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ĐỀ CHÍNH THỨC 

KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2012 - 2013 
Môn: Vật lí lớp 12 - THPT 

Thời gian làm bài: 60 phút;  
(48 câu trắc nghiệm) 

 

 Mã đề thi 132 

Họ, tên thí sinh:........................................................SBD:............................. 
 
 
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
 

Câu 1: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động 5cos 2 ( , )
3

x t cm sπ
π = + 

 
. Lấy 2 10π = . Gia 

tốc của vật khi có li độ 3( )x cm=  là 

A. 260( )cm
s

−  B. 2120( )cm
s

−  C. 212( )m
s

−  D. 21,20( )m
s

−  

Câu 2: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng 
ở hai đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là 

A. 80V B. 60V C. 160V D. 40V 
Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 
20Hz, tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16cm và 20cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường 
trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? 

A. v = 53,4 cm/s B. v = 26,7 cm/s C. v = 40 cm/s D. v = 20 cm/s 
Câu 4: Người ta đặt chìm trong nước nguồn âm có tần số 725Hz và vận tốc truyền âm trong nước là 
1450m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước, trên cùng một phương truyền và dao 
động ngược pha với nhau là 

A. 0,25m B. 1m C. 1cm D. 0,5m 
Câu 5: Dòng điện xoay chiều có biểu thức 2 os120 t (A)i c π= , trong 1 giây dòng điện đổi chiều 

A. 60 lần B. 120 lần C. 240 lần D. 100 lần 

Câu 6: Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch chỉ có tụ điện C có dạng 0 cos( )
4

u U t π
ω= +  và 

0 cos( )i I tω α= + . 0I  và α  có giá trị nào sau đây? 

A. 0 0
3;
4

I U C radπ
ω α= =  B. 0

0
3;
4

UI rad
C

π
α

ω
= =  

C. 0 0 ;
2

I U C radπ
ω α= = −  D. 0

0 ;
2

UI rad
C

π
α

ω
= = −  

Câu 7: Dây AB căng nằm ngang dài 2 m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 
50 Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là 

A. 12,5 cm/s B. 50 m/s C. 100 m/s D. 25 cm/s 
Câu 8: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần 
số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9cm 
trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng vận tốc truyền sóng thay đổi trong 
khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 

A. 75cm/s B. 80cm/s C. 70cm/s D. 72cm/s. 
Câu 9: Một sợi dây mảnh AB dài ( )ml , đầu B cố định và đầu A dao động với phương trình dao động là 

4 os20 t (cm)u c π= . Vận tốc truyền sóng trên dây 25m/s. Với *k N∈ , điều kiện về chiều dài của dây AB 
để xảy ra hiện tượng sóng dừng là 

A. 2,5k=l  B. 11,25
2

k = + 
 

l  C. 1,25k=l  D. 12,5
2

k = + 
 

l  

Câu 10: Nguồn sóng O có phương trình dao động là os tu ac ω= . Biên độ sóng không đổi, phương trình 
nào sau đây đúng với phương trình dao động của điểm M cách O một khoảng OM = d? 
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A. 2osM
fdu ac t

v
π

ω = − 
 

 B. 2osM
du ac t

v
π

ω = − 
 

 

C. 2osM
fdu ac t

v
π

ω = + 
 

 D. 2osM
fdu ac t

v
π = − 

 
 

Câu 11: Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A, B là hai nguồn kết hợp có phương trình lần 
lượt là os tA Bu u ac ω= =  thì pha ban đầu của sóng tổng hợp tại M( với 1 2;MA d MB d= = ) là 

A. 
λ

π )( 21 dd +
−  B. 1 2d d f

v
π −

−  C. 
v

fdd )( 21 +π  D. 
λ

π )( 21 dd −  

Câu 12: Chọn câu trả lời đúng. 
       Trong đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của điện áp xoay chiều 

đặt vào hai đầu đoạn mạch thì 
A. điện trở tăng B. tổng trở đoạn mạch thay đổi 
C. cảm kháng giảm D. dung kháng tăng 

Câu 13: Một vật dao động điều hoà với biên độ  4cm, tần số 20Hz. Chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ 
2 3( )cm , chuyển động ngược chiều với chiều dương đã chọn. Phương trình  dao động của vật là 

A. 24cos 40 ( )
6

x t cmπ
π = + 

 
 B. 4cos 40 ( )

3
x t cmπ

π = + 
 

 

C. 4cos 40 ( )
6

x t cmπ
π = + 

 
 D. 54sin 40 ( )

6
x t cmπ

π = + 
 

 

Câu 14: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm có phương trình dao động 
5 os20 t (cm)A Bu u c π= = . Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Phương trình dao động tổng 

hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là 
A. 10 os(20 t- ) (cm)u c π π=  B. 5 os(20 t+ ) (cm)u c π π=  
C. 5 os(20 t- ) (cm)u c π π=  D. 10 os(20 t+ ) (cm)u c π π=  

Câu 15: Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch nhanh pha hay chậm pha so với 
điện áp của đoạn mạch phụ thuộc vào 

A. L,C và ω B. R, L, C và ω C. R và C D. L và C 
Câu 16: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 4cm, chu kỳ 0,5s. Khối lượng của 
quả nặng bằng 400g. Lấy 2 10π = , cho g = 10m/s2. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng 
là 

A. 256N B. 6,56N C. 2,56N D. 656N 
Câu 17: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là 

2 os10 t (cm)A Bu u c π= = . Vận tốc truyền sóng là 3m/s. Phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng 
lần lượt d1 = 15cm; d2 = 20cm là 

A. 72 os sin 10 ( )
12 12

u c t cmπ π
π = − 

 
 B. 74 os cos 10 ( )

12 12
u c t cmπ π

π = − 
 

 

C. 72 os sin 10 ( )
12 12

u c t cmπ π
π = + 

 
 D. 72 3 sin 10 ( )

12
u t cmπ

π = − 
 

 

Câu 18: Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. 
Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là 100 2 cos(100 )( )u t Vπ= , bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ 

dòng điện hiệu dụng trong mạch là 3( )A  và lệch pha 
3
π  so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của 

R  và C  là 

A. 350 ( )
3

R = ⋅ Ω  và F10C
4

π
=

−

 B. 50 3( )R = Ω  và F10C
4

π
=

−

 

C. 50 3( )R = Ω  và F
5

10C
3

π
=

−

 D. 350 ( )
3

R = ⋅ Ω  và F
5

10C
3

π
=

−
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Câu 19: Một vật treo vào lò xo làm nó dãn ra 4cm, khi cân bằng theo phương thẳng đứng. Cho 
2 210( / )g m sπ= ≈ . Biết lực đàn hồi cực đại , lực đàn hồi cực tiểu lần lượt là 10N và 6N. Chiều dài tự 

nhiên của lò xo 20cm. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là 
A. 24cm và 23cm B. 26cm và 24cm C. 25cm và 24cm D. 25cm và 23cm 

Câu 20: Một vật dao động điều hoà theo phương trình 10 os(4 t+ ) ( )
2

x c cmππ= . Gốc thời gian được chọn 

vào lúc 
A. vật ở vị trí biên dương. B. vật ở vị trí biên âm. 
C. vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. D. vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. 

Câu 21: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận 
tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm 

A. 
8
T . B. 

6
T . C. 

2
T . D. 

4
T . 

Câu 22: Một con lắc lò xo với lò xo có độ cứng 50( / )k N m=  thực hiện dao động điều hòa với phương 

trình 4cos 20 ( )
3

x t cmπ
π = − 

 
. Động năng của quả nặng tại vị trí vật có li độ 2( )x cm= +  có giá trị là 

A. 600 J B. 0,03 J C. 0,06 J D. 300 J 
Câu 23: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho ZL, ZC và U0 không đổi. Thay đổi R 
cho đến khi 0R R=  thì công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị lớn nhất. Chỉ ra hệ thức liên lạc đúng. 

A. 0 L CR Z Z= −  B. L CZ Z=  C. 02Z R=  D. 0 L CR Z Z= +  
Câu 24: Chọn câu sai. 

    Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Khi hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra thì 
A. RU U=  B. L CZ Z=  
C. C 0LU U= =  D. Công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất 

Câu 25: Một vật dao động điều hoà, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động của vật là 
A. 10cm B. 3cm C. 6cm D. 4 cm 

Câu 26: Để có sóng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi với hai đầu dây là hai nút sóng thì 
A. chiều dài dây bằng một phần tư lần bước sóng. 
B. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây. 
C. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. 
D. bước sóng luôn đúng bằng chiều dài dây. 

Câu 27: Một vật nặng 500g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút 
vật thực hiện 540 dao động. Cho 2 10π = . Cơ năng của vật là 

A. 2,025J B. 0,9J C. 900J D. 2025J 
Câu 28: Hai điểm ở cách một nguồn âm những khoảng 6,10m và 6,35m. Tần số âm là 680Hz, vận tốc 
truyền âm trong không khí là 340m/s. Độ lệch pha của sóng  âm tại hai điểm trên là 

A. 16π  B. 
4
π  C. 4π  D. π  

Câu 29: Đoạn mạh RLC mắc nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế 0 os t(V)u U c ω= . Điều kiện để có cộng 
hưởng trong mạch là 

A. 1LCω =  B. 2LC Rω=  C. 
C
LR =  D. 2 1LCω =  

Câu 30: Cho đoạn mạch xoay chiều R, C mắc nối tiếp, biết: 100R = Ω , 1,5C RU U= , tần số của dòng điện 
xoay chiều 50f Hz= .  Tổng trở của mạch và điện dung của tụ có giá trị là 

A. 
310112 ;

5
Z C F

π

−

= Ω =  B. 
210101 ;

15
Z C F

π

−

= Ω =  

C. 
31050 13 ;

15
Z C F

π

−

= Ω =  D. 
410141 ;Z C F

π

−

= Ω =  

Câu 31: Khi nói về một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây sai? 
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A. Vận tốc của vật biến thiên điều hoà theo thời gian. 
B. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hoà theo thời gian. 
C. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 
D. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

Câu 32: Có hai con lắc đơn mà chiều dai của chúng hơn kém nhau 22cm. Trong cùng một khoảng thời 
gian, con lắc thứ nhất được 30 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 36 dao động. Chiều dài của mỗi 
con lắc là 

A. 72cm và 94cm B. 31cm và 53cm C. 72cm và 50 cm D. 31cm và 9cm 
 

B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) 
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng thích hợp dưới đây (Phần I hoặc phần II) 
I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 
 
Câu 33: Tính vận tốc dài của một điểm trên mặt đất tại Hà Nội, biết rằng vĩ độ của Hà Nội là 021α =  và 
bán kính Trái Đất là 6400R km=  

A. 344( / )m s  B. 64( / )m s  C. 434,5( / )m s  D. 443, 4( / )m s  

Câu 34: Mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm 1L mH=  và tụ xoay xC . Tìm 
giá trị xC  để mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng ngắn 75mλ = . 

A. 2, 25 pF  B. 1,58 pF  C. 4,58 pF  D. 9,16 pF  
Câu 35: Một ôtô chuyển động với vận tốc vS = 15 m/s bấm hồi còi dài và đi ngược chiều xe máy. Tỷ số 
tần số nhỏ nhất và lớn nhất của tiếng còi phát ra từ ôtô mà người đi xe máy nghe được là 9/10. Biết vận 
tốc truyền âm trong không khí là 340( / )m s . Tìm vận tốc xe máy. 

A. 16 m/s B. 5,28 m/s C. 2 m/s D. 2,9 m/s 
Câu 36: Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sau đây? 

A. π
=

2
T

LC
 B. π= 2 LT

C
 C. π= 2 CT

L
 D. π= 2T LC  

Câu 37: Một bánh xe bắt đầu quay nhanh dần đều, sau 10s nó đạt tốc độ góc 20 rad/s. Góc mà bánh xe 
quay được trong giây thứ 10 là 

A. 19( )rad  B. 81( )rad  C. 100( )rad  D. 162( )rad  
Câu 38: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 0,125 Fµ  và một cuộn cảm có độ tự cảm 
50 Hµ . Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 3(V). Cường độ 
dòng điện cực đại trong mạch là 

A. 7,5 2( )A  B. 7,5 2( )mA  C. 15( )mA  D. 0,15( )A  
Câu 39: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L không 
đổi và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biểu thức nào sau đây là biểu thức điện dung của tụ 
điện để mạch có thể thu được sóng vô tuyến có tần số f? 

A. 2

1
2

C
Lfπ

=  B. 2

1
4

C
Lfπ

=  C. 2 2

1
2

C
Lfπ

=  D. 2 2

1
4

C
Lfπ

=  

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là không đúng với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục một 
trục cố định? 

A. Tốc độ góc là hàm bậc nhất đối với thời gian. 
B. Gia tốc góc của vật bằng 0. 
C. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc bằng nhau. 
D. Phương trình chuyển động là một hàm bậc nhất đối với thời gian. 
 

II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
 
Câu 41: Vật dao động điều hòa với chu kỳ 2( )T s= . Thời gian ngắn nhất kể từ khi động năng vật đạt cực 
đại đến khi động năng bằng thế năng là 
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A. 
8
1 (s) B. 1(s) C. 

2
1 (s) D. 

4
1 (s) 

Câu 42: Khi vật dao động điều hòa từ biên về vị trí cân bằng thì 
A. vận tốc ngược chiều gia tốc B. vận tốc cùng chiều gia tốc 
C. lực tác dụng lên vật ngược chiều gia tốc D. vận tốc đổi chiều 

Câu 43: Đặt vào hai đầu tụ điện 
π

=
−410C  (F) một điện áp  xoay chiều 141 os(100 t- ) ( )

4
u c Vπ

π= . Cường 

độ dòng điện cực đại  qua tụ điện có giá trị 
A. 1,41A  B. 1,00A  C. 2,00A  D. 100A  

Câu 44: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 5 lần liên tiếp trong khoảng 
thời gian 20( )s  và đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng lân cận là 50( )cm . Tốc độ truyền sóng trên 
mặt biển là 

A. 10 (m/s) B. 12,5 (m/s) C. 0,125 (m/s) D. 0,1 (m/s) 

Câu 45: Đặt vào hai đầu đọạn mạch chỉ có một phần tử một điện áp  xoay chiều 2 os( t- ) ( )
6

u U c Vπ
ω=  

thì dòng điện trong mạch là 22 os( t- ) ( )
3

i I c Aπ
ω= . Phần tử đó là 

A. cuộn dây thuần cảm B. cuộn dây có điện trở thuần 
C. điện trở thuần D. tụ điện 

Câu 46: Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 
50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần số của dòng 
điện phải bằng 

A. 50 Hz B. 25 Hz C. 60 Hz D. 120Hz 
Câu 47: Vật dao động điều hòa trên trục Ox với  ax 1( / )mv m s= , 2

ax 10( / )ma m s= . Gốc thời gian khi vật 
qua vị trí x = 5(cm) , theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là 

A. 10 os(10t+ ) ( )
3

x c cmπ
=  B. 10 os(10t- ) ( )

6
x c cmπ

=  

C. 10 os(10t- ) ( )
3

x c cmπ
=  D. 10sin (10t+ ) ( )

3
x cmπ

=  

Câu 48: Một sóng ngang có phương trình sóng là t8 os2 ( ) ( )
0,1 50

xu c mmπ= − , trong đó x tính bằng cm, t 

tính bằng s. Chu kì dao động của sóng là 
A. 8s B. 1s C. 0,1s D. 50s 
 

----------------------------------------------- 
----------- HẾT ---------- 
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 Mã đề thi 209 

Họ, tên thí sinh:........................................................SBD:............................. 
 
 
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
 
Câu 1: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần 
số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9cm 
trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng vận tốc truyền sóng thay đổi trong 
khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 

A. 75cm/s B. 72cm/s. C. 80cm/s D. 70cm/s 

Câu 2: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động 5cos 2 ( , )
3

x t cm sπ
π = + 

 
. Lấy 2 10π = . Gia 

tốc của vật khi có li độ 3( )x cm=  là 

A. 21,20( )m
s

−  B. 260( )cm
s

−  C. 212( )m
s

−  D. 2120( )cm
s

−  

Câu 3: Một vật dao động điều hoà theo phương trình 10 os(4 t+ ) ( )
2

x c cmππ= . Gốc thời gian được chọn 

vào lúc 
A. vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. B. vật ở vị trí biên dương. 
C. vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. D. vật ở vị trí biên âm. 

Câu 4: Chọn câu sai. 
    Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Khi hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra thì 
A. RU U=  B. Công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất 
C. C 0LU U= =  D. L CZ Z=  

Câu 5: Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch chỉ có tụ điện C có dạng 0 cos( )
4

u U t π
ω= +  và 

0 cos( )i I tω α= + . 0I  và α  có giá trị nào sau đây? 

A. 0 0
3;
4

I U C radπ
ω α= =  B. 0

0
3;
4

UI rad
C

π
α

ω
= =  

C. 0 0 ;
2

I U C radπ
ω α= = −  D. 0

0 ;
2

UI rad
C

π
α

ω
= = −  

Câu 6: Dòng điện xoay chiều có biểu thức 2 os120 t (A)i c π= , trong 1 giây dòng điện đổi chiều 
A. 120 lần B. 240 lần C. 60 lần D. 100 lần 

Câu 7: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc 
của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm 

A. 
2
T . B. 

6
T . C. 

4
T . D. 

8
T . 

Câu 8: Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch nhanh pha hay chậm pha so với điện 
áp của đoạn mạch phụ thuộc vào 

A. R, L, C và ω B. L,C và ω C. R và C D. L và C 
Câu 9: Một con lắc lò xo với lò xo có độ cứng 50( / )k N m=  thực hiện dao động điều hòa với phương 

trình 4cos 20 ( )
3

x t cmπ
π = − 

 
. Động năng của quả nặng tại vị trí vật có li độ 2( )x cm= +  có giá trị là 

A. 600 J B. 0,03 J C. 0,06 J D. 300 J 
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Câu 10: Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A, B là hai nguồn kết hợp có phương trình lần 
lượt là os tA Bu u ac ω= =  thì pha ban đầu của sóng tổng hợp tại M( với 1 2;MA d MB d= = ) là 

A. 
λ

π )( 21 dd +
−  B. 1 2d d f

v
π −

−  C. 
v

fdd )( 21 +π  D. 
λ

π )( 21 dd −  

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng. 
       Trong đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của điện áp xoay chiều 

đặt vào hai đầu đoạn mạch thì 
A. điện trở tăng B. tổng trở đoạn mạch thay đổi 
C. cảm kháng giảm D. dung kháng tăng 

Câu 12: Một vật nặng 500g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút 
vật thực hiện 540 dao động. Cho 2 10π = . Cơ năng của vật là 

A. 2025J B. 900J C. 0,9J D. 2,025J 
Câu 13: Một vật treo vào lò xo làm nó dãn ra 4cm, khi cân bằng theo phương thẳng đứng. Cho 

2 210( / )g m sπ= ≈ . Biết lực đàn hồi cực đại , lực đàn hồi cực tiểu lần lượt là 10N và 6N. Chiều dài tự 
nhiên của lò xo 20cm. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là 

A. 26cm và 24cm B. 24cm và 23cm C. 25cm và 24cm D. 25cm và 23cm 
Câu 14: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho ZL, ZC và U0 không đổi. Thay đổi R 
cho đến khi 0R R=  thì công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị lớn nhất. Chỉ ra hệ thức liên lạc đúng. 

A. 0 L CR Z Z= −  B. L CZ Z=  C. 02Z R=  D. 0 L CR Z Z= +  

Câu 15: Nguồn sóng O có phương trình dao động là os tu ac ω= . Biên độ sóng không đổi, phương trình 
nào sau đây đúng với phương trình dao động của điểm M cách O một khoảng OM = d? 

A. 2osM
fdu ac t

v
π

ω = + 
 

 B. 2osM
fdu ac t

v
π

ω = − 
 

 

C. 2osM
du ac t

v
π

ω = − 
 

 D. 2osM
fdu ac t

v
π = − 

 
 

Câu 16: Để có sóng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi với hai đầu dây là hai nút sóng thì 
A. chiều dài dây bằng một phần tư lần bước sóng. 
B. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây. 
C. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. 
D. bước sóng luôn đúng bằng chiều dài dây. 

Câu 17: Dây AB căng nằm ngang dài 2 m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 
50 Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là 

A. 50 m/s B. 25 cm/s C. 100 m/s D. 12,5 cm/s 
Câu 18: Hai điểm ở cách một nguồn âm những khoảng 6,10m và 6,35m. Tần số âm là 680Hz, vận tốc 
truyền âm trong không khí là 340m/s. Độ lệch pha của sóng  âm tại hai điểm trên là 

A. 16π  B. 
4
π  C. 4π  D. π  

Câu 19: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là 
2 os10 t (cm)A Bu u c π= = . Vận tốc truyền sóng là 3m/s. Phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng 

lần lượt d1 = 15cm; d2 = 20cm là 

A. 72 os sin 10 ( )
12 12

u c t cmπ π
π = − 

 
 B. 74 os cos 10 ( )

12 12
u c t cmπ π

π = − 
 

 

C. 72 os sin 10 ( )
12 12

u c t cmπ π
π = + 

 
 D. 72 3 sin 10 ( )

12
u t cmπ

π = − 
 

 

Câu 20: Một sợi dây mảnh AB dài ( )ml , đầu B cố định và đầu A dao động với phương trình dao động là 
4 os20 t (cm)u c π= . Vận tốc truyền sóng trên dây 25m/s. Với *k N∈ , điều kiện về chiều dài của dây AB 

để xảy ra hiện tượng sóng dừng là 

A. 2,5k=l  B. 11,25
2

k = + 
 

l  C. 1,25k=l  D. 12,5
2

k = + 
 

l  
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Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 
20Hz, tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16cm và 20cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường 
trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? 

A. v = 20 cm/s B. v = 26,7 cm/s C. v = 40 cm/s D. v = 53,4 cm/s 
Câu 22: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm có phương trình dao động 

5 os20 t (cm)A Bu u c π= = . Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Phương trình dao động tổng 
hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là 

A. 10 os(20 t+ ) (cm)u c π π=  B. 10 os(20 t- ) (cm)u c π π=  
C. 5 os(20 t- ) (cm)u c π π=  D. 5 os(20 t+ ) (cm)u c π π=  

Câu 23: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 4cm, chu kỳ 0,5s. Khối lượng của 
quả nặng bằng 400g. Lấy 2 10π = , cho g = 10m/s2. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng 
là 

A. 256N B. 6,56N C. 2,56N D. 656N 
Câu 24: Một vật dao động điều hoà, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động của vật là 

A. 10cm B. 3cm C. 6cm D. 4 cm 
Câu 25: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu 
dụng ở hai đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là 

A. 40V B. 80V C. 60V D. 160V 
Câu 26: Một vật dao động điều hoà với biên độ  4cm, tần số 20Hz. Chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ 
2 3( )cm , chuyển động ngược chiều với chiều dương đã chọn. Phương trình  dao động của vật là 

A. 4cos 40 ( )
3

x t cmπ
π = + 

 
 B. 24cos 40 ( )

6
x t cmπ

π = + 
 

 

C. 4cos 40 ( )
6

x t cmπ
π = + 

 
 D. 54sin 40 ( )

6
x t cmπ

π = + 
 

 

Câu 27: Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. 
Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là 100 2 cos(100 )( )u t Vπ= , bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ 

dòng điện hiệu dụng trong mạch là 3( )A  và lệch pha 
3
π  so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của 

R  và C  là 

A. 50 3( )R = Ω  và F10C
4

π
=

−

 B. 350 ( )
3

R = ⋅ Ω  và F
5

10C
3

π
=

−

 

C. 350 ( )
3

R = ⋅ Ω  và F10C
4

π
=

−

 D. 50 3( )R = Ω  và F
5

10C
3

π
=

−

 

Câu 28: Đoạn mạh RLC mắc nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế 0 os t(V)u U c ω= . Điều kiện để có cộng 
hưởng trong mạch là 

A. 1LCω =  B. 2LC Rω=  C. 
C
LR =  D. 2 1LCω =  

Câu 29: Cho đoạn mạch xoay chiều R, C mắc nối tiếp, biết: 100R = Ω , 1,5C RU U= , tần số của dòng điện 
xoay chiều 50f Hz= .  Tổng trở của mạch và điện dung của tụ có giá trị là 

A. 
310112 ;

5
Z C F

π

−

= Ω =  B. 
210101 ;

15
Z C F

π

−

= Ω =  

C. 
31050 13 ;

15
Z C F

π

−

= Ω =  D. 
410141 ;Z C F

π

−

= Ω =  

Câu 30: Có hai con lắc đơn mà chiều dai của chúng hơn kém nhau 22cm. Trong cùng một khoảng thời 
gian, con lắc thứ nhất được 30 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 36 dao động. Chiều dài của mỗi 
con lắc là 

A. 72cm và 94cm B. 31cm và 53cm C. 72cm và 50 cm D. 31cm và 9cm 
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Câu 31: Người ta đặt chìm trong nước nguồn âm có tần số 725Hz và vận tốc truyền âm trong nước là 
1450m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước, trên cùng một phương truyền và dao 
động ngược pha với nhau là 

A. 1cm B. 0,5m C. 1m D. 0,25m 
Câu 32: Khi nói về một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 
B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 
C. Vận tốc của vật biến thiên điều hoà theo thời gian. 
D. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hoà theo thời gian. 
 

B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) 
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng thích hợp dưới đây (Phần I hoặc phần II) 
I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 
 
Câu 33: Mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm 1L mH=  và tụ xoay xC . Tìm 
giá trị xC  để mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng ngắn 75mλ = . 

A. 2, 25 pF  B. 1,58 pF  C. 4,58 pF  D. 9,16 pF  
Câu 34: Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sau đây? 

A. π= 2 CT
L

 B. π
=

2
T

LC
 C. π= 2 LT

C
 D. π= 2T LC  

Câu 35: Tính vận tốc dài của một điểm trên mặt đất tại Hà Nội, biết rằng vĩ độ của Hà Nội là 021α =  và 
bán kính Trái Đất là 6400R km=  

A. 434,5( / )m s  B. 64( / )m s  C. 344( / )m s  D. 443, 4( / )m s  
Câu 36: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L không 
đổi và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biểu thức nào sau đây là biểu thức điện dung của tụ 
điện để mạch có thể thu được sóng vô tuyến có tần số f? 

A. 2

1
2

C
Lfπ

=  B. 2

1
4

C
Lfπ

=  C. 2 2

1
2

C
Lfπ

=  D. 2 2

1
4

C
Lfπ

=  

Câu 37: Một bánh xe bắt đầu quay nhanh dần đều, sau 10s nó đạt tốc độ góc 20 rad/s. Góc mà bánh xe 
quay được trong giây thứ 10 là 

A. 19( )rad  B. 81( )rad  C. 100( )rad  D. 162( )rad  
Câu 38: Một ôtô chuyển động với vận tốc vS = 15 m/s bấm hồi còi dài và đi ngược chiều xe máy. Tỷ số 
tần số nhỏ nhất và lớn nhất của tiếng còi phát ra từ ôtô mà người đi xe máy nghe được là 9/10. Biết vận 
tốc truyền âm trong không khí là 340( / )m s . Tìm vận tốc xe máy. 

A. 5,28 m/s B. 16 m/s C. 2 m/s D. 2,9 m/s 
Câu 39: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 0,125 Fµ  và một cuộn cảm có độ tự cảm 
50 Hµ . Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 3(V). Cường độ 
dòng điện cực đại trong mạch là 

A. 7,5 2( )A  B. 7,5 2( )mA  C. 15( )mA  D. 0,15( )A  
Câu 40: Phát biểu nào sau đây là không đúng với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục một 
trục cố định? 

A. Gia tốc góc của vật bằng 0. 
B. Tốc độ góc là hàm bậc nhất đối với thời gian. 
C. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc bằng nhau. 
D. Phương trình chuyển động là một hàm bậc nhất đối với thời gian. 
 

II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
 
Câu 41: Vật dao động điều hòa với chu kỳ 2( )T s= . Thời gian ngắn nhất kể từ khi động năng vật đạt cực 
đại đến khi động năng bằng thế năng là 



 

                                               Trang 5/5 - Mã đề thi 209 

A. 
2
1 (s) B. 

8
1 (s) C. 1(s) D. 

4
1 (s) 

Câu 42: Khi vật dao động điều hòa từ biên về vị trí cân bằng thì 
A. vận tốc ngược chiều gia tốc B. vận tốc đổi chiều 
C. lực tác dụng lên vật ngược chiều gia tốc D. vận tốc cùng chiều gia tốc 

Câu 43: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 5 lần liên tiếp trong khoảng 
thời gian 20( )s  và đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng lân cận là 50( )cm . Tốc độ truyền sóng trên 
mặt biển là 

A. 0,125 (m/s) B. 12,5 (m/s) C. 0,1 (m/s) D. 10 (m/s) 
Câu 44: Vật dao động điều hòa trên trục Ox với  ax 1( / )mv m s= , 2

ax 10( / )ma m s= . Gốc thời gian khi vật 
qua vị trí x = 5(cm) , theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là 

A. 10 os(10t- ) ( )
6

x c cmπ
=  B. 10sin (10t+ ) ( )

3
x cmπ

=  

C. 10 os(10t+ ) ( )
3

x c cmπ
=  D. 10 os(10t- ) ( )

3
x c cmπ

=  

Câu 45: Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 
50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần số của dòng 
điện phải bằng 

A. 50 Hz B. 25 Hz C. 60 Hz D. 120Hz 

Câu 46: Một sóng ngang có phương trình sóng là t8 os2 ( ) ( )
0,1 50

xu c mmπ= − , trong đó x tính bằng cm, t 

tính bằng s. Chu kì dao động của sóng là 
A. 8s B. 1s C. 0,1s D. 50s 

Câu 47: Đặt vào hai đầu đọạn mạch chỉ có một phần tử một điện áp  xoay chiều 2 os( t- ) ( )
6

u U c Vπ
ω=  

thì dòng điện trong mạch là 22 os( t- ) ( )
3

i I c Aπω= . Phần tử đó là 

A. cuộn dây thuần cảm B. cuộn dây có điện trở thuần 
C. điện trở thuần D. tụ điện 

Câu 48: Đặt vào hai đầu tụ điện 
π

=
−410C  (F) một điện áp  xoay chiều 141 os(100 t- ) ( )

4
u c Vππ= . Cường 

độ dòng điện cực đại  qua tụ điện có giá trị 
A. 1,00A  B. 2,00A  C. 100A  D. 1,41A  
 

----------------------------------------------- 
----------- HẾT ---------- 
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 Mã đề thi 357 

Họ, tên thí sinh:........................................................SBD:............................. 
 
 
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
 
Câu 1: Một vật dao động điều hoà với biên độ  4cm, tần số 20Hz. Chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ 
2 3( )cm , chuyển động ngược chiều với chiều dương đã chọn. Phương trình  dao động của vật là 

A. 4cos 40 ( )
3

x t cmπ
π = + 

 
 B. 4cos 40 ( )

6
x t cmπ

π = + 
 

 

C. 24cos 40 ( )
6

x t cmπ
π = + 

 
 D. 54sin 40 ( )

6
x t cmπ

π = + 
 

 

Câu 2: Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. 
Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là 100 2 cos(100 )( )u t Vπ= , bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ 

dòng điện hiệu dụng trong mạch là 3( )A  và lệch pha 
3
π  so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của 

R  và C  là 

A. 50 3( )R = Ω  và F10C
4

π
=

−

 B. 350 ( )
3

R = ⋅ Ω  và F
5

10C
3

π
=

−

 

C. 350 ( )
3

R = ⋅ Ω  và F10C
4

π
=

−

 D. 50 3( )R = Ω  và F
5

10C
3

π
=

−

 

Câu 3: Dây AB căng nằm ngang dài 2 m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 
50 Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là 

A. 50 m/s B. 25 cm/s C. 100 m/s D. 12,5 cm/s 
Câu 4: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm có phương trình dao động 

5 os20 t (cm)A Bu u c π= = . Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Phương trình dao động tổng 
hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là 

A. 10 os(20 t+ ) (cm)u c π π=  B. 10 os(20 t- ) (cm)u c π π=  
C. 5 os(20 t+ ) (cm)u c π π=  D. 5 os(20 t- ) (cm)u c π π=  

Câu 5: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho ZL, ZC và U0 không đổi. Thay đổi R 
cho đến khi 0R R=  thì công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị lớn nhất. Chỉ ra hệ thức liên lạc đúng. 

A. 0 L CR Z Z= −  B. L CZ Z=  C. 02Z R=  D. 0 L CR Z Z= +  

Câu 6: Hai điểm ở cách một nguồn âm những khoảng 6,10m và 6,35m. Tần số âm là 680Hz, vận tốc 
truyền âm trong không khí là 340m/s. Độ lệch pha của sóng  âm tại hai điểm trên là 

A. 16π  B. 
4
π  C. 4π  D. π  

Câu 7: Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch nhanh pha hay chậm pha so với điện 
áp của đoạn mạch phụ thuộc vào 

A. L,C và ω B. R, L, C và ω C. L và C D. R và C 
Câu 8: Chọn câu trả lời đúng. 

       Trong đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của điện áp xoay chiều 
đặt vào hai đầu đoạn mạch thì 

A. điện trở tăng B. tổng trở đoạn mạch thay đổi 
C. cảm kháng giảm D. dung kháng tăng 
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Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 
20Hz, tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16cm và 20cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường 
trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? 

A. v = 26,7 cm/s B. v = 20 cm/s C. v = 40 cm/s D. v = 53,4 cm/s 

Câu 10: Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch chỉ có tụ điện C có dạng 0 cos( )
4

u U t πω= +  và 

0 cos( )i I tω α= + . 0I  và α  có giá trị nào sau đây? 

A. 0 0 ;
2

I U C radπ
ω α= = −  B. 0

0 ;
2

UI rad
C

π
α

ω
= = −  

C. 0
0

3;
4

UI rad
C

πα
ω

= =  D. 0 0
3;
4

I U C radπω α= =  

Câu 11: Một vật nặng 500g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút 
vật thực hiện 540 dao động. Cho 2 10π = . Cơ năng của vật là 

A. 2025J B. 900J C. 0,9J D. 2,025J 

Câu 12: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động 5cos 2 ( , )
3

x t cm sπ
π = + 

 
. Lấy 2 10π = . 

Gia tốc của vật khi có li độ 3( )x cm=  là 

A. 260( )cm
s

−  B. 212( )m
s

−  C. 21,20( )m
s

−  D. 2120( )cm
s

−  

Câu 13: Một vật dao động điều hoà, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động của vật là 
A. 10cm B. 3cm C. 6cm D. 4 cm 

Câu 14: Một sợi dây mảnh AB dài ( )ml , đầu B cố định và đầu A dao động với phương trình dao động là 
4 os20 t (cm)u c π= . Vận tốc truyền sóng trên dây 25m/s. Với *k N∈ , điều kiện về chiều dài của dây AB 

để xảy ra hiện tượng sóng dừng là 

A. 2,5k=l  B. 11,25
2

k = + 
 

l  C. 1,25k=l  D. 12,5
2

k = + 
 

l  

Câu 15: Để có sóng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi với hai đầu dây là hai nút sóng thì 
A. chiều dài dây bằng một phần tư lần bước sóng. 
B. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây. 
C. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. 
D. bước sóng luôn đúng bằng chiều dài dây. 

Câu 16: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần 
số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9cm 
trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng vận tốc truyền sóng thay đổi trong 
khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 

A. 75cm/s B. 72cm/s. C. 70cm/s D. 80cm/s 
Câu 17: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận 
tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm 

A. 
4
T . B. 

2
T . C. 

6
T . D. 

8
T . 

Câu 18: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là 
2 os10 t (cm)A Bu u c π= = . Vận tốc truyền sóng là 3m/s. Phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng 

lần lượt d1 = 15cm; d2 = 20cm là 

A. 72 os sin 10 ( )
12 12

u c t cmπ π
π = − 

 
 B. 74 os cos 10 ( )

12 12
u c t cmπ π

π = − 
 

 

C. 72 os sin 10 ( )
12 12

u c t cmπ π
π = + 

 
 D. 72 3 sin 10 ( )

12
u t cmπ

π = − 
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Câu 19: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 4cm, chu kỳ 0,5s. Khối lượng của 
quả nặng bằng 400g. Lấy 2 10π = , cho g = 10m/s2. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng 
là 

A. 656N B. 2,56N C. 256N D. 6,56N 
Câu 20: Có hai con lắc đơn mà chiều dai của chúng hơn kém nhau 22cm. Trong cùng một khoảng thời 
gian, con lắc thứ nhất được 30 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 36 dao động. Chiều dài của mỗi 
con lắc là 

A. 72cm và 94cm B. 31cm và 53cm C. 72cm và 50 cm D. 31cm và 9cm 

Câu 21: Một vật dao động điều hoà theo phương trình 10 os(4 t+ ) ( )
2

x c cmππ= . Gốc thời gian được chọn 

vào lúc 
A. vật ở vị trí biên âm. B. vật ở vị trí biên dương. 
C. vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. D. vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. 

Câu 22: Cho đoạn mạch xoay chiều R, C mắc nối tiếp, biết: 100R = Ω , 1,5C RU U= , tần số của dòng điện 
xoay chiều 50f Hz= .  Tổng trở của mạch và điện dung của tụ có giá trị là 

A. 
310112 ;

5
Z C F

π

−

= Ω =  B. 
210101 ;

15
Z C F

π

−

= Ω =  

C. 
31050 13 ;

15
Z C F

π

−

= Ω =  D. 
410141 ;Z C F

π

−

= Ω =  

Câu 23: Một vật treo vào lò xo làm nó dãn ra 4cm, khi cân bằng theo phương thẳng đứng. Cho 
2 210( / )g m sπ= ≈ . Biết lực đàn hồi cực đại , lực đàn hồi cực tiểu lần lượt là 10N và 6N. Chiều dài tự 

nhiên của lò xo 20cm. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là 
A. 25cm và 24cm B. 26cm và 24cm C. 25cm và 23cm D. 24cm và 23cm 

Câu 24: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu 
dụng ở hai đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là 

A. 40V B. 80V C. 60V D. 160V 
Câu 25: Một con lắc lò xo với lò xo có độ cứng 50( / )k N m=  thực hiện dao động điều hòa với phương 

trình 4cos 20 ( )
3

x t cmπ
π = − 

 
. Động năng của quả nặng tại vị trí vật có li độ 2( )x cm= +  có giá trị là 

A. 0,03 J B. 600 J C. 0,06 J D. 300 J 
Câu 26: Chọn câu sai. 

    Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Khi hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra thì 
A. C 0LU U= =  B. L CZ Z=  
C. Công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất D. RU U=  

Câu 27: Đoạn mạh RLC mắc nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế 0 os t(V)u U c ω= . Điều kiện để có cộng 
hưởng trong mạch là 

A. 1LCω =  B. 2LC Rω=  C. 
C
LR =  D. 2 1LCω =  

Câu 28: Dòng điện xoay chiều có biểu thức 2 os120 t (A)i c π= , trong 1 giây dòng điện đổi chiều 
A. 60 lần B. 120 lần C. 100 lần D. 240 lần 

Câu 29: Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A, B là hai nguồn kết hợp có phương trình lần 
lượt là os tA Bu u ac ω= =  thì pha ban đầu của sóng tổng hợp tại M( với 1 2;MA d MB d= = ) là 

A. 1 2d d f
v

π −
−  B. 

λ
π )( 21 dd −  C. 

λ
π )( 21 dd +

−  D. 
v

fdd )( 21 +π  

Câu 30: Khi nói về một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 
B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 
C. Vận tốc của vật biến thiên điều hoà theo thời gian. 
D. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hoà theo thời gian. 
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Câu 31: Người ta đặt chìm trong nước nguồn âm có tần số 725Hz và vận tốc truyền âm trong nước là 
1450m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước, trên cùng một phương truyền và dao 
động ngược pha với nhau là 

A. 1cm B. 0,5m C. 1m D. 0,25m 
Câu 32: Nguồn sóng O có phương trình dao động là os tu ac ω= . Biên độ sóng không đổi, phương trình 
nào sau đây đúng với phương trình dao động của điểm M cách O một khoảng OM = d? 

A. 2osM
fdu ac t

v
π

ω = − 
 

 B. 2osM
du ac t

v
π

ω = − 
 

 

C. 2osM
fdu ac t

v
π

ω = + 
 

 D. 2osM
fdu ac t

v
π = − 

 
 

 
B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) 
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng thích hợp dưới đây (Phần I hoặc phần II) 
I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 
 
Câu 33: Tính vận tốc dài của một điểm trên mặt đất tại Hà Nội, biết rằng vĩ độ của Hà Nội là 021α =  và 
bán kính Trái Đất là 6400R km=  

A. 434,5( / )m s  B. 344( / )m s  C. 64( / )m s  D. 443, 4( / )m s  
Câu 34: Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sau đây? 

A. π= 2T LC  B. π= 2 CT
L

 C. π= 2 LT
C

 D. π
=

2
T

LC
 

Câu 35: Mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm 1L mH=  và tụ xoay xC . Tìm 
giá trị xC  để mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng ngắn 75mλ = . 

A. 4,58 pF  B. 2,25 pF  C. 9,16 pF  D. 1,58 pF  
Câu 36: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 0,125 Fµ  và một cuộn cảm có độ tự cảm 
50 Hµ . Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 3(V). Cường độ 
dòng điện cực đại trong mạch là 

A. 7,5 2( )A  B. 7,5 2( )mA  C. 15( )mA  D. 0,15( )A  
Câu 37: Một ôtô chuyển động với vận tốc vS = 15 m/s bấm hồi còi dài và đi ngược chiều xe máy. Tỷ số 
tần số nhỏ nhất và lớn nhất của tiếng còi phát ra từ ôtô mà người đi xe máy nghe được là 9/10. Biết vận 
tốc truyền âm trong không khí là 340( / )m s . Tìm vận tốc xe máy. 

A. 16 m/s B. 5,28 m/s C. 2 m/s D. 2,9 m/s 
Câu 38: Phát biểu nào sau đây là không đúng với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục một 
trục cố định? 

A. Gia tốc góc của vật bằng 0. 
B. Tốc độ góc là hàm bậc nhất đối với thời gian. 
C. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc bằng nhau. 
D. Phương trình chuyển động là một hàm bậc nhất đối với thời gian. 

Câu 39: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L không 
đổi và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biểu thức nào sau đây là biểu thức điện dung của tụ 
điện để mạch có thể thu được sóng vô tuyến có tần số f? 

A. 2

1
2

C
Lfπ

=  B. 2

1
4

C
Lfπ

=  C. 2 2

1
2

C
Lfπ

=  D. 2 2

1
4

C
Lfπ

=  

Câu 40: Một bánh xe bắt đầu quay nhanh dần đều, sau 10s nó đạt tốc độ góc 20 rad/s. Góc mà bánh xe 
quay được trong giây thứ 10 là 

A. 100( )rad  B. 19( )rad  C. 81( )rad  D. 162( )rad  
 

II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
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Câu 41: Một sóng ngang có phương trình sóng là t8 os2 ( ) ( )
0,1 50

xu c mmπ= − , trong đó x tính bằng cm, t 

tính bằng s. Chu kì dao động của sóng là 
A. 1s B. 8s C. 50s D. 0,1s 

Câu 42: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 5 lần liên tiếp trong khoảng 
thời gian 20( )s  và đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng lân cận là 50( )cm . Tốc độ truyền sóng trên 
mặt biển là 

A. 0,125 (m/s) B. 0,1 (m/s) C. 10 (m/s) D. 12,5 (m/s) 
Câu 43: Vật dao động điều hòa với chu kỳ 2( )T s= . Thời gian ngắn nhất kể từ khi động năng vật đạt cực 
đại đến khi động năng bằng thế năng là 

A. 1(s) B. 
2
1 (s) C. 

4
1 (s) D. 

8
1 (s) 

Câu 44: Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 
50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần số của dòng 
điện phải bằng 

A. 50 Hz B. 25 Hz C. 60 Hz D. 120Hz 
Câu 45: Khi vật dao động điều hòa từ biên về vị trí cân bằng thì 

A. vận tốc đổi chiều B. vận tốc ngược chiều gia tốc 
C. vận tốc cùng chiều gia tốc D. lực tác dụng lên vật ngược chiều gia tốc 

Câu 46: Đặt vào hai đầu đọạn mạch chỉ có một phần tử một điện áp  xoay chiều 2 os( t- ) ( )
6

u U c Vπω=  

thì dòng điện trong mạch là 22 os( t- ) ( )
3

i I c Aπ
ω= . Phần tử đó là 

A. cuộn dây thuần cảm B. cuộn dây có điện trở thuần 
C. điện trở thuần D. tụ điện 

Câu 47: Vật dao động điều hòa trên trục Ox với  ax 1( / )mv m s= , 2
ax 10( / )ma m s= . Gốc thời gian khi vật 

qua vị trí x = 5(cm) , theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là 

A. 10 os(10t- ) ( )
6

x c cmπ
=  B. 10sin (10t+ ) ( )

3
x cmπ

=  

C. 10 os(10t+ ) ( )
3

x c cmπ
=  D. 10 os(10t- ) ( )

3
x c cmπ

=  

Câu 48: Đặt vào hai đầu tụ điện 
π

=
−410C  (F) một điện áp  xoay chiều 141 os(100 t- ) ( )

4
u c Vπ

π= . Cường 

độ dòng điện cực đại  qua tụ điện có giá trị 
A. 100A  B. 1,00A  C. 1, 41A  D. 2,00A  
 

----------------------------------------------- 
----------- HẾT ---------- 
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 Mã đề thi 485 

Họ, tên thí sinh:........................................................SBD:............................. 
 
 
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
 
Câu 1: Một vật nặng 500g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút vật 
thực hiện 540 dao động. Cho 2 10π = . Cơ năng của vật là 

A. 2,025J B. 900J C. 0,9J D. 2025J 
Câu 2: Nguồn sóng O có phương trình dao động là os tu ac ω= . Biên độ sóng không đổi, phương trình 
nào sau đây đúng với phương trình dao động của điểm M cách O một khoảng OM = d? 

A. 2osM
fdu ac t

v
π

ω = − 
 

 B. 2osM
du ac t

v
π

ω = − 
 

 

C. 2osM
fdu ac t

v
π

ω = + 
 

 D. 2osM
fdu ac t

v
π = − 

 
 

Câu 3: Người ta đặt chìm trong nước nguồn âm có tần số 725Hz và vận tốc truyền âm trong nước là 
1450m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước, trên cùng một phương truyền và dao 
động ngược pha với nhau là 

A. 1cm B. 0,5m C. 1m D. 0,25m 
Câu 4: Để có sóng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi với hai đầu dây là hai nút sóng thì 

A. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây. 
B. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. 
C. chiều dài dây bằng một phần tư lần bước sóng. 
D. bước sóng luôn đúng bằng chiều dài dây. 

Câu 5: Khi nói về một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 
B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 
C. Vận tốc của vật biến thiên điều hoà theo thời gian. 
D. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hoà theo thời gian. 

Câu 6: Chọn câu sai. 
    Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Khi hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra thì 
A. C 0LU U= =  B. L CZ Z=  
C. Công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất D. RU U=  

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng. 
       Trong đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của điện áp xoay chiều 

đặt vào hai đầu đoạn mạch thì 
A. tổng trở đoạn mạch thay đổi B. cảm kháng giảm 
C. dung kháng tăng D. điện trở tăng 

Câu 8: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là 
2 os10 t (cm)A Bu u c π= = . Vận tốc truyền sóng là 3m/s. Phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng 

lần lượt d1 = 15cm; d2 = 20cm là 

A. 74 os cos 10 ( )
12 12

u c t cmπ π
π = − 

 
 B. 72 3 sin 10 ( )

12
u t cmπ

π = − 
 

 

C. 72 os sin 10 ( )
12 12

u c t cmπ π
π = + 

 
 D. 72 os sin 10 ( )

12 12
u c t cmπ π

π = − 
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Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 
20Hz, tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16cm và 20cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường 
trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? 

A. v = 20 cm/s B. v = 53,4 cm/s C. v = 26,7 cm/s D. v = 40 cm/s 
Câu 10: Một sợi dây mảnh AB dài ( )ml , đầu B cố định và đầu A dao động với phương trình dao động là 

4 os20 t (cm)u c π= . Vận tốc truyền sóng trên dây 25m/s. Với *k N∈ , điều kiện về chiều dài của dây AB 
để xảy ra hiện tượng sóng dừng là 

A. 2,5k=l  B. 12,5
2

k = + 
 

l  C. 1,25k=l  D. 11,25
2

k = + 
 

l  

Câu 11: Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. 
Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là 100 2 cos(100 )( )u t Vπ= , bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ 

dòng điện hiệu dụng trong mạch là 3( )A  và lệch pha 
3
π  so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của 

R  và C  là 

A. 350 ( )
3

R = ⋅ Ω  và F10C
4

π
=

−

 B. 50 3( )R = Ω  và F10C
4

π
=

−

 

C. 350 ( )
3

R = ⋅ Ω  và F
5

10C
3

π
=

−

 D. 50 3( )R = Ω  và F
5

10C
3

π
=

−

 

Câu 12: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu 
dụng ở hai đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là 

A. 40V B. 80V C. 60V D. 160V 
Câu 13: Một vật dao động điều hoà, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động của vật là 

A. 3cm B. 6cm C. 4 cm D. 10cm 
Câu 14: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho ZL, ZC và U0 không đổi. Thay đổi R 
cho đến khi 0R R=  thì công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị lớn nhất. Chỉ ra hệ thức liên lạc đúng. 

A. 0 L CR Z Z= −  B. L CZ Z=  C. 0 L CR Z Z= +  D. 02Z R=  

Câu 15: Một vật treo vào lò xo làm nó dãn ra 4cm, khi cân bằng theo phương thẳng đứng. Cho 
2 210( / )g m sπ= ≈ . Biết lực đàn hồi cực đại , lực đàn hồi cực tiểu lần lượt là 10N và 6N. Chiều dài tự 

nhiên của lò xo 20cm. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là 
A. 25cm và 23cm B. 24cm và 23cm C. 25cm và 24cm D. 26cm và 24cm 

Câu 16: Một vật dao động điều hoà với biên độ  4cm, tần số 20Hz. Chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ 
2 3( )cm , chuyển động ngược chiều với chiều dương đã chọn. Phương trình  dao động của vật là 

A. 54sin 40 ( )
6

x t cmπ
π = + 

 
 B. 4cos 40 ( )

6
x t cmπ

π = + 
 

 

C. 24cos 40 ( )
6

x t cmπ
π = + 

 
 D. 4cos 40 ( )

3
x t cmπ

π = + 
 

 

Câu 17: Một vật dao động điều hoà theo phương trình 10 os(4 t+ ) ( )
2

x c cmππ= . Gốc thời gian được chọn 

vào lúc 
A. vật ở vị trí biên âm. B. vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. 
C. vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. D. vật ở vị trí biên dương. 

Câu 18: Đoạn mạh RLC mắc nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế 0 os t(V)u U c ω= . Điều kiện để có cộng 
hưởng trong mạch là 

A. 1LCω =  B. 
C
LR =  C. 2 1LCω =  D. 2LC Rω=  

Câu 19: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm có phương trình dao động 
5 os20 t (cm)A Bu u c π= = . Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Phương trình dao động tổng 

hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là 
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A. 5 os(20 t+ ) (cm)u c π π=  B. 10 os(20 t- ) (cm)u c π π=  
C. 5 os(20 t- ) (cm)u c π π=  D. 10 os(20 t+ ) (cm)u c π π=  

Câu 20: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần 
số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9cm 
trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng vận tốc truyền sóng thay đổi trong 
khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 

A. 72cm/s. B. 80cm/s C. 75cm/s D. 70cm/s 
Câu 21: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận 
tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm 

A. 
4
T . B. 

8
T . C. 

6
T . D. 

2
T . 

Câu 22: Cho đoạn mạch xoay chiều R, C mắc nối tiếp, biết: 100R = Ω , 1,5C RU U= , tần số của dòng điện 
xoay chiều 50f Hz= .  Tổng trở của mạch và điện dung của tụ có giá trị là 

A. 
210101 ;

15
Z C F

π

−

= Ω =  B. 
310112 ;

5
Z C F

π

−

= Ω =  

C. 
410141 ;Z C F

π

−

= Ω =  D. 
31050 13 ;

15
Z C F

π

−

= Ω =  

Câu 23: Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch nhanh pha hay chậm pha so với 
điện áp của đoạn mạch phụ thuộc vào 

A. R, L, C và ω B. L và C C. R và C D. L,C và ω 
Câu 24: Một con lắc lò xo với lò xo có độ cứng 50( / )k N m=  thực hiện dao động điều hòa với phương 

trình 4cos 20 ( )
3

x t cmπ
π = − 

 
. Động năng của quả nặng tại vị trí vật có li độ 2( )x cm= +  có giá trị là 

A. 0,03 J B. 600 J C. 0,06 J D. 300 J 
Câu 25: Hai điểm ở cách một nguồn âm những khoảng 6,10m và 6,35m. Tần số âm là 680Hz, vận tốc 
truyền âm trong không khí là 340m/s. Độ lệch pha của sóng  âm tại hai điểm trên là 

A. 
4
π  B. 4π  C. 16π  D. π  

Câu 26: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 4cm, chu kỳ 0,5s. Khối lượng của 
quả nặng bằng 400g. Lấy 2 10π = , cho g = 10m/s2. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng 
là 

A. 256N B. 656N C. 6,56N D. 2,56N 
Câu 27: Dòng điện xoay chiều có biểu thức 2 os120 t (A)i c π= , trong 1 giây dòng điện đổi chiều 

A. 60 lần B. 120 lần C. 100 lần D. 240 lần 
Câu 28: Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A, B là hai nguồn kết hợp có phương trình lần 
lượt là os tA Bu u ac ω= =  thì pha ban đầu của sóng tổng hợp tại M( với 1 2;MA d MB d= = ) là 

A. 1 2d d f
v

π −
−  B. 

λ
π )( 21 dd −  C. 

λ
π )( 21 dd +

−  D. 
v

fdd )( 21 +π  

Câu 29: Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch chỉ có tụ điện C có dạng 0 cos( )
4

u U t π
ω= +  và 

0 cos( )i I tω α= + . 0I  và α  có giá trị nào sau đây? 

A. 0 0
3;
4

I U C radπ
ω α= =  B. 0

0
3;
4

UI rad
C

π
α

ω
= =  

C. 0 0 ;
2

I U C radπ
ω α= = −  D. 0

0 ;
2

UI rad
C

π
α

ω
= = −  

Câu 30: Dây AB căng nằm ngang dài 2 m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 
50 Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là 

A. 12,5 cm/s B. 100 m/s C. 50 m/s D. 25 cm/s 
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Câu 31: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động 5cos 2 ( , )
3

x t cm sπ
π = + 

 
. Lấy 2 10π = . 

Gia tốc của vật khi có li độ 3( )x cm=  là 

A. 260( )cm
s

−  B. 212( )m
s

−  C. 21,20( )m
s

−  D. 2120( )cm
s

−  

Câu 32: Có hai con lắc đơn mà chiều dai của chúng hơn kém nhau 22cm. Trong cùng một khoảng thời 
gian, con lắc thứ nhất được 30 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 36 dao động. Chiều dài của mỗi 
con lắc là 

A. 72cm và 94cm B. 72cm và 50 cm C. 31cm và 9cm D. 31cm và 53cm 
 

B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) 
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng thích hợp dưới đây (Phần I hoặc phần II) 
I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 
 
Câu 33: Một bánh xe bắt đầu quay nhanh dần đều, sau 10s nó đạt tốc độ góc 20 rad/s. Góc mà bánh xe 
quay được trong giây thứ 10 là 

A. 100( )rad  B. 19( )rad  C. 81( )rad  D. 162( )rad  
Câu 34: Một ôtô chuyển động với vận tốc vS = 15 m/s bấm hồi còi dài và đi ngược chiều xe máy. Tỷ số 
tần số nhỏ nhất và lớn nhất của tiếng còi phát ra từ ôtô mà người đi xe máy nghe được là 9/10. Biết vận 
tốc truyền âm trong không khí là 340( / )m s . Tìm vận tốc xe máy. 

A. 2 m/s B. 16 m/s C. 5,28 m/s D. 2,9 m/s 
Câu 35: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L không 
đổi và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biểu thức nào sau đây là biểu thức điện dung của tụ 
điện để mạch có thể thu được sóng vô tuyến có tần số f? 

A. 2

1
2

C
Lfπ

=  B. 2

1
4

C
Lfπ

=  C. 2 2

1
2

C
Lfπ

=  D. 2 2

1
4

C
Lfπ

=  

Câu 36: Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sau đây? 

A. π= 2 CT
L

 B. π
=

2
T

LC
 C. π= 2 LT

C
 D. π= 2T LC  

Câu 37: Phát biểu nào sau đây là không đúng với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục một 
trục cố định? 

A. Gia tốc góc của vật bằng 0. 
B. Phương trình chuyển động là một hàm bậc nhất đối với thời gian. 
C. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc bằng nhau. 
D. Tốc độ góc là hàm bậc nhất đối với thời gian. 

Câu 38: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 0,125 Fµ  và một cuộn cảm có độ tự cảm 
50 Hµ . Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 3(V). Cường độ 
dòng điện cực đại trong mạch là 

A. 7,5 2( )A  B. 7,5 2( )mA  C. 0,15( )A  D. 15( )mA  

Câu 39: Tính vận tốc dài của một điểm trên mặt đất tại Hà Nội, biết rằng vĩ độ của Hà Nội là 021α =  và 
bán kính Trái Đất là 6400R km=  

A. 64( / )m s  B. 434,5( / )m s  C. 344( / )m s  D. 443, 4( / )m s  

Câu 40: Mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm 1L mH=  và tụ xoay xC . Tìm 
giá trị xC  để mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng ngắn 75mλ = . 

A. 2, 25 pF  B. 1,58 pF  C. 9,16 pF  D. 4,58 pF  
 

II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
 
Câu 41: Vật dao động điều hòa với chu kỳ 2( )T s= . Thời gian ngắn nhất kể từ khi động năng vật đạt cực 
đại đến khi động năng bằng thế năng là 
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A. 1(s) B. 
2
1 (s) C. 

4
1 (s) D. 

8
1 (s) 

Câu 42: Một sóng ngang có phương trình sóng là t8 os2 ( ) ( )
0,1 50

xu c mmπ= − , trong đó x tính bằng cm, t 

tính bằng s. Chu kì dao động của sóng là 
A. 8s B. 50s C. 1s D. 0,1s 

Câu 43: Khi vật dao động điều hòa từ biên về vị trí cân bằng thì 
A. vận tốc đổi chiều B. vận tốc ngược chiều gia tốc 
C. vận tốc cùng chiều gia tốc D. lực tác dụng lên vật ngược chiều gia tốc 

Câu 44: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 5 lần liên tiếp trong khoảng 
thời gian 20( )s  và đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng lân cận là 50( )cm . Tốc độ truyền sóng trên 
mặt biển là 

A. 12,5 (m/s) B. 0,1 (m/s) C. 0,125 (m/s) D. 10 (m/s) 
Câu 45: Vật dao động điều hòa trên trục Ox với  ax 1( / )mv m s= , 2

ax 10( / )ma m s= . Gốc thời gian khi vật 
qua vị trí x = 5(cm) , theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là 

A. 10 os(10t- ) ( )
6

x c cmπ
=  B. 10sin (10t+ ) ( )

3
x cmπ

=  

C. 10 os(10t+ ) ( )
3

x c cmπ
=  D. 10 os(10t- ) ( )

3
x c cmπ

=  

Câu 46: Đặt vào hai đầu tụ điện 
π

=
−410C  (F) một điện áp  xoay chiều 141 os(100 t- ) ( )

4
u c Vπ

π= . Cường 

độ dòng điện cực đại  qua tụ điện có giá trị 
A. 100A  B. 1,00A  C. 2,00A  D. 1,41A  

Câu 47: Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 
50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần số của dòng 
điện phải bằng 

A. 50 Hz B. 60 Hz C. 120Hz D. 25 Hz 

Câu 48: Đặt vào hai đầu đọạn mạch chỉ có một phần tử một điện áp  xoay chiều 2 os( t- ) ( )
6

u U c Vπω=  

thì dòng điện trong mạch là 22 os( t- ) ( )
3

i I c Aπ
ω= . Phần tử đó là 

A. cuộn dây thuần cảm B. điện trở thuần 
C. cuộn dây có điện trở thuần D. tụ điện 
 

----------------------------------------------- 
----------- HẾT ---------- 

 
 


