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 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN – ĐIỆN THẾ, HIỆU ĐIỆN THẾ 

 
Câu 1.  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 2.  Cho một điện tích di chuyển trong điện trường dọc theo một đường cong kín, xuất phát từ điểm 

M qua điểm N rồi trở lại điểm M. Công của lực điện 

 A. trong cả quá trình bằng 0. B. trong quá trình M đến N là dương. 

 C. trong quá trình N đến M là dương. D. trong cả quá trình là dương. 

Câu 3.  Chọn phát biểu sai?. Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích phụ thuộc vào 

 A. điện trường. B. hình dạng đường đi. 

 C. hiệu điện thế ở hai đầu đường đi. D. Điện tích dịch chuyển. 

Câu 4.  Đăt một điện tích điểm Q dương tại một điểm O. M và N là hai điểm nằm đối xứng với nhau ở 

hai bên điểm O. Di chuyển một điện tích điểm q dương từ M đến N theo một đường cong bất kì. Gọi 
MN
A là 

công của lực điện trong dịch chuyển này. Chọn phát biểu đúng? 

 A. MNA 0 và phụ thuộc vào đường dịch chuyển. 

 B. MNA 0 , không phụ thuộc vào đường dịch chuyển. 

 C. MNA 0= , không phụ thuộc vào đường dịch chuyển. 

 D. Không thể xác định được 
MN
A . 

Câu 5.  Một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm M đến một điểm N theo một đường 

cong. Sau đó nó di chuyển tiếp từ N về M theo một đường cong khác. Kết quả nào sau đây đúng khi so sánh 

các công MNA và NMA của lực điện là 

 A. MN NMA A= . B. MN NMA A= − . C. MN NMA A . D. MN NMA A . 

Câu 6.  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 7.  Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường đều. M và N là hai điểm trên vòng tròn đó Gọi 

M1NA ; M2NA và 
MN
A là công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q trong các dịch chuyển dọc theo cung 

M1N và M2N và dây cung MN thì 

 
 A. M1N M2NA A . B. MNA nhỏ nhất. 

 C. M2NA lớn nhất. D. M1N M2N MNA A A= = . 

Câu 8.  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 9.  Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1 C  dọc theo chiều một đường sức trong 

một điện trường đều 1000 /E V m= , trên quãng đường dài 1m  là 

 A. 1000 J . B. 1J . C. 1 J . D. 1mJ . 

Câu 10.  Cho điện tích q dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ điện 

trường 150 /V m  thì công của lực điện trường là 60 .mJ  Nếu cường độ điện trường là 200 /V m  thì công của 

lực điện trường dịch chuyển điện tích q giữa hai điểm đó là 

2 

N 

M 
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 A. 40 .J  B. 40 .mJ  C. 80 .J  D. 80 .mJ  

Câu 11.  Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 2 C−  từ A đến B là 4 .mJ  Hiệu điện thế 

giữa hai điểm A và B là 

 A. 2 .V  B. 2000 .V  C. 8 .V−  D. 2000 .V−  

Câu 12.  Bắn một proton với vận tốc 0v  vào điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương 

song song, cách đều hai bản kim loại thì êlectron sẽ bị lệch về 

 A. bản dương và đi theo một đường thẳng. B. bản dương và đi theo một đường cong. 

 C. bản âm và đi theo một đường thẳng. D. bản âm và đi theo một đường cong. 

Câu 13.  Gọi VM và VN là điện thế tại các điểm M, N trong điện trường. Công AMN của lực điện trường 

khi di chuyển điện tích q từ M đến N là 

 A. AMN = q(VM + VN). B. AMN = q(VM – VN). 

 C. 
MN

M N

q
A

V V
=

−
. D. M N

MN

V V
A

q

−
= . 

Câu 14.  Q  là một điện tích âm đặt tại điểm O . M  và N  là hai điểm nằm trong điện trường của Q  với 

OM 10cm=  và ON 20cm= . Chỉ ra bất đẳng thức đúng 

 A. M NV <V <0 . B. N MV <V <0 . C. M NV >V . D. N MV >V >0  

Câu 15.  Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện 

thế 10V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là 

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

Câu 16.  Biết hiệu điện thế UAB = 5 V. Nhận xét nào dưới đây là đúng? 

 A. VB = 5 V. B. VA = 5 V. C. VA – VB =5 V. D. VB – VA = 5 V. 

Câu 17.  Khi một điện tích q 0,5C= −  di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì công của 

lực điện 6J− , hiệu điện thế MNU  là 

 A. 12 V . B. 12 V− . C. 3V . D. 3V− . 

Câu 18.  Giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế bằng bao nhiêu nếu một điện tích q = 1 µC thu được năng 

lượng A = 2.10-4 J khi đi từ A đến B? 

 A. 100 V. B. 200 V. C. 300 V. D. 500 V. 

Câu 19.  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 20.  Hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu được đặt cách nhau 2cm. Cường độ 

điện trường giữa hai bản bằng 3000V/m. Sát bề mặt bản mang điện dương, người ta đặt một hạt mang điện 

dương 
31,2.10 C−

. Công của điện trường khi hạt mang điện chuyển động từ bản dương sang bản âm là 

 A. 0,9J B. + 0,9J C. – 0,72J D. + 0,72J 

Câu 21.  Một điện tích điểm q di chuyển trong điện trường đều E một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm 

N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 
181,5.10 J−

. Công mà lực điện sinh ra khi q di chuyển tiếp 

0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương nói trên nhưng chiều ngược lại là 

 A. 
1810 J−− . B. 

1810 J−+ . C. 
181,6.10 J−− . D. 

18l,6.10 J−+ . 

Câu 22.  Một electron di chuyển trong điện trường đều E một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc 

theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 
184,8.10 J−

. Khi electron di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến 

điểm P theo phương và chiều nói trên thì công mà lực điện sinh ra là 

 A. 
186,4.10 J−− . B. 

186,4.10 J−+ . C. 
183,2.10 J−− . D. 

183,2.10 J−+ . 

Câu 23.  Một hạt bụi nhỏ có khối lượng m 0,1mg= , nằm lơ lửng trong điện trường giữa hai bản kim loại 

phẳng. Các đường sức điện có phương thẳng đứng và chiều hướng từ dưới lên trên, hiệu điện thế giữa hai bản 

là 120V , khoảng cách giữa hai bản là 1,5cm , lấy 
2g 10m/s=  điện tích của hạt bụi là 
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 A. 0,25 C . B. 2,5 C . C. 0,125 C . D. 1,25 C  

Câu 24.  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 25.  Bắn một electron (mang điện tích 
191,6.10 C−−  có khối lượng 

319,1.10 kg−
 với vận tốc đầu rất 

nhỏ vào một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song với các đường sức điện (xem 

hình vẽ), electron được tăng tốc trong điện trường. Ra khỏi điện trường, nó có vận tốc 74.10 m/s . Bỏ qua tác 

dụng của trường hấp dẫn, hiệu điện thế ABU  giữa hai bản là 

A B

ve

 
 A. 4550V− . B. 284 V− . C. 284 V . D. 4550 V . 

Câu 26.  Một pozitron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường 

E = 50 V/m với vận tốc ban đầu 300 km/s ngược hướng với véc tơ cường độ điện trường. Biết khối lượng và 

điện tích của pozitron lần lượt là 
319,1.10 kg−

và 
191,6.10 C−+ . Bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn. Quãng 

đường pozitron chuyển động được cho đến khi vận tốc của nó giảm đến bằng không là 

 A. 1,13 mm. B. 2,56 nm. C. 5,12 mm. D. 2,56 mm. 

Câu 27.  Một điện tích 
8q 4.10 C−= + di chuyển trong một điện trường đều có cường độ E = 100 V/m theo 

một đường gấp khúcABC . Đoạn AB dài 20 cm và véc tơ độ dời AB làm với các đường sức điện một góc 030

. Đoạn BC dài 40 cm và véc tơ độ dời BC làm với các đường sức điện một góc 0120 . Công của lực điện khi q 

di chuyển từ A đến C là 

 A. 0,107µJ . B. 0,107µJ− . C. 0,127µJ . D. –0,127µJ . 

Câu 28.  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 2000 V/m. Khoảng cách giữa hai bản 

là 1 cm. Bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn. Động năng của electron khi nó đập vào bản dương là 

 A. 
183,2.10 J−− . B. 

183,2.10 J−+ . C. 
181,6.10 J−− . D. 

181,6.10 J−+ . 

Câu 29.  Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác vuông tại A đặt trong điện trường đều có véc tơ cường độ 

điện trường song song với AB. Cho góc 0α=60 ; BC 10cm=  và BCU =400V . Đặt thêm ở C một điện tích điểm 

-9q=4,5.10 C . Véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại A có 

E



B

C

A
 

 A. hướng hợp với véc tơ BC  một góc 124 . B. hướng hợp với véc tơ E  một góc 56 . 

 C. độ lớn ( )9852 V/m . D. hướng hợp với véctơ CA  một góc 34 . 

Câu 30.  Cho một điện trường đều có cường độ 34.10 V/m . Vectơ cường độ điện trường song song với 

cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC và có chiều từ B đến C. Cho biết AB 6cm= , AC 8cm= . Gọi H  là 
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chân đường cao hạ từ đỉnh A  xuống cạnh huyền, hiệu điện thế giữa hai điểm BC , AB , AC  và AH  lần lượt 

là a , b , c  và d . Giá trị của biểu thức ( )a 2b 3c 4d+ + +  gần giá trị 

 A. 610 V . B. 878V . C. 803V . D. 520 V . 
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BẢNG ĐÁP ÁN 

 

1D 2A 3B 4C 5B 6C 7D 8C 9D 10D 11D 12D 13B 14A 15B 

16C 17A 18B 19B 20D 21A 22D 23C 24B 25A 26D 27B 28B 29D 30B 

 

Hướng dẫn giải chi tiết 

 
Câu 1.  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 . 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

+ Công của lực điện được xác định bởi biểu thức dA qE= . 

Câu 2.  Cho một điện tích di chuyển trong điện trường dọc theo một đường cong kín, xuất phát từ điểm 

M qua điểm N rồi trở lại điểm M. Công của lực điện 

 A. trong cả quá trình bằng 0. B. trong quá trình M đến N là dương. 

 C. trong quá trình N đến M là dương. D. trong cả quá trình là dương. 

Hướng dẫn giải 

+ Đề chưa nói rõ điện tích âm hay dương, nên chưa khẳng định được công của lực điện trong quá trình từ M 

đến N hay từ N đến M dương hay âm. 

+ Khi điện tích đi từ M qua N rồi về M thì điểm đầu và điểm cuối đường đi trùng nhau nên công lực điện bằng 

0. 

Chọn A 

 

Câu 3.  Chọn phát biểu sai?. Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích phụ thuộc vào 

 A. điện trường. B. hình dạng đường đi. 

 C. hiệu điện thế ở hai đầu đường đi. D. Điện tích dịch chuyển. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích phụ thuộc vào hình dạng đường đi là sai. Công của lực 

điện không phụ thuộc vào hình dạng đường đi. 

Câu 4.  Đăt một điện tích điểm Q dương tại một điểm O. M và N là hai điểm nằm đối xứng với nhau ở 

hai bên điểm O. Di chuyển một điện tích điểm q dương từ M đến N theo một đường cong bất kì. Gọi 
MN
A là 

công của lực điện trong dịch chuyển này. Chọn phát biểu đúng? 

 A. MNA 0 và phụ thuộc vào đường dịch chuyển. 

 B. MNA 0 , không phụ thuộc vào đường dịch chuyển. 

 C. MNA 0= , không phụ thuộc vào đường dịch chuyển. 

 D. Không thể xác định được 
MN
A . 

Hướng dẫn giải 

+ Q đặt tại O, M và N đối xứng nhau qua O nên M NW W= ; ( MW và NW là thế năng của điện tích q tại M và N. 

+ MN M NA W W 0= − = và không phụ thuộc vào đường dịch chuyển. 

Chọn C 

 

Câu 5.  Một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm M đến một điểm N theo một đường 

cong. Sau đó nó di chuyển tiếp từ N về M theo một đường cong khác. Kết quả nào sau đây đúng khi so sánh 

các công MNA và NMA của lực điện là 

 A. MN NMA A= . B. MN NMA A= − . C. MN NMA A . D. MN NMA A . 

Hướng dẫn giải 

+ MN NMA A= − trong mọi trường hợp. 
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Chọn B 

 

Câu 6.  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. 

Hướng dẫn giải 

+ Ta có A qEd= →  quãng đường giảm 4 lần thì công giảm 4 lần. 

Chọn C 

Câu 7.  Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường đều. M và N là hai điểm trên vòng tròn đó Gọi 

M1NA ; M2NA và 
MN
A là công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q trong các dịch chuyển dọc theo cung 

M1N và M2N và dây cung MN thì 

 
 A. M1N M2NA A . B. MNA nhỏ nhất. 

 C. M2NA lớn nhất. D. M1N M2N MNA A A= = . 

Hướng dẫn giải 

Công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối. 

Chọn D 

 

Câu 8.  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− . 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Công dịch chuyển điện tích 19 171,6.10 .100 1,6.10 .A qU J− −= = =  

Câu 9.  Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1 C  dọc theo chiều một đường sức trong 

một điện trường đều 1000 /E V m= , trên quãng đường dài 1m  là 

 A. 1000 J . B. 1J . C. 1 J . D. 1mJ . 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

+ Công của lực điện 61.10 .1000.1 1A qEd mJ−= = =  

Câu 10.  Cho điện tích q dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ điện 

trường 150 /V m  thì công của lực điện trường là 60 .mJ  Nếu cường độ điện trường là 200 /V m  thì công của 

lực điện trường dịch chuyển điện tích q giữa hai điểm đó là 

 A. 40 .J  B. 40 .mJ  C. 80 .J  D. 80 .mJ  

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

+ Ta có EdA q= →  Khi E tăng lên 
4

3
 lần thì công của lực điện cũng tăng 

4

3
 lần 

4
' 80 .

3
A A mJ= =  

Câu 11.  Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 2 C−  từ A đến B là 4 .mJ  Hiệu điện thế 

giữa hai điểm A và B là 

 A. 2 .V  B. 2000 .V  C. 8 .V−  D. 2000 .V−  

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

+ Ta có 2000A qU U= → = − V. 

2 

N 

M 

1 
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Câu 12.  Bắn một proton với vận tốc 0v  vào điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương 

song song, cách đều hai bản kim loại thì êlectron sẽ bị lệch về 

 A. bản dương và đi theo một đường thẳng. B. bản dương và đi theo một đường cong. 

 C. bản âm và đi theo một đường thẳng. D. bản âm và đi theo một đường cong. 

Hướng dẫn giải 

Điện tích dương sẽ bị hút về bản âm với quỹ đạo đường parabol. Điện tích âm sẽ bị hút về bản dương với quỹ 

đạo đường parabol. 

Chọn D 

Câu 13.  Gọi VM và VN là điện thế tại các điểm M, N trong điện trường. Công AMN của lực điện trường 

khi di chuyển điện tích q từ M đến N là 

 A. AMN = q(VM + VN). B. AMN = q(VM – VN). 

 C. 
MN

M N

q
A

V V
=

−
. D. M N

MN

V V
A

q

−
= . 

Hướng dẫn giải 

+ Mối liên hệ giữa công và hiệu thế năng ( )MN M NA q V V= − . 

Chọn B 

Câu 14.  Q  là một điện tích âm đặt tại điểm O . M  và N  là hai điểm nằm trong điện trường của Q  với 

OM 10cm=  và ON 20cm= . Chỉ ra bất đẳng thức đúng 

 A. M NV <V <0 . B. N MV <V <0 . C. M NV >V . D. N MV >V >0  

Hướng dẫn giải 

kQ
V

r
= mà Q 0  nên MV 0 ,  NV 0 . Mặt khác M N M Nr r V V   . 

Chọn A 

Câu 15.  Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện 

thế 10V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là 

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

Hướng dẫn giải 

Mối liên hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm trong điện trường đều: 
U

E
d

=  

Điện trường đều nên: ( )1 2 2
2 1

1 2 1

U U d 6
E U .U .10 15 V

d d d 4
= =  = = =  

Chọn B 

Câu 16.  Biết hiệu điện thế UAB = 5 V. Nhận xét nào dưới đây là đúng? 

 A. VB = 5 V. B. VA = 5 V. C. VA – VB =5 V. D. VB – VA = 5 V. 

Hướng dẫn giải 

+ AB A BU V V 5V.= − =  

Chọn C 

Câu 17.  Khi một điện tích q 0,5C= −  di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì công của 

lực điện 6J− , hiệu điện thế MNU  là 

 A. 12 V . B. 12 V− . C. 3V . D. 3V− . 

Hướng dẫn giải 

MN
MN

A
U 12V

q
= = . 

Chọn A 

Câu 18.  Giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế bằng bao nhiêu nếu một điện tích q = 1 µC thu được năng 

lượng A = 2.10-4 J khi đi từ A đến B? 

 A. 100 V. B. 200 V. C. 300 V. D. 500 V. 
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Hướng dẫn giải 

+ Ta có A qU U 200 V.= → =  

Chọn B 

Câu 19.  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. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

+ Công của lực điện 18cos 1,6.10A qEd J −= = −  

Câu 20.  Hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu được đặt cách nhau 2cm. Cường độ 

điện trường giữa hai bản bằng 3000V/m. Sát bề mặt bản mang điện dương, người ta đặt một hạt mang điện 

dương 
31,2.10 C−

. Công của điện trường khi hạt mang điện chuyển động từ bản dương sang bản âm là 

 A. 0,9J B. + 0,9J C. – 0,72J D. + 0,72J 

Hướng dẫn giải 

+ Vì điện tích chuyển động nhanh dần nên lực điện sinh công dương: 

( )2A qEd 1,2.10 .3000.0,02 0,72 J−= = =  

Chọn D 

 

Câu 21.  Một điện tích điểm q di chuyển trong điện trường đều E một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm 

N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 
181,5.10 J−

. Công mà lực điện sinh ra khi q di chuyển tiếp 

0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương nói trên nhưng chiều ngược lại là 

 A. 1810 J−− . B. 1810 J−+ . C. 
181,6.10 J−− . D. 

18l,6.10 J−+ . 

Hướng dẫn giải

 ( )
18

1A 1,5.10 182 2
2

1 1

A qEd 2
A 10 J

A qEd 3

−= −= = − ⎯⎯⎯⎯⎯→ = −  

Chọn A 

 

Câu 22.  Một electron di chuyển trong điện trường đều E một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc 

theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 
184,8.10 J−

. Khi electron di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến 

điểm P theo phương và chiều nói trên thì công mà lực điện sinh ra là 

 A. 
186,4.10 J−− . B. 

186,4.10 J−+ . C. 
183,2.10 J−− . D. 

183,2.10 J−+ . 

Hướng dẫn giải 

( )
18

1A 4,8.10 18e 22
2

1 e 1

q .EdA 2
A 3, 2.10 J

A q .Ed 3

−= −= = ⎯⎯⎯⎯⎯→ =  

Chọn D 

 

Câu 23.  Một hạt bụi nhỏ có khối lượng m 0,1mg= , nằm lơ lửng trong điện trường giữa hai bản kim loại 

phẳng. Các đường sức điện có phương thẳng đứng và chiều hướng từ dưới lên trên, hiệu điện thế giữa hai bản 

là 120V , khoảng cách giữa hai bản là 1,5cm , lấy 
2g 10m/s=  điện tích của hạt bụi là 

 A. 0,25 C . B. 2,5 C . C. 0,125 C . D. 1,25 C  

Hướng dẫn giải 

Hạt bụi nằm cân bằng chịu tác dụng của trọng lực và lực điện. Vì trọng lực hướng xuống nên lực điện phải 

hướng lên. Mà cường độ điện trường hướng từ dưới lên trên nên điện tích q  dương. 

Ta có P F=
mgd

mg qE q 0,125 C
U

 =  = =  . 

Chọn C 
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Câu 24.  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  

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Áp dụng định lý biên thiên động năng ta có 

( )2 2 5

0

0 0

1 1 2 .
. . . 3,2.10 /

2 2
U

ed E
mv mv eU e E d v m s

m


− = = − −  =   

Câu 25.  Bắn một electron (mang điện tích 
191,6.10 C−−  có khối lượng 

319,1.10 kg−
 với vận tốc đầu rất 

nhỏ vào một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song với các đường sức điện (xem 

hình vẽ), electron được tăng tốc trong điện trường. Ra khỏi điện trường, nó có vận tốc 74.10 m/s . Bỏ qua tác 

dụng của trường hấp dẫn, hiệu điện thế ABU  giữa hai bản là 

A B

ve

 
 A. 4550V− . B. 284 V− . C. 284 V . D. 4550 V . 

Hướng dẫn giải 

Công của lực điện trường tác dụng lên electron bằng độ biến thiên động năng 
22

0
AB

mvmv
A qU

2 2
= = −

2

AB

mv
U 4550V

2q
 = = − . 

Chọn A 

Câu 26.  Một pozitron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường 

E = 50 V/m với vận tốc ban đầu 300 km/s ngược hướng với véc tơ cường độ điện trường. Biết khối lượng và 

điện tích của pozitron lần lượt là 
319,1.10 kg−

và 
191,6.10 C−+ . Bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn. Quãng 

đường pozitron chuyển động được cho đến khi vận tốc của nó giảm đến bằng không là 

 A. 1,13 mm. B. 2,56 nm. C. 5,12 mm. D. 2,56 mm. 

Hướng dẫn giải 

2 19 31 5 2

d2 d1 e

3

1 1
A W W q .E.d 0 mv 1,6.10 .100.d .9,1.10 (3.10 )

2 2

d 2,56.10 m 2,56mm s d 2,56mm

− −

−

= −  = −  = −

 = − = −  = =

 

Chọn D 

 

Câu 27.  Một điện tích 
8q 4.10 C−= + di chuyển trong một điện trường đều có cường độ E = 100 V/m theo 

một đường gấp khúcABC . Đoạn AB dài 20 cm và véc tơ độ dời AB làm với các đường sức điện một góc 030

. Đoạn BC dài 40 cm và véc tơ độ dời BC làm với các đường sức điện một góc 0120 . Công của lực điện khi q 

di chuyển từ A đến C là 

 A. 0,107µJ . B. 0,107µJ− . C. 0,127µJ . D. –0,127µJ . 

Hướng dẫn giải 

+ 0 0

1 2A qEd qEd qE.AB.cos30 qE.BC.cos120= + = +  
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+ ( ) ( )8 0 0 6A 4.10 .100 0,2cos30 0,4cos120 0,107.10 J− −= + = −  

Chọn B 

 

Câu 28.  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 2000 V/m. Khoảng cách giữa hai bản 

là 1 cm. Bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn. Động năng của electron khi nó đập vào bản dương là 

 A. 
183,2.10 J−− . B. 

183,2.10 J−+ . C. 
181,6.10 J−− . D. 

181,6.10 J−+ . 

Hướng dẫn giải 

+ Vì chuyển động nhanh dần nên lực điện sinh công dương 

( )19 18

eA q Ed 1,6.10 .2000.( 0,01) 3,2.10 J− −= = − − =  

+ Theo định lý biến thiên động năng: d2 d1W W A− =  
18

dW 0 3,2.10 (J)− − =  

Chọn B 

 

Câu 29.  Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác vuông tại A đặt trong điện trường đều có véc tơ cường độ 

điện trường song song với AB. Cho góc 0α=60 ; BC 10cm=  và BCU =400V . Đặt thêm ở C một điện tích điểm 

-9q=4,5.10 C . Véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại A có 

E



B

C

A
 

 A. hướng hợp với véc tơ BC  một góc 124 . B. hướng hợp với véc tơ E  một góc 56 . 

 C. độ lớn ( )9852 V/m . D. hướng hợp với véctơ CA  một góc 34 . 

Hướng dẫn giải 

+ ( ) ( )0

BCU E.BC.cos E, BC 400 E.0,1.cos 60 E 8000 V / m=  =  = . 

+ Điện tích q  đặt tại C  sẽ gây ra tại A véc tơ cường độ điện trường E  có phương chiều như hình vẽ,  có độ 

lớn: 

( )

9 9

22
0

k q 9.10 .4,5.10 V
E 5400

r m0,1.sin 60

−
 

 = = =  
 

. 

+ Cường độ điện trường tổng hợp tại A:  

+ Có hướng hợp với E  góc 
/

0E
arctan 34

E
 = = . 

+ Độ lớn: ( )2 2

AE E E 9652 V/m= + = . 



B A

C

E



AE
/

E
 

Chọn D 
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Câu 30.  Cho một điện trường đều có cường độ 34.10 V/m . Vectơ cường độ điện trường song song với 

cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC và có chiều từ B đến C. Cho biết AB 6cm= , AC 8cm= . Gọi H  là 

chân đường cao hạ từ đỉnh A  xuống cạnh huyền, hiệu điện thế giữa hai điểm BC , AB , AC  và AH  lần lượt 

là a , b , c  và d . Giá trị của biểu thức ( )a 2b 3c 4d+ + +  gần giá trị 

 A. 610 V . B. 878V . C. 803V . D. 520 V . 

Hướng dẫn giải 

 

BCU E.BC 4000.0,10 400V= = =  

( ) ( )ABU E HB 4000. 0,036 144V= − = − = −  

ACU E.HC 4000.0,064 256V= = =  

AHU 0= . 

Khi đó ( )BC AB AC AHU 2U 3U 4U 400 2. 144 3.256 880V+ + + = + − + = . 

Chọn B 

 

------------- HẾT ------------- 

 

 

 


