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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là đúng? Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ 

A. có giá trị như nhau tại mọi điểm. 

B. tỉ lệ nghịch với chiều dài sợi dây mang dòng điện. 

C. tỉ lệ thuận với tiết diện ống dây. 

D. tỉ lệ nghịch với tiết diện ống dây. 

Câu 2. Từ trường của một thanh nam châm thẳng giống với từ tường tạo bởi 

A. một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua. 

B. một chùm electron chuyển động song song với nhau. 

C. một ống dây có dòng điện chạy qua. 

D. một vòng dây có dòng điện chạy qua. 

Câu 3. Lực Lorentz là lực 

A. chỉ tác dụng lên hạt mang điện tích (+) chuyển động trong điện trường. 

B. tác dụng lên hạt mang điện tích chuyển động trong điện trường 

C. chỉ tác dụng lên hạt mang điện tích (+) chuyển động trong từ trường 

D. tác dụng lên hạt mang điện tích chuyển động trong từ trường. 

Câu 4. Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì 

A. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần. 

B. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ. 

C. tia khúc xạ luôn nằm trong mặt phẳng tới. 

D. góc khúc xạ bao giờ cũng khác 0. 

Câu 5. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức 
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Câu 6. Đơn vị của độ tự cảm là 

A. Tesla (T). B. Henri (H). C. Vê-be (Wb). D. Vôn (V). 

Câu 7. Cách làm nào dưới dây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng? 

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

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

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

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

Câu 8. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì 

A. hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn nhất. 

B. luôn luôn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. 

C. không thể có hiện tượng phản xạ toàn phần. 

D. có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. 

Câu 9. Chọn câu sai khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng: 
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A. Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ 

lớn hơn góc tới. 

B. Môi trường càng chiết quang thì tốc độ truyền sáng trong môi trường đó càng nhỏ 

C. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường là một hằng số 

D. Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang (chiếc suất)
1n  sang môi trường chiết quang hơn 

( )2n  thì góc khúc xạ lớn nhất được tính bằng công thức: 
max 1 2sin r n n=  

Câu 10. Ba môi trường trong suốt là không khí và hai môi trường khác có các chiết suất tuyệt đối 
1n , 

2n

(với
2 1n n ). Lần lượt cho ánh sáng truyền đến mặt phân cách của tất cả các cặp môi trường có thể tạo ra. 

Biểu thức nào kể sau không thể là sin của góc tới giới hạn là 

A. 
11/ n  B. 

21/ n  C. 
1 2n / n  D. 

2 1n / n  

Câu 11. Chiếu một tia sáng tới một mặt bên của lăng kính thì 

A. luôn luôn có tia sáng ló ra ở mặt bên thứ hai của lăng kính. 

B. tia ló lệch về phía đáy của lăng kính so với tia tới. 

C. tia ló lệch về phía đỉnh của lăng kính so với tia tới. 

D. đường đi của tia sáng đối xứng qua mặt phân giác của góc ở đỉnh 

Câu 12. Cho thấu kính hội tụ với các điểm trên trục chính như hình vẽ. Muốn có ảnh ảo thì vật thật phải 

có vị trí 
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A. ngoài đoạn IO. B. trong đoạn IF. 

C. trong đoạn FO. D. không có. 

Câu 13. Để khắc phục tật cận thị, người ta đeo kính là thấu kính 

A. hội tụ để nhìn rõ vật ở gần. B. hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực. 

C. phân kì để nhìn rõ vật ở sát mắt. D. phân kì để nhìn rõ các vật ở xa vô cực. 

Câu 14. Với  là góc trông ảnh của vật qua dụng cụ quang học (kính lúp, kính hiển vi); 0 là góc trông 

vật trực tiếp vật đặt ở điểm cực cận và mắt, số bội giác khi quan sát vật qua dụng cụ quang học là: 

A. 0 /G  =  B. 0cos / cosG  =  C. 0/G  =  D. 

0tan / tanG  =  

Câu 15. Khi đang sạc pin điện thoại, muốn rút bộ sạc khỏi nguồn điện thì nên làm thế nào để không ảnh 

hưởng đến tuổi thọ của pin? 

A. Rút “Jack” cắm vào điện thoại hay phích cắm điện trước cũng được. 

B. Rút phích cắm điện trước khi rút “Jack” cắm vào điện thoại. 

C. Rút “Jack” cắm vào điện thoại và phích cắm điện cùng lúc. 

D. Rút “Jack” cắm vào điện thoại trước khi rút phích cắm điện. 

Câu 16. Một đoạn dây có dòng điện được đặt trong một từ trường đều. Để độ lớn lực từ tác dụng lên dây 

đạt cực tiểu thì độ lớn góc α giữa véctơ phần tử dòng điện và véctơ cảm ứng từ phải bằng 

A. o0 =  hoặc o180 . =  B. o0 =  hoặc o60 . =  

C. o0 =  hoặc o90 . =  D. o90 =  hoặc o180 . =  

Câu 17. Khung dây tròn đặt trong không khí bán kính 30cm  có 10 vòng dây. Cường độ dòng điện qua 

mỗi vòng dây là 0,3A.  Cảm ứng từ tại tâm khung dây có độ lớn là 

A. 610 T.−  B. 63.14.10 T− . C. 66,28.10 T.−  D. 69,42.10 T.−  
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Câu 18. Một electron chuyển động với vận tốc 2.106 m/s vào trong từ trường đều B = 0, 01 T. Biết lực Lo 

– ren – xơ tác dụng lên electron có độ lớn f = 1, 6.10-15 N. Góc   hợp vởi v  và B  là: 

A. 045 = . B. 090 = . C. 060 = . D. 030 = . 

Câu 19. Kẻ trộm giấu viên kim cương ở dưới đáy bể bơi. Anh ta đặt chiếc bè mỏng đồng chất hình tròn 

bán kính R trên mặt nước, tâm của bè nằm trên đường thẳng đứng đi qua viên kim cương. Mặt nước yên 

lặng và mức nước là h = 2, 5 m. Cho chiết suất của nước là n 1,33= . Giá trị nhỏ nhất của R để người ở 

ngoài bể bơi không nhìn thấy viên kim cương gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

A. 2, 58 m. B. 3, 54 m. C. 2, 83 m. D. 2, 23 m. 

Câu 20. (Đề chính thức của BGDT – 2018). Một vòng dây kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. 

Trong khoảng thời gian 0, 02s, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị 
34.10 Wb−

 về 0 thì suất điện 

động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn: 

A. 0, 2V B. 8V C. 2V D. 0, 8V 

Câu 21. Dòng điện trong cuộn cảm giảm từ 16 A đến 0 A trong 0, 01 s, suất điện động tự cảm trong cuộn 

đó có độ lớn 64 V, độ tự cảm có giá trị là 

A. 0, 032 H. B. 0, 04 H. C. 0, 25 H. D. 4, 0H. 

Câu 22. Chiếu một tia 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 là: 

A. 3 . B. 
2

2
. C. 2. D. 2 . 

Câu 23. Có ba môi trường trong suốt (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (2) 

thì góc khúc xạ là 30o, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45o. Góc giới hạn phản xạ toàn 

phần giữa (2) và (3) là 

A. 30o. B. 45o. C. 60o. D. 75o. 

Câu 24. 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, ngược chiều và gấp đôi vật. 

B. cách thấu kính 20 cm, ảo, cùng 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. 

Câu 25. Khi tịnh tiến chậm một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ dọc theo và luôn vuông góc với trục 

chính (A nằm trên trục chính) của một mắt không có tật từ xa đến điểm cực cận của nó, thì có ảnh luôn 

hiện rõ trên võng mạc. Trong khi vật dịch chuyển, tiêu cự của thủy tinh thể và góc trông vật của mắt này 

thay đổi như thế nào? 

A. Tiêu cự tăng, góc trông vật tăng. B. Tiêu cự giảm, góc trông vật tăng. 

C. Tiêu cự giảm, góc trông vật giảm. D. Tiêu cự tăng, góc trông vật giảm. 

Câu 26. Cho dòng điện cường độ 0, 15 A chạy qua các vòng dây của một ống dây thì cảm ứng từ bên 

trong ống dây là
535.10 T−

. Biết ống dây dài 50 cm, số vòng của ống dây là 

A. 420 vòng B. 390 vòng C. 670 vòng D. 930 vòng 

Câu 27. Một dòng điện có cường độ I chạy trong một dây dẫn thẳng dài, cảm ứng từ do dòng điện gây ra 

phụ thuộc vào khoảng cách r được mô tả như đồ thị bên. B1 có giá trị bằng 

 
r (cm)

B (10-5 T)

O

B1

2
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A. 6.10-5 T B. 6 T 

C. 4 T D. 4.10-5 T 

Câu 28. Một người chỉ có thể nhìn rõ những vật cách mắt từ 0, 5 m đến 1 m. Để nhìn rõ những vật ở rất 

xa mà mắt không phải điều tiết người đó phải đeo kính sát mắt có độ tụ 
kD . Khi đeo kính đó người ấy có 

thể nhìn rõ vật gần nhất cách kính 

A. 
100

3
cm. B. 

100

7
cm. C. 100 cm. D. 40 cm. 

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) 

Câu 1. Hai dây dẫn thẳng, dài đặt song song với nhau trong không khí cách nhau 16 cm có các dòng điện 

I1 = I2 = 10 A chạy qua ngược chiều nhau. Tìm cảm ứng từ tại điểm cách đều hai dây dẫn 8 cm. 

Câu 2. Đặt vật sáng có dạng một đoạn thẳng vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f= 

20cm. Vật cách thấu kính 45cm. 

a. Xác định vị trí, tính chất, chiều, hệ số phóng đại ảnh.  

b. Tìm vị trí đặt vật để thấu kính tạo ảnh gấp 2 lần vật hiện trên màn.  

Câu 3. Vật thật AB đặt trước một thấu kính có tiêu cự f. Khi thay đổi khoảng cách d từ vật đến thấu kính 

thì vị trí ảnh d’ được mô tả bằng đồ thị bên. Tìm tiêu cự của thấu kính và tìm số phóng đại của một vật 

cách thấu kính 15cm. Vẽ hình.  

 

Câu 4. Một người mắt không có tật, điểm cực cận cách mắt 20 cm. Người này dùng một kính lúp để 

quan sát một vật nhỏ, khi quan sát vật qua kính trong trạng thái mắt không điều tiết thì số bội giác của 

kính là 5. Để quan sát được các vật nhỏ qua kính (mắt đặt sát kính) thì vật phải đặt trong khoảng nào 

trước kính? 

 


