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ÔN TẬP VẬT LÝ 11 
NHẬN BIẾT, THÔNG HIỂU 

Câu 1.   Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong không khí 

A. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích. 

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

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

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

Câu 2.   Hãy chọn phát biểu đúng. Độ lớn lực tương tác điện giữa hai điện tích điểm trong không khí 

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

B. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích điểm. 

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

D. tỉ lệ thuận với tích khối lượng của hai điện tích. 

Câu 3.   Đặt điện tích q trong điện trường với vecto cường độ điện trường có độ lớn là E. Lực điện tác dụng lên 

điện tích có độ lớn: 

A. qE. B. q + E. C. q – E. D. 
q

E
. 

Câu 4.   Một điện tích q > 0 di chuyển một đoạn d theo hướng một đường sức của điện trường đều có cường độ 

điện trường E thì công của lực điện trường bằng 

A. 
dE

q
. B. dqE− . C. 

qE

d
. D. dqE . 

Câu 5.   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 E.d=  B. 
E

U
d

=  C. U q.E.d=  D. 
q.E

U
d

=  

Câu 6.   Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng 

A. tạo ra hiệu điện thế lớn hay nhỏ của nguồn điện. 

B. thực hiện công của nguồn điện. 

C. di chuyển điện tích nhanh hay chậm của nguồn điện. 

D. dự trữ diện tích ở các cực của nguồn điện. 

Câu 7.   Một bóng đèn sáng bình thường ở hiệu điện thế 220 V thì dây tóc có điện trở xấp xỉ 970 Ω. Hỏi bóng đèn 

có thể thuộc loại nào dưới đây? 

A. 220 V – 25W. B. 220 V – 50W. C. 220 V – 100W. D. 220 V – 200W. 

Câu 8.   Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua một vật dẫn có điện trở 200 Ω. Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn đó 

trong 40 s là 

A. 20 kJ. B. 30 kJ. C. 32 kJ. D. 16 kJ. 

Câu 9.   Một mạch điện có hai điện trở 3Ω và 6Ω mắc song song được nối vào nguồn điện có điện trở trong 1Ω. 

Hiệu suất của nguồn điện là: 

A. 0,9. B. 2/3. C. 1/6. D. 1/9. 

Câu 10.   Nguồn điện có suất điện động =E 10V , điện trở trong = r 1 . Khi nối nguồn điện với một điện trở 

ngoài R thì độ giảm thế trên R là 8V . Giá trị của là: 

A. 40  B. 0,4  C. 4k  D. 4  

Câu 11.   Một nguồn điện có điện trở trong r 0,2=  mắc với điện trở mạch ngoài R 2,4=  thành mạch kín. Khi 

đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 6V . Suất điện động của nguồn điện là: 

A. E 2,5V=  B. E 5,5V=  C. E 6,5V=  D. E 30V=  

Câu 12.   Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng ? 
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A. Suất điện động cảm ứng có độ lớn luôn không đổi. 

B. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín khi từ thông qua mạch kín biến thiên. 

C. Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín. 

D. Suất điện động cảm ứng có độ lớn tuân theo định luật Faraday. 

Câu 13.   Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức 

A. c

t
e .


=


 B. ce .
t


=


 C. ce t .=   D. ce .

t


= −


 

Câu 14.   Cách làm nào dưới dây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng? 

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn. 

B. Nối hai cực của nam châm vào hai đầu cuộn dây dẫn. 

C. Đưa một cực của ắc qui từ ngoài vào trong cuộn dây dẫn kín. 

D. Đưa một nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. 

Câu 15.   Một ống dây có hệ số tự cảm là L , cường độ dòng điện trong ống dây là i . Biết trong khoảng thời gian 

t dòng điện biến thiên i . Biểu thức suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là 

A. 
1

2
tc

i
e L

t


= −


. B. 2tce L i= −  . C. tc

i
e L

t


= −


. D. 

tce L i= −  . 

Câu 16.   Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần là: 

A. Tia sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và i < igh. 

B. Tia sáng đi từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn và i > igh. 

C. Tia sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và i ≥ igh. 

D. Tia sáng đi từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn và i < igh. 

Câu 17.   Một người cao 160cm. Người ấy đứng trước gương phẳng treo thẳng đứng trên tường để nhìn toàn bộ 

ảnh của mình trong gương. Chiều cao tối thiểu của gương là 

A. 160cm. B. 80cm. C. 320cm. D. 40cm. 

Câu 18.   Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ 

A. luôn lớn hơn vật. B. luôn nhỏ hơn vật. 

C. luôn ngược chiều với vật. D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật. 

Câu 19.    Qua thấu kính hội tụ tiêu cự f, nếu vật thật muốn cho ảnh ngược chiều lớn hơn vật thì vật phải đặt cách 

kính một khoảng 

A. lớn hơn 2f. B. từ 0 đến f. C. bằng 2f. D. từ f đến 2f 

Câu 20.    Ảnh của một vật thật được tạo bởi thấu kính phân kì không thể 

A. cùng chiều. B. là ảnh ảo. C. là ảnh thật. D. nhỏ hơn vật. 

Câu 21.    Hai điện tích bằng nhau +Q nằm cách nhau một khoảng 2 cm trong không khí. Nếu một trong hai điện 

tích được thay thế bằng –Q thì so với trường hợp đầu, cường độ của lực tương tác trong trường hợp sau so 

với trường hợp đầu sẽ 

A. nhỏ hơn B. lớn hơn C. bằng nhau D. bằng không 

Câu 22.   Nếu tăng khoảng cách hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ: 

A. tăng lên 3 lần. B. giảm đi 3 lần. C. tăng lên 9 lần. D. giảm đi 9 lần. 

Câu 23.   Hai điện tích điểm đặt gần nhau, nếu khoảng cách giữa chúng giảm đi 2 lần thì lực tương tác tĩnh điện 

giữa chúng sẽ 

A. Tăng 2 lần B. tăng 4 lần C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần. 

Câu 24.   Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng 
1 3r cm= thì lực đẩy giữa 

chúng là 4

1 1,6.10 .F N−= Để lực tương tác giữa chúng là 
4

2 3,6.10F N−= thì khoảng cách giữa chúng là 

A. 2 .cm  B. 1,6 .cm  C. 1,6 .m  D. 1,28 .cm  

Câu 25.   Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc 

A. độ lớn điện tích đó 
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B. độ lớn điện tích thử 

C. hằng số điện môi của môi trường 

D. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó 

Câu 26.   Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích 0Q  , tại một điểm trong chân không, 

cách điện tích Q một khoảng r là 

A. 
99.10

Q
E

r
= − . B. 

9

2
9.10

Q
E

r
= − . C. 

99.10
Q

E
r

= . D. 
9

2
9.10

Q
E

r
= . 

Câu 27.   Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích 95.10Q C−= , tại một điểm trong chân không cách điện tích 

một khoảng 10cm có độ lớn là 

A. 0, 450 /E V m= . B. 4500 /E V m= . C. 2250 /E V m= . D. 0,225 /E V m= . 

Câu 28.   Một điện tích 1 C−  đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m có độ lớn và 

hướng là 

A. 9000 V m , hướng ra xa nó. B. 9000 V m , hướng về phía nó. 

C. 
99.10 V m , hướng ra xa nó. D. 

99.10 V m , hướng về phía nó. 

Câu 29.   Một điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức trong một điện trường đều, khi quãng đường dịch 

chuyển giảm 4 lần thì độ lớn công của lực điện trường 

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

Câu 30.   Cho một điện tích thử q> 0 chuyển động trong một điện trường đều dọc theo đường sức điện, theo hai 

đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Kết quả nào sau đây là 

đúng khi so sánh các công 
MNA và 

NPA của lực điện? 

A. .MN NPA A=  B. 
.MN NPA A  

C. .MN NPA A  D. Không đủ điều kiện để so sánh 
MNA và .NPA  

Câu 31.   Một electron bay từ điểm M đến điểm N trong điện trường giữa hai điểm có hiệu điện thế 100MNU V= . 

Công mà lực điện trường sinh ra sẽ là 

A. 171,6.10 J−− . B. 191,6.10 J−− . C. 171,6.10 J− . D. 191,6.10 J− . 

Câu 32.   Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là 100MNU V= . Điện tích của proton 

191,6.10q C−= . Công điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N bằng 

A. 193,2.10 J− . B. 173,2.10 J− . C. 171,6.10 J− . D. 211,6.10 J− . 

Câu 33.   Hai quả cầu kim loại M và N có bán kính như nhau, quả cầu M tích điện tích âm qM, quả cầu N tích điện 

tích âm ,N M Nq q q  nối M với N bằng một dây dẫn kim loại, phát biểu nào đúng? 

A. Trong dây dẫn có dòng điện vì điện thế 
M NV V . 

B. Chiều dịch chuyển của êlectron trong dây dẫn từ N đến M. 

C. Trong dây dẫn có dòng điện chiều từ N đến M. 

D. Chiều dòng điện từ M đến N. 

Câu 34.   Một điện tích 810q C−= dịch chuyển dọc theo các cạnh của một tam đều ABC cạnh 20a cm= đặt trong 

điện trường đều E cùng hướng với BC và 3000 /E V m= . Hiệu điện thế giữa hai điểm AB là 

A. 10V− . B. 10V . C. 300V− . D. 300V . 

Câu 35.   Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện thế không đổi 200 V. Cường độ 

điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là 

A. 800 V/m. B. 5000 V/m. C. 50 V/m. D. 80 V/m. 

Câu 36.   Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 20cm. Độ lớn cường độ điện trường 

là 1000V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là: 
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A. 500V B. 100V C. 200V D. 250V. 

Câu 37.   Một tụ điện có điện dung 2000 pF mắc vào hai cực của nguồn điện hiệu điện thế 5000 V. Điện tích của tụ 

điện có giá trị là 

A. 40 μC B. 20 μC C. 30 μC D. 10 μC 

Câu 38.   Để tụ tích một điện lượng 10 nC thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 2V. Để tụ đó tích được điện 

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

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

Câu 39.   Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R một điện áp U thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở là I. 

Đường nào sau là đường đặc trưng Vôn - Ampe của đoạn mạch: 

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

Câu 40.   Để xác định điện trở của một vật dẫn kim loại, một học sinh mắc nối tiếp điện trở này với một ampe kế. 

Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một biến thế nguồn. Thay đổi giá trị của biến thế nguồn, đọc giá trị dòng 

điện của ampe kế, số liệu thu được được thể hiện bằng đồ thị như hình vẽ. 

1, 9

2, 2

5
U(10V)

I(A)

O 1 2 5  
Điện trở vật dẫn gần nhất giá trị nào sau đây. 

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

Câu 41.   Có n điện trở R giống nhau được mắc sao cho điện trở thu được lớn nhất. Sau đó n điện trở này lại được 

mắc sao cho điện trở thu được nhỏ nhất. Tỉ số của giá trị nhỏ nhất và lớn nhất bằng 

A. 
1

n
 B. n C. 2n  D. 

2

1

n
 

Câu 42.   Người ta cắt một đoạn dây dẫn có điện trở R thành 2 nửa bằng nhau và ghép các đầu của chúng lại với 

nhau. Điện trở của đoạn dây đôi này bằng 

A. 2R . B. 0,5R . C. R . D. 0, 25R . 

Câu 43.   Người ta làm nóng 1 kg nước thêm l°C bằng cách cho dòng điện I đi qua một điện trở 7 . Biết nhiệt 

dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian cần thiết là đun lượng nước trên là 10 phút. Giá trị của I là 

A. 10A. B. 0,5A.  C. 1A.  D. 2A.  

Câu 44.   Một bóng đèn ghi 6V – 12W mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua bóng là 

A. 6A.  B. 12A. C. 1A.  D. 2A.  

Câu 45.   Cho đoạn mạch gồm ba điện trở R mắc với nhau như sơ đồ hình vẽ. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một 

điện áp không đổi U. Điện trở tương đương của đoạn mạch là: 

 
A. R/3. B. 3R. C. 4R. D. 0,25R. 

Câu 46.   Cho mạch điện như hình vẽ.Biết suất điện động của nguồn ξ = 12V,điện trở trong r = 1 Ω,mạch ngoài 

gồm điện trở R1 = 3 Ω,R2 = 6 Ω,R3 = 5 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 là 
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A. 3,5 V. B. 4,8 V. C. 2,5 V. D. 4.5 V. 

Câu 47.   Cho mạch điện như hình bên. Biết nguồn điện có suất điện động E = 12V, điện trở trong r = 1Ω. Các điện 

trở R1 = 5Ω, R2 = R3 = 8Ω. Vôn kế có điện trở rất lớn. Số chỉ của vôn kế là 

 
A. 12V. B. 11,6V. C. 10,8V. D. 9,6V. 

Câu 48.   Một dòng điện có cường độ I 5= A chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây 

ra tại điểm M có độ lớn 5B 4.10−= T. Điểm M cách dây một khoảng: 

A. 5 cm B. 25 cm C. 2,5 cm D. 10 cm 

Câu 49.   Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua. Hai điểm M và N nằm trong cùng một mặt phẳng chứa 

dây dẫn, đối xứng với nhau qua dây. Kết luận nào sau đây khôngđúng? 

A. Cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau. B. Véctơ cảm ứng từ tại M và N bằng nhau. 

C. M và N đều nằm trên một đường sức từ. D. Cảm ứng từ tại M và N có độ lớn bằng nhau. 

Câu 50.   Hạt electron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường B thì 

A. hướng của chuyển động thay đổi B. chuyển động không thay đổi 

C. độ lớn của vận tốc thay đổi D. động năng thay đổi 

Câu 51.   Một hạt proton chuyển động với vận tốc 6 2.10 m / s vào vùng không gian có từ trường đều B 0,02T=

theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 30 . Biết điện tích của hạt proton là 
19 1,6.10 C.−+ Lực 

Lozent tác dụng lên hạt có độ lớn là 

A. 
143,2.10 N−

 B. 
146,4.10 N−

 C. 
153,2.10 N−

 D. 
156,4.10 N−

 

Câu 52.   Một khung dây diện tích 216cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
4B 4.10 T−= , từ thông qua hình 

vuông đó bằng 73,2.10 Wb.−  Góc hợp bởi véctơ cảm ứng từ và khung dây đó là 

A. 
045 . B. 

00 . C. 
060 . D. 

030 . 

Câu 53.   Hai khung dây phẳng, tròn được đặt trong từ trường đều sao cho mặt phẳng chứa hai khung dây song 

song với nhau. Khung dây một có đường kính 20cm thì từ thông qua nó là 30Wb . Khung dây hai có 

đường kính 40cm từ thông qua nó là 

A. 60Wb . B. 120Wb . C. 15Wb . D. 7,5Wb . 

Câu 54.   Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó 

gây ra được gọi là hiện tượng tự cảm. 

B. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm. 

C. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ. 

D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm. 

Câu 55.   Từ thông qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1s từ thông tăng từ 0,6Wb đến 

1,6Wb.Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong khung có độ lớn bằng 

A. 16V . B. 6V . C. 10V . D. 22V . 
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Câu 56.   Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20cm nằm trong từ trường đều độ lớn 1, 2B T= sao cho các đường 

sức vuông góc với mặt khung dây. Từ thông qua khung dây đó bằng 

A. 480Wb . B. 0Wb . C. 24Wb . D. 0,048Wb . 

Câu 57.   Dòng điện qua cuộn dây giảm từ 1 A xuống đến bằng 0 trong thời gian 0,05 s . Cuộn dây có độ tự cảm 

0, 2 H . Suất điện động tự cảm trung bình xuất hiện trong cuộn dây trong thời gian trên là 

A. 2V . B. 2V− . C. 1V . D. 4V . 

Câu 58.   Một ống dây có chiều dài 50cm , gồm 100vòng . Tiết diện ngang của ống dây là 210cm . Hệ số tự cảm 

của ống là 

A. 
40,25.10−
H. B. 

30,2.10−
H. C. 

512,5.10−
H. D. 

412,5.10−
H. 

Câu 59.   Một tia sáng truyền từ không khí tới bề mặt môi trường trong suốt có chiết suất n 3=  sao cho tia phản 

xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau. Khi đó góc tới i có giá trị là: 

A. 20o. B. 30o. C. 45o. D. 60o. 

Câu 60.   Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 450 thì góc khúc xạ 

bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng 

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

Câu 61.    Chiếu một chùm sáng song song hẹp gồm bốn thành phần đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím từ một môi 

trưòng trong suốt tới mặt phẳng phân cách với không khí có góc tới 37°. Biết chiết suất của môi trường 

này đối với ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím lần lượt là 1,643; 1,657; 1,672 và 1,685. Thành phần 

đơn sắc không thể ló ra không khí là 

A. vàng, lam và tím. B. đỏ, vàng và lam. 

C. lam và vàng. D. lam và tím. 

Câu 62.   Tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới bằng 600 thì góc khúc xạ bằng 

300. Để xảy ra phản xạ toàn phần khi tia sáng chiếu từ chất lỏng ra không khí thì góc tới i có giá trị thoả 

mãn 

A. i < 35,50 B. i > 35,50 C. i < 54,70 D. i > 54,70 

Câu 63.   Vật thật qua thấu kính mỏng cho ảnh ảo lớn hơn vật.Gọi O là quang tâm của thấu kính và F là tiêu điểm 

vật chính của thấu kính. Nhận định nào sau đây là đúng 

A. Đó là thấu kính phân kỳ. 

B. Đó là thấu kính hội tụ và vật nằm ngoài khoảng OF. 

C. Đó là thấu kính hội tụ và vật đặt trong khoảng OF. 

D. Vật ở xa thấu kính hơn so với ảnh. 

Câu 64.   Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính hội tụ một đoạn 30 cm cho ảnh A1B1 là ảnh 

thật. Dời vật đến vị trí khác, ảnh của vật là ảnh ảo cách thấu kính 20 cm. Hai ảnh có cùng độ lớn. Tiêu cự 

của thấu kính là 

A. 20 cm. B. 30 cm. C. 10 cm. D. 15 cm . 

Câu 65.   Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 24 cm. Đây là thấu kính 

A. hội tụ có tiêu cự 12 cm. B. phân kì có tiêu cự 16 cm. 

C. hội tụ có tiêu cự 16/3 cm. D. phân kì có tiêu cự 16/3 cm. 

Câu 66.   Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. 

Khi đặt vật sáng cách thấu kính 10 cm thì vị trí, tính chất, chiều và độ lớn của ảnh là 

A. cách thấu kính 20 cm, ảo, cùng chiều và gấp đôi vật. 

B. cách thấu kính 20 cm, ảo, ngược chiều và gấp đôi vật. 

C. cách thấu kính 20 cm, thật, ngược chiều và gấp đôi vật. 

D. cách thấu kính 20 cm, thật, cùng chiều và gấp đôi vật. 
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VẬN DỤNG,VẬN DỤNG CAO 

Câu 67.  Vật sáng AB có dạng đoạn thẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) của thấu kính 

hội tụ cho ảnh A’B’. Biết ảnh A’B’ có độ cao bằng 
2

3
 lần độ cao của vật AB và khoảng cách giữa A’ và 

A bằng 50cm.Tiêu cự của thấu kính bằng 

A. 9cm. B. 15cm.  C. 12cm. D. 6cm.  

Câu 68.   Một kính lúp là một thấu kính hội tụ có độ tụ 10dp. Mắt người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 

20cm.Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là 

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

Câu 69.   Trên vành kính lúp có ghi 10 x. Tiêu cự của kính lúp này là 

A. 10 cm. B. 2,5 cm. C. 5 cm. D. 10 cm. 

Câu 70.   Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 1,2 m và thị kính có tiêu cự 10 cm. Độ bội giác của kính 

thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là 

A. 12. B. 24. C. 26. D. 14. 

Câu 71.   Vật kính và thị kính của một loại kính thiên văn có tiêu cự lần lượt là 168cm  và 4,8cm.Khoảng cách 

giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực tương ứng là 

A. 168cm và 40.  B. 100cm và 30.  

C. 172,8cm và 35.  D. 163,2cm và 35.  

Câu 72.   Hai điện tích q1, q2 đặt cách nhau 6 cm trong không khí thì lực tương tác giữa chúng là 2.10‒5 N. Khi đặt 

chúng cách nhau 3 cm trong dầu có hằng số điện môi là 2 thì lực tương tác giữa chúng là? 

A. 
54.10−
N B. 

54.10−
N C. 

54.10−
N D. 

54.10−
N 

Câu 73.   Cho ba điểm M, N, P trong một điện trường đều. MN = 2 cm; NP = 3 cm; UMN = 1 V; UMP = 3 V. Gọi 

EM, EN, EP là cường độ điện trường tại M, N, P. Ta có 

A. EP = EN B. EP = 2EN C. EN > EM D. EP = 3EN 

Câu 74.   Một quả cầu nhỏ có khối lượng m 0, 25g= , mang điện tích 9q 2,5.10 C−= treo vào điểm O bằng một dây 

tơ có chiều dài l. Quả cầu nằm trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ 
6E 10 V / m= . Khi 

đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc. 

A. 
015 =  B. 

030 =  C. 
045 =  D. 

060 =  

Câu 75.   Electron ở cách proton đoạn r = 5,2.10−9 cm. Muốn electron thoát khỏi sức hút proton nó cần một vận tốc 

tối thiểu là 

A. 1,6.107m/s B. 3,2.107m/s C. 3,2.106m/s D. 1,6.106m/s 

Câu 76.   Một electron bay từ bản điện dương sang bản điện âm trong điện trường đều của một tụ điện phẳng, theo 

một đường thẳng MN dài 2cm , có phương làm với đường sức điện một góc 600. Biết cường độ điện 

trường trong tụ điện là 1000 /V m . Công của lực điện trường trong dịch chuyển này là: 

A. +2,77.10-18 J. B. –1,6.10-18 J. C. –2,77.10-18 J. D. +1,6.10-18 J. 

Câu 77.   Một êlectron 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 1500 / .V m Khoảng cách giữa hai bản là 

2 .cm Biết khối lượng và điện tích của êlectron lần lượt là 319,1.10 kg− và 191,6.10 C− . Vận tốc của 

êlectron khi nó đập vào bản dương là 

A. 53,25.10 / .m s  B. 532,5.10 / .m s  C. 10105.10 / .m s  D. 5105.10 / .m s  

Câu 78.   Một tụ điện phẳng C có ghi (6,8 μF – 400 V). Điện tích tối đa mà tụ điện trên tích được là 

A. 2,72.10-6C B. 2,72 C C. 2,72.10-3 C D. 0,017C 
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Câu 79.   Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100Ω mắc nối tiếp với điện trở 2R 200 ,=  hiệu điện thế giữa hai đầu 

đoạn mạch là 12V. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 

A. U1 = 1V. B. U1 = 8V. C. U1 = 4V. D. U1 = 6V. 

Câu 80.   Để bóng đèn loại 100V-50W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta mắc nối 

tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị 

A. R = 240 . B. R 120=  . C. R 200=  . D. R 250=  . 

Câu 81.   Một bếp điện 115V 1kW− bị cắm nhầm vào mạng điện 230 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện 

tối đa 15A.Bếp điện sẽ 

A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW. B. có cóng suất toả nhiệt bằng 1 kW. 

C. có công suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW. D. nổ cầu chì. 

Câu 82.   Nguồn điện có suất điện động E V=12 , điện trở trong r,nối với mạch ngoài như hình vẽ bên.Biết 

R = 
1
6 ,R R= = 

2 3
10 . Bỏ qua điện trở của ampere kế và dây nối. Ampe kế chỉ 0,5(A).Giá trị của r là 

 
A. , 0 5  B. , 0 75  C. 1  D. , 1 2  

Câu 83.   Hai điện trở 1R 6=  và 2R 12= mắc song song rồi nối vào hai cực của nguồn điện một chiều có điện 

trở trong là 2 , khi đó cường độ dòng điện chay qua nguồn là 2A.Nếu tháo điện trở R2 ra khỏi mạch 

điện thì cường độ dòng điện chạy qua R1 là? 

A. 1,5  B. 2  C. 0,67  D. 6  

Câu 84.   Một nguồn điện có suất điện động E = 12 V và điện trở trong 2 Ω. Nối điện trở R vào hai cực của nguồn 

điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ điện trên điện trở R bằng 16 W. Biết R 2 ,  giá tri của điện 

trở R bằng 

A. 3 Ω. B. 6 Ω. C. 5 Ω. D. 4 Ω. 

Câu 85.   Một nguồn điện có suất điện động12 V , điện trở trong 2mắc với một điện trở R thành mạch kín thì 

công suất tiêu thụ trên R là16W , giá trị của điện trở R bằng 

A. 5  B. 6  C. 4  D. 3  

Câu 86.   Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12 V và có điện trở 

trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài là 
1R 3=  , 

2R 4=  , và 
3R 5=  . Công suất tỏa nhiệt ở điện 

trở 
2R trong 5 phút là 

 
A. 5 W.  B. 3,6 W. C. 4 W.  D. 4,8 W.  

Câu 87.   Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 60V và điện trở 

các điện trở 1R 12 =  ; 2R 27 =  ; 3R 18 =  , vôn kế V có điện trở rất lớn. Số chỉ của vôn kế là 
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V

A BI , r

+ −

1R
2R 3R

 
A. 25 V.  B. 23,6 V.  C. 22,5 V.  D. 45 V.  

Câu 88.   Một đoạn dây dẫn thẳng dài 10cm mang dòng điện cường độ 0,75A, đặt trong từ trường đều có đường 

sức từ vuông góc với dây dẫn. Biết lực từ tác dụng lên đoạn dây là 0,03N thì cảm ứng từ có độ lớn bằng: 

A. 0,8T B. 1,0T C. 0,4T D. 0,6T 

Câu 89.   Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20 A thì tâm vòng dây có cảm ứng từ 0, 4 T  . Nếu dòng điện qua 

dây giảm 5 A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là 

A. 0,6 T   B. 0,3 T   C. 0, 2 T   D. 0,5 T   

Câu 90.   Một đoạn dây thẳng có dòng điện I được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B . Để lực tự tác 

dụng lên dây đạt giá trị cực đại thì góc α giữa dây dẫn và B phải bằng 

A. α = 900. B. α = 00. C. α = 600. D. α = 1800. 

Câu 91.   Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5 A cảm ứng từ 0,4 µT. Nếu cường độ 

dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 10 A cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là 

A. 0,2 µT B. 1,6 µT C. 1,2 µT D. 0,8 µT 

Câu 92.   Một cuộn dây dẹt gồm 10 vòng dây, bán kính của vòng dây là 30 cm có dòng điện cường độ 0,3A chạy 

qua. Cảm ứng từ tại tâm của cuộn dây có giá trị 

A. 6,28.10-6T B. 2.10-6T C. 3,14.10-6T D. 1,26.10-6T 

Câu 93.   Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20 A thì tâm vòng dây có cảm ứng từ 0,4  T  . Nếu dòng điện qua 

tăng 5 A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là 

A. 0,6  T   B. 0,3  T   C. 0,2  T   D. 0,5  T   

Câu 94.   Một hạt mang điện có điện tích q = 3,2.10−19 C bay vào trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B = 0,5 

T và có phương hợp với hướng của các đường sức từ một góc 30o. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ 

lớn 8.10−14 N. Vận tốc của hạt đó khi bắt đầu bay vào trong từ trường là 

A. 107 m/s B. 5.106 m/s C. 0,5.106 m/s D. 106 m/s 

Câu 95.   Hai khung dây phẳng, tròn nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trường đều. Khung 

dây thứ nhất có đường kính 20cm và từ thông qua nó là30mWb . Cuộn dây thứ hai có đường kính 40cm

, thì từ thông qua nó là 

A. 60 mWb . B. 120 mWb . C. 15mWb . D. 7,5mWb . 

Câu 96.   Một vòng dây điện tích S đặt trong từ trường có cảm ứng từ B , mặt phẳng khung dây hợp với đường sức 

từ góc . Góc  bằng bao nhiêu thì từ thông qua vòng dây có giá trị 
B

Φ
2

S
= ? 

A. 
090 . B. 

045 . C. 
0180 . D. 

060 . 

Câu 97.   Một khung dây được đặt cố định trong từ trường đều mà cảm ứng từ có độ lớn ban đầu xác định. Trong 

thời gian 0, 2 s từ trường giảm đều về 0 thì trong thời gian đó khung dây xuất hiện suất điện động với độ 

lớn 100 mV . Nếu từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,5 s thì suất điện động trong thời gian đó là 

A. 40 mV . B. 250mV . C. 2,5V . D. 20 mV . 

Câu 98.   Từ thông qua một khung dây biến đổi theo thời gian được cho trên hình bên. Suất điện động cảm ứng 

Ce xuất hiện trên khung 
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A. từ 0 đến 0,1s là 3V . B. từ 0,1s đến 0, 2 s là 6V . 

C. từ 0, 2 s đến 0,3s là 9V . D. từ 0 đến 0,3s là 3V . 

Câu 99.   Một ống dây có độ tự cảm 0,1L H= . Nếu dòng điện chạy qua ống dây biến thiên đều với tốc độ 

200 /A s thì suất điện động tự cảm do ống dây sinh ra có độ lớn bằng 

A. 10V . B. 100V . C. 20V . D. 200V . 

Câu 100.   Một người nhìn xuống đáy một chậu nước 
4

n
3

 
= 

 
, chiều cao của lớp nước trong chậu là 20 cm. Người 

ta thấy đáy chậu dường như cách mặt nước một khoảng bằng: 

A. 20 cm. B. 25 cm. C. 10 cm. D. 15 cm. 

Câu 101.   Một tia sáng Mặt Trời từ không khí được chiếu lên bề mặt phẳng của một tấm thủy tinh trong suốt với 

góc tới i = 60o. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng Mặt Trời biến thiên từ 1,414 đến 1,732. Góc 

hợp bởi giữa tia khúc xạ đỏ và tia khúc xạ tím trong thủy tinh là 

A. 4,26o. B. 10,76o. C. 7,76o. D. 9,12o. 

Câu 102.   Một ngọn đèn nhỏ S đặt ở đáy một bể nước 
4

n ,
3

 
= 

 
độ cao mực nước h 60cm= . Bán kính r bé nhất 

của tấm gỗ nổi trên mặt nước sao cho không một tia sáng nào từ S lọt ra ngoài không khí là 

A. 49cm  B. 68cm  C. 53cm  D. 55cm  

Câu 103.   Một ngọn đèn nhỏ S đặt ở đáy một bể nước 
4

n
3

 
= 

 
, độ cao mực nước h = 60 cm. Bán kính r bé nhất của 

tấm gỗ nổi trên mặt nước sao cho không một tia sáng nào từ S lọt ra ngoài không khí là: 

A. 49 cm. B. 68 cm. C. 53 cm. D. 55 cm. 

Câu 104.   Ảnh và vật thật bằng nó của nó cách nhau 100cm.Thấu kính này 

A. là thấu kính phân kì có tiêu cự 25cm. B. là thấu kính hội tụ có tiêu cự50cm . 

C. là thấu kính hội tụ có tiêu cự 25cm. D. là thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm.  

Câu 105.   Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 36 cm. Đây là thấu kính 

A. hội tụ có tiêu cự 24 cm. B. hội tụ có tiêu cự 8 cm. 

C. phân kì có tiêu cự 8 cm. D. phân kì có tiêu cự 24 cm. 

Câu 106.   Vật sáng AB đặt cách màn ảnh 150 cm. Trong khoảng giữa vật và màn đặt một thấu kính hội tụ L song 

song với AB, di chuyển L dọc theo trục chính, ta thấy hai vị trí của L để ảnh hiện rõ trên màn cách nhau 

30 cm. Tiêu cự của thấu kính là 

A. 36 cm. B. 45 cm. C. 42 cm. D. 24 cm. 

Câu 107.   Một người mắt không có tật quan sát một vật qua một kính lúp có tiêu cự 10cm trong trạng thái ngắm 

chừng ở cực cận. Biết rằng mắt đó có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 24cm và kính đặt sát mắt. Số bội giác 

của kính lúp là 

A. 4,5. B. 3,4. C. 3,5. D. 5,5. 

Câu 108.   Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 1f 0,5cm= và thị kính có tiêu cự 2f 2cm= , khoảng cách giữa 

vật kính và thị kính là12,5cm . Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là 

A. 175 lần. B. 250 lần. C. 200 lần. D. 300 lần. 
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Câu 109.   Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 1 2 3R 18Ω;R 20Ω;R 30Ω= = = , cường độ dòng điện qua nguồn là I = 

0,5 A và hiệu điện thế hai đầu R3 là U3=2,4V. Giá trị của điện trở R4 là 

 
A. 20 Ω. B. 50 Ω. C. 30 Ω. D. 40 Ω. 

Câu 110.   Một nguồn điện được mắc vào một biến trở. Khi điều chỉnh biến trở đến 14 thì hiệu điện thế giữa hai 

cực của nguồn điện là 10,5 V và khi điện trở của biến trở là 18 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn 

là 10,8 V. Nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 

A. 12 V; 2. B. 11,25 V; 1. C. 0,08 V; 1. D. 8 V; 0,51. 

Câu 111.   Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 12V = , điện trở trong r 2,5=  , mạch ngoài 

gồm điện trở 
1R   0,5 = mắc nối tiếp 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 112.   Một nông trại dung các bóng đèn dây tóc loại 200 W – 220 V để thắp sáng và sưởi ấm vườn cây vào ban 

đêm. Biết điện năng được truyền đến nông trại từ một trạm phát, giá trị điện áp hiệu dụng tại trạm phát 

này là 1000 V , đường dây một pha tải điện đến nông trại có điện trở thuần 20 và máy hạ áp tại nông 

trại là máy hạ áp lí tưởng. Coi rằng hao phí điện năng chỉ xảy ra trên đường dây tải. Số tối đa bóng đèn 

mà nông trại có thể sử dụng cùng một lúc để các đèn vẫn sáng bình thường là 

A. 66  B. 60  C. 64  D. 62  

Câu 113.   Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E 12V= , điện trở trong  2, ,r 5 =  mạch 

ngoài gồm điện trở 
1R 0,5 = mắc nối tiếp với điện trở R. Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị 

lớn nhất là 

A. 20W  B. 25W  C. 14, 4W  D. 12W  

Câu 114.   Cho mạch điện như hình bên. Cho biết: nguồn E = 6 V, r = 0,5 ; các điện trở R1 = 3 , R2 

0,5 ; các tụ điện C1=C2=0,2μF.Trước khi lắp vào mạch, các tụ chưa được tích điện. Ban đầu K mở. Số 

electron chuyển qua khóa K khi K đóng là? 

1R 2R

E;r

1
C

2C

K

3R

 

A. 
123,75.10 . B. 

128,75.10 . C. 125.10 . D. 
131, 2.10 . 

Câu 115.   Khung dây MNP mang dòng điện I = 10A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4mT với các đường 

sức từ song song với cạnh MN. Cho MP = 5cm và tam giác vuông tại M. Lực từ tác dụng lên cạnh PN 

bằng 

A. 0,02N. B. 0,002 N. C. 0,001N. D. 0,01N. 

Câu 116.   Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên: L là một ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, 

không có lõi, được đặt trong không khí; điện trở R= 5 Ω; nguồn điện có suất điện động E và điện trở 

trong r = 1 Ω. Biết đường kính của mỗi vòng dây rất nhỏ so với chiều dài của ống dây. Bỏ qua điện trở 
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của ống dây và dây nối. Khi dòng điện trong mạch ổn định thì cảm ứng từ trong ống dây có độ lớn là 

2,51.10-2 T. Giá trị của E là 

 
A. 8V. B. 24 V. C. 6 V. D. 12V. 

Câu 117.    Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất 

điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 100 2 V.Từ thông cực đại 

qua mỗi vòng của phần ứng là 
5

mWb


. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây là 

A. 71vòng . B. 200vòng . C. 100vòng . D. 400vòng . 

Câu 118.   Đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,5L H= một hiệu điện thế xoay chiều thì biểu thức từ 

thông riêng trong cuộn cảm là 2.Cos(100 )t Wb = , t tính bằng s. Giá trị hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu 

cuộn cảm là 

A. 100 2V . B. 50 2V . C. 100V . D. 200V . 

Câu 119.   Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. M là một điểm nằm trên trục chính của thấu kính, P là một chất 

điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng trùng với M. Gọi P’ là ảnh của P qua thấu kính. Khi P dao 

động theo phương vuông góc với trục chính, biên độ 4cm thì P’ là ảnh ảo dao động với biên độ cm. Nếu P 

dao động dọc theo trục chính với tần số 5Hz, biên độ 2cm thì P’ có tốc độ trung bình trong khoảng thời 

gian 0,2s bằng 

A. 1,25 m/s. B. 1,67 m/s. C. 2,25 m/s. D. 1,5 m/s. 

Câu 120.   Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm. Một vật sáng là đoạn thẳng AB được đặt vuông góc với trục 

chính của thấu kính (A nằm trên trục chính của thấu kính). Vật sáng AB này qua thấu kính cho ảnh A'B' 

và cách AB một đoạn L. Cố định vị trí của thấu kính, di chuyển vật dọc theo trục chính của thấu kính sao 

cho ảnh của vật qua thấu kính luôn là ảnh thật. Khi đó, khoảng cách L thay đổi theo khoảng cách từ vật 

đến thấu kính là OA = x được cho bởi đồ thị như hình vẽ. x1 có giá trị là 

 
A. 30cm.  B. 15cm.  C. 40cm.  D. 20cm. 

  

1L

0L

( )L cm

( )cmx

1x
0x15O
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BẢNG ĐÁP ÁN 

1.D 2.B 3.A 4.D 5.A 6.B 7.B 8.C 9.B 10.D 

11.C 12.A 13.B 14.D 15.C 16.C 17.B 18.B 19.D 20.C 

21.C 22.D 23.B 24.A 25.B 26.D 27.B 28.B 29.C 30.B 

31.A 32.C 33.C 34.C 35.B 36.C 37.D 38.D 39.A 40.B 

41.D 42.D 43.C 44.D 45.A 46.B 47.C 48.C 49.B 50.B 

51.A 52.D 53.B 54.D 55.C 56.D 57.D 58.A 59.D 60.A 

61.D 62.B 63.C 64.A 65.C 66.A 67.C 68.C 69.B 70.A 

71.C 72.A 73.A 74.C 75.C 76.B 77.B 78.C 79.C 80.A 

81.D 82.C 83.A 84.D 85.C 86.C 87.D 88.C 89.B 90.A 

91.C 92.A 93.D 94.D 95.B 96.B 97.A 98.B 99.C 100.D 

101.C 102.B 103.B 104.C 105.B 106.A 107.B 108.B 109.A 110.A 

111.C 112.D 113.D 114.B 115.B 116.D 117.D 118.A 119.B 120.A 
 

 

 


