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Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Trong các bài toán cho g = 10m/s2, π2 = 10, h= 6,625.10-34j.s, e = 1,6.10- 19j, c = 3.108m/s, me=9,1.10-31 kg, N A=6,02.1023(mol)-1.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Câu 1: Chuyển động của một vật là tổng hợp của ba dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có

3
biên độ, pha ban đầu lần lượt bằng A1 = 1,5 cm; φ1 = 0; A2 
cm, φ2 = ; và A3 có pha ban đầu φ3
2
2
với 0 <φ3 <π . Gọi A, φ là biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp, để dao động tổng hợp có A =

3 cm ; φ =
thì A3 và φ3 có giá trị bằng
2

5

5
A. 3 cm;
B. 3 cm ;
C. 3cm ;
D. 3 cm ;
6
6
6
6
Câu 2: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1, S2 được chiếu đồng thời bằng chùm
bức xạ có bước sóng λ1, λ2 với λ1 = 0,63μm. Xét về cùng một phía của vân sáng trung tâm, người quan
sát nhận thấy vân tối thứ ba kể từ vân sáng trung tâm của bước sóng λ1 trùng với vân tối thứ tư kể từ vân
sáng trung tâm của λ2, khi đó bước sóng λ2 của chùm bức xạ là
A. 0,48μm
B. 0,54μm
C. 0,51μm
D. 0,45μm
Câu 3: Nói về lực hạt nhân câu đúng là:
A. Là lực hấp dẫn để liên kết các Prôtôn và nơtron với nhau.
B. Lực hạt nhân không phụ thuộc vào điện tích của hạt nhân.
C. Lực hạt nhân phụ thuộc vào độ lớn điện tích của hạt nhân.
D. Là lực điện từ để liên kết các Prôtôn và nơtron với nhau.
Câu 4: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,1027 (μm) qua khí Hyđrô ở nhiệt độ và áp
suất thích hợp thì chất khí này phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 <λ2 <λ3, biết λ3=0,6563 (μm),
13,6
ứng với bức xạ đỏ. Năng lượng của nguyên tử hiđrô có biểu thức: En   2  eV  n=1, 2, 3.... Giá trị
n
của bước sóng λ2 bằng
A. không tính được vì thiếu dữ kiện
B. λ2 = 0,1876 (μm)
C. λ2 = 0,1116 (μm)
D. λ2 = 0, 1216 (μm)
Câu 5: Chùm tia X phát ra từ một ống tia X có tần số lớn nhất là 7,2.1018 Hz. Bỏ qua động năng các
êlectron khi bật ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X là
A. 29,8125 kV
B. 30,3012 kV
C. 26,50 kV
D. 13,25 kV
Câu 6: Cường độ dòng điện tức thời của dòng điện xoay chiều trong mạch R, L, C nối tiếp có dạng

i= 3 sin(100 t  )( A) . Thời điểm gần nhất (kể từ lúc t= 0) mà cường độ dòng điện tức thời có giá trị
6
3
A là
2
A. 1/400(s)
B. 1/100(s)
C. 1/200(s)
D. 1/300(s)
Câu 7: Hai cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm lần lượt là L1 = 8mH và L2 = 2mH. Dòng điện trong hai
cuộn cảm có tốc độ tăng như nhau. Tại một thời điểm nào đó công suất tức thời của hai cuộn cảm bằng
nhau. Tại thời điểm đó gọi i1, e1, w1 và i2, e2, w2 là cường độ dòng điện, suất điện động tự cảm và năng
lượng từ trường ở cuộn (1) và (2). Kết quả nào sau là Sai.
W
W
e
i
1
1
A. 2  4
B. 1 = 4
C. 2 
D. 1 
W1
W2
e1 4
i2 4
Câu 8: Hạt nhân Triti và hạt Đơtêri tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt anpha và nơtron. Năng
lượng toả ra từ phản ứng là 18,07 MeV. Cho biết độ hụt khối của các hạt anpha, Đơtêri tương ứng bằng
0,0305 u; 0,0024 u. Khi đó năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Triti bằng
A. 4,7 MeV/nuclôn
B. 2,7 MeV/nuclôn
C. 7,07 MeV/nuclôn
D. 1,7 MeV/nuclôn
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Câu 9: Trên mặt nước có hai điểm A và B ở trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một phần tư
bước sóng. Tại thời điểm t, mặt thoáng ở A và B đang cao hơn vị trí cân bằng lần lượt là 0,3mm và
0,4mm, mặt thoáng ở A đang đi lên còn ở B đang đi xuống. Coi biên độ sóng không đổi trên đường
truyền sóng. Sóng có
A. biên độ 0,5mm, truyền từ B đến A
B. biên độ 0,7mm, truyền từ B đến A
C. biên độ 0,5mm, truyền từ A đến B
D. biên độ 0,7mm, truyền từ A đến B
Câu 10: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ không đổi. Khi tăng khối lượng của quả nặng lên 4 lần thì tốc độ
dài của con lắc đi ngang qua vị trí cân bằng giảm đi một nửa so với lúc đầu. Câu đúng là
A. Tần số không đổi biên độ không đổi.
B. Tần số không đổi biên độ tăng hai lần.
C. Tần số không đổi biên độ giảm hai lần.
D. Tần số giảm hai lần, biên độ không. đổi
Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở R mắc nối tiếp với một tụ
điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 100 2cos(100 t) (V) . Khi đó điện áp hiệu dụng đo
được ở hai đầu tụ điện có giá trị gấp 1,2 lần điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuôn dây. Dùng dây dẫn nối tắt
hai bản tụ điện thì cường độ dòng địên hiệu dụng trong mạch không thay đổi bằng 0,5 (A ). Cảm kháng
của cuộn dây Z L có giá trị là
A. 180 
B. 120 
C. 180 
D. 160 
Câu 12: Chọn câu phát biểu sai về dao động điều hoà
A. Khi vật qua vị trí cân bằng thì lực kéo về có giá trị lớn nhất vì vận tốc của vật lúc đó lớn nhất .
B. Véc tơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng còn véc tơ vận tốc thì
không đổi chiều.
C. Khi vật dao động qua vị trí cân bằng thì động năng của vật lớn nhất
D. Lực kéo về trong dao động cơ điều hoà luôn hướng về vị trí cân bằng có độ lớn tỷ lệ bậc nhất với li
độ x của vật.
Câu 13: Hạt prôtôn kết hợp với hạt nhân Liti theo phương trình phản ứng p  37 Li  2 24 He . Biết năng
lượng liên kết riêng của Liti là 5,6 MeV/nuclôn; Hêli 7,07MeV/nuclôn. Phản ứng trên sẽ
A. Toả 17,36 MeV;
B. Toả 8,54 MeV
C. Thu 17,36 MeV
D. Thu 8,54 MeV
Câu 14: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Dựa vào quang phổ liên tục ta có thể xác định được nhiệt độ của vật phát sáng.
B. Để thu được quang phổ hấp thụ, nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của
nguồn phát ra quang phổ liên tục.
C. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau.
D. Các chất rắn, chất lỏng và chất khí ở áp suất lớn, khi bị nung nóng phát ra quang phổ liên tục.
Câu 15: Chiếu một tia sáng trắng lên bề mặt một bản mặt song song dưới góc tới i=450. Biết rằng bản này
dày 20 cm và có chiết suất đối với tia sáng màu tím và màu đỏ lần lượt là 1,685 và 1,643. Bề rộng của
chùm tia ló bằng:
A. 2,63 mm
B. 2,05 mm
C. 3,14 mm
D. 3,66 mm
Câu 16: Cho mạch dao động điện từ (h/vẽ) L là cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L, và hai tụ điện có điện
dung lần lượt bằng C1, C2; với C1 < C2. Ban đầu khoá K đang đóng, trong mạch có một dao động điện từ
tự do. Tại thời điểm điện áp giữa hai tấm của tụ C1 đạt cực đại bằng U0 thì ngắt khoá K. Sau đó cường độ
dòng điện trong mạch tại thời điểm điện áp hai cực của tụ điện C1 bằng không là:
C1
C2
C
C
1
1
A. U0
B.
U
0
(C 2  C1 )
(C 2  C1 )
C2 L
C2 L
K
C. U0

C2
(C 2  C1 )
C1 L

D. U0

C2
(C 2  C1 )
C1 L

L

Câu 17: Điều nào sau sai khi nói về sóng điện từ.
A. Để thu sóng điện từ người ta mắc phối hợp một ăng ten với một mạch dao động LC.
B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2.
C. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.
D. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn trong không gian, và theo thời
gian, luôn cùng pha nhau.
Câu 18: Trong phản ứng hạt nhân A + B  C + D, Gọi M0 là tổng khối lượng nghỉ ban đầu của các hạt
nhân A, B; WA, WB là năng lượng liên kết của các hạt nhân A, B; M là tổng khối lượng nghỉ của các hạt
sinh ra C, D; WC, WD là năng lượng liên kết của các hạt C, D. Chọn cách phát biểu sai:
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A. Nếu M0 > M là phản ứng hạt nhân toả năng lượng vì tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân C,
D sau phản ứng nhỏ hơn tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân A, B trước phản ứng.
B. Nếu M0 > M là phản ứng hạt nhân toả năng lượng vì tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân C,
D sau phản ứng lớn hơn tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân A, B trước phản ứng.
C. Nếu M0 < M là phản ứng hạt nhân thu năng lượng vì các hạt sinh ra sau phản ứng có tổng độ hụt
khối nhỏ hơn tổng độ hụt khối của các hạt ban đầu.
D. Nếu M0 < M là phản ứng hạt nhân thu năng lượng vì tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân C,
D sau phản ứng nhỏ hơn tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân A, B trước phản ứng.

Câu 19: Phương trình mô tả một sóng dừng có dạng: y  10cos(0,2 x)sin(20t  ) , x và y đo bằng cm,
4
t đo bằng giây. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng, đến một nút sóng khác là:
A. 25cm
B. 20cm
C. 10 cm
D. 40cm
Câu 20: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn thuần cảm L
và với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Một vôn kế lí tưởng mắc song song giữa hai đầu cuộn
cảm và tụ điện C. Đoạn mạch trên mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp u=U0cos(100πt)(V). Điều chỉnh
điện dung của tụ điện thì thấy khi C = C0 vôn kế có số chỉ nhỏ nhất bằng không. Khi C = C1 hoặc khi C =
C2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở R có cùng giá trị. Giá trị C0 bằng
C1C2
2(C1  C2 )
C1C2
2C1C2
A.
B.
C. 2
D.
C1C2
C1  C2
C1  C2
C1  C2
Câu 21: Đoạn mạch xoay chiều AM gồm một điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn
3
AM nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =
(H) và mắc vào nguồn xoay chiều u=


120 2 cos100πt (V). Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM trễ pha
so với điện áp giữa hai đầu
2
3
đoạn mạch, còn điện áp giữa hai bản của tụ điện u C trễ pha
so với điện áp của nguồn. Biểu thức
4
cường độ dòng điện qua điện trở R là


A. i = 0,4 2 cos(100πt + ) (A)
B. i = 0,8 cos(100πt + ) (A)
4
4


C. i = 0,8 cos(100πt - ) (A)
D. i = 0,4 2 cos(100πt - ) (A)
4
4
Câu 22: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào là sai?
A. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.
B. Tia tử ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím nên được dùng để nghiên cứu
thành phần cấu trúc vật rắn.
C. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.
D. Tia tử ngoại tác dụng mạnh lên kính ảnh.
Câu 23: Hiện tượng quang điện trong
A. là hiện tượng electron chuyển động mạnh hơn khi hấp thụ phôtôn.
B. có thể xảy ra với mọi bước sóng bất kỳ.
C. là hiện tượng electron hấp thụ phô tôn có năng lượng đủ lớn để bứt ra khỏi khối chất.
D. xảy ra với chất bán dẫn khi ánh sáng kích thích có tần số lớn hơn một tần số giới hạn.
Câu 24: Mạch dao động điện từ tự do LC đang có dao động điện tự do. L là cuộn cảm thuần có giá trị là
5µH. Tại thời điêm t1 khi điện áp hai bản tụ bằng 1,2 mV thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng 1,8
mA. Tại thời điểm t2 là 0,9 mV và 2,4mA. Điện dung C của tụ điện bằng
A. 2µF
B. 50µF
C. 5µF
D. 20µF
Câu 25: Chọn phát biểu sai về phóng xạ hạt nhân.
A. Trong phóng xạ β- số nơtron trong hạt nhân mẹ ít hơn so với số nơtron trong hạt nhân con.
B. Phóng xạ gamma không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân
C. Khi một hạt nhân phân rã phóng xạ thì luôn toả năng lượng.
D. Trong phóng xạ β độ hụt khối hạt nhân mẹ nhỏ hơn độ hụt khối hạt nhân con.
Câu 26: Hai hạt nhân X và Y có điện tích bằng nhau. Sau khi được tăng tốc bởi cùng một hiệu điện thế
thì bay vào vùng không gian có từ trường đều và có quĩ đạo là các đường tròn có bán kính RX; RY tương
ứng. Tỷ số khối lượng của X và Y là
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A.

RY
RX

B. (

RX 2
)
RY

C.

RX
RY

D.

RX
RY


Câu 27: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Vật nặng đang đứng yên, người ta truyền cho vật một vận tốc v
hướng thẳng đứng xuống dưới, sau khoảng thời gian π/20 (s) vật dừng lại lần đầu và khi đó lò xo bị dãn
15 cm. Sau đó vật dao động điều hoà, khi lò xo giãn 7 cm vật có tốc độ bằng
A. 71 cm/s
B. 132 cm./s
C. 30 cm/s
D. 40 cm/s
Câu 28: Chọn phát biểu đúng.
A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức
B. Khi xảy ra cộng hưởng thì tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ còn biên độ của
dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào ma sát của môi trường.
C. Trong dao động cưỡng bức thì tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao
động.
D. Trong dao động cưỡng bức thì tần số dao động bằng tần số của ngoại lực, còn biên độ thì không
chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức mà còn phụ thuộc cả vào độ chênh lệch giữa tần số của
lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động.
Câu 29: Cho mạch điện AB gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện C và một cuộn dây
theo đúng thứ tự. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện, N điểm nối giữa tụ điện và cuộn dây.
Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 3 V không đổi, tần số f = 50Hz

thì đo đươc điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và B là 120V, điện áp uAN lệch pha
so với điện áp uMB
2

đồng thời u AB lệch pha
so với u AN. Biết công suất tiêu thụ của mạch khi đó là 360W. Nếu nối tắt hai
3
đầu cuộn dây thì công suất tiêu thụ của mạch là :
A. 810W
B. 240W
C. 540W
D. 180W
Câu 30: Tại một điểm A cách một nguồn âm điểm O một khoảng 1m có mức cường độ âm bằng 90dB.
Biết cường độ độ của âm chuẩn của âm đó là 10-10 W/m2. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường, nguồn
âm là đẳng hướng. Mức cường độ âm tại điểm B trên tia OA, cách O 10 m và công suất phát âm của
nguồn bằng
A. 70 dB; 0,126 W
B. 7 dB; 12,6 W
C. 70 dB; 1,26 W
D. 78 dB; 0,1 W
Câu 31: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 160  mắc nối tiếp với một cuộn dây và mắc vào
nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V- 50Hz. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 80V, hai
đầu cuộn dây là 180V. Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng
A. 120W
B. 100W
C. 70W
D. 50W
Câu 32: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 1m dao động điều hoà với biên độ góc α 0. Khi con lắc dao
động qua vị trí cân bằng thì gia tốc của con lắc có độ lớn bằng 0,2 m/s2; khi con lắc có góc lệch 6 0 thì tốc
độ dài của con lắc có giá trị xấp xỉ bằng
A. 20cm/s
B. 30cm/s
C. 40cm/s
D. 25cm/s
Câu 33: Cho đoạn mạch R,L,C nối tiếp, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = 220 2 cos2πft (V); R =
100Ω; L là cuộn cảm thuần, L = 1/π(H); Tụ điện có điện dung C và tần số f thay đổi được. Điều chỉnh C
= CX, sau đó điều chỉnh tần số, khi f = fX thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C đạt cực đại; giá trị lớn
nhất này gấp 5/3 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị CX, và tần số fX bằng
4.105
4.10 5
A.
( F ); 50 2  Hz 
B.
(F); 50(Hz)


3,6.10 4
3,6.10 4
C.
D.
( F ); 50(Hz)
( F ); 50 2 (Hz)


Câu 34: Hai đoạn mạch gồm các phần tử nối tiếp R1L1C1 và R2L2C2 có cùng tần số cộng hưởng ω0 , khi
đem hai đoạn mạch trên mắc nối tiếp nhau thì tần số cộng hưởng của cả đoạn mạch bằng
A. ω0
B. 2ω0
C. ω0 / 2
D. 2 ω0
Câu 35: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1,
khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn thứ cấp
thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở bây giờ là U3. Số vòng dây của cuộn sơ cấp bằng
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A.

nU 1
U3  U2

B.

U3 U2
nU1

C.

nU1
U3 U2

D.

U3 U 2
nU 1

Câu 36: Một lò xo nhẹ, một đầu cố định, một đầu treo một vật có khối lượng m. Tại vị trí cân bằng lò xo
dãn 4cm. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn 1 cm rồi buông ra. Gia tốc của vật lúc vừa buông
ra là
A. 0,25 m/s2
B. 25m/s2
C. 1 m/s2 .
D. 2,5 m/s2
Câu 37: Chọn câu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng đơn sắc là:
A. ánh sáng có tần số xác định.
B. ánh sáng bị lệch về đáy của lăng kính và không bị đổi màu khi truyền qua lăng kính
C. ánh sáng bị lệch về đáy của lăng kính và đổi màu khi truyền qua lăng kính .
D. ánh sáng có bước sóng xác định khi truyền trong một môi trường.
Câu 38: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở thuần R, hệ số tự cảm L mắc nối tiếp với
một tụ điện có điện dung C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = 100 2cos( t) (V). Điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu cuộn dây là 75(V), giữa hai đầu tụ điện là 125(V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
200(W). Dung kháng của mạch bằng
A. 64 
B. 57,5 
C. 18,5  .
D. 37,5 
Câu 39: Công thoát của kim loại A là 3,86 eV; của kim loại B là 4,34 eV. Chiếu một bức xạ có tần số f =
1,5.1015 Hz vào quả cầu kim loại làm bằng hợp kim AB đặt cô lập thì quả cầu tích điện đến điện thế cực
đại là Vmax. Để quả cầu tích điện đến điện thế cực đại là 1,25Vmax thì bước sóng của bức xạ điện từ chiếu
vào quả cầu có độ lớn xấp xỉ bằng
A. 0,176µm
B. 0,283µm
C. 0,183µm
D. 0,128µm
Câu 40: Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ0 = 30 cm treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo treo một
vật có khối lượng m. Từ vị trí cân bằng của vật kéo vật thẳng đứng xuống dưới 10 cm rồi thả nhẹ không
vận tốc ban đầu. Gọi B là vị trí khi thả vật, O là vị trí cân bằng, M là trung điểm của OB thì tốc độ trung
bình khi vật đi từ B đến M và tốc độ trung bình khi vật đi từ O đến M sai khác nhau hai lần, hiệu của
chúng bằng 50 cm/s. Khi lò xo có chiều dài 34 cm thì tốc độ của vật có giá trị xấp xỉ bằng
A. 105 cm/s
B. 42 cm/s
C. 91 cm/s
D. 0
Câu 41: Trong hiện tượng quang - phát quang. Sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn của ánh sáng chiếu tới
chất phát quang sẽ đưa đến
A. sự giải phóng một electron tự do.
B. sự giải phóng một electron ở trạng thái liên kết.
C. sự phát ra một phô tôn khác.
D. sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống.
Câu 42: Đặt một điện áp xoay chiều hiệu dụng có U = 100(V) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C nối tiếp,
trong đó L là cuộn dây thuần cảm, R là một biến trở có giá trị thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của biến
trở ở hai giá trị R1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100 (Ω) thì thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch ứng với hai
trường hợp này như nhau. Giá trị của công suất đó bằng:
A. 200W.
B. 50W
C. 100W
D. 400W
Câu 43: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có k = 50N/m, vật nặng có khối lượng m1 = 300g, dưới nó
treo thêm vật nặng m2 = 200g bằng dây không dãn. Nâng hệ vật để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để
hệ vật chuyển động. Khi hệ vật qua vị trí cân bằng thì đốt dây nối giữa hai vật. Tỷ số giữa lực đàn hồi của
lò xo và trọng lực khi vật m1 xuống thấp nhất có giá trị xấp xỉ bằng
A. 2
B. 1,25
C. 2,67
D. 2,45
Câu 44: Trên bề mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 16 cm dao động theo phương
trình u = acos100πt. Gọi O là trung điểm của AB, M trên đường trung trực qua O, M dao động cùng pha
với O và cách O một khoảng gần nhất 4 5 (cm). Tốc độ truyền sóng trên bề mặt của chất lỏng bằng
A. 120cm/s
B. 80cm/s
C. 1m/s
D. 2m/s
13,6
Câu 45: Mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có biểu thức: En   2  eV  n=1, 2, 3.... Kích thích
n
nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản bắng cách cho hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp thì bán
kính quĩ đạo dừng của êlectrôn tăng lên 25 lần. Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô có thể
phát ra sau đó là:
A. 0,41 μm
B. 4,1μm
C. 3,1 μm
D. 5,2 μm
Câu 46: Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều R, L, C không phân nhánh có giá trị cực đại khi
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A. tần số của nguồn xoay chiều bằng tần số riêng của mạch.
B. độ lệch pha giữa cường độ dòng dòng điện trong mạch và điện áp hai đầu mạch bằng 900.
C. chỉ khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có trị số bằng điện áp của nguồn
D. độ lệch pha giữa cường độ dòng dòng điện trong mạch và điện áp hai đầu điện trở R bằng 90 0.
Câu 47: Vật nhỏ trong con lắc lò xo dao động điều hoà có cơ năng là W=3.10-5J. Biết lực phục hồi cực
đại tác dụng vào vật là 1,5.10 -3N, chu kỳ dao động là 2s.Tại thời điểm ban đầu (t=0) vật đang chuyển
động nhanh dần và đi theo chiều âm, với gia tốc có độ lớn 2π2 cm/s2. Phương trình dao động của vật là:




A. x  4cos   t+  cm
B. x  4 3cos   t+  cm
3
3






C. x  4cos   t-  cm
D. x  4cos   t+  cm
3
6


Câu 48: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời vào hai khe S1 S2 ba bức xạ đơn
sắc: tím có bước sóng λ1 = 0,4 µm, Lục có λ2 = 0,5 µm và cam có λ3 = 0,6 µm. Trên màn thu được hệ vân
giao thoa. Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng mầu với vân sáng trung tâm ta có
A. 15 tím, 12 lục, 10 cam
B. 8 tím, 6 lục, 6 cam
C. 8 vân tím, 8 lục, 4 cam
D. 14 tím, 11 lục, 9 cam
Câu 49: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0 cos2πft vào hai đầu đoạn mạch R,L,C nối tiếp, trong đó U0
không đổi, tần số f thay đổi được. Khi tần số của nguồn là f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực
đại. Khi tần số của nguồn bằng f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu
dụng của nguồn. Khi tần số của nguồn là f3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần L đạt cực
đại. Giữa f1, f2, f3 có hệ thức
A. f 22  f1 f3
B. f12  f 2 f3
C. 2 f12  f 2 f3
D. f32  f1 f 2
Câu 50: Khi động năng của một Electron chuyển động tương đồi tính bằng 0,6 lần năng lượng nghỉ của
nó thì tốc độ của Electron bằng
A. 2,343107 m/s.
B. 2,343.108 m/s
C. 1,758.107 m/s
D. 2,525.108 m/s
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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