
 
 
 
 

 
 HỌ VÀ TÊN:……...............................………………TRƯỜNG:….....…………….. 
  
I. Kiến thức: 
 1. Cường độ dòng điện được xác định bằng thương số của điện lượng ∆q dịch chuyển qua 

tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian ∆t và khoảng thời gian đó. I = 
 t

 

∆
∆ q  

   2. Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian 
     Đơn vị của cường độ dòng điện là Ampe (A). 
 3. Nguồn điện là một nguồn năng lượng có khả năng cung cấp điện năng cho các dụng cụ 
tiêu thụ điện ở mạch ngoài. 
    Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của 
nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện 
tích dương q ngược chiều điện trường (trong vùng có lực lạ) và độ lớn của điện tích đó. 
   Đơn vị của suất điện động là Vôn (V)  
 4. Cấu tạo của pin, acquy. Nguyên tắc hoạt động của pin, acquy. 
    Pin điện hóa gồm 2 cực có bản chất hóa học khác nhau được ngâm trong chất điện phân 
(dd axit, bazơ, hoặc muối,…) Do tác dụng hóa học, các cực của pin điện hóa được tích điện khác 
nhau và giữa chúng có một hiệu điện thế bằng giá trị suất điện động của pin. 
   Acquy là nguồn điện hóa học hoạt động dựa trên phản ứng hòa học thuận nghịch, nó tích 
trữ năng lượng lúc nạp điện và giải phóng năng lượng này khi phát điện. 

 5. Đối với một dây dẫn có điện trở R, ta có định luật Ôm : I
R

U
  = , với U là hiệu điện thế giữa 

hai đầu dây, I là cường độ dòng điện chạy qua dây. 
 III. Bài tập:                                 
Hướng dẫn giải bài tập: 
 - Ở chủ đề này, các câu hỏi và bài tập chủ yếu là về: Đặc điểm dòng điện không đổi và công 

thức I = 
 t

 q  ,  định nghĩa suất điện động và công thức 
q

A
  =ξ , cấu tạo chung của các nguồn điện hóa 

học. 
 - Cần lưu ý những vấn đề sau: 

    + Đơn vị của các đại lượng: Trong công thức I = 
 t

 q   đơn vị của I là Ampe (A) của q là 

Culông (C), của t là giây (s) vì vậy nếu đề bài cho thời gian là phút, giờ, … thì phải đổi ra giây. 
    + Cần chú ý sự khác biệt giữa lực làm di chuyển điện tích ở mạch ngoài và ở mạch trong 
(bên trong nguồn điện). 
    + Bên trong các nguồn điện hóa học có sự chuyển hóa từ hóa năng thành điện năng. 
   + Dòng điện không đổi có cả chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian, vì vậy chiều 
dịch chuyển có hướng của các điện tích là không đổi và điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng 
của vật dẫn sẽ tỉ lệ thuận với thời gian. 
  

Dạng 1: CƯỜNG ðỘ DÒNG ðIỆN, SUẤT ðIỆN ðỘNG CỦA NGUỒN ðIỆN.              
PP chung:  
���� Tính cường độ dòng điện, số electron đi qua một đoạn mạch. 

Dùng các công thức     I = 
 t

 q

R

U
  =             (q là điện lượng dịch chuyển qua đoạn mạch) 

ðẠI CƯƠNG DÒNG ðIỆN KHÔNG ðỔI- NGUỒN ðIỆN. 
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   N = 
e

q              ( e  = 1,6. 10-19 C) 

���� Tính suất điện động hoặc điện năng tích lũy của nguồn điện. 

Dùng công thức          
q

A
  =ξ           (ξ  là suất điện động của nguồn điện, đơn vị là Vôn (V) ) 

1.  Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là I = 0,5 A. 
 a. Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 10 phút ? 
 b. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian trên ? 
         Đ s: 300 C,    18,75. 1020 hạt e. 
2. Suất điện động của một nguồn điện là 12 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng 
điện tích là 0,5 C bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó ? 
         Đ s: 6 J. 
3.  Tính suất điện động của nguồn điện. Biết rằng khi dịch chuyển một lượng điện tích 3. 10-3 C 
giữa hai cực bên trong nguồn điện thì lực lạ thực hiện một công là 9 mJ. 
         Đ s: 3 V. 
4. Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích 
là 0,16 C bên trong acquy từ cực âm đến cực dương của nó ? 
         Đ s: 0,96 J. 
5. Tính điện lượng và số electron dịch chuyển qua tiết diện ngang của một dây dẫn trong một phút. 
Biết dòng điện có cường độ là 0,2 A. 
         Đ s: 12 C,    0,75. 1020 hạt e. 
6. Một bộ pin của một thiết bị điện có thể cung cấp một dòng điện 2 A liên tục trong 1 giờ thì phải 
nạp lại. 
 a. Nếu bộ pin trên được sử dụng liên tục trong 4 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng thì phải 
nạp lại. Tính cường độ dòng điện mà bộ pin này có thể cung cấp? 
 b. Tính suất điện động của bộ pin này nếu trong thời gian 1 giờ nó sinh ra một công là 72 KJ. 
         Đ s: 0,5 A,   10 V. 
7.  Trong 5 giây lượng điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn là 4,5 C. Cường 
độ dòng điện chạy qua dây dẫn là bao nhiêu ? 
         Đ s: 0,9 A. 
 II.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 
Câu hỏi 1: Dòng điện là: 

A. dòng dịch chuyển của điện tích       
B. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do 
C. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do    
D. dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và âm 

Câu hỏi 2: Quy ước chiều dòng điện là: 
A.Chiều dịch chuyển của các electron      
B. chiều dịch chuyển của các ion 
C. chiều dịch chuyển của các ion âm       
D. chiều dịch chuyển của các điện tích dương 

Câu hỏi 3: Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là: 
A. Tác dụng nhiệt    B. Tác dụng hóa học    C. Tác dụng từ    D. Tác 

dụng cơ học 
Câu hỏi 4: Dòng điện không đổi là: 

A. Dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian    
B. Dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian 
C. Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian 
D. Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian 



Câu hỏi 5: Suất điện động của nguồn điện định nghĩa là đại lượng đo bằng: 
A. công của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương     
B. thương số giữa công và lực lạ tác dụng lên điện tích q dương 
C. thương số của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương và độ lớn điện tích ấy 
D. thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích q dương trong nguồn từ cực âm đến cực 
dương với điện tích đó 

Câu hỏi 6: Tính số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu có 
điện lượng 15C dịch chuyển qua tiết diện đó trong 30 giây:  

A. 5.106   B. 31.1017   C. 85.1010   D. 23.1016 
Câu hỏi 7: Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019. 
Tính điện lượng đi qua tiết diện đó trong 15 giây:  

A. 10C    B. 20C     C. 30C    D. 40C 
Câu hỏi 8: Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu R1< R2 và R12 là điện trở tương đương 
của hệ mắc song song thì:A. R12 nhỏ hơn cả R1và  R2.Công suất tiêu thụ trên R2 nhỏ hơn trên R1.  

B.R12 nhỏ hơn cả R1và  R2.Công suất tiêu thụ trên R2 lớn hơn trên R1. 
C. R12 lớn hơn cả R1 và R2.   D. R12 bằng trung bình nhân của R1 và R2 

Câu hỏi 9: Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 mắc như hình vẽ. Công 
suất tiêu thụ: 
              A. lớn nhất ở R1                                  B. nhỏ nhất ở R1   

              C. bằng nhau ở R1 và hệ nối tiếp R23  D. bằng nhau ở R1, R2 , 
R3 

 
 

Câu hỏi 10: Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 110V, U2 = 220V. Chúng có 
công suất định mức bằng nhau, tỉ số điện trở của chúng bằng: 

A.        B.         C.      D.    

Câu hỏi 11: Để bóng đèn 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện  
có hiệu điện thế 220V người ta mắc nối tiếp nó với điện trở phụ R. R có 
giá trị: 
              A. 120Ω                 B. 180 Ω                C. 200 Ω             D. 240 
Ω 
Câu hỏi 12: Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 nối vào nguồn như hình 
vẽ. Công suất tiêu thụ :       
              A. lớn nhất ở R1                                                             B. nhỏ 
nhất ở R1   
             C. bằng nhau ở R1 và bộ hai điện trở mắc song song    D. bằng 
nhau ở R1, R2 và R3 

  

Câu hỏi 13:  Khi hai điện trở giống nhau mắc song song và mắc vào nguồn điện thì công suất tiêu 
thụ là 40W. Nếu hai điện trở này mắc nối tiếp vào nguồn thì công suất tiêu thụ là: 

A. 10W    B. 80W    C. 20W    D. 160W 
Câu hỏi 14: Mắc hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω vào nguồn có hiệu điện  thế U không đổi. So 
sánh công suất tiêu thụ trên các điện trở này khi chúng mắc nối tiếp và mắc song song thấy: 

A. nối tiếp P1/P2 = 0,5; song song P1/P2 = 2    B. nối tiếp P1/P2 = 1,5; song song P1/P2 = 
0,75   
C. nối tiếp P1/P2 = 2; song song P1/P2 = 0,5   D. nối tiếp P1/P2 = 1; song song P1/P2 = 2   

Câu hỏi 15: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi 
nước là 10 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Hỏi khi dùng R1 nối tiếp R2 
thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:   

A. 15 phút    B. 20 phút    C. 30 phút    D. 10phút 

U 

R2 R3 

R1 

U 

R2 

R3 

R1 



Câu hỏi 16: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi 
nước là 15 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 30 phút. Hỏi khi dùng R1 song song 
R2 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:   

A. 15 phút    B. 22,5 phút    C. 30 phút    D. 10phút 
Câu hỏi 17: Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở của cuộn dây trong bàn là 
như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi: 

A. tăng gấp đôi    B. tăng 4 lần    C. giảm 2 lần     D. giảm 
4 lần 
Câu hỏi 18: Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2= 100W đều làm việc bình 
thường ở hiệu điện thế 110V. So sánh cường độ dòng điện qua mỗi bóng và điện trở của chúng: 

A. I1.>I2; R1 > R2     B. I1.>I2; R1 < R2   C. I1.<I2; R1< R2    D. I1.< I2; R1 > R2    
Câu hỏi 19: Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2= 100W đều làm việc bình 
thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì: 

A. đèn 1 sáng yếu, đèn 2 quá sáng dễ cháy     B. đèn 2 sáng yếu, đèn 1quá sáng 
dễ cháy   
C. cả hai đèn sáng yếu        D. cả hai đèn sáng bình thường 

Câu hỏi 20: Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện hiệu điện thế U thì tổng công 
suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu chúng mắc song song vào nguồn này thì tổng công suất tiêu 
thụ của chúng là: 

A. 5W     B. 40W    C. 10W    D. 80W 
Câu hỏi 21: Khi một tải R nối vào nguồn suất điện động ξ và điện trở trong r, thấy công suất mạch 
ngoài cực đại thì:  

A. ξ = IR    B. r =R    C. PR = ξI    D. I = ξ/r 
Câu hỏi 22: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo 
thành mạch kín. Xác định R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại, tính công suất cực đại đó: 

A. R= 1Ω, P = 16W        B. R = 2Ω, P = 18W     
C. R = 3Ω, P = 17,3W      D. R = 4Ω, P = 21W 

Câu hỏi 23: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo 
thành mạch kín. Xác định R biết R > 2Ω, công suất mạch ngoài là 16W: 

A. 3 Ω    B. 4 Ω    C. 5 Ω     D. 6 Ω 
Câu hỏi 24: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo 
thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, biết R > 2Ω, công suất mạch 
ngoài là 16W: 

A. I = 1A. H = 54%     B. I = 1,2A, H = 76,6%    
C. I = 2A. H = 66,6%     D. I = 2,5A. H = 56,6% 

Câu hỏi 25: Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt 
mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực: 

A. Cu long    B. hấp dẫn    C. lực lạ     D. điện trường 
Câu hỏi 26: Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới 
tác dụng của lực:   

A. Cu long    B. hấp dẫn    C. lực lạ     D. điện trường 
Câu hỏi 27: Cường độ dòng điện có biểu thức định nghĩa nào sau đây: 

A. I = q.t    B. I = q/t     C. I = t/q    D. I = q/e 
Câu hỏi 28: Chọn một đáp án sai: 

A. cường độ dòng điện đo bằng ampe kế    
B. để đo cường độ dòng điện phải mắc nối tiếp ampe kế với mạch  
C. dòng điện qua ampe kế đi vào chốt dương, đi ra chốt âm của ampe kế  
D. dòng điện qua ampe kế đi vào chốt âm, đi ra chốt dương của ampe kế 

Câu hỏi 29: Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là: 
A. vôn(V), ampe(A), ampe(A)     B. ampe(A), vôn(V), cu lông (C)  



C. Niutơn(N), fara(F), vôn(V)     D. fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J) 
Câu hỏi 30: Một nguồn điện có suất điện động là ξ, công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch 
chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là: 

A. A = q.ξ    B. q = A.ξ    C. ξ = q.A     D. A = q2.ξ 
Câu hỏi 31: Trong thời gian 4s một điện lượng 1,5C chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng 
đèn. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là: 

A. 0,375A     B. 2,66A    C. 6A     D. 3,75A 
Câu hỏi 32: Dòng điện qua một dây dẫn kim loại có cường độ 2A. Số electron dịch chuyển qua tiết 
diện thẳng của dây dẫn này trong 2s là: 

A. 2,5.1018    B. 2,5.1019    C. 0,4. 1019   D. 4. 1019 
Câu hỏi 33: Cường độ dòng điện chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn là 1,5A. Trong khoảng thời 
gian 3s thì điện lượng chuyển qua tiết diện dây là: 

A. 0,5C    B. 2C     C. 4,5C    D. 5,4C 
Câu hỏi 34: Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong thời gian 2s là 6,25.1018. 
Khi đó dòng điện qua dây dẫn có cường độ là: 

A. 1A     B. 2A     C. 0,512.10-37 A     D. 0,5A 
Câu hỏi 35: Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60µA. Số 
electron tới đập vào màn hình của tivi trong mỗi giây là: 

A. 3,75.1014      B. 7,35.1014     C. 2, 66.10-14      D. 
0,266.10-4 
Câu hỏi 36:Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn 
điện là 24J. Suất điện động của nguồn là: 

A. 0,166V     B. 6V    C. 96V    D. 0,6V 
Câu hỏi 37: Suất điện động của một ắcquy là 3V, lực lạ làm di chuyển điện tích thực hiện một 
công 6mJ. Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là: 

A. 18.10-3    C.  B. 2.10-3C      C. 0,5.10-3C    D. 1,8.10-3C 
Câu hỏi 38: Cường độ dòng điện không đổi chạy qua đoạn mạch là I = 0,125A. Tính điện lượng 
chuyển qua tiết diện thẳng của mạch trong 2 phút và số electron tương ứng chuyển qua: 

A. 15C; 0,938.1020      B. 30C; 0,938.1020     C. 15C; 18,76.1020   D.  
30C;18,76.1020   
Câu hỏi 39: Pin điện hóa có hai cực là: 

A. hai vật dẫn cùng chất     B. hai vật cách điện    
C. hai vật dẫn khác chất     D. một cực là vật dẫn, một vật là điện môi 

Câu hỏi 40: Pin vônta được cấu tạo gồm: 
A. hai cực bằng kẽm(Zn) nhúng trong dung dịch axit sunphuric loãng(H2SO4) 
B. hai cực bằng đồng (Cu) nhúng trong dung dịch axit sunphuric loãng(H2SO4) 
C. một cực bằng kẽm(Zn) một cực bằng đồng (Cu) nhúng trong dung dịch axit sunphuric 
loãng(H2SO4) 
D. một cực bằng kẽm(Zn) một cực bằng đồng (Cu) nhúng trong dung dịch muối 

Câu hỏi 41: Hai cực của pin Vônta tích điện khác nhau là do: 
A. ion dương của kẽm đi vào dung dịch của chất điện phân  
B. ion dương H+ trong dung dịch điện phân lấy electron của cực đồng 
C. các electron của đồng di chuyển tới kẽm qua dung dịch điện phân 
D.  ion dương kẽm đi vào dung dịch điện phân và các ion H+ lấy electron của cực đồng 

Câu hỏi 42: Acquy chì gồm: 
A. Hai bản cực bằng chì nhúng vào dung dịch điện phân là bazơ  
B. Bản dương bằng PbO2 và bản âm bằng Pb nhúng trong dung dịch chất điện phân là axit 
sunfuric loãng 
C. Bản dương bằng PbO2 và bản âm bằng Pb nhúng trong dung dịch chất điện phân là bazơ 



D. Bản dương bằng Pb và bản âm bằng PbO2 nhúng trong dung dịch chất điện phân là axit 
sunfuric loãng 

Câu hỏi 43: Điểm khác nhau giữa acquy chì và pin Vônta là: 
A. Sử dụng dung dịch điện phân khác nhau   B. sự tích điện khác nhau giữa hai cực 
C. Chất dùng làm hai cực của chúng khác nhau   D. phản ứng hóa học ở acquy có thể sảy 
ra thuận nghịch 

Câu hỏi 44: Trong nguồn điện hóa học (Pin và acquy) có sự chuyển hóa năng lượng từ: 
A. cơ năng thành điện năng       B. nội năng thành điện năng   
C. hóa năng thành điện năng      D. quang năng thành điện năng 

Câu hỏi 45: Một pin Vônta có suất điện động 1,1V. Khi có một lượng điện tích 27C dịch chuyển 
bên trong giữa hai cực của pin thì công của pin này sản ra là: 

A. 2,97J     B. 29,7J    C. 0,04J    D. 24,54J 
Câu hỏi 46: Một bộ acquy có suất điện động 6V có dung lượng là 15Ah. Acquy này có thể sử dụng 
thời gian bao lâu cho tới khi phải nạp lại, tính điện năng tương ứng dự trữ trong acquy nếu coi nó 
cung cấp dòng điện không đổi 0,5A:   

A. 30h; 324kJ    B. 15h; 162kJ    C. 60h; 648kJ    D. 22h; 489kJ 
Câu hỏi 47: Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn ξ = 3V, r = 1Ω 
thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài R là:   

A. 2W     B. 3W    C. 18W    D. 4,5W 
Câu hỏi 48: Một nguồn có ξ = 3V, r = 1Ω nối với điện trở ngoài R = 1Ω thành mạch điện kín. 
Công suất của nguồn điện là:     

A. 2,25W    B. 3W    C. 3,5W    D. 4,5W 
Câu hỏi 49: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r = 1Ω nối 
với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Công 
suất đó là: 

A. 36W     B. 9W    C. 18W     D. 24W 
Câu hỏi 50: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 3V, điện trở trong r = 1Ω nối 
với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Khi đó R 
có giá trị là: 

A. 1Ω     B. 2Ω    C. 3Ω     D. 4Ω 
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I. Kiến thức:  
1. Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với 
cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. A = U.I.t 
 2. Công suất điện của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế  giữa hai đầu đoạn mạch và 

cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.  P =  U.I =
t

A
 

 3. Nếu đoạn mạch là vật dẫn có điện trở thuần R thì điện năng tiêu thụ của đoạn mạch được 
biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua 

được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn đó trong khoảng thời gian 1 giây. P = 2
2

R.I  =
R

U  

 4. Công của nguồn điện bằng tích của suất điện động của nguồn điện với cường độ dòng điện 
và thời gian dòng điện chạy qua nguồn điện. Công của nguồn điện bằng công của dòng điện chạy 
trong toàn mạch. A =  ξ .I.t      
 5. Công suất của nguồn điện bằng tích của suất điện động của nguồn điện với cường độ dòng 
điện chạy qua nguồn điện. Công suất của nguồn điện bằng công suất của dòng điện chạy trong toàn 

mạch. P = .I  ξ=
t

A  

 6. Định luật Jun_LenXơ: Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật 
dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó. 
    Q= R.I2.t 
 7. Công suất của dụng cụ tiêu thụ điện: 

  + Với dụng cụ tỏa nhiệt: P = U.I = R.I2 = 
R

U 2

 

  + Với máy thu điện: P  = ξ .I + r.I2 =  P ‘  + r.I2 
 (Với P ‘ =  ξ .I là phần công suất mà máy thu điện chuyển hóa thành dạng năng lượng có ích, 
không phải là nhiệt. Ví dụ: Điện năng chuyển hóa thành cơ năng )      
 Đơn vị của công (điện năng) và nhiệt lượng là Jun (J); đơn vị của công suất là oát (W) 

  
III. Bài tập:                                 

 Dạng 1: VẬN DỤNG ðỊNH LUẬT JUN-LENXƠ. CÔNG SUẤT ðIỆN.              
PP chung:  
Ap dụng công thức: 

���� Công và công suất của dòng điện ở đoạn mạch:  A = U.I.t ,    P =  U.I =
t

A
 

���� Định luật Jun-LenXơ: Q = R.I2.t  hay Q=  U.I.t  .
2

=t
R

U          

���� Công suất của dụng cụ tiêu thụ điện:  P = U.I = R.I2 = 
R

U 2

 

   - Ở chủ đề này, các câu hỏi và bài tập chủ yếu về: Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện 

của một đoạn mạch. Tính công suất tỏa nhiệt và nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn. Tính công và 

công suất của nguồn điện. 

 - Cần lưu ý những vấn đề sau: 
  +  Trong các công thức tính công, tính nhiệt lượng: Để có công, nhiệt lượng tính ra có 
đơn vị là Jun (J) cần chú ý đổi đơn vị thời gian ra giây (s). 

12 Chủ ñề 2: ðIỆN NĂNG, ðỊNH LUẬT JUN-LENXƠ ,CÔNG SUẤT ðIỆN. 



  + Mạch điện có bóng đèn:   Rđ = 
dm

2

P
dmU   

( Coi như điện trở không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào đèn, không thay đổi theo nhiệt độ.) 
 Nếu đèn sáng bình thường thì Ithực = Iđm    (Lúc này cũng có Uthực = Uđm;   Pthực = P ñm ) 
 Nếu Ithực < Iđm thì đèn mờ hơn bình thường. 

 Nếu Ithực > Iđm thì đèn sáng hơn bình thường. 
R1                R2 

1. Cho mạch điện như hình, trong đó U = 9V, R1 = 1,5 Ω. Biết hiệu            
điện thế hai đầu R2 = 6v. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút ? 
      Đ s: 1440 J. 
2. Có hai điện trở mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế 12 V. 
Khi R1 nối tiếp R2 thì công suất của mạch là 4 W. Khi R1 mắc song song R2 thì công suất mạch là 
18 W. Hãy xác định R1 và R2 ?     Đ s: R1 = 24 Ω, R2 = 12 Ω, hoặc ngược lại. 
3. Hai bóng đèn Đ1 ghi 6v – 3 W  và Đ2 ghi 6V - 4,5 W được  
mắc vào mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có hiệu điện thế  Đ 

 U không thay đổi. Đ2
 

a.  Biết ban đầu biến trở Rb ở vị trí sao cho 2 đèn sáng                           Rb 
bình thường. Tìm điện trở của biến trở lúc này ? Trên mạch                   
điện, đâu là Đ1, đâu là Đ2 ? 
 b. Giả sử từ vị trí ban đầu ta di chuyển biến trở con  
chạy sang phải một chút thì độ sáng các đèn thay đổi thế nào ? Đ s: Rb = 24  Ω 
 4. Cho mạch điện thắp sáng đèn như hình, Nguồn có suất điện động 12 V.               Đ                     
ξ 
Đèn loại 6 V – 3 W. Điều chỉnh R để đèn sáng bình thường. Tính công của 
 nguồn điện trong khoảng thời gian 1h ? Tính hiệu suất của mạch chứa đèn  
khi sáng bình thường ?    Đ s: 21600 J, 50 %. 
5. Để loại bóng đèn loại 120 V – 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu đện thế 220V, người 
ta mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R. Tính R ? Đ s: 200 Ω 
6. Cho mạch điện như hình với U = 9V, R1 = 1,5 Ω, R2 = 6 Ω.                                            R3 
 Biết cường độ dòng điện qua R3 là 1 A.                                                  R1  R2 

           a. Tìm R3 ? 
 b. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút ?                                                       
 c. Tính công suất của đoạn mạch chứa R1 ? Đ s: 6 Ω,  720 J, 6 W. 
7. Một quạt điện được sử dụng dưới hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua quạt có cường độ 
là 5 A. 
 a. Tính nhiệt lượng mà quạt tỏa ra trong 30 phút theo đơn vị Jun ? 
 b. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng quạt trong 30 ngày, mỗi ngày sử dụng 30 phút, 
biết giá điện là 600 đồng / Kwh. (Biết 1 wh = 3600 J, 1 Kwh = 3600 KJ).  

Đ s: 1980000 J. (hay 0,55 kw).  9900 đồng. 
 
 
 
8. Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau 
khoảng thời gian 40 phút. Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau 60 phút. Vậy nếu dùng cả hai 
dây đó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là bao nhiêu ? (Coi điện trở của dây 
thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ.) 
       Đ s: 24 
phút. 



9. Ba điện trở giống nhau được mắc như hình, nếu công suất tiêu thụ trên điện trở (1) là 3 W thì 
công suất toàn mạch là bao nhiêu ? 
      Đ s: 18 W. 
10. Ba điện trở có trị số R, 2 R, 3 R mắc như hình vẽ. Nếu công suất của điện trở (1) là 8 W thì 
công suất của điện trở (3) là bao nhiêu ? 
       Đ s: 54 
W. 
 
 
 
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
Câu hỏi 1: Một bộ acquy có suất điện động 6V có dung lượng là 15Ah. Acquy này có thể sử dụng 
thời gian bao lâu cho tới khi phải nạp lại, tính điện năng tương ứng dự trữ trong acquy nếu coi nó 
cung cấp dòng điện không đổi 0,5A:   

A. 30h; 324kJ    B. 15h; 162kJ    C. 60h; 648kJ    D. 22h; 489kJ 
Câu hỏi 2: Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn ξ = 3V, r = 1Ω thì 
công suất tiêu thụ ở mạch ngoài R là:   

A. 2W     B. 3W    C. 18W    D. 4,5W 
Câu hỏi 3: Một nguồn có ξ = 3V, r = 1Ω nối với điện trở ngoài R = 1Ω thành mạch điện kín. Công 
suất của nguồn điện là:     

A. 2,25W    B. 3W    C. 3,5W    D. 4,5W 
Câu hỏi 4: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r = 1Ω nối 
với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Công 
suất đó là: 

A. 36W     B. 9W    C. 18W     D. 24W 
Câu hỏi 5: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 3V, điện trở trong r = 1Ω nối 
với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Khi đó R 
có giá trị là: 

A. 1Ω     B. 2Ω    C. 3Ω     D. 4Ω 
Câu hỏi 6: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo 
thành mạch kín. Xác định R biết R > 2Ω, công suất mạch ngoài là 16W: 

A. 3 Ω    B. 4 Ω    C. 5 Ω     D. 6 Ω 
Câu hỏi7: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo 
thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, biết R > 2Ω, công suất mạch 
ngoài là 16W: 

A. I = 1A. H = 54%     B. I = 1,2A, H = 76,6%    
C. I = 2A. H = 66,6%     D. I = 2,5A. H = 56,6% 

Câu hỏi 8: Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu R1< R2 và R12 là điện trở tương đương 
của hệ mắc song song thì:A. R12 nhỏ hơn cả R1và  R2.Công suất tiêu thụ trên R2 nhỏ hơn trên R1.  

B.R12 nhỏ hơn cả R1và  R2.Công suất tiêu thụ trên R2 lớn hơn trên R1. 
C. R12 lớn hơn cả R1 và R2.   D. R12 bằng trung bình nhân của R1 và R2 

Câu hỏi 9: Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 mắc như hình vẽ. Công 
suất tiêu thụ: 
              A. lớn nhất ở R1                                  B. nhỏ nhất ở R1   

              C. bằng nhau ở R1 và hệ nối tiếp R23  D. bằng nhau ở R1, R2 , 
R3 

 
 

Câu hỏi 10: Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 110V, U2 = 220V. Chúng có 
công suất định mức bằng nhau, tỉ số điện trở của chúng bằng: 

A.      B.       C.    D.    

U 

R2 R3 

R1 



Câu hỏi 11: Để bóng đèn 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện  
có hiệu điện thế 220V người ta mắc nối tiếp nó với điện trở phụ R. R có 
giá trị: 
              A. 120Ω                 B. 180 Ω                C. 200 Ω             D. 240 
Ω 
Câu hỏi 12: Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 nối vào nguồn như hình 
vẽ. Công suất tiêu thụ :       
              A. lớn nhất ở R1                                                             B. nhỏ 
nhất ở R1   
             C. bằng nhau ở R1 và bộ hai điện trở mắc song song    D. bằng 
nhau ở R1, R2 và R3 

  

Câu hỏi 13:  Khi hai điện trở giống nhau mắc song song và mắc vào nguồn điện thì công suất tiêu 
thụ là 40W. Nếu hai điện trở này mắc nối tiếp vào nguồn thì công suất tiêu thụ là: 

A. 10W    B. 80W    C. 20W    D. 160W 
Câu hỏi 14: Mắc hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω vào nguồn có hiệu điện  thế U không đổi. So 
sánh công suất tiêu thụ trên các điện trở này khi chúng mắc nối tiếp và mắc song song thấy: 

A. nối tiếp P1/P2 = 0,5; song song P1/P2 = 2    B. nối tiếp P1/P2 = 1,5; song song P1/P2 = 
0,75   
C. nối tiếp P1/P2 = 2; song song P1/P2 = 0,5   D. nối tiếp P1/P2 = 1; song song P1/P2 = 2   

Câu hỏi 15: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi 
nước là 10 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Hỏi khi dùng R1 nối tiếp R2 
thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:   

A. 15 phút    B. 20 phút    C. 30 phút    D. 10phút 
Câu hỏi 16: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi 
nước là 15 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 30 phút. Hỏi khi dùng R1 song song 
R2 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:   

A. 15 phút    B. 22,5 phút    C. 30 phút    D. 10phút 
Câu hỏi 17: Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở của cuộn dây trong bàn là 
như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi: 

A. tăng gấp đôi    B. tăng 4 lần    C. giảm 2 lần     D. giảm 
4 lần 
Câu hỏi 18: Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2= 100W đều làm việc bình 
thường ở hiệu điện thế 110V. So sánh cường độ dòng điện qua mỗi bóng và điện trở của chúng: 

A. I1.>I2; R1 > R2     B. I1.>I2; R1 < R2   C. I1.<I2; R1< R2    D. I1.< I2; R1 > R2    
Câu hỏi 19: Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2= 100W đều làm việc bình 
thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì: 

A. đèn 1 sáng yếu, đèn 2 quá sáng dễ cháy     B. đèn 2 sáng yếu, đèn 1quá sáng 
dễ cháy   
C. cả hai đèn sáng yếu        D. cả hai đèn sáng bình thường 

Câu hỏi 20: Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện hiệu điện thế U thì tổng công 
suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu chúng mắc song song vào nguồn này thì tổng công suất tiêu 
thụ của chúng là: 

A. 5W     B. 40W    C. 10W    D. 80W 
Câu hỏi 21: Khi một tải R nối vào nguồn suất điện động ξ và điện trở trong r, thấy công suất mạch 
ngoài cực đại thì:  

A. ξ = IR    B. r =R    C. PR = ξI    D. I = ξ/r 
Câu hỏi 22: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo 
thành mạch kín. Xác định R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại, tính công suất cực đại đó: 

A. R= 1Ω, P = 16W        B. R = 2Ω, P = 18W     
C. R = 3Ω, P = 17,3W      D. R = 4Ω, P = 21W 

 

U 

R2 

R3 

R1 



ĐÁP ÁN 

 
 

 
 
 
 
  
  

 
 

I . kiến thức: 

   ���� Định luật ôm đối với đoạn mạch chỉ chứa R:  
R

U
  =I   

Trường hợp ngoài điện trở, trong mạch còn có các dụng cụ đo(Vôn kế và Ampe kế ) 
thì căn cứ vào dữ kiện cho trong đề để biết đó có phải là dụng cụ đo lý tưởng (nghĩa là Vôn 
kế có Rv = ∞, Ampe kế có RA = 0) hay không.    

- công thức R nối tiếp, R //   
• CHÚ Ý:  
      * nối tắt là:... 

 ���� Trong trường hợp không biết rõ chiều dòng điện trong mạch điện thì ta tự chọn một chiều 
dòng điện và theo dòng điện này mà phân biệt nguồn điện nào là máy phát (dòng điện đi ra từ cực 
dương và đi vào cực âm), đâu là máy thu (dòng điện đi vào cực dương và đi ra từ cược âm). 
 ���� Nếu ta tìm được I > 0: chiều dòng điện ta chọn chính là chiều thực của dòng điện trong 
mạch. 
 ���� Nếu ta tìm được I < 0: chiều dòng điện thực trong mạch ngược với chiều ta đã chọn ban 
đầu. 

    I= 
R

U                                                                   

II. Bài tập tự luận: 
1. Cho mạch điện như hình vẽ, Rb là một biến trở. Hiệu điện thế U giữa 
 hai đầu mạch điện có giá trị không đổi. Biết Ampe kế có điện trở 
không  
đáng kể, vôn kế có điện trở rất lớn. Điều chỉnh biến trở sao cho: 
 - Khi ampe kế chỉ 0,4 A thì vôn kế chỉ 24 V. 
 - Khi ampe kế chỉ 0,1 A thì vôn kế chỉ 36 V. 
Tính hiệu điện thế U và điện trở R ? 
       Đ s: 40 Ω, 40 V. 
2. Cho mạch điện như hình vẽ:R1 = 3 Ω , R2 = 9 Ω , R3 = 6 Ω . 
Điện trở trong của ampe kế không đáng kể. UAB  = 18 V. 
 a. Cho R4 = 7,2 Ω thì ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu? 
 b. Điều chỉnh R4 để ampe kế chỉ số 0. Tính giá trị của R4  ? 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án A A D B A B C A A C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp án C A A B C D D D B D 

Câu 21 22         
ðáp án B B         

13 Chủ ñề 3: ðỊNH LUẬT ÔM ðỐI VỚI ðOẠN MẠCH (chỉ chứa R hoặc chứa 
R và nguồn) 



       Đ s: 0,67 A, 18 Ω . 
 
3. Cho mạch điện như hình vẽ:R1 = 3 Ω , R2 = 9 Ω , R3 = 6 Ω . 
Điện trở trong của ampe kế không đáng kể. UAB  = 18 V. 
 a. Cho R4 = 7,2 Ω thì ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu? 
 b. Điều chỉnh R4 để ampe kế chỉ số 0. Tính giá trị của R4  ? 
       Đ s: 2 A, 180 Ω. 
 
4. Cho mạch điện như hình vẽ, biết UAB = 48 V 
R1= 2 Ω , R2 = 8 Ω, R3 = 6 Ω , R4 = 16 Ω . 
 a. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M và N ? 
 b. Muốn đo UMN phải mắc cực dương của vônkế vào 
điểm 
 nào?         Đ s: 4V, 
điểm N. 
5. Xác định cường độ dòng điện qua ampe kế theo mạch như hình 
 vẽ.  
Biết RA ≈ 0; R1 = R3 = 30 Ω; R2 = 5 Ω; R4 = 15 Ω và U = 90 V. 
        Đ s: 5 A. 
 

III. Bài tập trắc nghiệm: 

Câu hỏi 1: Biểu thức liên hệ giữa hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở của hai vật dẫn 
mắc nối tiếp và mắc song song có dạng là: 

A. Nối tiếp ; song song     B. Nối tiếp ; song 

song  

C. Nối tiếp ; song song D. Nối tiếp ; song song 

 

Câu hỏi 2: Các dụng cụ điện trong nhà thường được mắc nối tiếp hay song song, vì sao? 
A. mắc song song vì nếu 1 vật bị hỏng, vật khác vẫn hoạt động bình thường và hiệu điện thế 
định mức các vật bằng hiệu điện thế của nguồn 
B. mắc nối tiếp vì nếu 1 vật bị hỏng, các vật khác vẫn hoạt động bình thường và cường độ 
định mức của các vật luôn bằng nhau 
C. mắc song song vì cường độ dòng điện qua các vật luôn bằng nhau và hiệu điện thế định 
mức của các vật bằng hiệu điện thế của nguồn 
D. mắc nối tiếp nhau vì hiệu điện thế định mức của các vật bằng hiệu điện thế của nguồn, và 
cường độ định mức qua các vật luôn bằng nhau 

Câu hỏi 3: Một bóng đèn điện trở 87Ω mắc với một ampe kế có điện trở 1Ω. Hiệu điện thế giữa 
hai đầu đoạn mạch là 220V. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:    

A. 220V   B. 110V   C. 217,5V   D. 188V 
Câu hỏi 4: Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R1 = 4Ω, R2 = 
5Ω, R3 = 20Ω. Tìm hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nếu cường độ dòng điện trong mạch chính là 
2,2A: 

A. 8,8V    B. 11V    C. 63,8V   D.4,4V 
Câu hỏi 5: Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R1 = 4Ω, R2 = 
5Ω, R3 = 20Ω. Tìm cường độ dòng điện qua R1 nếu cường độ dòng điện trong mạch chính là 5A: 

A. 1,5A    B. 2,5A   C. 2A      D. 0,5A 
Câu hỏi 6: Một hiệu điện thế như nhau mắc vào hai loại mạch: Mạch 1 gồm hai điện trở giống  



nhau đều bằng R mắc nối tiếp thì dòng điện chạy trong mạch chính là I1, mạch 2 gồm hai điện  
trở giống nhau cũng đều bằng R mắc song song thì dòng điện chạy trong mạch chính là I2. Mối  
quan hệ giữa I1 và I2 là: 

A. I1 = I2    B. I2 = 2I1     C. I2 = 4I1    D. I2 = 16I1   
Câu hỏi 7: Cho mạch điện như hình vẽ, quan hệ giữa I và I1 
là: 
A. I = I1/3               B. I = 1,5I1                         C. I = 2I1                 
D. I = 3I1 

 

Câu hỏi 8: Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu R1 giảm xuống 
thì: 
A. độ giảm thế trên R2 giảm                     B. dòng điện qua 
R1 là hằng số 
C. dòng điện qua R1 tăng                          D. công suất tiêu 
thụ trên R2 giảm 

 

Câu hỏi 9: Cho mạch điện như hình vẽ, R = 6Ω, UAB = 
30V. Cường độ dòng điện trong mạch chính và qua nhánh 
2R lần lượt là: 
A. 2A, 1A              B. 3A, 2A            C. 2A; 0,67A                   
D. 3A; 1A 

 

Câu hỏi 10: Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, 
R3 = 3Ω, R4 = 4Ω,I1 = 2A, tính UAB  
A. UAB = 10V        B. UAB = 11,5V       C.UAB = 12V           
D. UAB = 15,6V 

 

 
 

Câu hỏi 11: Cho mạch điện như hình vẽ, UAB = 30V, các điện 
trở giống nhau đều bằng 6Ω.Cường độ dòng điện trong mạch 
chính và cường độ qua R6 lần lượt là: 
           A. 10A; 0,5A          B. 1,5A; 0,2A            C. 15A; 1A  
D. 12A; 0,6A 
 

 
 
 

Câu hỏi 12:cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 10Ω; R2 = R3 = 
6Ω; R4 = R5 = R6 = 2Ω. Tính RAB? 
           A. 10Ω                    B. 6Ω                       C. 12Ω               
D. 14Ω 
 
 

 

Câu hỏi 13: Đề bài như câu 12. Biết cường độ dòng điện qua R4 là 2A. Tính UAB: 
            A. 36V                    B. 72V                    C. 90V                D. 18V 
Câu hỏi 14: Cho mạch điện mắc như hình vẽ. Nếu mắc vào AB hiệu 
điện thế UAB = 100V thì UCD = 60V, I2 = 1A. Nếu mắc vào CD: UCD = 
120V thì UAB = 90V. Tính R1, R2, R3: 
A. R1 = 120Ω; R2 = 60Ω; R3 = 40Ω     B. R1 = 120Ω; R2 = 40Ω; R3 = 
60Ω                                             C. R1 = 90Ω; R2 = 40Ω; R3 = 60Ω              
D. R1 = 180Ω; R2 = 60Ω; R3 = 90Ω   

 
 
 
 

 
Câu hỏi 15: Cho mạch điện như hình  vẽ. Nếu mắc vào AB:UAB = 
120V thì UCD = 30V và I3 = 2A. Nếu mắc vào CD: UCD = 120V thì 
UAB = 20V. Tính R1, R2, R3: 
        A. R1 = 12Ω; R2 = 40Ω; R3 = 20Ω                B. R1 = 6Ω; R2 = 
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30Ω; R3 = 15Ω   
         C.R1 = 9Ω; R2 = 40Ω; R3 = 30Ω                  D. R1 = 18Ω; R2 = 
10Ω; R3 = 15Ω   
 
Câu hỏi 16: Cho mạch điện như hình vẽ. UAB = 20V, R1 = 2Ω, R2 = 
1Ω, R3 = 6Ω, R4 = 4Ω,K mở; tính cường độ dòng điện qua các điện 
trở: 
          A. I1 = 1,5A; I2 = 3A                                    B. I1 = 2,5A; I2 = 4A   
          C.I1 = 3A; I2 = 5A                                        D.I1 = 3,5A; I2 = 6A   
 
 

 

Câu hỏi 17: Đề bài giống câu 16. Khóa K đóng. Tính cường độ dòng điện qua R1 và R2 biết K 
không điện trở : 

A. I1 = 1,8A; I2 = 3,61A  B. I1 = 1,9A; I2 = 3,82A     

C. I1 = 2,16A; I2 = 4,33A   D.I1 = 2,35A; I2 = 5,16A   

Câu hỏi 18: Một bóng đèn ghi 3V – 3W khi đèn sáng bình thường điện trở đèn có giá trị là: 

            A. 9Ω                     B. 3Ω  C. 6Ω   D. 12Ω 

Câu hỏi 19: Một bóng đèn ghi 6V – 6W mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua 
bóng là: 

           A. 36A                    B 6A     C. 1A    D. 12A 

Câu hỏi 20: Để bóng đèn 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220V  
người ta phải mắc nối tiếp với nó một một điện trở R có giá trị là:  

           A. 410Ω                  B 80Ω   C. 200Ω   D. 100Ω  

Câu hỏi 21: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 
= 3Ω, UAB = 12V. Tính Rx để cường độ dòng điện qua ampe kế 
bằng không: 

              A. Rx = 4Ω             B.Rx = 5Ω         C. Rx = 6Ω              
D. Rx = 7Ω 

 

Câu hỏi 22: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 21. R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, UAB = 12V.Rx = 
1Ω. Tính cường độ dòng điện qua ampe kế, coi ampe kế có điện trở không đáng kể 

A. 0,5A    B. 0,75A    C. 1A     D. 1,25A 

Câu hỏi 23: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 21, thay ampe kế bằng vôn kế, R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, 
R3 = 1Ω, UAB = 12V. Tính Rx để vôn kế chỉ số không: 

A. 2/3Ω    B. 1Ω    C. 2Ω     D. 3Ω 

 Câu hỏi 24: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 21, thay ampe kế bằng vôn kế, R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, 
R3 = 1Ω, UAB = 12V. Vôn kế chỉ 2V, cực dương mắc vào điểm M, coi điện trở vôn kế rất lớn. Tính 
Rx: 

A. 0,1Ω    B. 0,18Ω    C. 1,4Ω   D. 0,28Ω 

Câu hỏi 25: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 1Ω, R2 = 3Ω, Rv = 
∞, UAB = 12V. Khóa K mở, vôn kế chỉ 2V. Tính R3? 

               A. 2Ω                          B3Ω                      C. 4Ω                      

 

R1 R3 

R2 R4 

A+ -B 

K 

A 
R1 R3 

R2 Rx 

A+ -B 

V 
R1 R3 

R2 R4 

A+ -B 
K 



D. 5Ω 

Câu hỏi 26: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 25. R1 = 1Ω, R2 = 3Ω, Rv = ∞, R3 = 5Ω. Khóa K 
đóng, vôn kế chỉ số không. Tính R4? 

A. 11Ω    B13Ω    C. 15Ω   D. 17Ω 

Câu hỏi 27: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 1Ω, R2 = 3Ω, Rv = 
∞, UAB = 12V. Khóa K đóng, vôn kế chỉ 1V. Tính R4? 

A. 9Ω hoặc 33Ω         B.9Ω hoặc 18Ω         C. 18Ω hoặc 33Ω          
D. 12Ω hoặc 24Ω 

 

Câu hỏi 28: Một ampe kế có điện trở bằng 9Ω chỉ cho dòng điện tối đa là 0,1A đi qua. Muốn mắc 
vào mạch điện có dòng điện chạy trong nhánh chính là 5A mà ampe kế hoạt động bình thường 
không bị hỏng thì phải mắc song song với nó điện trở R là: 

A. 0,1Ω   B. 0,12Ω    C. 0,16Ω    D. 0,18Ω 

Câu hỏi 29: Một vôn kế có điện trở 10KΩ có thể đo được tối đa hiệu điện thế 120V. Muốn mắc 
vào mạch điện có hiệu điện thế 240V phải mắc nối tiếp với nó một điện trở R là: 

A. 5KΩ    B. 10KΩ    C. 15 KΩ    D. 20KΩ 

Câu hỏi 30: Một ampe kế có điện trở bằng 2Ω chỉ cho dòng điện tối đa là 10mA đi qua. Muốn mắc 
vào mạch điện có dòng điện chạy trong nhánh chính là 50mA mà ampe kế hoạt động bình thường 
không bị hỏng thì phải mắc với nó điện trở R:  A. nhỏ hơn 2Ω song song với ampe kế  
  B. lớn hơn 2Ω song song với ampe kế 

 C. nhỏ hơn 2Ω nối tiếp với ampe kế    D. lớn hơn 2Ω nối tiếp với ampe kế 

 

Câu hỏi 31: Cho mạch điện như hình vẽ, vôn kế điện trở rất lớn, R1 
= 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 1Ω, UAB = 12V. Vôn kế chỉ 3V, cực dương 
mắc vào điểm N. Tính Rx: 

A. 0,8Ω    B. 1,18Ω    C. 2Ω  D. 2,28Ω 

 

 
 
 
 

Câu hỏi 32: Một vôn kế có điện trở Rv đo được hiệu điện thế tối đa là 50mV. Muốn mắc vào mạch 
có hiệu điện thế 20V mà vôn kế không bị hỏng người ta nối với vôn kế điện trở R: 
           A. nhỏ hơn Rv rất nhiều, song song với vôn kế    B. lớn hơn Rv rất nhiều, song song 
với vôn kế   
           C. nhỏ hơn Rv rất nhiều, nối tiếp với vôn kế    D. lớn hơn Rv rất nhiều, nối tiếp 
với vôn kế   
Câu hỏi 33: bốn điện trở giống nhau mắc nối tiếp và nối vào mạng điện có hiệu điện thế 
không đổi UAB = 132V: 
Dùng vôn kế có điện trở RV khi nối vào A, C 
vôn kế chỉ 44V. Hỏi khi vôn kế nối vào A, D nó 
sẽ chỉ bao nhiêu: 
       A. 12V               B. 20V             C. 24V             
D. 36V 

 
 
 

Câu hỏi 34: Cho mạch điện như hình vẽ. UAB = 120V, hai vôn kế 
có điện trở rất lớn, R1 có điện trở rất nhỏ so với R2. Số chỉ của các 
vôn kế là: 
               A.U1 = 10V; U2 = 110V                                 B. U1 = 60V; 

 

V 
R1 R3 

R2 R4 

A+ -B 

V 
R1 R3 

R2 Rx 

A+ -B 

A D C B R R R R 
+ - 

R1 R2 

A+ -B 
V1 V2 



U2 = 60V   
               C.U1 = 120V; U2 = 0V                                   D.U1 = 0V; 
U2 = 120V  
  
Câu hỏi 35: Một điện kế có thể đo được dòng điện tối đa là 10mA để dùng làm vôn kế có thể đo 
tối đa 25V, thì người ta sẽ dùng thêm: 

A. điện trở nhỏ hơn 2Ω mắc song song với điện kế đó   B. điện trở lớn hơn 2Ω mắc song 
song với điện kế đó   
C. điện trở nhỏ hơn 2Ω mắc nối tiếp với điện kế đó     D. điện trở lớn hơn 2Ω mắc nối 
tiếp với điện kế đó     

Câu hỏi 36: Một điện kế có điện trở 1Ω, đo được dòng điện tối đa 50mA. Phải làm thế nào để sử 
dụng điện kế này làm ampe kế đo cường độ dòng điện tối đa 2,5A: 

A. Mắc song song với điện kế một điện trở 0,2Ω   B. Mắc nối tiếp với điện kế một điện trở 
4Ω 
C. Mắc nối tiếp với điện kế một điện trở 20Ω    D. Mắc song song với điện kế một 
điện trở 0,02Ω   

Câu hỏi 37:Một điện kế có điện trở 2Ω, trên điện kế có 100 độ chia, mỗi độ chia có giá trị 
0,05mA. Muốn dùng điện kế làm vôn kế đo hiệu điện thế cực đại 120V thì phải làm thế nào: 

A. Mắc song song với điện kế điện trở 23998Ω     B. Mắc nối tiếp với điện kế điện trở 
23998Ω 
C. Mắc nối tiếp với điện kế điện trở 11999Ω    D. Mắc song song với điện kế điện 
trở 11999Ω     

Câu hỏi 38: Một điện kế có điện trở 24,5Ω đo được dòng điện tối đa là 0,01A và có 50 độ chia. 
Muốn chuyển điện kế thành ampe kế mà mỗi độ chia ứng với 0,1A thì phải mắc song song với điện 
kế đó một điện trở: 

                 A. 0,1Ω              B. 0,3Ω   C. 0,5Ω    D. 0,7Ω 

Câu hỏi 39:Một vôn kế có điện trở 12KΩ đo được hiệu điện thế lớn nhất 110V. Nếu mắc vôn kế 
với điện trở 24KΩ thì vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu: 

                 A. 165V              B. 220V    C. 330V    D. 440V 

Câu hỏi 40: Một ampe kế có điện trở 0,49Ω đo được dòng điện lớn nhất là 5A. Người ta mắc thêm 
điện trở 0,245Ω song song với ampe kế trên để trở thành hệ thống có thể đo được dòng điện lớn 
nhất bằng bao nhiêu: 

                A. 10A                  B. 12,5A    C. 15A    D. 20A 

ðÁP ÁN 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ðáp án C C C D B C B A D B 
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ðáp án C C B B B B C B C C 
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ðáp án C B A B D C A D B A 
Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ðáp án C D C D D D B C C B 
 
  
  
I. Kiến thức: 

14 Chủ ñề 4: : ðỊNH LUẬT ÔM ðỐI VỚI TOÀN MẠCH. 
ðỊNH LUẬT ÔM ðỐI VỚI ðOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ðIỆN 



 1. Định luật ôm đối với toàn mạch: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận 
với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó. 

  
rR

I
N +

=
ξ                                                +  - (ξ, r 

      � ξ = I.RN +I.r                                                  I 
Với I.RN = UN : độ giãm thế mạch ngoài. 
       I.r: độ giãm thế mạch trong. 
� UN = ξ - r.I    + Nếu điện trở trong r = 0, hay mạch hở (I = 0) thì UN = ξ. 

    + Nếu R = 0 thì 
r

I
ξ

= , lúc này nguồn gọi là bị đoản mạch. 

 Định luật ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn và chuyển hóa 
năng lượng.  
 Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng ta có: Công của nguồn điện sinh ra trong 
mạch kín bằng tổng công của dòng điện sản ra ở mạch ngoài và mạch trong. 
     A = ξ I.t = (RN + r).I2.t 
 Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối 2 cực của một nguồn điện chỉ bằng dây dẫn có điện trở 
rất nhỏ. Khi đoản mạch, dòng điện chạy qua mạch có cường độ lớn và có thể gây ra nhiều tác hại. 
 2. Định luật ôm đối với đoan mạch:   

                            I= 
R

U  

 ���� Đoạn mạch chứa may thu:                                          ξ, r 
            Thì UAB = ξ + I(R+ r) 
 Hay UBA = - ξ - I (R +r). 
 ���� Đoạn mạch chứa nhiều nguồn điện, nhiều điện trở:                               ξ1, r1                  ξ2, 
r2    
 Thì UAB = ξ1 - ξ2 + I (R1+ R2+ r1 +r2). 
 Hay: UBA = ξ2 - ξ1 – I (R1+ R2+ r1 +r2). 

 3. Hiệu suất của nguồn điện: 
ξξ
NNco U

tI

tIUA
H ===

..

..

A nguon

ich (%) 

 4. Mắc nguồn điện: 
  ���� Mắc n nguồn điện nối tiếp nhau. 
   ξb = ξ1 + ξ2 + .. + ξn 
   rb = r1 + r2 + .. + rn  
  ���� Mắc m nguồn điện giống nhau (ξ0 , r0) song song nhau. 

   ξb = ξ0 , rb = 
m

r0  

  ���� Mắc N nguồn điện giống nhau (ξ0 , r0) thành m dãy, mỗi dãy có n nguồn điện. 

   ξb = n.ξ0 , rb = 
m

rn 0.
. 

  ����  Mắc xung đối. Giả sử cho ξ1 > ξ2.    ξ1, r1       ξ2, r2       ξb = ξ1 - ξ2  ,    rb = r1 + r2 . 
 
II. Hướng dẫn giải bài tập: 
Ở chủ đề này có thể có các dạng bài tập sau đây: 
- Tính cường độ dòng điện qua một mạch kín. 
 + Tính điện trở mạch ngoài. 
 + Tính điện trở toàn mạch: Rtm = RN + r. 

 + Áp dụng định luật Ôm: 
rR

I
N +

=
ξ . 



Trong các trường hợp mạch cĩ nhiều nguồn thì cần xc định xem các nguồn được mắc với 
nhau như thế nào: Tính ξb,  rb thay vào biểu thức của định luật Ôm ta sẽ tìm được I. 

     
rR

I
N +

=
ξ  

Bài toán cũng có thể ra ngược lại: Tìm điện trở hoặc tìm suất điện động của nguồn. Khi đó 
bài toán có thể cho cường độ, hiệu điện thế trên mạch hoặc cho đèn sáng bình thường, … 
- Dạng toán tính công suất cực đại mà nguồn điện có thể cung cấp cho mạch ngoài. 
Ta cần tìm biểu thức P theo R, khảo st biểu thức ny ta sẽ tìm được R để P max và giá trị Pmax. 

  P =  
2

2

2

2

)R(
   R  

r)  (
R

rR +
=

+

ξξ  

Xét 
R

r
+R  đạt giá trị cực tiểu khi R = r.  Khi đó Pmax = 

r.4

2ξ  

- Dạng toán ghép n nguồn giống nhau: Tính suất điện động, và điện trở trong của bộ nguồn. 
Khảo sát cực đại, cực tiểu: Suất điện động của bộ nguồn cực đại nếu các nguồn nối tiếp nhau, điện 
trở trong của bộ nguồn cực tiểu nếu các nguốn ghép song song nhau. 
- Mạch chứa tụ điện: không có dòng điện qua các nhánh chứa tụ; bỏ qua các nhánh có tụ, giải mạch 
điện để tìm cường độ dòng điện qua các nhánh; hiệu điện thế giữa hai bản tụ hoặc hai đều bộ tụ 
chính là hiệu điện thế giữa 2 điểm của mạch điện nối với hai bản tụ hoặc hai đầu bộ tụ. 
 Dạng 1: ðỊNH LUẬT ÔM ðỐI VỚI TOÀN MẠCH.              

 
PP chung:                                                                              ξ,r  

Định luật ôm đối với toàn mạch: 

  
rR

  
+

=
ξ

I  

Hệ quả: 
       - Hiệu điện thế mạch ngoài (cũng là hiệu điện thế giữa hai cực dương âm của nguồn điện):U =  
ξ  - I.r 
       - Nếu điện trở trong r = 0 hay mạch hở (I = 0) thì U = ξ . 

        - Nếu điện trở mạch ngoài R = 0 thì I = 
r

ξ , lúc này đoạn mạch đã bị đoản mạch (Rất nguy 

hiểm, vì khi đó I tăng lên nhanh đột ngột và mang giá trị rất lớn.) 
II.bài tập tự luận: 
1. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn có suất điện động là  ξ, biết điện trở trong và 

ngoài là như nhau ?       Đ s: 
2

ξ  

2. Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. Nếu mắc 
điện trở 8 Ω vo bộ pin đó thì cường độ bằng 1,8 A. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ 
pin. 
          Đ s: 18 V, 2 Ω. 
3. Một nguồn điện có suất điện động là 6 V, điện trở trong r = 2 Ω, mạch ngoài có điện trở R. 
 a. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4 W. 
 b. Với giá trị nào của R để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính giá trị đó? 
          Đ s: 4 Ω (1 Ω); 2 Ω, 4,5 W. 
4. Mắc một bóng đèn nhỏ với bộ pin có suất điện động 4,5 v thì vơnkế cho biết hiệu điện thế giữa 
hai đầu bóng đèn là 4 V và ampe kế chỉ 0,25 A. Tính điện trở trong của bộ pin.  Đ s: 2 Ω 
5. Mắc một dây có điện trở 2 Ω với một pin cĩ suất điện động 1,1 V thì cĩ dịng điện 0,5 A chạy qua 
dây. Tính cường độ dòng điện nếu đoản mạch ?      Đ s: 5,5 A. 



6. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt 2 bóng đèn cĩ điện trở R1 = 2 Ω v R2 = 8 Ω, khi đó 
công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Tìm điện trở trong của nguồn điện ?      Đ s: 4 Ω. 
7*. Vôn kế chỉ 6 V khi mắc vào hai cực của một nguồn điện. Mắc thêm vào hai cực ấy một đèn A 
thì vơn kế chỉ 3 V. Hy tìm số chỉ của Vơn kế khi mắc thm đèn B  giống như đèn A: 
 a. Nối tiếp với đèn A. 
 b. Song song với đèn A. 
8.  Điện trở của bóng đèn (1) và (2) lần lượt là 3 Ω v 12 Ω. Khi lần lượt mắc từng cái vào nguồn 
điện thì cơng suất tieu thụ của chng bằng nhau. Tính: 
 a. Điện trở trong của nguồn điện. 
 b. Hiệu suất của mỗi đèn.    Đ s: 6 Ω, 33,3 %, 66,7 %. 
9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, biết ξ = 12 V, r = 1,1 Ω, R1 = 0,1 Ω.                       +  - 
 a. Muốn cho cơng suất mạch ngồi lớn nhất, R phải cĩ gi trị bằng bao                       ξ, r 
 nhiu ? 

a. phải chọn R bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất? 
 tính công suất lớn nhất đó ?    Đ s: 1 Ω;  2, 4 Ω 
 
10. Cho mạch điện như hình trong đó ξ1 = 8 V, r1= r2 = 2 Ω. Đèn có ghi 12 V – 6 W.    ξ1, r1 
Xác định giá trị của ξ2 biết rằng đèn sáng bình thường.    
      Đ s:  ξ2 = 6 V.                                                   ξ2, r2            Đ                                
III. Bài tập trắc nghiệm: 
Câu hỏi 1: Công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện và một điện trở 
ngoài: 

         A. I =          B. UAB = ξ – Ir        C. UAB = ξ + Ir        D. UAB = IAB(R + r) – ξ 

Câu hỏi 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Biểu thức nào sau đây đúng: 

         A. I1 =           B. I3 = 2I2               C. I2R = 2I3R          D. I2 = I1 + I3  

Câu hỏi 3: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω mắc thành mạch kín với điện trở 4,8Ω. Khi đó 
hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn và cường độ dòng 
điện trong mạch: 

         A. 2,49A; 12,2V         B. 2,5A; 12,25V        C. 2,6A; 12,74V       D. 2,9A; 14,2V 

Câu hỏi 4: Cho mạch điện như hình vẽ. Số chỉ của vôn kế là: 

         A. 1V                   B. 2V                     C. 3V                  D. 6V 

Câu hỏi 5: Nếu ξ là suất điện động của nguồn điện và  In là dòng ngắn mạch khi hai cực nguồn nối 
với nhau bằng dây dẫn không điện trở thì điện trở trong của nguồn được tính: 

A. r = ξ/2In      B.  r = 2ξ/In      C. r = ξ/In      D. r = In/ ξ 

Câu hỏi 6: Một nguồn điện mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65Ω thì hiệu điện 
thế hai cực nguồn là 3,3V; khi điện trở của biến trở là 3,5Ω thì hiệu điện thế ở hai cực nguồn là 
3,5V. Tìm suất điện động và điện trở trong của nguồn:   

A. 3,7V; 0,2Ω    B.3,4V; 0,1Ω    C.6,8V;1,95Ω       D. 3,6V; 0,15Ω   

 

Câu hỏi 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động bằng nhau và bằng 6V, 

 r1 = 1Ω, r2 = 2Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B: 

A.  1A; 3V    B. 2A; 4V     C. 3A; 1V     D. 4A; 2V 

 

2R R ξ   
I1 I3 I2 

ξ = 6V 

100Ω 

100Ω 

V 

A 

ξ, r1 

ξ, r2 
B 

A 

ξ, r1 

ξ, r2 
B 



Câu hỏi 8: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động bằng nhau và bằng 2V, 

 r1 = 1Ω, r2 = 3Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B: 

A.  0,5A; 1V    B. 1A; 1V     C. 0A; 2V     D. 1A; 2V 

 

Câu hỏi 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động ξ1 = 6V, ξ2 = 3V, 

 r1 = 1Ω, r2 = 2Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B: 

A.  1A; 5V    B. 0,8A; 4V     C. 0,6A; 3V    D. 1A; 2V 

Câu hỏi 10: Tìm suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn gồm 6 ắcquy mắc như hình vẽ. 

Biết mỗi ắcquy có ξ = 2V; r = 1Ω: 

A. 12V; 3Ω   B. 6V; 3Ω   C. 12V; 1,5Ω   D. 6V; 1,5Ω   

Câu hỏi 11: Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có ξ = 1,5V; r = 1Ω.  

Điện trở mạch ngoài R = 3,5Ω. Tìm cường độ dòng điện ở mạch ngoài: 

A. 0,88A    B. 0,9A   C. 1A    D. 1,2A 

 

Câu hỏi 12: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động ξ1 = 12V, ξ2 = 6V, 

 r1 = 3Ω, r2 = 5Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B: 

A.  1A; 5V   B. 2A; 8V    C. 3A; 9V    D. 0,75A; 9,75V 

Câu hỏi 13: Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có ξ = 1,5V; r = 1Ω. 

Cường độ dòng điện mạch ngoài là 0,5A. Điện trở R là: 

A. 20Ω   B. 8Ω    C. 10Ω   D. 12Ω 

Câu hỏi 14: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ = 6V, r = 0,5Ω, R1 = R2 = 2Ω, 

 R3 = R5 = 4Ω, R4 = 6Ω. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể. 

Tìm số chỉ của ampe kế: 

A. 0,25A   B. 0,5A   C. 0,75A   D. 1A 

Câu hỏi 15: Cho mạch điện như hình vẽ. Khi dòng điện qua điện trở R5 bằng không thì: 

A. R1/ R2 = R3/ R4    B. R4/ R3 = R1/ R2  

C. R1R4 = R3R2    D. Cả A và C đều đúng 

Câu hỏi 16: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 14. Biết ξ = 6V, r = 0,5Ω, R1 = R2 = 2Ω; R3 = R5 
= 4Ω, R4 = 6Ω. Điện trở ampe kế không đáng kể. Cường độ dòng điện trong mạch chính là: 

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

Câu hỏi 17: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 14. Biết ξ = 6V, r = 0,5Ω, R1 = R2 = 2Ω,R3 = R5 = 
4Ω, R4 = 6Ω. Điện trở ampe kế không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là: 

A. 1,5V    B. 2,5V    C. 4,5V    D. 5,5V 

Câu hỏi 18: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, Đ1: 6V – 3W; 

 Đ2: 2,5V – 1,25W. Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tính giá trị của R2: 

A. 5Ω    B. 6Ω    C. 7Ω    D. 8Ω 

A 

ξ1 , r1 

ξ2 , r2 
B 

A B 

A 

ξ1 , r1 

ξ2 , r2 
B 

R 
A B 

R1 

C 

D 

A  
A B 

R2 R3 

R4 R5 

ξ 

C 

D A B 

ξ 

R1 R2 

R3 R4 

R5 

ξ, r 

A B R2 

Đ1 

Đ2 

R1 C 



Câu hỏi 19: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 18. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, Đ1: 6V – 3W; Đ2: 
2,5V – 1,25W. Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tính giá trị của R1: 

A. 0,24Ω   B. 0,36Ω   C. 0,48Ω   D. 0,56Ω 

Câu hỏi 20: Mắc vôn kế V1 có điện trở R1 vào hai cực nguồn điện (e,r) thì vôn kế chỉ 8V. Mắc 
thêm vôn kế V2 có điện trở R2 nối tiếp với V1 vào hai cực nguồn thì V1 chỉ 6V và V2 chỉ 3V. Tính 
suất điện động của nguồn: 

A. 10V      B. 11V     

Câu hỏi 21: Trong một mạch điện kín nếu mạch ngoài thuần điện trở RN thì hiệu suất của nguồn 
điện có điện trở r được tính bởi biểu thức: 

A. H =  B. H =  C.H =    D. H =  

Câu hỏi 22: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây nối và ampe kế,ξ = 3V, 

r = 1Ω, ampe kế chỉ 0,5A. Giá trị của điện trở R là: 

A. 1Ω    B. 2Ω     C. 5Ω     D. 3Ω 

Câu hỏi 23: Các pin giống nhau có suất điện động ξ0, điện trở trong r0 mắc hỗn hợp đối xứng gồm 
n dãy, mỗi dãy có m nguồn mắc nối tiếp. Bộ nguồn này mắc với điện trở ngoài R thì cường độ 
dòng điện qua điện trở R là: 

A. I =      B. I =     C. I =     D. I =  

Câu hỏi 24: Có n nguồn giống nhau cùng suất điện động e, điện trở trong r mắc nối tiếp  với nhau 
rồi mắc thành mạch kín với R. Cường độ dòng điện qua R là: 

A. I =      B. I =     C. I =     D. I =    

Câu hỏi 25: Có n nguồn giống nhau cùng suất điện động e, điện trở trong r mắc song song với 
nhau rồi mắc thành mạch kín với R. Cường độ dòng điện qua R là: 

A. I =     B. I =     C. I =       D. I =       

Câu hỏi 26: Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, 

biết ξ1 = 3V, r1 = 1Ω, ξ2 = 6V, r2 = 1Ω, R = 2,5Ω. Ampe kế chỉ: 

A. 2A      B. 0,666A   C. 2,57A     D. 4,5A 

Câu hỏi 27: Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, 

ξ = 30V, r = 3Ω, R1 = 12Ω, R2 = 36Ω, R3 = 18Ω. Xác định số chỉ ampe kế: 

A. 0,741A                B. 0,654A              C. 0,5A                       D. 1A  

Câu hỏi 28: Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, 

ξ = 30V, r = 3Ω, R1 = 12Ω, R2 = 36Ω, R3 = 18Ω. Xác định số chỉ ampe kế: 

A. 0,75A      B. 0,65A    C. 0,5A     D. 1A 

Câu hỏi 29: Khi  một tải R nối vào nguồn có suất điện động ξ, điện trở trong r mà công suất mạch 
ngoài cực đại thì: 

A. IR = ξ    B. r = R     C. PR = ξ.I     D. I = ξ/r 

 

Câu hỏi 30: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = R2 = RV = 50Ω, ξ = 3V, r = 0. 

Bỏ qua điện trở dây nối, số chỉ vôn kế là: 
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A. 0,5V    B. 1V     C. 1,5V     D. 2V 

ðÁP ÁN 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ðáp án A C B B C A D B A D 
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ðáp án C D C A D B D C C C 
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ðáp án C C C C D A A A B B 
 
 
 
 

 
  
  
I. Kiến thức: 
 1. ðịnh luật ôm ñối với toàn mạch: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ 
thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó. 

  
rR

I
N +

=
ξ                                                +  - (ξ, r) 

      � ξ = I.RN +I.r                                                  I 
Với I.RN = UN : độ giãm thế mạch ngoài. 
       I.r: độ giãm thế mạch trong. 
� UN = ξ - r.I    + Nếu điện trở trong r = 0, hay mạch hở (I = 0) thì UN = ξ. 

    + Nếu R = 0 thì 
r

I
ξ

= , lúc này nguồn gọi là bị đoản mạch. 

 Định luật ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn và chuyển hóa 
năng lượng.  
 Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng ta có: Công của nguồn điện sinh ra trong 
mạch kín bằng tổng công của dòng điện sản ra ở mạch ngoài và mạch trong. 
     A = ξ I.t = (RN + r).I2.t 
 Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối 2 cực của một nguồn điện chỉ bằng dây dẫn có điện trở 
rất nhỏ. Khi đoản mạch, dòng điện chạy qua mạch có cường độ lớn và có thể gây ra nhiều tác hại. 
 2. ðịnh luật ôm ñối với các loại ñoạn mạch:   
           ���� Đoạn mạch chứa máy thu:                                          ξ, r 
            Thì UAB = ξ + I(R+ r) 
 Hay UBA = - ξ - I (R +r). 
 ���� Đoạn mạch chứa nhiều nguồn điện, nhiều điện trở:                               ξ1, r1                  ξ2, 
r2    
 Thì UAB = ξ1 - ξ2 + I (R1+ R2+ r1 +r2). 
 Hay: UBA = ξ2 - ξ1 – I (R1+ R2+ r1 +r2). 

 3. Hiệu suất của nguồn ñiện: 
ξξ
NNco U

tI

tIUA
H ===

..

..

A nguon

ich (%) 

 4. Mắc nguồn ñiện: 
  ���� Mắc n nguồn điện nối tiếp nhau. 
   ξb = ξ1 + ξ2 + .. + ξn 
   rb = r1 + r2 + .. + rn  
  ���� Mắc m nguồn điện giống nhau (ξ0 , r0) song song nhau. 
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Chủ ñề 4: : ðỊNH LUẬT ÔM ðỐI VỚI TOÀN MẠCH. 
ðỊNH LUẬT ÔM ðỐI VỚI ðOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ðIỆN 



   ξb = ξ0 , rb = 
m

r0  

  ���� Mắc N nguồn điện giống nhau (ξ0 , r0) thành m dãy, mỗi dãy có n nguồn điện. 

   ξb = n.ξ0 , rb = 
m

rn 0.
. 

  ����  Mắc xung đối. Giả sử cho ξ1 > ξ2.    ξ1, r1       ξ2, r2       ξb = ξ1 - ξ2  ,    rb = r1 + r2 . 
 
*. Hướng dẫn giải bài tập: 
Ở chủ đề này có thể có các dạng bài tập sau đây: 
- Tính cường độ dòng điện qua một mạch kín. 
 + Tính điện trở mạch ngoài. 
 + Tính điện trở toàn mạch: Rtm = RN + r. 

 + Áp dụng định luật Ôm: 
rR

I
N +

=
ξ . 

Trong các trường hợp mạch cĩ nhiều nguồn thì cần xc định xem các nguồn được mắc với 
nhau như thế nào: Tính ξb,  rb thay vào biểu thức của định luật Ôm ta sẽ tìm được I. 

     
rR

I
N +

=
ξ  

Bài toán cũng có thể ra ngược lại: Tìm điện trở hoặc tìm suất điện động của nguồn. Khi đó 
bài toán có thể cho cường độ, hiệu điện thế trên mạch hoặc cho đèn sáng bình thường, … 
- Dạng toán tính công suất cực đại mà nguồn điện có thể cung cấp cho mạch ngoài. 
Ta cần tìm biểu thức P theo R, khảo st biểu thức ny ta sẽ tìm được R để P max và giá trị Pmax. 

  P =  
2

2

2

2

)R(
   R  

r)  (

R

rR +
=

+

ξξ  

Xét 
R

r
+R  đạt giá trị cực tiểu khi R = r.  Khi đó Pmax = 

r.4

2ξ  

- Dạng toán ghép n nguồn giống nhau: Tính suất điện động, và điện trở trong của bộ nguồn. 
Khảo sát cực đại, cực tiểu: Suất điện động của bộ nguồn cực đại nếu các nguồn nối tiếp nhau, điện 
trở trong của bộ nguồn cực tiểu nếu các nguốn ghép song song nhau. 
- Mạch chứa tụ điện: không có dòng điện qua các nhánh chứa tụ; bỏ qua các nhánh có tụ, giải mạch 
điện để tìm cường độ dòng điện qua các nhánh; hiệu điện thế giữa hai bản tụ hoặc hai đều bộ tụ 
chính là hiệu điện thế giữa 2 điểm của mạch điện nối với hai bản tụ hoặc hai đầu bộ tụ. 
II.bài tập tự luận: 
1. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn có suất điện động là  ξ, biết điện trở trong và 
ngoài là như nhau ?       Đ s:  
2. Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. Nếu mắc 
điện trở 8 Ω vo bộ pin đó thì cường độ bằng 1,8 A. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ 
pin. 
          Đ s:  
3. Một nguồn điện có suất điện động là 6 V, điện trở trong r = 2 Ω, mạch ngoài có điện trở R. 
 a. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4 W. 
 b. Với giá trị nào của R để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính giá trị đó? 
4. Mắc một bóng đèn nhỏ với bộ pin có suất điện động 4,5 v thì vơnkế cho biết hiệu điện thế giữa 
hai đầu bóng đèn là 4 V và ampe kế chỉ 0,25 A. Tính điện trở trong của bộ pin.  Đ s 
5. Mắc một dây có điện trở 2 Ω với một pin cĩ suất điện động 1,1 V thì cĩ dịng điện 0,5 A chạy qua 
dây. Tính cường độ dòng điện nếu đoản mạch ?      Đ s:. 
6. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt 2 bóng đèn cĩ điện trở R1 = 2 Ω v R2 = 8 Ω, khi đó 
công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Tìm điện trở trong của nguồn điện ?      Đ s:  



7*. Vôn kế chỉ 6 V khi mắc vào hai cực của một nguồn điện. Mắc thêm vào hai cực ấy một đèn A 
thì vơn kế chỉ 3 V. Hy tìm số chỉ của Vơn kế khi mắc thm đèn B  giống như đèn A: 
 a. Nối tiếp với đèn A. 
 b. Song song với đèn A. 
8.  Điện trở của bóng đèn (1) và (2) lần lượt là 3 Ω v 12 Ω. Khi lần lượt mắc từng cái vào nguồn 
điện thì cơng suất tiu thụ của chng bằng nhau. Tính: 
 a. Điện trở trong của nguồn điện. 
 b. Hiệu suất của mỗi đèn.      
9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, biết ξ = 12 V, r = 1,1 Ω, R1 = 0,1 Ω.                       +  - 
 a. Muốn cho cơng suất mạch ngồi lớn nhất, R phải cĩ gi trị bằng bao                       ξ, r 
 nhiu ? 

b. phải chọn R bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất? 
 tính công suất lớn nhất đó ?    Đ s 
10. Cho mạch điện như hình trong đó ξ1 = 8 V, r1= r2 = 2 Ω. Đèn có ghi 12 V – 6 W.    ξ1, r1 
Xác định giá trị của ξ2 biết rằng đèn sáng bình thường.    
      Đ s:                                                     
III. Bài tập trắc nghiệm: 
Câu hỏi 1: Công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện và một điện trở 
ngoài: 

         A. I =          B. UAB = ξ – Ir        C. UAB = ξ + Ir        D. UAB = IAB(R + r) – ξ 

Câu hỏi 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Biểu thức nào sau đây đúng: 

         A. I1 =           B. I3 = 2I2               C. I2R = 2I3R          D. I2 = I1 + I3  

Câu hỏi 3: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω mắc thành mạch kín với điện trở 4,8Ω. Khi đó 
hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn và cường độ dòng 
điện trong mạch: 

         A. 2,49A; 12,2V         B. 2,5A; 12,25V        C. 2,6A; 12,74V       D. 2,9A; 14,2V 

Câu hỏi 4: Cho mạch điện như hình vẽ. Số chỉ của vôn kế là: 

         A. 1V                   B. 2V                     C. 3V                  D. 6V 

Câu hỏi 5: Nếu ξ là suất điện động của nguồn điện và  In là dòng ngắn mạch khi hai cực nguồn nối 
với nhau bằng dây dẫn không điện trở thì điện trở trong của nguồn được tính: 

A. r = ξ/2In      B.  r = 2ξ/In      C. r = ξ/In      D. r = In/ ξ 

Câu hỏi 6: Một nguồn điện mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65Ω thì hiệu điện 
thế hai cực nguồn là 3,3V; khi điện trở của biến trở là 3,5Ω thì hiệu điện thế ở hai cực nguồn là 
3,5V. Tìm suất điện động và điện trở trong của nguồn:   

A. 3,7V; 0,2Ω    B.3,4V; 0,1Ω    C.6,8V;1,95Ω       D. 3,6V; 0,15Ω   

 

Câu hỏi 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động bằng nhau và bằng 6V, 

 r1 = 1Ω, r2 = 2Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B: 

A.  1A; 3V    B. 2A; 4V     C. 3A; 1V     D. 4A; 2V 

 

Câu hỏi 8: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động bằng nhau và bằng 2V, 

 r1 = 1Ω, r2 = 3Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B: 

2R R ξ   
I1 I3 I2 
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A.  0,5A; 1V    B. 1A; 1V     C. 0A; 2V     D. 1A; 2V 

 

Câu hỏi 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động ξ1 = 6V, ξ2 = 3V, 

 r1 = 1Ω, r2 = 2Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B: 

A.  1A; 5V    B. 0,8A; 4V     C. 0,6A; 3V    D. 1A; 2V 

Câu hỏi 10: Tìm suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn gồm 6 ắcquy mắc như hình vẽ. 

Biết mỗi ắcquy có ξ = 2V; r = 1Ω: 

A. 12V; 3Ω   B. 6V; 3Ω   C. 12V; 1,5Ω   D. 6V; 1,5Ω   

Câu hỏi 11: Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có ξ = 1,5V; r = 1Ω.  

Điện trở mạch ngoài R = 3,5Ω. Tìm cường độ dòng điện ở mạch ngoài: 

A. 0,88A    B. 0,9A   C. 1A    D. 1,2A 

 

Câu hỏi 12: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động ξ1 = 12V, ξ2 = 6V, 

 r1 = 3Ω, r2 = 5Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B: 

A.  1A; 5V   B. 2A; 8V    C. 3A; 9V    D. 0,75A; 9,75V 

Câu hỏi 13: Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có ξ = 1,5V; r = 1Ω. 

Cường độ dòng điện mạch ngoài là 0,5A. Điện trở R là: 

A. 20Ω   B. 8Ω    C. 10Ω   D. 12Ω 

Câu hỏi 14: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ = 6V, r = 0,5Ω, R1 = R2 = 2Ω, 

 R3 = R5 = 4Ω, R4 = 6Ω. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể. 

Tìm số chỉ của ampe kế: 

A. 0,25A   B. 0,5A   C. 0,75A   D. 1A 

Câu hỏi 15: Cho mạch điện như hình vẽ. Khi dòng điện qua điện trở R5 bằng không thì: 

A. R1/ R2 = R3/ R4    B. R4/ R3 = R1/ R2  

C. R1R4 = R3R2    D. Cả A và C đều đúng 

Câu hỏi 16: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 14. Biết ξ = 6V, r = 0,5Ω, R1 = R2 = 2Ω; R3 = R5 
= 4Ω, R4 = 6Ω. Điện trở ampe kế không đáng kể. Cường độ dòng điện trong mạch chính là: 

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

Câu hỏi 17: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 14. Biết ξ = 6V, r = 0,5Ω, R1 = R2 = 2Ω,R3 = R5 = 
4Ω, R4 = 6Ω. Điện trở ampe kế không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là: 

A. 1,5V    B. 2,5V    C. 4,5V    D. 5,5V 

Câu hỏi 18: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, Đ1: 6V – 3W; 

 Đ2: 2,5V – 1,25W. Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tính giá trị của R2: 

A. 5Ω    B. 6Ω    C. 7Ω    D. 8Ω 

Câu hỏi 19: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 18. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, Đ1: 6V – 3W; Đ2: 
2,5V – 1,25W. Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tính giá trị của R1: 

A. 0,24Ω   B. 0,36Ω   C. 0,48Ω   D. 0,56Ω 
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Câu hỏi 20: Mắc vôn kế V1 có điện trở R1 vào hai cực nguồn điện (e,r) thì vôn kế chỉ 8V. Mắc 
thêm vôn kế V2 có điện trở R2 nối tiếp với V1 vào hai cực nguồn thì V1 chỉ 6V và V2 chỉ 3V. Tính 
suất điện động của nguồn: 

A. 10V      B. 11V     

Câu hỏi 21: Trong một mạch điện kín nếu mạch ngoài thuần điện trở RN thì hiệu suất của nguồn 
điện có điện trở r được tính bởi biểu thức: 

A. H =  B. H =  C.H =    D. H =  

Câu hỏi 22: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây nối và ampe kế,ξ = 3V, 

r = 1Ω, ampe kế chỉ 0,5A. Giá trị của điện trở R là: 

A. 1Ω    B. 2Ω     C. 5Ω     D. 3Ω 

Câu hỏi 23: Các pin giống nhau có suất điện động ξ0, điện trở trong r0 mắc hỗn hợp đối xứng gồm 
n dãy, mỗi dãy có m nguồn mắc nối tiếp. Bộ nguồn này mắc với điện trở ngoài R thì cường độ 
dòng điện qua điện trở R là: 

A. I =      B. I =     C. I =     D. I =  

Câu hỏi 24: Có n nguồn giống nhau cùng suất điện động e, điện trở trong r mắc nối tiếp  với nhau 
rồi mắc thành mạch kín với R. Cường độ dòng điện qua R là: 

A. I =      B. I =     C. I =     D. I =    

Câu hỏi 25: Có n nguồn giống nhau cùng suất điện động e, điện trở trong r mắc song song với 
nhau rồi mắc thành mạch kín với R. Cường độ dòng điện qua R là: 

A. I =     B. I =     C. I =       D. I =       

Câu hỏi 26: Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, 

biết ξ1 = 3V, r1 = 1Ω, ξ2 = 6V, r2 = 1Ω, R = 2,5Ω. Ampe kế chỉ: 

A. 2A      B. 0,666A   C. 2,57A     D. 4,5A 

Câu hỏi 27: Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, 

ξ = 30V, r = 3Ω, R1 = 12Ω, R2 = 36Ω, R3 = 18Ω. Xác định số chỉ ampe kế: 

A. 0,741A                B. 0,654A              C. 0,5A                       D. 1A  

Câu hỏi 28: Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, 

ξ = 30V, r = 3Ω, R1 = 12Ω, R2 = 36Ω, R3 = 18Ω. Xác định số chỉ ampe kế: 

A. 0,75A      B. 0,65A    C. 0,5A     D. 1A 

Câu hỏi 29: Khi  một tải R nối vào nguồn có suất điện động ξ, điện trở trong r mà công suất mạch 
ngoài cực đại thì: 

A. IR = ξ    B. r = R     C. PR = ξ.I     D. I = ξ/r 

 

Câu hỏi 30: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = R2 = RV = 50Ω, ξ = 3V, r = 0. 

Bỏ qua điện trở dây nối, số chỉ vôn kế là: 

A. 0,5V    B. 1V     C. 1,5V     D. 2V 
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I kiến thức: 
���� Đoạn mạch chứa nguồn điện:                                          ξ, r 
            Thì UAB = ξ + I(R+ r) 
 Hay UBA = - ξ - I (R +r). 
 ���� Đoạn mạch chứa nhiều nguồn điện, nhiều điện trở:                               ξ1, r1                  ξ2, 
r2 
 Thì UAB = ξ1 - ξ2 + I (R1+ R2+ r1 +r2). 
 Hay: UBA = ξ2 - ξ1 – I (R1+ R2+ r1 +r2). 

 3. Hiệu suất của nguồn điện: 
ξξ
NNco U
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tIUA
H ===
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A nguon
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 4. Mắc nguồn điện: 
  ���� Mắc n nguồn điện nối tiếp nhau. 
   ξb = ξ1 + ξ2 + .. + ξn 
   rb = r1 + r2 + .. + rn  
  ���� Mắc m nguồn điện giống nhau (ξ0 , r0) song song nhau. 

   ξb = ξ0 , rb = 
m

r0  

  ���� Mắc N nguồn điện giống nhau (ξ0 , r0) thành m dãy, mỗi dãy có n nguồn điện. 

   ξb = n.ξ0 , rb = 
m

rn 0.
. 

  ����  Mắc xung đối. Giả sử cho ξ1 > ξ2.    ξ1, r1       ξ2, r2       ξb = ξ1 - ξ2  ,    rb = r1 + r2 . 

 

II. Bài tập tự luận: 

1.  Cho ξ = 12 V, r = 1 Ω, R l biến trở. 
 a. Điều chỉnh cho R = 9 Ω. Tìm cơng của nguồn ξ và nhiệt lượng tỏa ra trên R                                          
 trong 5 phút ? 
 b. Điều chỉnh R sao cho điện năng tiêu thụ của đoạn mạch chứa R trong 2 phút  ξ, r 
bằng 3240 J, tính R ? 

c. Với gi trị no của R thì cơng suất tiêu thụ trong R đạt giá trị cực đại ?  

Tính giá trị cực đại này ?  Đ s: 4320 J, 3240 J.   3 Ω v 
3

1Ω.       36 W (R = r) 

2. Cho mạch điện như hình vẽ, ξ1 = 10 V, ξ2 = 2 V, r1 = r2 = 1 Ω . R là biến trở.       ξ1 , r1  
 a. Điều chỉnh R = 10 Ω, tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn ξ2. 

Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 5 phút ? ξ2,  r2          R     
 b. Điều chỉnh R sao cho hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn ξ1 bằng không.    
Tính R ? 
 c. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại?  
Tính giá trị cực đại này?        

 Đ s:  1 V, 3000 J; 4 Ω; 2 Ω, 18 W. 
3. Mạch điện như hình vẽ. ξ1 = 6 V, ξ2 = 3 V, r1 = r2 = 1 Ω.                                                          1 

a. Tính cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mỗi cực của nguồn khi k mở. 
 b.* Tính I qua K khi K đóng ? 

15 ðịnh luật Ôm cho các loại ñoạn mạch 



                                                    Đ s: 4,5 A, U1 = 1,5 V, U2 = -1,5 V.  9 A.                                   2 
4. Cho mạch điện như hình vẽ.R2 = R3 = R4 = 30 Ω. R1= 35 Ω, r = 5 Ω. 
Rv rất lớn, V chỉ 13,5 V. 

a.  Tính suất điện động của nguồn? 
b. Đổi chổ nguồn và Vôn kế, tìm số chỉ của V ? 
      Đ s: 18 V, 13,5 V. 

 
5. Cho mạch điện như hình trong đó ξ2 = 6 V, r1 = 2 Ω. 
Đèn ghi 12 V- 6 W. Xác định giá trị của ξ1 và r2 biết đèn sáng thường.                            1 
Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn 2 là 5 V.   

Đ s: 8 V, 2 Ω                                                          Đ 
                                                                                                          2    

6. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ1 =12 V, r1 = 1 Ω;                                        ξ1  r1                                
ξ2  r2 
ξ2 =6 V, r2 = 2 Ω; ξ3 = 9 V, r3 = 3 Ω;  
R1 = 4 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω.  
Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A B ? 
                    Đ s: 13,6 V.                                                              ξ3 r3                                           
                                   ξ1   
7. Cho mạch điện như hình : ξ1 = 1,9 V; ξ2 = 1,7 V; ξ3 = 1,6 V;  
r1 = 0,3 Ω; r2 = r3 = 0,1 Ω. Ampe kế A chỉ số 0.                                                     ξ2                       
Tính điện trở R và cường độ dòng điện qua các mạch nhánh.             
   Đ s: R = 0,8 Ω, I = 2 A, I1 = I2 = 1 A.                                     ξ3  
8.Cho mạch điện như hình: cho biết ξ1 = ξ2 ; R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω; r2 = 0,4 Ω.   ξ1           ξ2  
Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn ξ1 bằng không. Tính r1 ?   
       Đ s: 2,4 Ω 
9. Cho mạch điện như hình vẽ: 
ξ = 3v, r = 0,5 Ω. R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω, R4 = 8 Ω, R5 = 100 Ω,  
 RA = 0 Ω. Ban đầu k mở và ampe kế chỉ I = 1,2 A. 
 a. Tính UAB và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. 
 b. Tìm R3, UMN, UMC. 
 c. Tìm cường độ mạch chính và mỗi nhánh khi K đóng ? 
Đ s: 4,8 v, I1 = I2 = 0,4 A. I3 = I4 = 0,8 A.  
 R3 = 4 Ω, UMN = 0 V, UMC = 0,8 V.       Không thay đổi. 
         ξξξξ1    r1    
10. Cho mạch điện như hình vẽ: 
ξ1 = 20V, ξ2 = 32 V, r1 = 1 Ω, r2 = 0,5 Ω, R = 2 Ω                                                     ξξξξ2    r2    
Xác định chiều và cường độ dòng điện qua mỗi nhánh ? 
     Đ s: I1 = 4 A, I2 = 16 A, I = 12 A 

 

 

III. Bài tập tắc nghiệm: 

Câu hỏi 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Phương trình nào diễn tả đúng mối  

quan hệ giữa các cường độ dòng điện: 

A. I1 + I6 = I5    B. I1 + I2 = I3   C. I1 + I4 = I5  D. I1 + I2 = I5 +I6 
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Câu hỏi 2: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 1. Phương trình nào diễn tả đúng mối  

quan hệ giữa các cường độ dòng điện: 

A. 4I1 + 2I5 + 6I3 = 10    B. 3I4 + 2I5 – 5I6 = 12   

C. 3I4 - 4I1 = 2    D. 4I1 + 2I5 + 6I3 = 0  

Câu hỏi 3: Cho mạch điện như hình vẽ. ξ1 = 6V, r1 = 1Ω, ξ2 = 3V, r2 = 2Ω. 

Với giá trị nào của R thì ξ2 không phát không thu: 

A. R < 2Ω    B. R > 2Ω    C. R < 1Ω    D. R = 1Ω 

Câu hỏi 4: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 3. ξ1 = 6, r1 = 1Ω, ξ2 = 3V, r2 = 2Ω.Với giá trị nào 
của R thì ξ2 thu điện:  A. R < 2Ω    B. R > 1Ω    C. R < 1Ω    D. R > 
2Ω 

 

Câu hỏi 5: Cho mạch điện như hình vẽ. ξ1 = ξ2 = 6V, r1 = 1Ω, r2 = 2Ω, 

R1 = 5Ω, R2 = 4Ω, vôn kế có điện trở rất lớn chỉ 7,5V. Tính UAB: 

A. 6V     B. 4,5V   C. 9V     D. 3V 

 Câu hỏi 6: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 5. ξ1 = ξ2 = 6V, r1 = 1Ω, r2 = 2Ω,  

R1 = 5Ω, R2 = 4Ω, vôn kế có điện trở rất lớn chỉ 7,5V. Tính R: 

A. 4,5Ω   B. 7,5Ω    C. 6Ω     D. 3Ω 

Câu hỏi 7: Cho đoạn mạch như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B có biểu thức là: 

A. UAB = ξ + I(R +r)   B. UAB = ξ - I(R +r)   C. UAB = I(R +r)  - ξ   D. UAB = - I(R 
+r)  - ξ   

 

Câu hỏi 8: Cho đoạn mạch như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B có biểu thức là: 

A. UAB = ξ - I(R +r)   B. UAB = - I(R +r)  - ξ   C. UAB = ξ + I(R +r)   D. UAB = I(R 
+r)  - ξ   

 

Câu hỏi 9: Cho mạch điện như hình vẽ. ξ1 = 6V, r1 = 1Ω, ξ2 = 3V, r2 = 3Ω, R = 3Ω. Tính UAB: 

A. 3,6V     B. 4V    C. 4,2V    D. 4,8V 

 

Câu hỏi 10: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 9. ξ1 = 6, r1 = 1Ω, ξ2 = 3V, r2 = 2Ω. 

Với giá trị nào của R thì ξ2 phát điện:   

A. R < 2Ω    B. R > 2Ω    C. R < 1Ω   D. R > 1Ω  

ðÁP ÁN 
Câu hỏi 11: Một bộ ắc quy được nạp điện với cường độ dòng điện nạp là 3A và hiệu điện thế đặt 
vào hai cực của bộ ắcquy là 12V. Xác định điện trở trong của bộ ắcquy, biết bộ ắcquy có ξ’ = 6V: 

                A. 1Ω                      B. 2Ω               C. 3Ω                    D. 4Ω 

Câu hỏi 12: Một bộ ắc quy được nạp điện với cường độ dòng điện nạp là 5A và hiệu điện thế đặt 
vào hai cực của bộ ắcquy là 32V. Xác định điện trở trong của bộ ắcquy, biết bộ ắcquy có ξ’ = 16V: 
               A. 1,2Ω                   B. 2,2Ω             C. 3,2Ω                 D. 4,2Ω 
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Câu hỏi 13: Cho mạch điện như hình vẽ. ξ1 = 4,5V; r1 = 1Ω, ξ2 = 1,8V, RAB = 8Ω, 
RA = 0. Tìm giá trị của điện trở đoạn AC để ampe kế chỉ số không: 
              A. 1,2 Ω                   B. 2,4 Ω             C. 3,6Ω                D. 4,8Ω 
 
 
Câu hỏi 14: Cho mạch điện như hình vẽ. ξ1 = 4,5V; r1 = 1Ω, ξ2 = 1,8V, RAB = 8Ω, 
RA = 0, R = 3Ω. Tìm giá trị của điện trở đoạn AC để ampe kế chỉ số không: 
             A. 3 Ω                       B. 4 Ω                C. 6Ω                    D. 8Ω 
 
Câu hỏi 15: Cho mạch điện như hình vẽ. ξ1 = 6V; r1 = 2Ω, ξ2 = 4,5V, r2 = 0,5Ω,  
RA = 0, R = 2Ω. Tìm số chỉ của ampe kế: 
             A. 0,5A                      B. 1A                C. 1,5A                 D. 2A 
 
 
Câu hỏi 16:Một bộ nguồn gồm hai nguồn ξ1; r1; ξ2, r2 khác nhau mắc song song với nhau rồi mắc 
với mạch ngoài. Hiệu điện thế hai đầu bộ hai nguồn trên có biểu thức: 
             A.  U = ξ1 + ξ2            B. 1/U = 1/ξ1 + 1/ξ2                C. U = |ξ1 - ξ2 |                 D. U = 

 

 
Câu hỏi 17: Một bộ nguồn gồm hai nguồn ξ1; r1; ξ2, r2 khác nhau mắc song song với nhau rồi mắc 
với mạch ngoài. Điện trở trong của bộ nguồn có biểu thức: 
             A. rb = r1 + r2              B. rb =              C. rb = |r1 - r2 |             D. rb =  

 
Câu hỏi 18: Ba nguồn điện giống nhau mỗi nguồn có e = 3V, r = 1Ω mắc như hình vẽ. 
Hiệu điện thế UAB bằng: 
            A. 8/3V                        B.4V                    C. 0V               D. 5/3V 
 
Câu hỏi 19: Ba nguồn điện giống nhau mỗi nguồn có e = 3V, r = 1Ω mắc như hình vẽ. 
Hiệu điện thế UAB bằng: 
             A. 8/3V      B. 4/3V    C. 0V    D. 5/3V 
 
Câu hỏi 20: Ba nguồn điện giống nhau mỗi nguồn có e = 3V, r = 1Ω mắc như hình vẽ. 
Hiệu điện thế UAB bằng: 

A. 8/3V     B.4/3V    C. 0V    D. 5/3V 
 

ðÁP ÁN 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp án B C C C D D B A B C 

 

IV.Bài tập nâng cao hay và khó (các em thử sức nhé!):  

1. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I=0,273A. Tính điện lượng 

và số e dịch qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 1 phút.       (1,02.1020 e) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án C C D B D D A A C C 
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ξ2 , r2 

A B C 

A 
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R 

A B 

A B 

A B 



2. Pin Lơclăngsê có suất điện động là 1,5V. Hỏi khi nó sản ra một công là 270J thì nó dịch chuyển 

1 lượng điện tích dương là bao nhiêu ở bên trong và giữa 2 cực của pin?           ( 180 C) 

3. Một bộ acqui có thể cung cấp 1 dòng điện là 4A liên tục trong 1h thì phải nạp lại 

a) Tính cường độ dòng điện mà ác qui này có thể cung cấp nếu nó được sử dụng liên tục trong 20h 

thì phải nạp lại 

b) Tính SĐĐ của acqui này nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra 1 công 86,4 kJ 

HD: Dung lượng của acqui là Q=4.3600 (C) � I’= Q/20.3600=0,2A; e=86400/Q=6 V 

4. Có 2 bóng đèn trên vỏ ngoài có ghi: Đ1(220V-100W); Đ2(220V-25W) 

1) Hai bóng sáng bình thường không khi mắc chúng song song vào mạng điện 220V. 

Sau đó tính cường độ dòng điện qua mỗi bóng. 

2) Mắc chúng nối tiếp vào mạng điện 440 V thì 2 bóng sáng bình thường không? Nếu không hãy 

cho biết bóng nào sẽ cháy trước? Nếu có hãy tính cường độ dòng điện qua mỗi bóng? 

5. Một đèn ống loại 40W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng đèn dây tóc loại 100W. Hỏi 

nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 5h thì trong 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiền 

điện so với sử dụng đèn dây tóc cũng trong thời gian trên. Giá tiền điện 700 đ/kwh 

HD: Mỗi giây tiết kiệm được 100-40=60J. Dùng 30 ngày tiết kiệm được:30.5.3600.60 (J) 

Đổi về kwh bằng 30.5.3600.60/3 600 000 =9 kwh� tiết kiệm được: 700.9=6300 (đ) 

6. Một ấm điện được dùng với hđt 220 V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ 200C trong 10 

phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là: 4190 J/kg.K; D=1000 kg/m3; H=90% 

1) Tính điện trở của ấm điện 

2) Tính công suất điện của ấm 

HD: Tính nhiệt lượng thu vào của nước: Q=c.(D.V)(100-20) (năng lượng có ích) 

H= Q/A=Q/P.t  (t=20.60=1200 s) từ đó suy ra P. Mà P=U2/R�R=4,232 ôm; P=931 W 

7. Hai dây dẫn, một bằng đồng , một bằng nhôm có cùng điện trở,cùng khối lượng. 

Hỏi chiều dài của 2 dây dẫn hơn kém nhau bao nhiêu lần. Cho biết khối lượng riêng và điện trở 

suất của 2 dây  là: DAl=2700 kg/m3; DCu=8900 kg/m3; mm CuAl .10.7,1;.10.8,2 88 Ω=Ω= −− ρρ   (ĐS: 1,4) 

HD:  m1=m2 �V1.D1=V2.D2 �l1.S1.D1= l2.S2.D2 (1)   Viết biểu thức của R1;R2 cho R1=R2 

 

 Cuối cùng ta được: 
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ρ

ρ
= =1,4 

8. Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một chất, có cùng một chiều dài. Tỷ số điện trở của 

chúng là 1:2. Hỏi dây nào nặng hơn và nặng hơn bao nhiêu?   (ĐS: Hơn kém nhau 2 lần) 

HD: Chúng có cùng D và điện trở suất,chiều dài 



9. Một ấm điện có 2 dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi trong 

thời gian 10 min. Còn nếu dùng riêng dây R2 thì thời gian nước sẽ sôi là 40 min. 

Tính khoảng thời gian đun sôi ấm nước trên trong 2 trường hợp: 

1) R1 song song với R2   (8 min) 

2) R1 nối tiếp với R2      (50 min) 

Coi điện trở của dây maiso không phụ thuộc vào nhiệt độ, hiệu suất của ấm là 100% 

HD: Dùng công thức t
R

U
Q .

2

=    với Q và U không đổi trong mọi trường hợp 

10  (điện trở phụ thuộc nhiệt độ) 

Một bàn là có hiệu điện thế và công suất định mức là 220 V-1,1 KW 

1) Tính điện trở R0 và cường độ dòng điện định mức I0 của bàn là 

2) Để hạ bớt nhiệt độ của bàn là mà vẫn dùng mạng điện có hđt là 220 V người ta mắc nối tiếp với 

nó một điện trở R= 9 ôm. Khi đó bàn là chỉ còn tiêu thụ một công suất là P’= 800 W. 

Tính cường độ dòng điện I’, hiệu điện thế U’ và điện trở R’ của bàn là. 

HD: 1) I0= P0/U0=5A; R0=U0/I0=44 ôm 

2) '

'
'

U

P
I = (1) Mà  

R

U

R

U
I R

'
' 220 −

== (2) Từ (1) và (2) ta được U’=180V (loại U’=40 V) 

Vì khi đó công suất không thể bằng 80 W được; R’=40,5 ôm 

11. Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ: e=12 V; r=0 

R1=3 Ω ; R2=4 Ω ; R3=5 Ω   

1) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch (1A) 

2) Tính hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn và 2 đầu điện trở R2 (U2=4V) 

3) Tính công của nguồn điện sản ra trong 10 min và công suất toả nhiệt của R3 (A=7200J) 

4) Tính hiệu suất của nguồn và công do nguồn sản ra trong 1h                                                   

 

 

1 2. Khi mắc điện trở R1=500Ω  vào 2 cực của một pin mặt trời thì hđt mạch ngoài là U1=0,1 

V.Thay điện trở R1 bằng R2=1000Ω   thì hđt của mạch ngoài bây giờ là U2=0,15 V                                                                               

1) Tính suất điện động và điện trở trong của pin này 

2) Diện tích của pin này là S=5 cm2 và nó nhận được năng  

 lượng ánh sáng với công suất là 2 mW/cm2. R2 

Tính hiệu suất H của pin khi chuyển từ năng lượng 

 ánh sáng thành nhiệt năng ở điện trở ngoài R2 

HD: Ta dùng công thức U=I.R suy ra I sau đó áp dụng e=U+I.r cho 2 trường hợp R1,R2 

e 

R1 

R3 



Năng lượng ánh sáng trong 1 s là P=10 mW=0,01 W; công suất toả nhiệt trên R2 là P2 =I2
2.R2 

Vậy H= P2/ P                                    ĐS: e=0,3 V; r=1000Ω ;H=0,225 % 

13.  Có 36 nguồn giống nhau mỗi nguồn SĐĐ e=12 V và ĐTT r=2Ω  ghép thành bộ nguồn hỗn hợp 

đối xứng gồm n dãy song song mỗi dãy gồm m nguồn nối tiếp. Mạch ngoài là 6 bóng đèn giống hệt 

nhau được mắc song2 .Khi đó hđt mạch ngoài là U=120 V và csuất mạch ngoài 360 W. 

1) Tính điện trở mỗi bóng đèn   (các đèn sáng bình thường) 

2) Tính m,n 

3) Tính công suất và hiệu suất của của bộ nguồn trong trường hợp này 

  HD: 1) P1=P/6=60 W;  R1=U2 /P1=240 Ω  

2) Ta có I=6I1=3 A; R=R1/6=40 Ω ; eb=12m; rb= 2m/n  với m.n=36. Dùng ĐL Ôm �n=3;m=12;                 

3) Công suất của nguồn P=eb.I=432 W; H=U/eb= 83,3 %  

4.  Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn có SĐĐ eb=42,5V; ĐTT rb=1Ω ;R1=10Ω ;R2=15Ω . Biết 

điện  trở của các am pe kế và dây nối không đáng kể  

1) Biết bộ nguồn gồm các pin giống nhau mắc theo kiểu hỗn hợp đối xứng,mỗi pin có SĐĐ e=1,7V 

và điện trở trong là r=0,2Ω . Hỏi bộ nguồn này mắc thế nào?    ( 5 dãy song song x 25 cái nối tiếp) 

2) Biết ampekế 1 chỉ 1,5A. Xác định số chỉ A2 và trị số của R 

HD: 2) Tính UMN=I1R1�I2=UMN/R2—> I=I1+I2 � 

U=eb-I.rb � UR=U-UMN� R=10Ω  

              R   

 5. Cho mạch điện sau:R1=4Ω ;R2=R3=6Ω ;UAB=33V 

1) Mắc vào C,D một A có RA=0; lúc này R4=14Ω . Tính số 

chỉ ampe kế và chiều dòng điện qua A   (0,5 A) 

2) Thay A bằng vôn kế có RV rất lớn 

a) Tìm số chỉ vôn kế. Cực + vôn kế mắc vào điểm nào? (3,3 V) 

b) Điều chỉnh R4 đến khi vôn kế chỉ số không. Tìm R4 (9Ω ) 

3) Nếu điều chỉnh cho R4=6 Ω                                                                                

      Tìm điện trở tương đương                                                                           

của đoạn mạch AB  

HD: Dùng phương pháp điện thế nút 
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Chương II. Dòng ñiện không ñổi 
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG 
1. Dòng ñiện 
- Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt tải điện, có chiều quy ước là chiều chuyển 
động của các hạt điện tích dương. Tác dụng đặc trưng của dòng điện là tác dụng từ. Ngoài ra 
dòng điện còn có thể có các tác dụng nhiệt, hoá và một số tác dụng khác. 
- Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho tác dụng của dòng điện. Đối với 

dòng điện không đổi thì 
t

q
I =  

2. Nguồn ñiện 
Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện. Suất điện động 
của nguồn điện được xác định bằng thương số giữa công của lực lạ làm dịch chuyển điệ tích 
dương q bên trong nguồn điện và độ lớn của điện tích q đó. 

E = 
q

A  

Máy thu điện chuyển hoá một phần điện năng tiêu thụ thành các dạng năng lượng khác có ích, 
ngoài nhiệt. Khi nguồn điện đang nạp điện, nó là máy thu điện với suất phản điện có trị số bằng 
suất điện động của nguồn điện. 

3. ðịnh luật Ôm 
- Định luật Ôm với một điện trở thuần: 

R

U
I AB=  hay UAB = VA – VB = IR 

Tích ir gọi là độ giảm điện thế trên điện trở R. Đặc trưng vôn – ampe của điện trở thuần có đồ thị 
là đoạn thẳng qua gốc toạ độ. 
- Định luật Ôm cho toàn mạch 

E = I(R + r) hay 
rR

I
+

=
E  

- Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện: 

UAB = VA – VB = E - Ir, hay 
r

I ABU+
=
E  

(dòng điện chạy từ A đến B, qua nguồn từ cực âm sang cực dương) 
- Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa máy thu 

UAB = VA – VB = Ir’ + Ep, hay 
'r

U
I

pAB E-
=  

(dòng điện chạy từ A đến B, qua máy thu từ cực dương sang cực âm) 
4. Mắc nguồn điện thành bộ 
- Mắc nối tiếp:  

Eb = E1 + E2 + ...+ En 

rb = r1 + r2 + ... + rn 

Trong trường hợp mắc xung đối: Nếu E1 > E2 thì  
Eb = E1 - E2 
rb = r1 + r2 



và dòng điện đi ra từ cực dương của E1. 

- Mắc song song: (n nguồn giống nhau) 

Eb = E  và rb = 
n

r  

4. ðiện năng và công suất ñiện. ðịnh luật Jun – Lenxơ 
- Công và công suất của dòng điện ở đoạn mạch (điện năng và công suất điện ở đoạn mạch) 

A = UIt; P = UI 
- Định luật Jun – Lenxơ: 

Q = RI2t 
- Công và công suất của nguồn điện: 

A = EIt; P = EI 
- Công suất của dụng cụ tiêu thụ điện: 

Với dụng cụ toả nhiệt: P = UI = RI2 = 
R

U2

 

Với máy thu điện: P = EI + rI2 
(P /= EI là phần công suất mà máy thu điện chuyển hoá thành dạng năng lượng có ích, không 
phải là nhiệt) 
- Đơn vị công (điện năng) và nhiệt lượng là jun (J), đơn vị của công suất là oát (W). 

 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Dòng ñiện không ñổi. Nguồn ñiện 

2.1 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.  
B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được 
đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. 
C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương. 
D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm. 

2.2 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Dòng điện có tác dụng từ. Ví dụ: nam châm điện. 
B. Dòng điện có tác dụng nhiệt. Ví dụ:  bàn là điện. 
C. Dòng điện có tác dụng hoá học. Ví dụ: acquy nóng lên khi nạp điện. 
D. Dòng điện có tác dụng sinh lý. Ví dụ: hiện tượng điện giật. 

2.3 Phát biểu nào sau đây là ñúng? 
A. Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch. 
Trong nguồn điện dưới tác dụng của lực lạ các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương 
sang cực âm. 
B. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện 
tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó. 
C. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện 
tích âm q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó. 



D. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện 
tích dương q bên trong nguồn điện từ cực dương đến cực âm và độ lớn của điện tích q đó. 

2.4 Điện tích của êlectron là - 1,6.10-19 (C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn 
trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một 
giây là 

A. 3,125.1018.  B. 9,375.1019.  C. 7,895.1019.  D. 2,632.1018. 
2.5 Đồ thị mô tả định luật Ôm là: 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.6 Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho 

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó. 
B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện. 
C. khả năng thực hiện công của nguồn điện. 
D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện. 

2.7 Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc nối tiếp với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn 
mạch là: 

A. RTM = 200 (Ω). B. RTM = 300 (Ω). C. RTM = 400 (Ω). D. RTM = 500 (Ω). 
2.8 Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω), hiệu điên 
thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 

A. U1 = 1 (V). B. U1 = 4 (V).  C. U1 = 6 (V).  D. U1 = 8 (V). 
2.9 Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc song song với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở 
toàn mạch là: 

A. RTM = 75 (Ω). B. RTM = 100 (Ω). C. RTM = 150 (Ω). D. RTM = 400 (Ω). 
2.10 Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω). đặt vào 
hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U khi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở R1 là 6 (V). 
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là: 

A. U = 12 (V). B. U = 6 (V). C. U = 18 (V). D. U = 24 (V). 
Pin và ácquy 

2.11 Phát biểu nào sau đây là ñúng? 
A. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ nội năng thành điện năng. 
B. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ cơ năng thành điện năng. 
C. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ hoá năng thành điên năng. 
D. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ quang năng thành điện năng. 

2.12 Phát biểu nào sau đây là ñúng? 
A. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó 
một điên cực là vật dẫn điện, điện cực còn lại là vật cách điện. 
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B. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó 
hai điện cực đều là vật cách điện. 
C. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó 
hai điện cực đều là hai vật dẫn điện cùng chất. 
D. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó 
hai điện cực đều là hai vật dẫn điện khác chất. 

2.13 Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng 
A. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của nguồn 
điện. 
B. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn 
điện. 
C. làm dịch chuyển các điện tích dương theo chiều điện trường trong nguồn điện. 
D. làm dịch chuyển các điện tích âm ngược chiều điện trường trong nguồn điện. 

2.14 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Khi pin phóng điện, trong pin có quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng. 
B. Khi acquy phóng điện, trong acquy có sự biến đổi hoá năng thành điện năng. 
C. Khi nạp điện cho acquy, trong acquy chỉ có sự biến đổi điện năng thành hoá năng. 
D. Khi nạp điện cho acquy, trong acquy có sự biến đổi điện năng thành hoá năng và nhiệt 
năng. 

ðiện năng và công suất ñiện. ðịnh luật Jun – Lenxơ 
2.15 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Công của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là công của lực điện trường làm di chuyển 
các điện tích tự do trong đoạn mạch và bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với 
cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. 
B. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 
mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. 
C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng điện 
và với thời gian dòng điện chạy qua vật. 
D. Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ toả nhiệt của 
vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng toả ra ở vật đãn đó trong một đơn vị thời gian. 

2.16 Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua 
A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 
B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 
C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 
D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 

2.17 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật. 
B. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật. 
C. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện cạy qua vật. 
D. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn. 

2.18 Suất phản điện của máy thu đặc trưng cho sự 
A. chuyển hoá điện năng thành nhiệt năng của máy thu. 
B. chuyển hoá nhiệt năng thành điện năng của máy thu. 
C. chuyển hoá cơ năng thành điện năng của máy thu. 



D. chuyển hoá điện năng thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt của máy thu. 
2.19 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Suất phản điện của máy thu điện được xác định bằng điện năng mà dụng cụ chuyển hoá 
thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt năng, khi có một đơn vị điện tích dương 
chuyển qua máy. 
B. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện 
tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó. 
C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với bình phương cường 
độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật. 
D. Suất phản điện của máy thu điện được xác định bằng điện năng mà dụng cụ chuyển hoá 
thành dạng năng lượng khác, không phải là cơ năng, khi có một đơn vị điện tích dương 
chuyển qua máy. 

2.20 Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện. Dây tóc bóng đèn nóng sáng, dây dẫn hầu 
như không sáng lên vì: 

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều cường độ dòng điện chạy 
qua dây dẫn. 
B. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều cường độ dòng điện chạy 
qua dây dẫn. 
C. Điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn. 
D. Điện trở của dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn. 

2.21 Công của nguồn điện được xác định theo công thức: 
A. A = EIt. B. A = UIt. C. A = EI. D. A = UI. 

2.22 Công của dòng điện có đơn vị là: 
A. J/s  B. kWh  C. W   D. kVA 

2.23 Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức: 
A. P = EIt. B. P = UIt. C. P = EI. D. P = UI. 

2.24 Hai bóng đèn Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì 
A. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn 
Đ2. 
B. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn 
Đ1. 
C. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2. 
D. Điện trở của bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở của bóng đèn Đ1. 

2.25 Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt 
là U1 = 110 (V) và U2 = 220 (V). Tỉ số điện trở của chúng là: 
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2.26 Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, 
người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị 

A. R = 100 (Ω).  B. R = 150 (Ω). C. R = 200 (Ω). D. R = 250 (Ω). 

 
ðịnh luật Ôm cho toàn mạch 

2.27 Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch 
ngoài 



A.tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy trong mạch. 
B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 
C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 

2.28 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R tỉ lệ với hiệu điện thế U giữa hai 
đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R. 
B. Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ 
nghịch với điện trở toàn phàn của mạch. 
C. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 
mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. 
D. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng điện 
và với thời gian dòng điện chạy qua vật. 

2.29 Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chứa máy thu là: 
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2.30 Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. 
Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là 

A. I = 120 (A).  B. I = 12 (A).  C. I = 2,5 (A).  D. I = 25 (A). 
2.31 Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. 
Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là: 

A. E = 12,00 (V). B. E = 12,25 (V). C. E = 14,50 (V). D. E = 11,75 (V). 
2.32 Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi 
giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị 
của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của 
nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:  

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).  B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).  
C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).D.   E = 9 (V); r = 4,5 (Ω). 

2.33 Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện 
trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).   C. R = 3 (Ω).   D. R = 6 
(Ω). 

2.34 Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 
(Ω), khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là: 

A. r = 2 (Ω).  B. r = 3 (Ω).  C. r = 4 (Ω).  D. r = 6 (Ω). 
2.35 Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện 
trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 3 (Ω). B. R = 4 (Ω).  C. R = 5 (Ω).  D. R = 6 (Ω). 
2.36 Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện 
trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).  C. R = 3 (Ω).  D. R = 4 (Ω). 
2.37 Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 (Ω) đến R2 = 10,5 (Ω) 
thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là: 

A. r = 7,5 (Ω).  B. r = 6,75 (Ω).  C. r = 10,5 (Ω).  D. r = 7 (Ω). 



2.38 Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 
(Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu 
thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).  C. R = 3 (Ω).  D. R = 4 (Ω). 
2.39* Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 
2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất 
tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).  C. R = 3 (Ω).   D. R = 4 (Ω). 
 

ðịnh luật Ôm cho các loại ñoạn mạch ñiện. Mắc nguồn thành bộ 
2.40 Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài 
chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: 
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2.41 Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E, r1 và E, r2 mắc song song với nhau, mạch ngoài 
chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: 
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2.42 Cho đoạn mạch như hình vẽ (2.42) trong đó E1 = 9 (V), r1 = 1,2 (Ω); E2 = 3 (V), r2 = 0,4 
(Ω); điện trở R = 28,4 (Ω). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB = 6 (V). Cường độ dòng 
điện trong mạch có chiều và độ lớn là: 

A. chiều từ A sang B, I = 0,4 (A). 
B. chiều từ B sang A, I = 0,4 (A). 
C. chiều từ A sang B, I = 0,6 (A). 
D. chiều từ B sang A, I = 0,6 (A). 

2.43 Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ 
dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp 
thì cường độ dòng điện trong mạch là: 

A. I’ = 3I. B. I’ = 2I.  C. I’ = 2,5I.  D. I’ = 1,5I. 
2.44 Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ 
dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồng điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song 
song thì cường độ dòng điện trong mạch là: 

A. I’ = 3I.  B. I’ = 2I.  C. I’ = 2,5I.  D. I’ = 1,5I. 
2.45 Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau được mắc thành hai dãy song song với nhau, mỗi 
dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 2 (V) và điện trở trong 
r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là: 

A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω).  B. Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).  
C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω).  D. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω). 

2.46* Cho mạch điện như hình vẽ (2.46). Mỗi pin có suất điện động E 
= 1,5 (V), điện trở trong r = 1 (Ω). Điện trở mạch ngoài R = 3,5 (Ω). 
Cường độ dòng điện ở mạch ngoài là: 

A. I = 0,9 (A)              . B. I = 1,0 (A).      C. I = 1,2 (A).                 D. I = 1,4 (A). 

 
Bài tập về ñịnh luật Ôm và công suất ñiện 
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2.47 Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song và mắc vào một hiệu điện thế 
không đổi. Nếu giảm trị số của điện trở R2 thì 

A. độ sụt thế trên R2 giảm.  B. dòng điện qua R1 không thay đổi. 
C. dòng điện qua R1 tăng lên.  D. công suất tiêu thụ trên R2 giảm. 

2.48 Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2 
(Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu 
thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).  C. R = 3 (Ω).  D. R = 4 (Ω). 
2.49 Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất 
tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng song song rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì 
công suất tiêu thụ của chúng là: 

A. 5 (W).  B. 10 (W).  C. 40 (W).  D. 80 (W). 
2.50 Khi hai điện trở giống nhau mắc song vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu 
thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng nối tiếp rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất 
tiêu thụ của chúng là: 

A. 5 (W).  B. 10 (W).  C. 40 (W).  D. 80 (W). 
2.51 Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ 
sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). 
Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là: 

A. t = 4 (phút).  B. t = 8 (phút).   C. t = 25 (phút).  D. t = 30 
(phút). 

2.52 Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ 
sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). 
Nếu dùng cả hai dây mắc nối tiếp thì nước sẽ sôi sau thời gian là: 

A. t = 8 (phút).  B. t = 25 (phút).  C. t = 30 (phút). D. t = 50 (phút). 
2.53** Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 
3 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu 
thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).  C. R = 3 (Ω).  D. R = 4 (Ω). 

 
Thực hành: ðo suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện 

2.54 Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch 
ngoài 

A. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 
B.tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy trong mạch. 
C. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 

2.55 Biểu thức nào sau đây là không đúng? 
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2.56 Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây? 
A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Dựa 
vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện. 



B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế 
vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn 
điện. 
C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. 
Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện. 
D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ 
của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện. 

2.57 Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi 
giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị 
của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của 
nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:  

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).   B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω). 
C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).   D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω). 

2.58 Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây? 
A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Sau 
đó mắc thêm một vôn kế giữa hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế 
cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện. 
B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế 
vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở 
trong của nguồn điện. 
C. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Sau 
đó mắc vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Thay điện trở nói trên bằng một điện trở khác trị 
số. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế trong hai trường hợp cho ta biết suất điện động và 
điện trở trong của nguồn điện. 
D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ 
của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện. 

 
 

III. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ TRẢ LỜI 

 
 Dòng ñiện không ñổi. Nguồn ñiện 

2.1 Chọn: D 
Hướng dẫn: Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương. 

2.2 Chọn: C 
Hướng dẫn: Acquy nóng lên khi nạp điện đó là tác dụng nhiệt của dòng điện chứ không phải 
là tác dụng hoá học. 

2.3 Chọn: B 
Hướng dẫn: Theo định nghĩa về suất điện động của nguồn điện: Suất điện động của nguồn 
điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện và được đo bằng thương 
số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn 
điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó. 

2.4 Chọn: A 
Hướng dẫn: Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là N 

= 
t.e

q = 3,125.1018. 



2.5 Chọn: A 
Hướng dẫn: Biểu thức định luật Ôm I = U/R đường đặc trưng V – A là một đường thẳng đi 
qua gốc toạ độ. 

2.6 Chọn: C 
Hướng dẫn:Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn 
điện. 

2.7 Chọn: C 
Hướng dẫn: Điện trở của đoạn mạch mắc nối tiếp là R = R1 + R2 +.....+ Rn. 

2.8 Chọn: B 
Hướng dẫn: 
- Điện trở toàn mạch là: R = R1 + R2 = 300 (Ω). 
- Cường độ dòng điện trong mạch là: I = U/R = 0,04 (A). 
- Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là U1 = I.R1 = 4 (V). 

2.9 Chọn: A 
Hướng dẫn: 

Điện trở đoạn mạch mắc song song được tính theo công thức: R-1 = R1
-1 + R2

-1 suy ra R 
= 75 (Ω). 

2.10 Chọn: C 
Hướng dẫn: 
- Điện trở toàn mạch là: R = R1 + R2 = 300 (Ω). 
- Cường độ dòng điện trong mạch là: I = U1/R1 = 0,06 (A). 
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = I.R = 18 (V). 
 

11. Pin và ácquy 
2.11 Chọn: C 

Hướng dẫn: Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ hoá năng thành điên 
năng. 

2.12 Chọn: D 
Hướng dẫn: Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, 
trong đó hai điện cực đều là hai vật dẫn điện khác chất. 

2.13 Chọn: B 
Hướng dẫn: Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực 
âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện. 

2.14 Chọn: C 
Hướng dẫn: Khi nạp điện cho acquy, trong acquy có sự biến đổi điện năng thành hoá năng và 
điện năng thành nhiệt năng. 

 
12. ðiện năng và công suất ñiện. ðịnh luật Jun – Lenxơ 

2.15 Chọn: C 
Hướng dẫn: Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với bình 
phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật. 

2.16 Chọn: B 
Hướng dẫn: Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình 
phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 



2.17 Chọn: D 
Hướng dẫn: Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với bình 
phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật. 

Biểu thức định luật Jun – Lenxơ có thể viết Q = R.I2.t = t
R

U2

như vậy phát biểu “Nhiệt lượng 

toả ra trên vật dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn” là không đúng. 
2.18 Chọn: D 

Hướng dẫn: Suất phản điện của máy thu đặc trưng cho sự chuyển hoá điện năng thành dạng 
năng lượng khác, không phải là nhiệt của máy thu. 

2.19 Chọn: D 
Hướng dẫn: Suất phản điện của máy thu điện được xác định bằng điện năng mà dụng cụ 
chuyển hoá thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt năng, khi có một đơn vị điện tích 
dương chuyển qua máy. 

2.20 Chọn: C 
Hướng dẫn: Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện. Dây tóc bóng đèn nóng sáng, 
dây dẫn hầu như không sáng lên vì điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều so với điện 
trở của dây dẫn. 

2.21 Chọn: A 
Hướng dẫn: Công của nguồn điện được xác định theo công thức A = EIt. 

2.22 Chọn: B 
Hướng dẫn: 1kWh = 3,6.106 (J) 

2.23 Chọn: C 
Hướng dẫn: Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức P = EI. 

2.24 Chọn: B 
Hướng dẫn: Hai bóng đèn Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì 
hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn là U = 220 (V), công suất của mỗi bóng đèn lần lượt là  
P1 = 25 (W) và P2 = 100 (W) = 4P1. Cường độ dòng điện qua bóng đèn được tính theo công 
thức I = P/U suy ra cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện 
qua bóng đèn Đ1. 

2.25 Chọn: C 

Hướng dẫn: Điện trở của bóng đèn được tính theo công thức R = 
P

U2

. Với bóng đèn 1 tao có 

R1 = 
P

U2
1 . Với bóng đèn 2 tao có R2 = 

P

U2
2 . Suy ra 

4

1

U

U

R

R
2
2

2
1

2

1 ==  

2.26 Chọn: C 
Hướng dẫn: 
- Bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 120 
(V), cường độ dòng điện qua bóng đèn là I = P/U = 0,5 (A). 
- Để bóng đèn sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối 
tiếp với bóng đèn một điện trở sao cho hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là UR = 220 – 120 = 
100 (V). Điện trở của bóng đèn là R = UR/I = 200 (Ω). 

 
13. ðịnh luật Ôm cho toàn mạch 

2.27 Chọn: C 



Hướng dẫn: Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch là 
rR

I
+

=
E hay E = IR + Ir = U + Ir ta suy 

ra U = E – Ir với E, r là các hằng số suy ra khi I tăng thì U giảm. 
2.28 Chọn: D 

Hướng dẫn: Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với bình 
phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật. 

2.29 Chọn: C 
Hướng dẫn: Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chứa máy 

thu là 
'rrR

I P

++
=

E-E . 

2.30 Chọn: C 

Hướng dẫn: Cường độ dòng điện trong mạch là I = )A(5,2
8,4

12

R

U
== . 

2.31 Chọn: B 
Hướng dẫn: 

- Cường độ dòng điện trong mạch là I = )A(5,2
8,4

12

R

U
== . 

- Suất điện động của nguồn điện là E = IR + Ir = U + Ir = 12 + 2,5.0,1 = 12,25 (V). 
2.32 Chọn: C 

Hướng dẫn: 
- Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Suy 
ra suất điện động của nguồn điện là E = 4,5 (V). 
- Áp dụng công thức E = U + Ir với I = 2 (A) và U = 4 (V) ta tính được điện trở trong của 
nguồn điện là r = 0,25 (Ω). 

2.33 Chọn: A 
Hướng dẫn: Công suất tiêu thụ mạch ngoài là P = R.I2, cường độ dòng điện trong mạch là 

rR
I

+
=
E  suy ra P = R.

2

rR








+
E với E = 6 (V), r = 2 (Ω), P = 4 (W) ta tính được R = 1 (Ω). 

2.34 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức P = R.
2

rR








+
E ( xem câu 2.33), khi R = R1 ta có P1 = 

R1.
2

1 rR 








+
E , khi R = R2 ta có P2 = R2.

2

2 rR 








+
E , theo bài ra P1 = P2 ta tính được r = 4 (Ω). 

2.35 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức P = R.
2

rR








+
E ( xem câu 2.33), với E = 6 (V), r = 2 (Ω) và P = 

4 (W) ta tính được R = 4 (Ω). 
2.36 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức P = R.
2

rR








+
E ( xem câu 2.33), ta được P = E2.

2)rR(

R

+
 = 

E2. ≤
++ r2

R

r
R

1
2  E2.

r4

1  suy ra Pmax = E2.
r4

1  xảy ra khi R = r = 2 (Ω). 

2.37 Chọn: D 



Hướng dẫn: 
- Khi R = R1 = 3 (Ω) thì cường độ dòng điện trong mạch là I1 và hiệu điện thế giữa hai đầu 
điện trở là U1, khi R = R2 = 10,5 (Ω) thì cường độ dòng điện trong mạch là I2 và hiệu điện thế 
giữa hai đầu điện trở là U2. Theo bài ra ta có U2 = 2U1 suy ra I1 = 1,75.I2. 
- Áp dụng công thức E = I(R + r), khi R = R1 = 3 (Ω) ta có E = I1(R1 + r), khi R = R2 = 10,5 
(Ω) ta có E = I2(R2 + r) suy ra I1(R1 + r) = I2(R2 + r). 

- Giải hệ phương trình:




+=+

=

r).  (10,5I  r)  (3I

1,75.I I

21

21 ta được r = 7 (Ω). 

2.38 Chọn: B 
Hướng dẫn:  
- Điện trở mạch ngoài là RTM = R1 + R 
- Xem hướng dẫn câu 2.36: Khi công suất tiêu thụ mạch ngoài lớn nhất thì RTM = r = 2,5 (Ω). 

2.39 Chọn: C 
Hướng dẫn: 
- Đoạn mạch gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), nối tiếp 
với điện trở R1 = 0,5 (Ω) có thể coi tương đương với một nguồn điện có E = 12 (V), điện trở 
trong r’ = r + R1 = 3 (Ω). 
- Xem hướng dẫn câu 2.36. 

 
14. ðịnh luật Ôm cho các loại ñoạn mạch ñiện. Mắc nguồn thành bộ 

2.40 Chọn: D 
Hướng dẫn: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, 
mạch ngoài chỉ có điện trở R. 
- Hai nguồn điện mắc nối tiếp nên suất điện động E = E1 + E2, điện trở trong r = r1 + r2.  

- Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
21

21

rrR
I

++
+

=
EE  

2.41 Chọn: B 
Hướng dẫn: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E, r1 và E, r2 mắc song song với nhau, 
mạch ngoài chỉ có điện trở R. 
- Hai nguồn điện mắc nối tiếp nên suất điện động E = E1 = E2, điện trở trong r = r1.r2/(r1 + r2).  

- Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 

21

21

rr

r.r
R

I

+
+

=
E  

2.42 Chọn: A 
Hướng dẫn: Giả sử dòng điện đi từ A sang B như hình vẽ 2.42 
khi đó E1 là nguồn điện, E2 là máy thu áp dụng định luật Ôm 

cho đoạn mạch chứa máy thu: 
21

AB

rrR

U
I

++
−+

= 21 EE = 0,4 (A) > 0, 

chiều dòng điện đi theo chiều giả sử (chiều từ A sang B). 
2.43 Chọn: D 

Hướng dẫn: 

- Cường độ dòng điện trong mạch khi mạch chỉ có một nguồn 
R2rR

I
EE

=
+

= (vì R =r) 

 

       E1, r1   E2, r2        R 
A                                         B 
 

Hình 2.42 



- Thay nguồn điện trên bằng 3 nguồn điện giống nhau mắc nối tiếp thì suất điện động là 3.E, 

điện trở trong 3.r . Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 
R4

3

r3R

3
'I

EE
=

+
=  như vậy I’= 

1,5.I. 
2.44 Chọn: D 

Hướng dẫn:  

- Cường độ dòng điện trong mạch khi mạch chỉ có một nguồn 
R2rR

I
EE

=
+

= (vì R =r) 

- Thay nguồn điện trên bằng 3 nguồn điện giống nhau mắc song song thì suất điện động là E, 

điện trở trong r/3 . Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 
R4

3

3/rR
'I

EE
=

+
=  như vậy I’= 

1,5.I. 
2.45 Chọn: B 

Hướng dẫn: Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau được mắc thành hai dãy song song với 
nhau, mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 2 (V) và 
điện trở trong r = 1 (Ω). 
- Mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau nên suất điện động và điện trở trong của mỗi 
dãy là Ed = 3E = 6 (V) và rd = 3r = 3 (Ω). 
- Hai dãy giống nhau mắc song song với nhau nên suất điện động và điện trở trong của bộ 
nguồn lần lượt là Eb = Ed = 6 (V); rb = rd/2 = 1,5 (Ω). 

 
2.46* Chọn: B 

Hướng dẫn: 
- Nguồn điện gồm 7 pin mắc như hình 2.46, đây là bộ nguồn 
gồm 3 pin ghép nối tiếp rồi lại ghép nối tiếp với một bộ khác 
gồm hai dãy mắc song song, mỗi dãy gồm hai pin mắc nối tiếp. 
Áp dụng công thức mắc nguồn thành bộ trong trường hợp mắc 
nối tiếp và mắc song song, ta tính được suất điện động và điện 
trở trong của bộ nguồn là: E = 7,5 (V), r = 4 (Ω). 
- Áp dụng công thức định luật Ôm cho toàn mạch 

)A(1
rR

I =
+

=
E  

 
15. Bài tập về ñịnh luật Ôm và công suất ñiện 

2.47 Chọn: B 
Hướng dẫn: Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song và mắc vào một 
hiệu điện thế không đổi. Nếu giảm trị số của điện trở R2 thì hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
R1 không đổi, giá trị của điện ttrở R1 không đổi nên dòng điện qua R1 không thay đổi. 

2.48 Chọn: C 
Hướng dẫn:  

- Điện trở mạch ngoài là RTM = 
RR

R.R 1

+
 

- Xem hướng dẫn câu 2.36: Khi công suất tiêu thụ mạch ngoài lớn nhất thì RTM = r = 2 (Ω). 
2.49 Chọn: D 

Hướng dẫn: Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là P = 
R

U2

. 

R 

 
Hình 2.46 

 



- Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì công suất tiêu thụ là P1 = 
R2

U2

= 20 (W) 

- Khi hai điện trở giống nhau song song thì công suất tiêu thụ là P2 = 

2

R
U2

=4
R2

U2

=80(W) 

2.50 Chọn: A 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 2.49 

2.51 Chọn: B 
Hướng dẫn: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước, trong cả 3 trường hợp nhiệt 
lượng mà nước thu vào đều như nhau. 
- Khi dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Nhiệt lượng dây R1 toả 

ra trong thời gian đó là Q = R1I1
2t1 = 1

1

2

t
R

U  

- Khi dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). Nhiệt lượng dây R2 toả 

ra trong thời gian đó là Q = R2I2
2t2 = 2

2

2

t
R

U  

- Khi dùng cả hai dây mắc song song thì sẽ sôi sau thời gian t. Nhiệt lượng dây toả ra trong 

thời gian đó là Q = t
R

U2

 với 
21 R

1

R

1

R

1
+=  ta suy ra 

21 t

1

t

1

t

1
+= ↔t = 8 (phút) 

2.52 Chọn: D 
Hướng dẫn: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước, trong cả 3 trường hợp nhiệt 
lượng mà nước thu vào đều như nhau. 
- Khi dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Nhiệt lượng dây R1 toả 

ra trong thời gian đó là Q = R1I1
2t1 = 1

1

2

t
R

U  

- Khi dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). Nhiệt lượng dây R2 toả 

ra trong thời gian đó là Q = R2I2
2t2 = 2

2

2

t
R

U  

- Khi dùng cả hai dây mắc nối tiếp thì sẽ sôi sau thời gian t. Nhiệt lượng dây toả ra trong thời 

gian đó là Q = t
R

U2

 với R = R1 + R2 ta suy ra t = t1 + t2 ↔t = 50 (phút) 

2.53 Chọn: B 
Hướng dẫn: 
- Đoạn mạch gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 3 (Ω), mạch 
ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R, khi đó mạch điện có thể coi 
tương đương với một nguồn điện có E = 12 (V), điện trở trong r’ = r // R1 = 2 (Ω), mạch ngoài 
gồm có R 
- Xem hướng dẫn câu 2.36. Công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị max khi R = r’ = 2 (Ω) 

 
16. Thực hành: ðo suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện 

2.54 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta có U = E – Ir với E = hằng số, khi I tăng 
thì U giảm. 

2.55 Chọn: C 



Hướng dẫn: 

- Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch: 
rR

I
+

=
E ↔ E = U + Ir 

- Biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch: 
R

U
I =  

2.56 Chọn: D 
Hướng dẫn: 

- Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch: 
rR

I
+

=
E

, khi R rất lớn thì I ≈ 0 khi đó E = U + 

Ir ≈ U 
- Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ 
của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện. 

2.57 Chọn: C 
Hướng dẫn: 
- Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Suy 
ra suất điện động của nguồn điện là E = 4,5 (V). 
- Áp dụng công thức E = U + Ir với I = 2 (A) và U = 4 (V) ta tính được điện trở trong của 
nguồn điện là r = 0,25 (Ω). 

2.58 Chọn: C 
Hướng dẫn: Đo được hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong hai trường hợp ta có hệ 

phương trình:




+=

+=

r I   U 

r I   U 

22

11

E

E
 giải hệ phương trình ta được E và r. 

 
 
 
  

 
Họ và 
tên:………………………………….lớp……………THPT:……………………………………
……  

Chương II. Dòng ñiện không ñổi 
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG 
1. Dòng ñiện 
- Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt tải điện, có chiều quy ước là chiều chuyển 
động của các hạt điện tích dương. Tác dụng đặc trưng của dòng điện là tác dụng từ. Ngoài ra 
dòng điện còn có thể có các tác dụng nhiệt, hoá và một số tác dụng khác. 
- Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho tác dụng của dòng điện. Đối với 

dòng điện không đổi thì 
t

q
I =  

2. Nguồn ñiện 
Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện. Suất điện động 
của nguồn điện được xác định bằng thương số giữa công của lực lạ làm dịch chuyển điệ tích 
dương q bên trong nguồn điện và độ lớn của điện tích q đó. 

E = 
q

A  
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Máy thu điện chuyển hoá một phần điện năng tiêu thụ thành các dạng năng lượng khác có ích, 
ngoài nhiệt. Khi nguồn điện đang nạp điện, nó là máy thu điện với suất phản điện có trị số bằng 
suất điện động của nguồn điện. 

3. ðịnh luật Ôm 
- Định luật Ôm với một điện trở thuần: 

R

U
I AB=  hay UAB = VA – VB = IR 

Tích ir gọi là độ giảm điện thế trên điện trở R. Đặc trưng vôn – ampe của điện trở thuần có đồ thị 
là đoạn thẳng qua gốc toạ độ. 
- Định luật Ôm cho toàn mạch 

E = I(R + r) hay 
rR

I
+

=
E  

- Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện: 

UAB = VA – VB = E - Ir, hay 
r

I ABU+
=
E  

(dòng điện chạy từ A đến B, qua nguồn từ cực âm sang cực dương) 
- Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa máy thu 

UAB = VA – VB = Ir’ + Ep, hay 
'r

U
I

pAB E-
=  

(dòng điện chạy từ A đến B, qua máy thu từ cực dương sang cực âm) 
4. Mắc nguồn điện thành bộ 
- Mắc nối tiếp:  

Eb = E1 + E2 + ...+ En 

rb = r1 + r2 + ... + rn 

Trong trường hợp mắc xung đối: Nếu E1 > E2 thì  
Eb = E1 - E2 
rb = r1 + r2 

và dòng điện đi ra từ cực dương của E1. 

- Mắc song song: (n nguồn giống nhau) 

Eb = E  và rb = 
n

r  

4. ðiện năng và công suất ñiện. ðịnh luật Jun – Lenxơ 
- Công và công suất của dòng điện ở đoạn mạch (điện năng và công suất điện ở đoạn mạch) 

A = UIt; P = UI 
- Định luật Jun – Lenxơ: 

Q = RI2t 
- Công và công suất của nguồn điện: 

A = EIt; P = EI 
- Công suất của dụng cụ tiêu thụ điện: 

Với dụng cụ toả nhiệt: P = UI = RI2 = 
R

U2

 

Với máy thu điện: P = EI + rI2 
(P /= EI là phần công suất mà máy thu điện chuyển hoá thành dạng năng lượng có ích, không 
phải là nhiệt) 



- Đơn vị công (điện năng) và nhiệt lượng là jun (J), đơn vị của công suất là oát (W). 
 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Dòng ñiện không ñổi. Nguồn ñiện 

2.1 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.  
B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được 
đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. 
C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương. 
D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm. 

2.2 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Dòng điện có tác dụng từ. Ví dụ: nam châm điện. 
B. Dòng điện có tác dụng nhiệt. Ví dụ:  bàn là điện. 
C. Dòng điện có tác dụng hoá học. Ví dụ: acquy nóng lên khi nạp điện. 
D. Dòng điện có tác dụng sinh lý. Ví dụ: hiện tượng điện giật. 

2.3 Phát biểu nào sau đây là ñúng? 
A. Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch. 
Trong nguồn điện dưới tác dụng của lực lạ các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương 
sang cực âm. 
B. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện 
tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó. 
C. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện 
tích âm q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó. 
D. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện 
tích dương q bên trong nguồn điện từ cực dương đến cực âm và độ lớn của điện tích q đó. 

2.4 Điện tích của êlectron là - 1,6.10-19 (C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn 
trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một 
giây là 

A. 3,125.1018.  B. 9,375.1019.  C. 7,895.1019.  D. 2,632.1018. 
2.5 Đồ thị mô tả định luật Ôm là: 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.6 Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho 

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó. 
B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện. 
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C. khả năng thực hiện công của nguồn điện. 
D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện. 

2.7 Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc nối tiếp với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn 
mạch là: 

A. RTM = 200 (Ω). B. RTM = 300 (Ω). C. RTM = 400 (Ω). D. RTM = 500 (Ω). 
2.8 Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω), hiệu điên 
thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 

A. U1 = 1 (V). B. U1 = 4 (V).  C. U1 = 6 (V).  D. U1 = 8 (V). 
2.9 Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc song song với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở 
toàn mạch là: 

A. RTM = 75 (Ω). B. RTM = 100 (Ω). C. RTM = 150 (Ω). D. RTM = 400 (Ω). 
2.10 Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω). đặt vào 
hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U khi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở R1 là 6 (V). 
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là: 

A. U = 12 (V). B. U = 6 (V). C. U = 18 (V). D. U = 24 (V). 

Pin và ácquy 
2.11 Phát biểu nào sau đây là ñúng? 

A. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ nội năng thành điện năng. 
B. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ cơ năng thành điện năng. 
C. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ hoá năng thành điên năng. 
D. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ quang năng thành điện năng. 

2.12 Phát biểu nào sau đây là ñúng? 
A. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó 
một điên cực là vật dẫn điện, điện cực còn lại là vật cách điện. 
B. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó 
hai điện cực đều là vật cách điện. 
C. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó 
hai điện cực đều là hai vật dẫn điện cùng chất. 
D. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó 
hai điện cực đều là hai vật dẫn điện khác chất. 

2.13 Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng 
A. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của nguồn 
điện. 
B. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn 
điện. 
C. làm dịch chuyển các điện tích dương theo chiều điện trường trong nguồn điện. 
D. làm dịch chuyển các điện tích âm ngược chiều điện trường trong nguồn điện. 

2.14 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Khi pin phóng điện, trong pin có quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng. 
B. Khi acquy phóng điện, trong acquy có sự biến đổi hoá năng thành điện năng. 
C. Khi nạp điện cho acquy, trong acquy chỉ có sự biến đổi điện năng thành hoá năng. 
D. Khi nạp điện cho acquy, trong acquy có sự biến đổi điện năng thành hoá năng và nhiệt 
năng. 

ðiện năng và công suất ñiện. ðịnh luật Jun – Lenxơ 



2.15 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Công của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là công của lực điện trường làm di chuyển 
các điện tích tự do trong đoạn mạch và bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với 
cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. 
B. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 
mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. 
C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng điện 
và với thời gian dòng điện chạy qua vật. 
D. Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ toả nhiệt của 
vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng toả ra ở vật đãn đó trong một đơn vị thời gian. 

2.16 Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua 
A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 
B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 
C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 
D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 

2.17 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật. 
B. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật. 
C. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện cạy qua vật. 
D. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn. 

2.18 Suất phản điện của máy thu đặc trưng cho sự 
A. chuyển hoá điện năng thành nhiệt năng của máy thu. 
B. chuyển hoá nhiệt năng thành điện năng của máy thu. 
C. chuyển hoá cơ năng thành điện năng của máy thu. 
D. chuyển hoá điện năng thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt của máy thu. 

2.19 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Suất phản điện của máy thu điện được xác định bằng điện năng mà dụng cụ chuyển hoá 
thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt năng, khi có một đơn vị điện tích dương 
chuyển qua máy. 
B. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện 
tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó. 
C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với bình phương cường 
độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật. 
D. Suất phản điện của máy thu điện được xác định bằng điện năng mà dụng cụ chuyển hoá 
thành dạng năng lượng khác, không phải là cơ năng, khi có một đơn vị điện tích dương 
chuyển qua máy. 

2.20 Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện. Dây tóc bóng đèn nóng sáng, dây dẫn hầu 
như không sáng lên vì: 

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều cường độ dòng điện chạy 
qua dây dẫn. 
B. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều cường độ dòng điện chạy 
qua dây dẫn. 
C. Điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn. 



D. Điện trở của dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn. 
2.21 Công của nguồn điện được xác định theo công thức: 

A. A = EIt. B. A = UIt. C. A = EI. D. A = UI. 
2.22 Công của dòng điện có đơn vị là: 

A. J/s  B. kWh  C. W   D. kVA 
2.23 Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức: 

A. P = EIt. B. P = UIt. C. P = EI. D. P = UI. 
2.24 Hai bóng đèn Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì 

A. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn 
Đ2. 
B. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn 
Đ1. 
C. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2. 
D. Điện trở của bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở của bóng đèn Đ1. 

2.25 Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt 
là U1 = 110 (V) và U2 = 220 (V). Tỉ số điện trở của chúng là: 
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2.26 Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, 
người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị 

A. R = 100 (Ω).  B. R = 150 (Ω). C. R = 200 (Ω). D. R = 250 (Ω). 

 
ðịnh luật Ôm cho toàn mạch 

2.27 Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch 
ngoài 

A.tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy trong mạch. 
B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 
C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 

2.28 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R tỉ lệ với hiệu điện thế U giữa hai 
đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R. 
B. Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ 
nghịch với điện trở toàn phàn của mạch. 
C. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 
mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. 
D. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng điện 
và với thời gian dòng điện chạy qua vật. 

2.29 Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chứa máy thu là: 
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2.30 Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. 
Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là 

A. I = 120 (A).  B. I = 12 (A).  C. I = 2,5 (A).  D. I = 25 (A). 



2.31 Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. 
Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là: 

A. E = 12,00 (V). B. E = 12,25 (V). C. E = 14,50 (V). D. E = 11,75 (V). 
2.32 Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi 
giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị 
của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của 
nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:  

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).  B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).  
C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).D.   E = 9 (V); r = 4,5 (Ω). 

2.33 Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện 
trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).   C. R = 3 (Ω).   D. R = 6 
(Ω). 

2.34 Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 
(Ω), khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là: 

A. r = 2 (Ω).  B. r = 3 (Ω).  C. r = 4 (Ω).  D. r = 6 (Ω). 
2.35 Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện 
trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 3 (Ω). B. R = 4 (Ω).  C. R = 5 (Ω).  D. R = 6 (Ω). 
2.36 Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện 
trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).  C. R = 3 (Ω).  D. R = 4 (Ω). 
2.37 Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 (Ω) đến R2 = 10,5 (Ω) 
thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là: 

A. r = 7,5 (Ω).  B. r = 6,75 (Ω).  C. r = 10,5 (Ω).  D. r = 7 (Ω). 
2.38 Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 
(Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu 
thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).  C. R = 3 (Ω).  D. R = 4 (Ω). 
2.39* Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 
2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất 
tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).  C. R = 3 (Ω).   D. R = 4 (Ω). 
 

ðịnh luật Ôm cho các loại ñoạn mạch ñiện. Mắc nguồn thành bộ 
2.40 Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài 
chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: 
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2.41 Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E, r1 và E, r2 mắc song song với nhau, mạch ngoài 
chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: 
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2.42 Cho đoạn mạch như hình vẽ (2.42) trong đó E1 = 9 (V), r1 = 1,2 (Ω); E2 = 3 (V), r2 = 0,4 
(Ω); điện trở R = 28,4 (Ω). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB = 6 (V). Cường độ dòng 
điện trong mạch có chiều và độ lớn là: 

A. chiều từ A sang B, I = 0,4 (A). 
B. chiều từ B sang A, I = 0,4 (A). 
C. chiều từ A sang B, I = 0,6 (A). 
D. chiều từ B sang A, I = 0,6 (A). 

2.43 Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ 
dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp 
thì cường độ dòng điện trong mạch là: 

A. I’ = 3I. B. I’ = 2I.  C. I’ = 2,5I.  D. I’ = 1,5I. 
2.44 Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ 
dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồng điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song 
song thì cường độ dòng điện trong mạch là: 

A. I’ = 3I.  B. I’ = 2I.  C. I’ = 2,5I.  D. I’ = 1,5I. 
2.45 Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau được mắc thành hai dãy song song với nhau, mỗi 
dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 2 (V) và điện trở trong 
r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là: 

A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω).  B. Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).  
C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω).  D. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω). 

2.46* Cho mạch điện như hình vẽ (2.46). Mỗi pin có suất điện động E 
= 1,5 (V), điện trở trong r = 1 (Ω). Điện trở mạch ngoài R = 3,5 (Ω). 
Cường độ dòng điện ở mạch ngoài là: 

A. I = 0,9 (A)              . B. I = 1,0 (A).      C. I = 1,2 (A).                 D. I = 1,4 (A). 
 

Bài tập về ñịnh luật Ôm và công suất ñiện 
2.47 Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song và mắc vào một hiệu điện thế 
không đổi. Nếu giảm trị số của điện trở R2 thì 

A. độ sụt thế trên R2 giảm.  B. dòng điện qua R1 không thay đổi. 
C. dòng điện qua R1 tăng lên.  D. công suất tiêu thụ trên R2 giảm. 

2.48 Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2 
(Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu 
thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).  C. R = 3 (Ω).  D. R = 4 (Ω). 
2.49 Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất 
tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng song song rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì 
công suất tiêu thụ của chúng là: 

A. 5 (W).  B. 10 (W).  C. 40 (W).  D. 80 (W). 
2.50 Khi hai điện trở giống nhau mắc song vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu 
thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng nối tiếp rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất 
tiêu thụ của chúng là: 

A. 5 (W).  B. 10 (W).  C. 40 (W).  D. 80 (W). 
2.51 Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ 
sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). 
Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là: 

 

       E1, r1   E2, r2        R 
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A. t = 4 (phút).  B. t = 8 (phút).   C. t = 25 (phút).  D. t = 30 
(phút). 

2.52 Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ 
sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). 
Nếu dùng cả hai dây mắc nối tiếp thì nước sẽ sôi sau thời gian là: 

A. t = 8 (phút).  B. t = 25 (phút).  C. t = 30 (phút). D. t = 50 (phút). 
2.53** Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 
3 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu 
thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).  C. R = 3 (Ω).  D. R = 4 (Ω). 

 
Thực hành: ðo suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện 

2.54 Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch 
ngoài 

A. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 
B.tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy trong mạch. 
C. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 

2.55 Biểu thức nào sau đây là không đúng? 
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2.56 Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây? 
A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Dựa 
vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện. 
B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế 
vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn 
điện. 
C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. 
Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện. 
D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ 
của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện. 

2.57 Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi 
giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị 
của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của 
nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:  

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).   B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω). 
C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).   D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω). 

2.58 Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây? 
A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Sau 
đó mắc thêm một vôn kế giữa hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế 
cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện. 
B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế 
vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở 
trong của nguồn điện. 



C. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Sau 
đó mắc vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Thay điện trở nói trên bằng một điện trở khác trị 
số. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế trong hai trường hợp cho ta biết suất điện động và 
điện trở trong của nguồn điện. 
D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ 
của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện. 

 


