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Câu 1: Hạt nhân

A1
Z1

X phân rã và trở thành hạt nhân

khối của chúng tính theo đơn vị u. Lúc đầu mẫu

A1
Z1

A2
Z2

Y bền. Coi khối lượng hai hạt nhân đó bằng số

X là nguyên chất. Biết chu kì phóng xạ của

A1
Z1

X là T

(ngày). Ở thời điểm T + 14 (ngày) tỉ số khối lượng của ZA X và ZA Y là A1 / 7 A2 , đến thời điểm
T + 28 (ngày) tỉ số khối lượng trên là:
A. A1 / 14 A2 .
B. 7 A1 / 8 A2 .
C. A1 / 31A2 .
D. A1 / 32 A2 .
Câu 2: Nguồn sáng thứ nhất có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 450nm . Nguồn
sáng thứ hai có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2 = 0, 60  m . Trong cùng một
khoảng thời gian, tỉ số giữa số photon mà nguồn thứ nhất phát ra so với số photon mà nguồn thứ hai
phát ra là 3:1. Tỉ số P1 và P2 là:
A. 4.
B. 9/4
C. 4/3.
D. 3.
55
Câu 3: Cho chùm nơtron bắn phá đồng vị bền 25 Mn ta thu được đồng vị phóng xạ 56
25 Mn . Đồng vị
1

2

1

2

Mn có chu trì bán rã T = 2,5h và phát xạ ra tia  -. Sau quá trình bắn phá 55 Mn bằng
nơtron kết thúc người ta thấy trong mẫu trên tỉ số giữa số nguyên tử 56 Mn và số lượng nguyên tử
55
Mn = 10-10. Sau 10 giờ tiếp đó thì tỉ số giữa nguyên tử của hai loại hạt trên là:
phóng xạ

56

A. 1,25.10-11
B. 3,125.10-12
C. 6,25.10-12
D. 2,5.10-11
Câu 4: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,2823µm vào catôt của tế bào quang điện có công thoát
êlectron là A=2,4eV. Đặt vào giữa anốt và catốt của tế bào quang điện hiệu điện thế
U
= 4 cos ( ωt + ϕ ) V . Tính tỉ số thời gian có dòng quang điện (tqd) và thời gian dòng quang điện bị
AK
triệt tiêu (th) trong một chu kì là:
A. 2
B. 2/3
C. 3/2
D. 1/2
Câu 5: Trong thí nghiệm quang điện ngoài người ta có mắc một biến trở song song với tế bào quang
điện. Nguồn điện một chiều có suất điện động 6V, điện trở trong r = 0,875 Ω, cực dương của nguồn nối
với catôt và cực âm nối với anôt tế bào quang điện; Ánh sáng kích thích có bước sóng 198,6nm; công
thoát điện tử khỏi catot là 2eV. Lấy h = 6,62.10-34J.s; c = 3.108m/s và 1eV = 1,6.10-19J. Để triệt tiêu
dòng quang điện thì biến trở R phải có giá trị bé nhất bằng:
A. 4,25Ω
B. 2,125Ω
C. 4,225Ω
D. 2,225Ω
Câu 6: Hai quả cầu nhôm A và B đặt xa nhau chưa tích điện, chúng được chiếu bởi 2 bức xạ khác
nhau thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra ở quả cầu A . Tiến hành treo quả cầu B cạnh quả
cầu A (không tiếp xúc nhau) thì thấy lực tương tác điện giữa 2 quả bằng 0. Ở quả cầu B hiện tượng
quang điện
A. Đã xảy ra, đó là hiện tượng quang điện trong.
B. Đã không xảy ra.
C. Đã có xảy ra.
D. Có xảy ra hay không là chưa đủ căn cứ để kết luận
Câu 7: Chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng  = 102,5nm qua chất khí hiđrô ở nhiệt độ và áp suất
thích hợp thì chất khí đó phát ra 3 bức xạ có bước sóng 1; 2 ; 3 , với 1 < 2 < 3 , trong đó 3 = 0,6563m .
Giá trị của 1 và 2 là
A. 1 = 102,5nm và 2 = 121,6nm .
B. 1 = 97,5nm và 2 = 121,6nm .
C. 1 = 102,5nm và 2 = 410,6nm .
D. 1 = 97,3nm và 2 = 410,6nm .
Câu 34: Chiếu một bức xạ điện từ bước sóng  vào catôt của một tế bào quang điện. Biết công thoát
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điện tử khỏi kim loại làm catôt là A = 3eV và các điện tử bắn ra với vận tốc ban đầu cực đại
8
-19
v0 max = 3.10 5 m / s. Lấy h = 6,6.10 −34 J .s; me = 9.10 −31 kg ; c = 3.10 m/s; 1eV = 1,6.10 J. Bức xạ trên thuộc
A. vùng hồng ngoại.
B. vùng đỏ của ánh sáng trông thấy.
C. vùng tím của ánh sáng trông thấy.
D. vùng Rơn-ghen cứng.
Câu 8: Người ta dùng prôtôn có động năng 5,45MeV bắn phá hạt nhân 49 Be đang đứng yên thì thu được
hạt nhân X và hạt  . Hạt  có động năng 4MeV, bay theo phương vuông góc với phương của hạt đạn
prôtôn. Động năng của hạt nhân X xấp xỉ bằng
A. 3,575MeV
B. 9,45MeV
C. 4,575MeV
D. 3,525 MeV
7
1
4
Câu 9: Trong phản ứng tổng hợp hêli 3 Li +1 H → 2( 2 He ) + 15,1MeV , nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng
lượng toả ra có thể đun sôi bao nhiêu kg nước có nhiệt độ ban đầu là 00C? Lấy nhiệt dung riêng của
nước C = 4200J/(kg.K).
A. 4,95.105kg.
B. 1,95.105kg.
C. 3,95.105kg.
D. 2,95.105kg.
Câu 10: Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia  để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ
lần đầu là ∆t = 20 phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết
đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi ∆t << T ) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu.
Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia 
như lần đầu?
A. 28,2 phút.
B. 24,2 phút.
C. 40 phút.
D. 20 phút.
Câu 11: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 đã có 80% số hạt nhân chất phóng
xạ X phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 ( s ) , thì số hạt nhân chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với hạt nhân ban
đầu. Chu kỳ bán rã của chất đó là:
A. 50 s.
B. 200 s.
C. 25 s.
D. 400 s.
Câu 12: Trong các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng của hai hạt nhân X1 và X2 tạo thành hạt nhân Y
và một hạt nơtron bay ra. Nếu năng lượng liên kết của hạt nhân X1, X2 và Y lần lượt là a, b và c thì
năng lượng được giải phóng trong phản ứng đó là
A. a+b+c.
B. a+b-c.
C. c-b-a.
D. c-b+a.
210
Câu 13: Hạt nhân 84 Po đứng yên phân rã thành hạt α và hạt nhân X. Biết khối lượng của các nguyên tử
trong phản ứng là mPo=209,982876u; mα=4,002603u; mX=205,974468u. Vận tốc của hạt α bay ra xấp
xỉ bằng bao nhiêu?
A. 16.106m/s.
B. 1,2.106m/s.
C. 1,6.106m/s.
D. 12.106m/s.
Câu 14: Hạt nhân ZA X phóng xạ và biến thành một hạt nhân ZA Y bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y
bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ ZA X có chu kì bán rã là T. Ban đầu có
một khối lượng chất ZA X , sau 3 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của
chất X là:
1

2

1

2

1

1

1

1

A. 7

A2
.
A1

B. 8

A1
.
A2

C. 7

A1
.
A2

D. 8

A2
.
A1

Câu 15. Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49µm và phát ra ánh sáng có bước
sóng 0,52µm. Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và
năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fluorêxêin là 75%. Số
phần trăm của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là :
A. 79,6%
B. 75,0%
C.82,7%
D. 66,8%
Câu 16: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là T, ban đầu khối lượng của mẫu chất phóng xạ là m0 ,
sau thời gian 1800giờ thì khối lượng chất phóng xạ chỉ còn 3,125% khối lượng ban đầu. Hằng số
phóng xạ của chất phóng xạ là
A. 1,92132.10-3(1/giờ)
B. 0,03621 (1/ngày)
C. 5,34836.10-7(1/s)
D. 0,05621 (1/ngày)
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Câu 17: Chùm tia X phát ra từ một ống tia X (ống Cu-lít-giơ) 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. 26,50 kV
C. 30,3012 kV
D. 13,25 kV
A
A
Câu 18: Hạt nhân Z X phóng xạ và biến thành một hạt nhân Z Y bền. Biết chất phóng xạ ZA X có chu kì
1

2

1

1

2

1

bán rã là T. Ban đầu chỉ có một lượng chất ZA X nguyên chất, có khối lượng m0. Sau thời gian phóng xạ
1

1

τ, khối lượng của chất Y được tạo thành là m =

7 A2
m0 . Giá trị của τ là:
8 A1

A. τ = T
B. τ = 2T
C. τ = 3T
D. τ = 4T
Câu 19: Lần lượt chiếu các chùm đơn sắc có bước sóng λ1 = 0, 4 µm; λ 2 = 0, 6 µm vào một quả cầu kim
loại K cô lập về điện thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của êlectrôn tương ứng là v1 , v 2 và (v1  2v 2 ) .
Khi chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu kim loại K ở trên thì điện thế cực đại của quả cầu là:
A. 0,34505V
B. 1,6533V
C. 1,3802V
D. 0,8402V
Câu 20: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công
thức En = −

13, 6
(eV) (n = 1, 2, 3,…). Bán kính Bo là r 0. Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô đang ở quỹ
n2

đạo dừng có bán kính quỹ đạo 4r0 thì nguyên tử hấp thụ một phôtôn có năng lượng 4,08.10-19J và
chuyển lên quỹ đạo dừng m ( m = 3, 4, 5, …), sau đó êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng có năng
lượng thấp hơn thì phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất bằng :
A. 4,08.10-19J
B. 3,55eV
C. 2,04.10-18J
D. 12,089eV
234
Câu 21: Hạt nhân của đồng vị 92 U đứng yên và phân rã phóng xạ  tạo thành hạt nhân X, hạt  có
động năng 4,76206MeV. Cho biết khối lượng của các hạt nhân X,  tương ứng là 229,983726u ;
4,0015028u, khối lượng của electron là 5,486.10-4u, 1u = 931,5MeV/c2. Xác định khối lượng nguyên tử
của 234
92 U
A. 233,9904321u
B. 234,8903411u
C. 234,0409012u
D. 232,7904132u
Câu 22: Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng λ = 0,48μm và phát ra ánh có
bước sóng λ’ = 0,64μm. Biết hiệu suất của sự phát quang này là 90% (hiệu suất của sự phát quang là tỉ
số giữa năng lượng của ánh sáng phát quang và năng lượng của ánh sáng kích thích trong một đơn vị
thời gian), số phôtôn của ánh sáng kích thích chiếu đến trong 1s là 2012.1010 hạt. Số phôtôn của chùm
sáng phát quang phát ra trong 1s là
A. 2,6827.1012
B. 2,4144.1013
C. 1,3581.1013
D. 2,9807.1011
Câu 23: Cho phản ứng hạt nhân: T + D → α + n. Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân T là
εT = 2,823 (MeV), năng lượng liên kết riêng của α là εα = 7,0756 (MeV) và độ hụt khối của D là
0,0024u. Lấy 1u = 931,5 (MeV/c2). Hỏi phản ứng toả bao nhiêu năng lượng?
A. 17,17 MeV.
B. 20,17 MeV.
C. 2,02 MeV.
D. 17,6 MeV.
Câu 24: Mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có biểu thức: En = −

1,36
( eV ) (với n = 1, 2, 3, ...). Kích
n2

thích nguyên tử hiđrô từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo dừng n bằng phôtôn có năng lượng 2,55eV, thấy
bán kính quỹ đạo dừng tăng lên 4 lần. Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên từ hiđrô có thể phát
ra là bao nhiêu? Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng c = 3.108m/s; điện tích nguyên
tố e = 1,6.10-19C.
A. 1,46.10-6m
B. 9,74.10-8m
C. 4,87.10-7m
D. 1,22.10-7m
Câu 25: Bắn một hạt α vào hạt nhân 147 N đang đứng yên gây ra phản ứng:  +147 N →11 H +178 O . Năng
lượng của phản ứng này bằng -1,21MeV. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc. Động năng của
hạt α là: (xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó)
A. 1,36MeV
B. 1,65MeV
C. 1,63MeV
D. 1,56MeV
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Câu 26: Chiếu bức xạ có bước sóng λ1 = 0,25µm vào catôt của một tế bào quang điện cần một hiệu
điện thế hãm U1 = 3V để triệt tiêu dòng quang điện. Chiếu đồng thời λ1 và λ2 = 0,15µm thì hiệu điện
thế hãm khi đó là bao nhiêu? Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không
c = 3.108m/s và điện tích của electron là qe = -1,6.10-19C.
A. 5V
B. 6,31V
C. 3,31V
D. 3V
210
Câu 27: Chất phóng xạ pôlôni 84 Po phát ra tia α và biến đổi thành chì 206
82 Pb . Cho chu kì bán rã của
210
84 Po là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t 1, tỉ số giữa số hạt
nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là

1
. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân
7

pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là
A.

1
.
15

B. .

1
9

C.

1
31

D.

1
.
32

Câu 28: Cho phản ứng hạt nhân: T + D → α + n. Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân T là εT =
2,823 MeV, năng lượng liên kết riêng của α là εα = 7,0756 MeV và độ hụt khối của D là 0,0024u. Lấy
1uc2 = 931 MeV. Hỏi phản ứng toả bao nhiêu năng lượng?
A. 17,6 MeV
B. 17,4 MeV.
C. 17, 7 MeV.
D. 17,2 MeV.
Câu 29: Giá trị năng lượng ở các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức :
En = −

E0
với E0 = 13, 6eV , n = 1, 2,3... Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản có thể hấp thụ phôtôn của
n2

ánh sáng có bước sóng nào sau đây ?
A. 0,6566 µm
B. 0,0913 µm
C. 0,4380 µm
D. 0,1028 µm
Câu 30: Hạt nhân 210
là
chất
phóng
xạ
α
và
biến
đổi
thành
hạt
nhân
Pb. Tại thời điểm t, tỉ lệ giữa số
84 Po
hạt Pb và số hạt Po trong mẫu là 5, vậy tại thời điểm này tỉ lệ giữa khối lượng Pb và khối lượng Po
trong mẫu là:
A. 5,097.
B. 0,204.
C. 4,905.
D. 0,196.
Câu 31: Một tế bào quang điện có catốt bằng Xêdi, giới hạn quang điện của kim loại này là 0=650nm.
Catốt được chiếu sáng với công suất P=1mW. Khi đó hiệu điện thế hãm đối với tế bào quang điện là
U=0,07V. Biết rằng hiệu suất lưỡng tử bằng 1.Cường độ dòng quang điện bão hòa qua tế bào quang
điện là.
A. I bh ≈ 2.55( A)
B. I bh ≈ 5,1.10−4 ( A)
C. I bh ≈ 2, 22.10−4 ( A) D. I bh ≈ 5,1.10−2 ( A)
Câu 32: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,30 µm vào một chất thì thấy chất đó phát ra ánh sáng
có bước sóng 0,50 µm. Cho rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của
chùm sáng kích thích. Hãy tính tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích
thích phát trong cùng một khoảng thời gian. Chọn kết quả ĐÚNG.
A. 1,7%
B. 60%.
C. 6%
D. 17%
24
Câu 33: Người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ N a có
3
độ phóng xạ bằng 1,5  Ci. Sau 7,5giờ người ta lấy ra 1cm máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ là
24
392 phân rã/phút,biết chu kỳ bán rã của N a là 15 giờ. Thể tích máu của người đó là:
3
3
A. 6 lít
B. 5,25 lít
C. 600cm
D. 525cm
Câu 34: Đặt một hiệu điện thế UAK = 3 Uh ( Uh là độ lớn hiệu điện thế hãm ) vào anốt và catốt của một
tế bào quang điện ( anốt nối với cực dương catốt nối với cực âm của nguồn điện ). Chiếu một chùm bức
xạ đơn sắc váo catốt sao cho hiện tượng quang điện xẩy ra.Xem rằng anốt và catốt là phẳng được đặt
song song và cách nhau một khoảng d = 3cm. Khoảng xa nhất mà electron có thể bay về phía anốt là :
A. 1cm
B. 1,5cm
C. 2cm
D. 3cm
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Câu 35: Bắn hạt 11 H có động năng 3 MeV vào hạt nhân
23
11

20
Na + 11 H → 24 He + 10
Ne . Lấy khối lượng các hạt nhân

23
11

23
11

Na đang đứng yên gây ra phản ứng:

Na ;

20
10

Ne ;

4
2

He ; 11 H lần lượt là 22,9837u;

19,9869u; 4,0015u; 1,0073u. Tổng động năng của các hạt nhân con ngay sau phản ứng là :
A. 3,4524 MeV.
B. 0,5781 MeV.
C. 5,4219 MeV.
D. 2,711 MeV
7
Câu 36: Một proton vận tốc v bắn vào nhân Liti ( 3 Li ) đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống
hệt nhau với vận tốc có độ lớn bằng v' và cùng hợp với phương tới của proton một góc 600, mX là khối
lượng nghỉ của hạt X . Giá trị của v' là
A.

mpv
mX

.

B.

3m X v
.
mp

C.

mX v
.
mp

D.

3mP v
.
mX

Câu 37: Nguồn sáng X có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 400 nm . Nguồn
sáng Y có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ 2 = 600 nm . Trong cùng một khoảng
thời gian, tỉ số giữa số phôtôn mà nguồn sáng X phát ra so với số phôtôn mà nguồn sáng Y phát ra là
5/4. Tỉ số P1/P2 bằng
A. 8/15.
B. 6/5.
C. 5/6.
D. 15/8.
Câu 38: Chiếu vào một kim loại của một tế bào quang điện đồng thời hai bức xạ có bước sóng lần lượt
là 1 và 2 ( 1 < 2 ). Biết rằng hiệu điện thế hãm để dòng quang điện triệt tiêu khi chiếu bức xạ 1 là
U1, khi chiếu bức xạ 2 là U2. Để dòng quang điện bị triệt tiêu khi chiếu đồng thời cả hai bức xạ trên thì
hiệu điện thế hãm đặt vào anốt và catốt là:
A. U =

U1 + U 2
.
2

B. U = U1.

C. U = U1+U2.

D. U = U2.

Câu 39: Khi chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,33 µm vào catôt của một tế bào quang điện thì
điện áp hãm là Uh. Để có điện áp hãm U’h với giá trị |U’h| giảm 1 V so với |Uh| thì phải dùng bức xa có
bước sóng λ’ bằng bao nhiêu?
A. 0,425 µm.
B. 0,325 µm.
C. 0,225 µm.
D. 0,449 µm.
Câu 40: Hạt nhân

A1
Z1

X phóng xạ và biến thành một hạt nhân

A2
Z2

Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ
một khối lượng chất

A1
Z1

Y bền. Coi khối lượng của hạt nhân X,
A1
Z1

X có chu kì bán rã là T. Ban đầu có

X, sau 3 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của

chất X là:
A. 4

A1
A2

B. 4

A2
A1

C. 7

A2
A1

D. 3

A1
A2

Câu 41: Một tế bào quang điện có anôt và catốt đều là những bản kim loại phẳng, đặt song song, đối
diện và cách nhau một khoảng 2 cm. Đặt vào anốt và catốt một hiệu điện thế 8 V, sau đó chiếu vào một
điểm trên catốt một tia sáng có bước sóng λ xảy ra hiện tượng quang điện. Biết hiệu điện thế hãm của
kim loại làm catốt ứng với bức xạ trên là 2 V. Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anốt có electron
đập vào bằng
A. 2 cm.
B. 16 cm.
C. 1 cm.
D. 8 cm.
Câu 42. Người ta dùng Prôton có động năng Kp = 5,45 MeV bắn phá hạt nhân 94 Be đứng yên sinh ra
hạt α và hạt nhân liti (Li). Biết rằng hạt nhân α sinh ra có động năng K α = 4 MeV và chuyển động
theo phương vuông góc với phương chuyển động của Prôton ban đầu. Cho khối lượng các hạt nhân
tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối của nó. Động năng của hạt nhân Liti sinh ra là:
A. 1,450 MeV.
B. 3,575 MeV.
C. 2,323 MeV
D. 4,575 MeV
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Câu 43: Một ống Rơn-ghen hoạt động dưới điện áp U = 50000 V . Khi đó cường độ dòng điện qua ống
Rơn-ghen là I = 5mA . Giả thiết 1% năng lượng của chïm electron được chuyển hóa thành năng lượng
của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 75% năng lượng của tia có bước sóng
ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính số photon của tia X phát ra trong 1
giây?
A. 3,125.1016 (phôtôn/s)
B. 3,125.1015 (phôtôn/s)
C. 4,2.1015 (phôtôn/s)
D. 4,2.1014 (phôtôn/s)
Câu 44: Hạt nhân ZA X phóng xạ và biến thành một hạt nhân ZA Y bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y
bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ X có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một
khối lượng chất X, sau đó bao lâu thì chất X và chất Y có khối lượng bằng nhau ?
A. t = -T ln

1

2

1

2

A2
A1
.B. t = -T log 2
.
A1 + A2
A1 + A 2

C. t = T log 2

A1 + A 2
.
A2

D. t = T ln

A1 + A2
.
A1

Câu 45: Ngày nay tỉ lệ của U235 là 0,72% urani tự nhiên, còn lại là U238. Cho biết chu kì bán rã của
chúng là 7,04.10 8 năm và 4,46.10 9 năm. Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được
tạo thánh cách đây 4,5 tỉ năm là:
A.32%.
B.46%.
C.23%.
D.16%.
Câu 46. Gọi  và   lần lượt là bước sóng của 2 vạch khi electron chuyển từ quĩ đạoM về quĩ đạo L
và từ quĩ đạoN về quĩ đạo L (dãy Banme). Gọi 1 là bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy
Pasen(electron chuyển từ quĩ đạoN về quĩ đạo M). Hệ thức liên hệ : λ α ,   , λ 1 là:
A.

1
1
1
=
+
λ1
λ α 

B.  1 =   - 

C.

1
1
1
=

λ1


D.  1 =  +  

Câu 47: Trong thí nghiệm về quang điện, để làm triệt tiêu dòng quang điện cần dùng một hiệu điện thế
hãm có giá trị nhỏ nhất là 3,2 V. Người ta tách ra một chùm hẹp các electrôn quang điện và cho nó đi
vào một từ trường đều,theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ. Biết rằng từ trường có cảm
ứng từ là 3.10 −5 (T) Bán kính qũy đạo lớn nhất của các electron là :
A. 2cm
B.20cm
C.10cm
D.1,5cm
I
Câu 48: Đường biểu diễn cường độ dòng quang điện theo hiệu
điện thế đặt vào hai điện cực qua một tế bào quang điện như hình vẽ.
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng quang điện xảy
ra trong tế bào quang điện trên?
A. Bước sóng của ánh sáng chiếu vào tế bào chắc chắn nhỏ hơn giới hạn
quang điện của kim loại làm catôt.
O
UAK
B. Xuất hiện dòng quang điện qua tế bào khi hiệu điện thế giữa anôt và
I
catôt thỏa mãn điều kiện UAK ≥ 0.
C. Cường độ dòng quang điện không tăng thêm khi UAK đủ lớn.
D. Động năng của quang êlectron triệt tiêu khi vừa thoát khỏi catôt.
Câu 49: Chiếu vào catôt của tế bào quang điện bức có tần số f xạ
.Đường đặc trưng Vôn-Ampe I= f(UAK) là đường cong đi
qua gốc tọa độ O có dạng như hình vẽ. Chiếu vào catôt này bức xạ có
tần số f lớn hơn f một lượng 1015Hz thì động năng cực đại của êlectron đập O
UA K
vào anôt là 9,8.10-19J. Hãy tính hiệu điện thế giữa anôt và catôt khi đó
A. 1 V
B. 2 V
C. 3 V
D. 4 V.
Câu 50: Catôt của một tế bào quang điện có công thoát A= 2,26( eV). Chiếu vào catôt một bức xạ đơn
sắc có bước sóng  = 0,45(  m) với công suất P= 3 (W). Cho biết h= 6,625.10 -34J.s; c= 3.108m/s. Để
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các êlectron quang điện không thể đến được anôt thì hiệu điện thế giữa anôt và catôt phải thỏa mãn
điều kiện
A. UAK= -0,5(V)
B. UAK ≤ -0,5(V)
C. UAK ≤ -0,5(V)
D. UAK= -0,5(V).
Câu 51: Lần lượt chiếu vào catôt của một tế bào quang điện hai bức xạ đơn sắc đỏ và vàng. Hiệu điện
thế hãm có độ lớn tương ứng là U hd = U1 và U hv = U2. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đó vào catôt thì
hiệu điện thế hãm vừa đủ để triệt tiêu dòng quang điện có giá trị là
A. U h = U1

B. U h = U2.

C. U h = U1+ U2.

D. U h =

1
(U1+ U2)
2

Câu 52. Khi chiếu một bức xạ có bước sóng 250 nm vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện có
công thoát 3.10-19 J. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và hướng nó vào
một từ trường đều cảm ứng từ 10-4 T vuông góc với phương vận tốc ban đầu của electron. Xác định
bán kính cực đại của quỹ đạo electron đi trong từ trường.
B. 5 cm
C. 7 cm
D. 10 cm
A. 6 cm
Câu 53. Khi chiếu một bức xạ vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện. Dùng màn chắn tách ra một
chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc cực đại và hướng nó vào một từ trường đều cảm ứng từ
10-4 T vuông góc với phương vận tốc ban đầu của electron. Tính chu kì của electron trong từ trường.
A. 1 µs
B. 2 µs
C. 0,26 µs
D. 0,36 s
Câu 54. Chiếu một bức xạ đơn sắc thích hợp vào catốt của tế bào quang điện.
Tách một chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc 10 6 (m/s) và cho đi vào
điện trường đều của một tụ điện phẳng tại điểm O cách đều hai bản tụ và phương
song song với hai bản tụ. Biết hiệu điện thế giữa hai bản tụ 0,455 (V), khoảng
cách giữa hai bản tụ 2 cm, chiều dài của tụ 5 cm. Tính thời gian electron chuyển
động trong tụ.
A. 100 (ns)
C. 25 (ns)
D. 20 (ns)
B. 50 (ns)
Câu 55. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện có vận
tốc cực đại 106 (m/s) và hướng vào không gian giữa hai bản của một tụ điện
phẳng tại điểm O theo phương hợp với véctơ cường độ điện trường một góc 750
(xem hình). Biết khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 10 (cm), hiệu điện thế giữa
hai bản tụ là 2,2 (V), electron bay ra khỏi tụ điện theo phương song song với hai
bản. Xác định chiều dài của mỗi bản tụ.
A. 6,4 cm
C. 5,4 cm
D. 4,4 cm
B. 6,5 cm
Câu 56. Hai bản cực A, B của một tụ điện phẳng làm bằng kim loại. Khoảng
cách giữa hai bản là 4 cm. Chiếu vào tâm O của bản A một bức xạ
đơn sắc có bước sóng (xem hình) thì vận tốc ban đầu cực đại của các
electron quang điện là 0,76.106 (m/s). Đặt giữa hai bản A và B một
hiệu điện thế UAB = 4,55 (V). Các electron quang điện có thể tới
cách bản B một đoạn gần nhất là bao nhiêu?
A. 6,4 cm
B. 2,5 cm
C. 5,4 cm
D. 2,6 cm
Câu 57. Chiếu bức xạ thích hợp vào tâm của catốt của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực
đại của các electron quang điện là 7.105 (m/s). Đặt hiệu điện thế giữa anốt và
catốt là UAK = 1 (V). Coi anốt và catốt là các bản phẳng song song và cách nhau
một khoảng d = 1 (cm). Tìm bán kính lớn nhất của miền trên anốt có electron
quang điện đập vào.
A. 6,4 cm
B. 2,5 cm
C. 2,4 cm
D. 2,3 cm
Câu 58. Khi rọi vào catốt phẳng của một tế bào quang điện bức xạ điện từ có bước sóng 0,33(µm) thì
có thể làm dòng quang điện triệt tiêu bằng cách nối anốt và catốt của tế bào quang điện với hiệu điện
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thế UAK = -0,3125 (V). Anốt của tế bào đó cũng có dạng phẳng song song với catốt, đặt đối diện và
cách catốt một khoảng 1 cm. Hỏi khi rọi chùm bức xạ rất hẹp trên vào tâm của catốt và đặt một hiệu
điện thế UAK = 4,55 (V), thì bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anốt mà các electron tới đập vào
bằng bao nhiêu?
A. 6,4 cm
B. 2,3 cm
C. 2,4 cm
D. 5,2 cm
Câu 59. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc v 0 = 6.106 (m/s) và
hướng nó vào một điện trường đều dọc theo đường sức từ A đến B (hiệu điện thế giữa hai điểm đó là
-10 (V)). Sau khi ra khỏi điện trường tiếp tục cho electron bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ
B = 2.10-4 (T) theo phương vuông góc với phương của đường cảm ứng từ. Xác định bán kính cực đại
của quỹ đạo electron đi trong từ trường và lực từ tác dụng lên electron .
A. 6 cm
B. 5,5 cm
D. 10 cm
C. 5,7 cm
Câu 60. Khi chiếu một bức xạ λ = 0,485 (µm) vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện có công
thoát A = 2,1 (eV). Hướng electron quang điện có vận tốc cực đại vào một điện trường đều và một từ

trường đều có cảm ứng từ B = 10-4 (T) thì nó vẫn chuyển động theo một đường thẳng. Biết véc tơ E

song song với Ox, véc tơ B song song với Oy, véc tơ v song song với Oz (Oxyz là hệ trục toạ độ Đề
các vuông góc). Độ lớn của véc tơ cường độ điện trường là:
A. 20 V/m
B. 30 V/m
D. 50 V/m
C. 40 V/m

……………………………………………………..

NGUYỄN VĂN TRUNG
0915192169

