

 
  
 

 

Câu 65. Đặt hai điện tích điểm    6 6

1 2q 4.10 C , q 10 C     tại hai điểm A, B cách nhau 8cm. Xác định vị 

trí M tại đó cường độ điện trường bằng không 

 A. M trên AB, cách A 10 cm, cách B 18cm B. M trên AB, cách A 8 cm, cách B 16cm 

 C. M trên AB, cách A 18 cm, cách B 10cm D. M trên AB, cách A 16 cm, cách B 8cm 

Câu 66. Trong đèn hình của máy thu hình, các electrôn được tăng tốc bởi hiệu điện thế 2500V. Hỏi khi electrôn 

đập vào màn hình thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu? Vận tốc ban đầu của electrôn nhỏ. Coi khối lượng của 

electrôn bằng  319,1.10 kg
 và không phụ thuộc vào vận tốc. Điện tích của electrôn bằng  191,6.10 C . 

 A.  7v 2,97.10 m / s  B.  7v 7,4.10 m / s  

 C.  7v 8,4.10 m / s  D.  7v 9,4.10 m / s  

ℓ

150

T

T'

F

P
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Câu 67. Một electrôn chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường 

 E 100 V / m . Vận tốc ban đầu của electrôn bằng  300 km / s . Hỏi electrôn chuyển động được quãng đường 

dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không? Cho biết khối lượng  31

em 9,1.10 kg . 

 A. 2,56cm B. 25,6cm C. 2,56mm D. 2,56m 

Câu 68. Một điện tích điểm  q 10 C    chuyển động từ đỉnh B đến đỉnh C của tam giác đều ABC nằm trong 

điện trường đều có cường độ 5000(V/m). Đường sức của điện trường này song song với cạnh BC và có chiều 

từ C B . Cạnh của tam giác bằng 10cm. Tìm công của lực điện trường khi điện tích chuyển động trong hai 

trường hợp q  chuyển động theo đoạn thẳng BC và chuyển động theo đoạn gấp khúc BAC 

 A.    4 4

BC BACA 5.10 J ;A 10.10 J     . B.    4 4

BC BACA 2,5.10 J ;A 5.10 J     . 

 C.    3 3

BC BACA 5.10 J ;A 5.10 J     . D.    4 4

BC BACA 10.10 J ;A 10.10 J    . 

Câu 69. Một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bản âm trong điện trường đều giữa hai bản kim loại 

phẳng tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 100 V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. 

Tính động năng của electron khi nó đến đập vào bản dương. 

 A. 1,6.10-18 J. B. 1,6.10-19 J C. 1,6.10-20 J. D. 1,6.10-17 J. 

Câu 70. Một electron 
   19

e 1,6.10 C

 bay từ bản dương sang bản âm trong điện trường đều của tụ điện 

phẳng, theo một đường thẳng MN dài 2cm, có phương làm với đường sức điện một góc
060 . Biết cường độ điện 

trường trong tụ điện bằng 1000V/m. Công của lực điện trường trong dịch chuyển này bằng bao nhiêu 

 A. 
 18

2,77.10 C  B. 
 18

1,6.10 C  C. 
18

2,77.10 C  D. 
18

1,6.10 C  

Câu 71. Hai bản kim loại nằm ngang, song song và cách nhau một khoảng d = 10 cm.Hiệu điện thế giữa hai 

bản U 100V . Một electrôn có vận ban đầu 
6

0v 5.10 m / s  chuyển động dọc theo đường sức về phía bản tích 

điện âm. Tính gia tốc của electron và đoạn đường đến khi dừng lại? Cho biết điện trường giữa hai bản là điện 

trường đều và bỏ qua tác dụng của trọng trường 

 A. 
13 2a 17,6.10 m / s ;S 7,1cm    B. 

13 2a 17,6.10 m / s ;S 12,2cm    

 C. 
13 2a 27,6.10 m / s ;S 5,1cm    D. 

13 2a 15,2.10 m / s ;S 7,1cm    

Câu 72. Một electrôn chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 364V / m . 

Electrôn xuất phát từ điểm M  với vận tốc 
63,2.10 m / s . Cho biết êlectrôn có điện tích 

19–1,6.10 C
 và khối lượng 

319,1.10 kg
. Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc trở về điểm M  là 

 A. t 0,1 s   B. t 0, 2 s   C. t 0,3 s   D. t 0, 4 s   

Câu 73. Cho hai tấm kim loại phẳng đặt nằm ngang song song và cách nhau d 5(cm) . Hiệu điện thế giữa hai 

tấm đó 50V . Một electrôn có vận tốc ban đầu rất nhỏ chuyển động từ tấm tích điện âm về phía tấm tích điện 

dương. Hỏi khi tới tấm tích điện dương thì electrôn nhận được một năng lượng bao nhiêu ? Tính vận tốc của 

electrôn lúc đó? 

 A. 
18 6W 8.10 J;v 4,2.10 m / s   B. 

18 6W 8.10 J;v 3,2.10 m / s   

 C. 
18 6W 7.10 J;v 4,2.10 m / s   D. 

18 6W 7.10 J;v 3,2.10 m / s   
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Câu 74. Một điện trường đều cường độ 4000V / m,  có phương song 

song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC có chiều từ B 

đến C, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm.  

Hiệu điện thế giữa hai điểm BA có giá trị là 

 A. 144 V. B. 120 V.  

 C. 72 V.  D. 44 V.  

Câu 75. Giả thiết rằng trong một tia sét có một điện tích  q 2,5 C  

được phóng từ đám mây dông xuống mặt đất và khi đó hiệu điện thế giữa đám mây và mặt đất  8U 1,4.10 V

. Tính năng lượng của tia sét đó. Năng lượng này có thế làm bao nhiêu kg nước ở 1000C bốc thành hơi ở 1000C. 

Cho biết nhiệt hóa hơi của nước bằng  62,3.10 J / kg .
 

 A. 1120kg B. 152,1kg C. 2172kg D. 2247kg
 

Câu 76. Cho hai tấm kim loại phẳng đặt nằm ngang song song và cách nhau d 5(cm) . Hiệu điện thế giữa hai 

tấm đó 50V . Một electrôn có vận tốc ban đầu rất nhỏ chuyển động từ tấm tích điện âm về phía tấm tích điện 

dương. Hỏi khi tới tấm tích điện dương thì electrôn nhận được một năng lượng bao nhiêu? Tính vận tốc của 

electrôn lúc đó? 

 A. 
18 6W 8.10 J;v 4,2.10 m / s   B. 

18 6W 8.10 J;v 3,2.10 m / s   

 C. 
18 6W 7.10 J;v 4,2.10 m / s   D. 

18 6W 7.10 J;v 3,2.10 m / s   

Câu 77. Trong vật lí người ta hay dùng đơn vị năng lượng electrôn –vôn  eV .  eV  là năng lượng mà một 

electrôn thu được khi nó đi qua đoạn đường có hiệu điện thế hai đầu bằng 1 V . Hỏi 1 eV là bao nhiêu J? Và 

tính vận tốc của electron khi có có năng lượng  6W = 0,1 MeV 1MeV = 10  eV .  

 A. 
19 81eV 1,6.10 J;v 0,87.10 m / s   B. 

24 81eV 22,4.10 J;v 2,14.10 m / s   

 C. 
31 81eV 9,1.10 J;v 1,87.10 m / s   D. 

19 81eV 1,6.10 J;v 1,87.10 m / s   

Câu 78. Một hạt   (anpha) tích điện q 2e    bay trong một điện trường giữa hai điểm MN  thì động năng 

tăng thêm 120eV  và từ P  đến Q  thì động năng giảm đi 173,2.10 J . 
MNU  và PQU  có giá trị bằng 

 A. 60V; 120V  B. 60V; 100V  C. 100V; 60V  D. 60V; 100V  

Câu 79. Một điện tích 
8q 5.10 C  di chuyển giữa hai điểm M  và N  cách nhau 60mm  trong điện trường đều 

của một tụ điện phẳng có hiệu điện thế hai bản tụ U 150V  và khoảng cách hai bản tụd 10cm . Tính công 

của lực điện khi đo trong hai trường hợp MN  và vectơ cường độ điện trường E  hợp với nhau góc α = 600 hoặc 

α = 1200
. 

 A. 
13 131,2.10 eV; 1,4.10 eV . B. 

13 131,4.10 eV;2,8.10 eV . 

 C. 
13 131,2.10 eV;2,8.10 eV . D. 

13 131,4.10 eV; 1,4.10 eV . 

Câu 80. Cho 3 bản kim loại phẳng tích điện A, B,C  đặt song song như hình vẽ. Cho 

1 2d 5cm,d 8cm  . Coi điện trường giữa các bản là đều, có chiều như hình vẽ, có độ 

lớn 
4

1E 4.10 V / m ;
4

2E 5.10 V / m . Tính điện thế B CV ;V  của các bản B  và C nếu 

lấy gốc điện thế là điện thế của bản A  

 A. B CV 2000V,V 4000V    

 B. B CV 2000V,V 4000V    

 C. B CV 2000V,V 2000V     

 D. B CV 2000V,V 2000V     

 

B

A

C
H
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BẢNG ĐÁP ÁN 

1.

B 

2.

B 

3.

D 

4.

B 

5.

A 

6.

D 

7.

D 

8.

D 

9.

A 

10.

D 

11.

C 

12.

C 

13.

B 

14.

A 

15.

C 

16.

A 

17.

B 

18.

C 

19.

C 

20.

D 

21.

A 

22.

C 

23.

B 

24.

A 

25.

A 

26.

B 

27.

D 

28.

D 

29.

C 

30.

C 

31.

D 

32.

A 

33.

D 

34.

A 

35.

A 

36.

B 

37.

A 

38.

D 

39.

D 

40.

B 

41.

B 

42.

C 

43.

D 

44.

C 

45.

A 

46.

C 

47.

C 

48.

B 

49.

A 

50.

C 

51.

D 

52.

D 

53.

A 

54.

A 

55.

B 

56.

A 

57.

A 

58.

B 

59.

A 

60.

D 

61.

A 

62.

A 

63.

A 

64.

D 

65.

D 

66.

A 

67.

C 

68.

C 

69.

B 

70.

B 

71.

A 

72.

A 

73.

A 

74.

A 

75.

B 

76.

A 

77.

D 

78.

B 

79.

D 

80.

C 

 


