
 
 
 
 
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 

1. ðường ñi của tia sáng qua lăng kính: 
- Tia sáng ló JR qua lăng kính bị lệch về phía đáy của lăng kính so với phương của tia  
sáng tới. 

2. Công thức của lăng kính: 
- Tại I: sini = n.sinr. 
- Tại J: sini’ = n.sinr’. 
- Góc chiết quang của lăng kính: A = r + r’. 
- Góc lệch của tia sáng qua lăng kính: D = i + i’ – A. 
* Trường hợp nếu các góc là nhỏ ta có các công thức gần đúng: 
 i = n.r 
 i’ = n.r’. 
 A = r + r’. 
 D = (n – 1).A 

3. Góc lệch cực tiểu: 
Khi tia sáng qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì đường đi của tia sáng đối xứng qua mặt phân 
giác của góc chiết quang của lăng kính. Ta có: 
 i = i’ = im(góc tới ứng với độ lệch cực tiểu) 
 r = r’ = A/2. 
 Dm = 2.im – A. hay im = (Dm + A)/2. 
 sin(Dm + A)/2 = n.sinA/2. 

4. ðiều kiện ñể có tia ló ra cạnh bên: 
- Đối với góc chiết quang A: A ≤ 2.igh. 
- Đối với góc tới i: i     ≥≥≥≥ i0 với sini0 = n.sin(A – igh).  

5. Ứng dụng: 
- Lăng kính phản xạ toàn phần có tác dụng như gương phẳng nên dùng làm kính tiềm vọng ở 
các tầu ngầm. 
- Trong ống nhòm, người ta dùng 2 lăng kính phản xạ toàn phần để làm đổi chiều ảnh. 
 
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP. 

Dạng 1: Tính các ñại lượng liên quan ñến lăng kính 
PP: 
- Công thức góc lệch của tia sáng qua lăng kính: D = i + i’ – A. 
- Trường hợp góc nhỏ: D = (n – 1).A. Lúc đó ta tính A theo đơn vị rad. 
- Góc lệch cực tiểu: Khi có góc lệch cực tiểu (hay các tia sáng đối xứng qua mặt phân giác của 
góc A) thì: 

r = r’ = A/2. 
i = i’ = (Dm + A)/2. 

- Nếu đo được góc lệch cực tiểu Dm và biết được A thì có thể tính được chiết suất của chất làm 
lăng kính. 
*BÀI TẬP VẬN DỤNG: 
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Bài 1: Lăng kính có góc chiết quang A = 300, chiết suất n = 1,6. Chiếu vào mặt bên của lăng 
kính một tia sáng có góc tới i = 400. Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính. 
ĐS: D = 2307’. 
Bài 2: Một lăng kính có góc chiết quang A. Chiếu tia sáng SI đến vuông góc với mặt bên của 
lăng kính. Biết góc lệch của tia ló và tia tới là D = 150. Cho chiết suất của lăng kính là n = 4/3. 
Tính góc chiết quang A? 
ĐS: A = 3509’. 
Bài 3: Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều ABC. Một tia sáng đến mặt AB trong 
tiết diện ABC với góc tới 300 thì tia ló ra khỏi không khí rà sát mặt AC của lăng kính. Tính 
chiết suất của chất làm lăng kính. 
ĐS: n = 1,527. 
Bài 4: Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = 1,41 ≈ 2  đặt trong không khí. 
Chiếu tia sáng SI tới mặt bên với góc tới i = 450. 
 a) Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính. 
 b) Nếu ta tăng hoặc giảm góc tới 100 thì góc lệch tăng hay giảm. 
 
ĐS: a) D = 300, b) D tăng. 
Bài 5: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A, chiết suất n = 1,5. Chiếu tia sáng qua lăng 
kính để có góc lệch cực tiểu bằng góc chiết quang A. Tính góc B của lăng kính biết tiết diện 
thẳng là tam giác cân tại A. 
ĐS: B = 48036’. 
Bài 6: Chiếu một tia sáng SI đến vuông góc với màn E tại I. Trên đường đi của tia sáng, người 
ta đặt đỉnh I của một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 50, chiết suất n = 1,5 sao cho SI 
vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang I, tia sáng ló đến màn E tại điểm J. Tính IJ, 
biết rằng màn E đặt cách đỉnh I của lăng kính một khoảng 1m. 
ĐS: IJ = 4,36cm 

Dạng 2: ðiều kiện ñể có tia ló 
PHƯƠNG PHÁP: 
- Áp dụng tính góc giới hạn phản xạ toàn phần tại mặt bên của lăng kính: 

sin(igh) = n2/n1 
với n1 là chiết suất của lăng kính, n2 là chiết suất của môi trường đặt lăng kính 
- Điều kiện để có tia ló: 
+ Đối với góc chiết quang A: A ≤ 2.igh. 
+ Đối với góc tới i: i     ≥≥≥≥ i0 với sini0 = n.sin(A – igh).  
- Chú ý: góc i0 có thể âm, dương hoặc bằng 0. 
- Quy ước: i0 > 0 khi tia sáng ở dưới pháp tuyến tại điểm tới I. 
        i0 < 0 khi tia sáng ở trên pháp tuyến tại điểm tới I. 
BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 1: Một lăng kính có góc chiết quang A = 300, chiết suất n = 1,5. Chiếu một tia sáng tới mặt 
lăng kính dưới góc tới i. Tính i để tia sáng ló ra khỏi lăng kính. 
ĐS: -18010’≤  i ≤ 900. 
Bài 2: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A, chiết suất n = = 1,41 ≈ 2 . Chiếu một tia sáng 
SI đến lăng kính tại I với góc tới i. Tính i để:  
 a) Tia sáng SI có góc lệch cực tiểu. 
 b) Không có tia ló. 



ĐS: a) i = 450. b) i ≤ 21028’. 
Bài 3: Một lăng kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5 tiết diện thẳng là tam giác vuông cân ABC, 
góc A = 900. Chiếu tia sáng đến mặt bên lăng kính tại I sao cho nó song song với đáy BC. Tia 
khúc xạ qua mặt bên đến đáy BC tại K. Vẽ đường đi của tia sáng bằng việc tính các góc i, r và 
tính góc lệch D? 
 

III. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 
Câu 1. Chiếu một chùm tia sáng đỏ hẹp coi như một tia sáng vào mặt bên của một lăng kính có 
tiết diện thẳng là tam giác cân ABC có góc chiết quang A = 80 theo phương vuông góc với mặt 
phẳng phân giác của góc chiết quang tại một điểm tới rất gần A.  Biết chiết suất của lăng kính 
đối với tia đỏ là nd  = 1,5. Góc lệch của tia ló so với tia tới là: 
A.   20   B.  40    C.  80   D.  120   
Câu 2. Chiếu vào mặt bên một lăng kính có góc chiết quang A =600 một chùm ánh sáng hẹp coi 
như một tia sáng. Biết góc lệch của tia màu vàng là cực tiểu. Chiết suất của lăng kính với tia 
màu vàng là nv = 1,52 và màu tím nt = 1,54  . Góc ló của tia màu tím bằng: 
A.   51,20  B.  29,60   C.  30,40  D.  đáp án khác 
Câu 3. Một lăng kính có góc chiết quang A và chiết suất n, được đặt trong nước có chiết suất n’. 
Chiếu 1 tia sáng tới lăng kính với góc tới nhỏ. Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính.  
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Câu 4. Lăng kính có góc chiết quang  A =600 . Khi ở trong không khí thì góc lệch cực tiểu là 
300. Khi ở trong một chất lỏng trong suốt chiết suất x thì góc lệch cực tiểu là 40. Cho biết sin 320 

= 3 2

8
. Giá trị của x là: 

A.   x = 2      B.  x = 3     C.  x = 4

3
   D.  x = 1,5 

Câu 5. Lăng kính có góc chiết quang A =600  , chiết suất  n = 2   ở trong không khí. Tia sáng 
tới mặt thứ nhất với góc tới i. Có tia ló ở mặt thứ hai khi: 
A.   015i ≤    B.  015i ≤   C.  021,47i ≥   D.  021,47i ≤  
Câu 6. Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = 2  ở trong không khí. Tia sáng tới 
mặt thứ nhất với góc tới i. Không có tia ló ở mặt thứ hai khi: 
A.   015i ≤    B.  015i ≤   C.  021,47i ≥   D.  021,47i ≤  
Câu 7. Lăng kính có góc chiết quang A và chiết suất n = 3 . Khi ở trong không khí thì góc lệch 
có giá trị cực tiểu Dmin  =A.  Giá trị của A là: 
A.  A = 300   B.  A = 600  C.  A = 450   D.  tất cả đều sai 
Câu 8. Lăng kính có góc chiết quang A = 300 , chiết suất n = 2 . Tia ló truyền thẳng ra không 
khí vuông góc với mặt thứ hai của lăng kính khi góc tới i có giá trị: 
A.  i = 300   B.  i= 600  C.  i = 450   D.  i= 150 
Câu 9. Lăng kính có góc chiết quang A =600, chiết suất n = 2 . Góc lệch D đạt giá trị cực tiểu 
khi góc tới i có giá trị: 
A.  i= 300   B.  i= 600  C.  i= 450   D.  i= 900 
Câu 10. Chọn câu trả lời đúng 
A.  Góc lệch của tia sáng đơn sắc qua lăng kính là D = i + i’ – A  
B. Khi góc tới i tăng dần thì góc lệch D giảm dần, qua một cực tiểu rồi tăng dần.  



C. Khi lăng kính ở vị trí có góc lệch cực tiểu thì tia tới và tia ló đối xứng với nhau qua mặt 
phẳng phân giác của góc chiết quang A.   
D. Tất cả đều đúng. 
Câu 11. Chọn câu trả lời sai  
A.  Lăng kính là môi trường trong suốt đồng tính và đẳng hướng được giới hạn bởi hai mặt 
phẳng không song song.  
B. Tia sáng đơn sắc qua lăng kính sẽ luôn luôn bị lệch về phía đáy. 
C. Tia sáng không đơn sắc qua lăng kính thì chùm tia ló sẽ bị tán sắc  
D. Góc lệch của tia đơn sắc qua lăng kính là D = i + i' – A 
Câu 12. Cho một chùm tia sáng chiếu vuông góc đến mặt AB của một lăng kính ABC vuông 
góc tại A và góc ABC = 30 , làm bằng thủy tinh chiết suất n=1,3. Tính góc lệch của tia ló so với 
tia tới. 
A.   40,50    B.  20,20     C.  19,50    D.  10,50 
Câu 13. Sử dụng hình vẽ về đường đi của tia sáng qua lăng kính: SI là tia tới, JR là tia ló, D là 
góc lệch giữa tia tới và tia ló, n là chiết suất của chất làm lăng kính. Công thức nào trong các 
công thức sau là sai? 
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Câu 14. Sử dụng hình vẽ về đường đi của tia sáng qua lăng kính: SI là tia tới, JR là tia ló, D là 
góc lệch giữa tia tới và tia ló, n là chiết suất của chất làm lăng kính.Công thức nào trong các 
công thức sau đây là đúng? 
A.  sin i1  = nsinr1 B.  sin i2  =nsinr2  C.   D = i1 + i2 – A  D.A, B và C đều đúng  
Câu 15. Điều nào sau đây là đúng khi nói về lăng kính và đường đi của một tia sáng qua lăng 
kính? 
A. Tiết diện thẳng của lăng kính là một tam giác cân.  
B. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là một hình tam 
giác 
C. Mọi tia sáng khi quang lăng kính đều khúc xạ và cho tia ló ra khỏi lăng kính.  
D. A và C. 
Câu 16. Điều nào sau đây là đúng khi nói về lăng kính?  
A. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là một hình tam 
giác  
B. Góc chiết quang của lăng kính luôn nhỏ hơn 900.  
C. Hai mặt bên của lăng kính luôn đối xứng nhau qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. 
D. Tất cả các lăng kính chỉ sử dụng hai mặt bên cho ánh sáng truyền qua 
Câu 17. Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện thẳng là 
A. một tam giác vuông cân   B. một hình vuông 
C. một tam giác đều    D. một tam giác bất kì 
Câu 18. Một lăng kính đặt trong không khí, có góc chiết quang A = 300  nhận một tia sáng tới 
vuông góc với mặt bên AB và tia ló sát mặt bên AC của lăng kính. Chiết suất n của lăng kính 
A. 0   B. 0,5    C. 1,5   D. 2 
Câu 19. Chọn câu đúng 
A. Góc lệch của tia sáng đơn sắc qua lăng kính là D = i + i' – A (trong đó i = góc tới; i' = góc ló; 
D = góc lệch của tia ló so với tia tới; A = góc chiết quang)  
B. Khi góc tới i tăng dần thì góc lệch D giảm dần, qua góc lệch cực tiểu rồi tăng dần 



C. Khi lăng kính ở vị trí có góc lệch cực tiểu thì tia tới và tia ló đối xứng với nhau qua mặt 
phẳng phân giác của góc chiết quang A      
D. Tất cả đều đúng 
Câu 20. Một tia sáng tới gặp mặt bên của một lăng kính dưới góc tới i1 khúc xạ vào lăng kính 
và ló ra ở mặt bên còn lại. Nếu ta tăng góc i1 thì: 
A. Góc lệch D tăng   B. Góc lệch D không đổi 
C. Góc lệch D giảm   D. Góc lệch D có thể tăng hay giảm 
Câu 21. Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều, ba mặt như nhau, chiết suất n = 3 , 
được đặt trong không khí (chiết suất bằng 1). Chiếu tia sáng đơn sắc  nằm trong mặt phẳng tiết 
diện thẳng, vào mặt bên của lăng kính với góc tới i = 600. Góc lệch D của tia ló ra mặt bên kia 
A. tăng khi i thay đổi   B. giảm khi i tăng   
C. giảm khi i giảm  D. không đổi khi i tăng 
Câu 22. Một lăng kính có góc chiết quang 600. Chiếu l một tia sáng đơn sắc tới lăng kính sao 
cho tia ló có gó lệch cực tiểu và bằng 300. Chiết suất của thủytinh làm lăng kính đối với ánh 
sáng đơn sắc đó là 
A. 1,82   B. 1,414  C. 1,503  D. 1,731 
Câu 23. Tiết diện thẳng của đoạn lăng kính là tam giác đều. Một tia sáng đơn sắcchiếu tới mặt 
bên lăng kính và cho tia ló đi ra từ một mặt bên khác. Nếu góc tới và góc ló là 450  thì góc lệch 
là 
A. 100   B. 200   C. 300   D. 400 
Câu 24. Một lăng kính thủy tinh có chiết suất là 1,6 đối với một ánh sáng đơn sắc nào đó và góc 
chiết quang là 450. Góc tới cực tiểu để có tia ló là 
A. 15,10  B. 5,10    C. 10,140    D. Không thể có tia ló 
Câu 25. Chiếu một tia sáng đến lăng kính thì thấy tia ló ra là một tia sáng đơn sắc. Có thể kết 
luận tia sáng chiếu tới lăng kính là ánh sáng: 
A. Chưa đủ căn cứ để kết luận   B.  Đơn sắc    C.  Tạp sắc                 D.  Ánh sáng 
trắng 
Câu 26. Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối thuỷ tinh hình lăng trụ đứng, có tiết diện 
thẳng là  
A. tam giác đều    B. tam giác vuông cân      
 C.tam giác vuông                D. tam giác cân  
Câu 27. Chiếu tia sáng vuông góc với mặt bên của lăng kính thuỷ tinh chiết suất n = 1,5; góc 
chiết quang A; góc lệch D= 300. Giá trị của góc chiết quang A  bằng : 
A. 41010’  B. 66025’  C. 38015’  D. 24036’ 
Câu 28. Chiếu tia sáng thẳng góc với phân giác của lăng kính tam giác đều chiết suất n = 2 . 
Góc lệch D có giá trị : 
A. 300   B. 450   C. 600   D. 33,60 
Câu 29. Chiếu tia sáng tới mặt bên của lăng kính tam giác vuông dưới góc tới 450. Để không có 
tia ló ra mặt bên kia thì chiết suất nhỏ nhất của lăng kính là :   
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Câu 30. Chiếu tia sáng từ môi trường 1 chiết suất n1  = 3  vào môi trường 2 chiết suất n2. Phản 
xạ toàn phần xảy ra khi góc tới i lớn hơn hoặc bằng 600. Giá trị của n2 là:  

A.   n2<
3

2
  B. n2<1,5   C. n2>

3

2
   D.  n2>1,5 
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7.1 Một lăng kính bằng thuỷ tinh chiết suất n, góc chiết quang A. Tia sáng tới một mặt bên có 
thể ló ra khỏi mặt bên thứ hai khi 

A. góc chiết quang A có giá trị bất kỳ. 
B. góc chiết quang A nhỏ hơn hai lần góc giới hạn của thuỷ tinh. 
C. góc chiết quang A là góc vuông. 
D. góc chiết quang A lớn hơn hai lần góc giới hạn của thuỷ tinh 

7.2 Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i’ có giá trị bé nhất. 
B. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc tới i có giá trị bé nhất. 
C. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i’ bằng góc tới i. 
D. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i’ bằng hai lần góc tới i. 

7.3 Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ nhất thì 

A. góc lệch D tăng theo i. 
B. góc lệch D giảm dần. 
C. góc lệch D tăng tới một giá trị xác 
định rồi giảm dần. 

D. góc lệch D giảm tới một giá trị rồi 
tăng dần. 

7.4 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
Chiếu một chùm sáng vào mặt bên của một lăng kính đặt trong khong khí: 

A. Góc khúc xạ r bé hơn góc tới i. 
B. Góc tới r’ tại mặt bên thứ hai bé hơn góc ló i’. 
C. Luôn luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai. 
D. Chùm sáng bị lệch đi khi đi qua lăng kính. 

7.5 Cho một tia sáng đơn sắc đi qua lăng kính có góc chiết quang A = 600 và thu được góc 
lệch cực tiểu Dm = 600. Chiết suất của lăng kính là 



A. n = 0,71 B. n = 1,41 C. n = 0,87 D. n = 1,51 

7.6 Tia tới vuông góc với mặt bên của lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5 góc chiết 
quang A. Tia ló hợp với tia tới một góc lệch D = 300. Góc chiết quang của lăng kính là 

A. A = 410. B.A = 38016’. C. A = 660. D.A=24. 

 

7.7 Một tia sáng tới vuông góc với mặt AB của một lăng kính có chiết suất 2n = và góc 
chiết quang A = 300. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là: 

A. D = 50. B. D = 130. C. D = 150. D. D = 220. 

7.8 Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, tiết diện là một tam giác đều, được đặt trong 
không khí. Chiếu tia sáng SI tới mặt bên của lăng kính với góc tới i = 300. Góc lệch của tia 
sáng khi đi qua lăng kính là: 

A. D = 2808’. B.D = 31052’. C.D = 37023’. D.D = 52023’. 

7.9 Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch 
cực tiểu là Dm = 420. Góc tới có giá trị bằng 

A. i = 510. B. i = 300. C. i = 210. D. i = 180. 

7.10 Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch 
cực tiểu là Dm = 420. Chiết suất của lăng kính là: 

A.n=1,55.  B.n= 1,50.   C.n=1,41.   D.n=1
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ TRẢ LỜI  ðỀ KIỂM TRA: Lăng kính 
7.1 Chọn: B 

Hướng dẫn: Một lăng kính bằng thuỷ tinh chiết suất n, góc chiết quang A. Tia sáng tới một 
mặt bên có thể ló ra khỏi mặt bên thứ hai khi góc chiết quang A nhỏ hơn hai lần góc giới hạn 
của thuỷ tinh. 

Điều kiện để có tia ló     






τ−=
≥
≤

)Asin(nisin
ii
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gh

 

 
7.2 Chọn: C 

Hướng dẫn: Khi tia sáng có góc lệch cực tiểu: r’ = r = A/2; i’ = i = (Dm + A)/2 
7.3 Chọn: D 

Hướng dẫn: Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ 
nhất thì góc lệch D giảm tới một giá trị rồi tăng dần. Vì góc lệch có giá trịi cực tiểu. 

7.4 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 7.1 

7.5 Chọn: D 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính góc lệch cực tiểu 
2

A
sinn

2

AD
sin m =

+  

7.6 Chọn: B 
Hướng dẫn: Tia tới vuông góc với mặt bên nên ta có i = 0, r = 0, suy ra r’ = A, i’ = D+ A áp 
dụng công thức sini’ = nsinr’↔ sin(D + A) = nsinA với D = 300 n n = 1,5 ta giải ra được A = 
38016’. 

7.7 Chọn: C 
Hướng dẫn: Tia tới vuông góc với mặt bên nên ta có i = 0, r = 0, suy ra r’ = A, i’ = D+ A áp 
dụng công thức sini’ = nsinr’, với n = 2 , r’ =A = 300 ta tính được i’ = 450 suy ra D = i’ – A = 
150. 

7.8 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức lăng kính: 








−+=
+=

=
=

A'iiD
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7.9 Chọn: A 
Hướng dẫn: Khi góc lệch cực tiểu ta có i = i’ nên 2.i = Dm + A 

7.10 Chọn: A 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự câu 7.5 
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I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 

1. Thấu kính: 
Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cầu hoặc một mặt phẳng và một mặt 
cầu. 
Có 2 loại: 
- Thấu kính rìa (mép) mỏng: 
- Thấu kính rìa (mép) dày: 
- Trong không khí, thấu kính mép mỏng là thấu kính hội tụ, thấu kính mép dày là thấu kính phân 
kỳ. 

2. ðường ñi của tia sáng qua thấu kính: 
- Tia sáng qua quang tâm O thì không đổi phương. 
- Tia sáng song song với trục chính cho tia ló (hoặc đường kéo dài) qua tiêu điểm ảnh chính. 
- Tia sáng (hoặc đường kéo dài) qua tiêu điểm vật chính cho tia ló song song trục chính. 

3. Tiêu cự. Mặt phẳng tiêu diện: 
- Tiêu cự: | f | = OF. 
Quy ước: Thấu kính hội tụ thì f > 0, thấu kính phân kỳ thì f < 0. 
- Mặt phẳng tiêu diện: 

+  Các tiêu điểm vật phụ ở trên mặt phẳng tiêu diện vật vuông góc với trục chính tại F. 
+ Các tiêu điểm ảnh phụ ở trên mặt phẳng tiêu diện ảnh vuông góc với trục chính tại F’. 
5. Các công thức về thấu kính:  

a. Tiêu cự - ðộ tụ 
- Tiêu cự là trị số đại số f của khoảng cách từ quang tâm O đến các tiêu điểm chính với quy ước: 

f > 0 với thấu kính hội tụ.  
f < 0 với thấu kính phân kì.   (|f| = OF = OF’) 

- Khả năng hội tụ hay phân kì chùm tia sáng của thấu kính được đặc trưng bởi độ tụ D  
xác định bởi công thức: 

)
11

)(1(
1

21 RRn

n

f
D

mt

tk +−==  

(f : mét (m); D: điốp (dp)) 
(R > 0 : mặt lồi./ R < 0 : mặt lõm. /R = ∞: mặt phẳng ) f : mét (m); D: điốp (dp)) 
  
b. Công thức thấu kính 
* Công thức về vị trí ảnh - vật: 

 
1 1 1

'd d f
+ =  

- Quy ước: vật thật, ảo 
 

                                           







OA = d

OA' = d'

OF' = f

     

quy ước :       

- Vật thật thì d > 0 
- Vật ảo thì d < 0 
- Ảnh thật thì d’ > 0 
- Ảnh ảo thì d’ <0 
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c. Công thức về hệ số phóng ñại ảnh: 

 
'd

k
d

= − ; 
' 'A B

k
AB

=    
d' A'B'

k =  -   =  
d AB

 hoặc 
d' f d' - f

k =  -   =    = 
d f - d  f

 

 
(k > 0: ảnh, vật cùng chiều; k < 0: ảnh, vật ngược chiều.) 
( | k | > 1: ảnh cao hơn vật,  | k | < 1: ảnh thấp hơn vật ) 
d. Hệ quả:  

 .
'

d f
d

d f
=

−
; '.

'

d f
d

d f
=

−
 . '

'

d d
f

d d
=

+
;  'f f d

k
f d f

−
= =

−
 

 
- Công thức khoảng cách vật và ảnh:  L = |d + d’|. 
trong đó: nếu vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì L > 0 
               nếu vật ảo qua thấu kính cho ảnh ảo thì L < 0 
               các trường hợp khác thì thường chia thành hai trường hợp. 
- Tỉ lệ về diện tích của vật và ảnh: 

 
 
 

2

2A'B'
S =      =  k

AB
 

- Nếu vật AB tại hai vị trí cho hai ảnh khác nhau A1B1 và A2B2 thì:  (AB)2 = (A1B1)
2.(A2B2)

2 

- Điều kiện để vật thật qua thấu kính cho ảnh thật là: L ≥≥≥≥ 4.f 
- Vật AB đặt cách màn một khoảng L, có hai vị trí của thấu kính cách nhau l sao cho AB qua thấu 
kính cho ảnh rõ nét trên màn thì tiêu cự thấu kính tính theo công thức: 

2 2L  - 
f   = 

 4.L

l
 

- Nếu có các thấu kính ghép sát nhau thì công thức tính độ tụ tương đương là: 
1 2D = D + D + ...  

6. Khái niệm về vật và ảnh:  
                                           Vật thật: chùm tới là chùm phân kì 

* Vật: Là giao của chùm tia tới, chiếu tới dụng cụ 
                                           Vật ảo: chùm tới là chùm hội tụ 

 
                                               Ảnh  thật: chùm ló là chùm hội tụ 

* Ảnh: Là giao của chùm tia ló khỏi dụng cụ 
                  Ảnh ảo: chùm ló là chùm phân kì 

 
7. Tính chất ảnh của một vật qua thấu kính (chỉ xét vật thật) 
  
* Với thấu kính hội tụ: • Nếu cho ảnh thật:  - ảnh thật ngược chiều vật (hứng ñược trên 
màn) 
       - ảnh thật:       nhỏ hơn vật nếu d > 2f 
                     lớn hơn vật nếu  f < d < 2f 
 bằng vật nếu       d = 2f 
 
    • Nếu cho ảnh ảo: ảnh ảo luôn cùng chiều vật và lớn hơn vật. 
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* Với thấu kính phân kì: • Ảnh luôn là ảnh ảo, cùng chiều vật và nhỏ hơn vật. 
 
 
8. Cách vẽ ñường ñi của tia sáng 

*Sử dụng các tia ñặc biệt sau: 
- Tia tới đi song song với trục chính thì tia ló (hoặc đường kéo dài tia ló) sẽ đi qua tiêu điểm ảnh 
chính. 
- Tia tới (hoặc đường kéo dài tia tới) đi qua tiêu điểm vật chính thì tia ló sẽ song song với trục 
chính. 
- Tia tới đi qua quang tâm O thì tia ló sẽ truyền thẳng (trùng với chính tia tới). 
 
 
 
 
 
 
  

• Trường hợp tia sáng SI bất kì: Cách xác định tia ló 
o Dựng trục phụ // với tia tới. 
o Từ F’ dựng đường thẳng vuông góc với trục chính, cắt trục phụ tại '

1F  
o Nối điểm tới I và '

1F được giá của tia tới 
• Chú ý: Đối với thấu kính giữ cố định thì vật và ảnh luôn di chuyển cùng chiều. 

 
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP. 

DẠNG 1. VẼ HÌNH ðỐI VỚI THẤU KÍNH 
Phương pháp:  

- Cần 2 tia sáng để vẽ ảnh của một vật. 
- Vật nằm trên tia tới, ảnh nằm trên tia ló ( hoặc đường kéo dài tia ló). 
- Giao của tia tới và tia ló là 1 điểm thuộc thấu kính. 
- Nhớ được 3 tia sáng đặc biệt 
- Nhớ được tính chất ảnh của vật qua thấu kính 

 
*VÍ DỤ MINH HỌA 

 
Bài 1. Vẽ ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và phân kì trong những trường hợp sau: 

- Vật có vị trí: d > 2f  - Vật có vị trí: d = f 
- Vật có vị trí: d = 2f  - Vật có vị trí: 0 < d < f. 
- Vật có vị trí: f < d < 2f 

Bài 2. Vẽ ảnh của điểm sáng S trong các trường hợp sau:  
 
  
 
  

B 

A 
F 

F’ O A’ 

B’ 

F 
F’ O 

B 

A 
A’ 

B’ 

F 'FO S S 'F  
O F S 'F  O F 
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Bài 3. Trong các hình xy là trục chính O là qung tâm, A là vật, A’là ảnh. Xác định: tính chất ảnh, 
loại thấu kính, vị trí các tiêu điểm chính? 
   
 
 
 
Bài 4. Xác định loại thấu kính, O và các tiêu điểm chính? 
  
 
 
 
DẠNG 2. XÁC ðỊNH CÁC ðẠI LƯỢNG TRONG CÔNG THỨC TÍNH  ðỘ TỤ 
PP: 
- Áp dụng công thức tính độ tụ hoặc tiêu cự: 

D = 
mt 1 2

1 n 1 1
= ( -1)( + )

f n R R
 

Quy ước: mặt cầu lồi thì R > 0, mặt cầu lõm thì R < 0, mặt phẳng thì R →→→→ ∞∞∞∞. 
                n là chiết suất của chất làm thấu kính, nmt là chiết suất của môi trường đặt thấu kính. 
*VÍ DỤ MINH HỌA 
Bài 1. Thủy tinh làm thấu kính có chiết suất n = 1,5.  
a) Tìm tiêu cự của các thấu kính khi đặt trong không khí. Nếu:  

- Hai mặt lồi có bán kính 10cm, 30 cm     ĐA: a)15 cm; 30 cm 
-  Mặt lồi có bán kính 10cm,  mặt lõm có bán kính 30cm. b)60 cm; 120 cm 

b) Tính lại tiêu cự của thấu kính trên khi chúng được dìm vào trong nứơc có chiết suất n’= 4/3? 
Bài 2. Một thấu kính có dạng phẳng cầu, làm bằng thủy tinh có chiết suất n= 1,5. Đặt trong không 
khí. Một chùm tia sáng tới song song với trục chính cho chùm tia ló hội tụ tại điểm phía sau thấu 
kính, cách thấu kính 12 cm.  
a) Thấu kính thuộc loại lồi hay lõm? 
b) Tính bán kính mặt cầu? 
Bài 3. Một thấu kính hai mặt lồi. Khi đặt trong không khí có độ tụ D1 ,khi đặt trong chất lỏng có 
chiết suất n’= 1,68 thấu kính lại có độ tụ D2 = -(D1/5). 
a) Tính chiết suất n của thấu kính? 
b) Cho D1 =2,5 dp và biết rằng một mặt có bán kính cong gấp 4 lần bán kính cong của mặt kia. 
Tính bán kính cong của hai mặt này?        ĐA: 1,5; 25cm; 
100 cm. 
Bài 4. Một thấu kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Khi đặt trong không khí nó có độ tụ 5 dp. Dìm 
thấu kính vào chất lỏng có chiết suất n’ thì thấu kính có tiêu cự f’ = -1m. Tìm chiết suất của thấu 
kính? 
           ĐA: 1,67 
Bài 5. Một thấu kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5 có một mặt phẳng và 1 mặt lồi có bán kính R = 
25 cm. Tính tiêu cực của thấu kính trong 2 trường hợp: 

a. Thấu kính đặt trong không khí?        
b.   Thấu kính đặt trong nước có chiết suất 4/3?  ĐA: 50 cm; 200 cm 

y O x A 'A  y x 

A 
'A  

y x 

A 'A  

y x y x 
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Bài 6. Một thấu kính phẳng - lồi có n = 1,6 và bán kính mặt cong là R = 10 cm.  
a. Tính f và D?        ĐA: 16,7 cm; 6dp 
b. Điểm sáng S nằm trên trục chính cách thấu 1m. Xác định tính chất ảnh, vẽ hình?     ĐA: 20 

cm 
Bài 7. Một thấu kính phẳng – lõm  có n = 1,5 và bán kính mặt lõm là R = 15 cm. Vật AB vuông 
góc với trục chính của thấu kính và trước thấu kính. Ảnh qua thấu kính là ảnh ảo cách thấu kính 15 
cm và cao 3 cm. Xác định vị trí vật và độ cao của vật?     ĐA: 30 cm; 6 
cm 
Bài 8. Một thấu kính phẳng - lồi có chiết suất n = 1,5 và tiêu cự 40 cm. Đặt mắt sau thấu kính quan 
sát, ta thấy có một ảnh cùng chiều vật và có độ lớn bằng nửa vật. Xác định vị trí ảnh, vật, và bán 
kính của mặt cầu?           ĐA: 40 cm; -20 cm; -
20 cm. 
Bài 9. Cho một thấu kính thuỷ tinh hai mặt lồi với bán kính cong là 30cm và 20cm. Hãy tính độ tụ 
và tiêu cự của thấu kính khi nó đặt trong không khí, trong nước có chiết suất n2=4/3 và trong chất 
lỏng có chiết suất n3=1,64. Cho biết chiết suất của thuỷ tinh n1 = 1,5 
Bài 10. Một thấu kính thuỷ tính (chiết suất n=1,5) giới hạn bởi một mặt lồi bán kính 20cm và một 
mặt lõm bán kính 10cm. Tính tiêu cự và độ tụ của thấu kính khi nó đặt trong không khí, trong 
nước và trong chất lỏng có chiết suất n’ = 1,8 
Bài 11. Một thấu kính bằng thuỷ tinh (chiết suất n =1,5) đặt trong không khí có độ tụ 8điôp. Khi 
nhúng thấu kính vào một chất lỏng nó trở thành một thấu kính phân kì có tiêu cự 1m. Tính chiết 
suất của chất lỏng. 
Bài 12. Một thấu kính hai mặt lồi cùng bán kính R, khi đặt trong không khí có tiêu cự f =30cm. 
Nhúng chìm thấu kính vào một bể nước, cho trục chính của nó thẳng đứng, rồi cho một chùm sáng 
song song rọi thẳng đứng từ trên xuống thì thấy điểm hội tụ cách thấu kính 80cm. Tính R, cho biết 
chiết suất của nước bằng 4/3 
Bài 13: Thấu kính có chiết suất n = 1,5, hai mặt cầu có bán kính 20cm và 30cm. Tìm tiêu cự của 
thấu kính khi thấu kính đặt trong không khí và thấu kính đặt trong nước có chiết suất n = 4/3 trong 
2 trường hợp: 

a. Hai mặt cầu là hai mặt lồi. 
b. Hai mặt cầu gồm mặt lồi – mặt lõm. 

Bài 14: Thấu kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5, mặt phẳng và mặt lồi đặt trong không khí có độ 
tụ D = 2đp. 

a. Tính bán kính mặt lồi. 
b. Đặt thấu kính vào cacbon sunfua chiết suất n = 1,75. Tính độ tụ của thấu kính. 

Bài 15: Thấu kính thủy tinh đặt trong không khí, tiêu cự của thấu kính là f1. Đặt thấu kính trong 
chất lỏng 
 n’ = 1,6, tiêu cự của thấu kính là f2 = -8.f1. Tính chiết suất của chất làm thấu kính. 
Bài 16: Một thấu kính thủy tinh chiết suất n = 1,5, một mặt lồi và một mặt lõm, bán kính mặt lõm 
gấp đôi bán kính mặt lồi. Biết rằng khi đặt thấu kính hứng ánh sáng mặt trời thì thấy một điểm 
sáng cách thấu kính 20cm. Hãy tính bán kính các mặt cầu của thấu kính. 
Bài 17. Một thấu kính phân kì có độ tụ 1(dp) .Tìm tiêu cự của thấu kính? 
 

Dạng 2: Xác ñịnh vị trí, tính chất, ñộ lớn của vật và ảnh. 
PP: 
- Biết vị trí của vật hoặc ảnh và số phóng đại: 
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1 1 1
 =    +  

f d d'
   suy ra   

d.f
d' =     

d - f
, 

d'.f
d =     

d' - f
 

và vận dụng công thức độ phóng đại: 
d' f d' - f

k =  -   =    = 
d f - d  f

       

- Biết vị trí của vật hoặc ảnh và khoảng cách giữa vật và màn: 

dùng hai công thức: 
1 1 1

 =    +  
f d d'

 và công thức về khoảng cách: L = |d + d’|. 

- Chú ý: 
+ Vật và ảnh cùng tính chất thì trái chiều và ngược lại. 
+ Vật và ảnh không cùng tính chất thì cùng chiều và ngược lại. 
+ Thấu kính hội tụ tạo ảnh ảo lớn hơn vật thật. 
+ Thấu kính phân kỳ tạo ảnh ảo nhỏ hơn vật thật. 

*VÍ DỤ MINH HỌA 
Bài 1. Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’ cách vật 20cm. 
Xác định vị trí vật và ảnh. Cho tiêu cự của thấu kính là f = 15cm. 
Bài 2. Vật AB cao 2m đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’ cao 4cm. 
Tiêu cự thấu kính là f = 20cm. Xác định vị trí của vật và ảnh. 
Bài 3. Đặt một thấu kính cách một trang sách 20 cm, nhìn qua thấu kính thấy ảnh của dòng chữ 
cùng chiều với dòng chữ nhưng cao bằng một nửa dòng chữ thật. Tìm tiêu cự của thấu kính , suy 
ra thấu kính loại gì? 
Bài 4. Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. 
a) Xác định vị trí vật để ảnh tạo bởi thấu kính là ảnh thật. 
b) Chứng tỏ rằng khoảng cách giữa vật thật và ảnh thật có một giá trị cực tiểu. Tính khoảng cách 
cực tiểu này. Xác định vị trí của vật lúc đó? 
 
Bài 5. Đặt một vật cách thấu kính hội tụ 12 (cm) , ta thu được ảnh cao gấp 3 lần vật Tính tiêu cự 
của thấu kính? 
 
Bài 6. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 (cm). Vật sáng AB cao 2m cho ảnh A’B’ cao 1 (cm) . Xác 
định vị trí vật? 
Bài 7: Vật AB cách thấu kính phân kỳ 20cm, cho ảnh A’B’ cao bằng nửa vật. Tính tiêu cự của 
thấu kính phân kỳ. 
   
Bài 8. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Xác 
định tính chất ảnh của vật qua thấu kính và vẽ hình trong những trường hợp sau:  
a) Vật cách thấu kính 30 cm.  b) Vật cách thấu kính 20 cm.  c) Vật cách thấu kính 10 cm.  
 
Bài 9. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 10 
cm. Nhìn qua thấu kính thấy 1 ảnh cùng chiều và cao gấp 3 lần vật. Xác định tiêu cự của thấu kính, 
vẽ hình? 
           ĐA: 15 cm. 
Bài 10. Người ta dung một thấu kính hội tụ để thu ảnh của một ngọn nến trên một màn ảnh. Hỏi 
phải đặt ngọnh nến cách thấu kính bao nhiêu và màn cách thấu kính bao nhiêu để có thể thu được 
ảnh của ngọn nến cao gấp 5 lần ngọn nến. Biết tiêu cự thấu kính là 10cm, nến vuông góc với trục 
chính, vẽ hình? 
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           ĐA: 12cm; 60 cm. 
Bài11. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Xác định vị trí của vật thật để ảnh qua thấu kính lớn 
gấp 5 làn vật? Vẽ hình? 
Bài 12. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Ảnh A1B1 
cách vật 18 cm. Xác định vị trí của vật và độ phóng đại ảnh?     ĐA: 12 
cm; 2,5. 
Bài 13. Cho một thấu kính làm bằng thuỷ tinh (n=1,5), một mặt lồi bán kính 10cm, một mặt lõm 
bán kính 20cm. Một vật sáng AB =2cm đặt thẳng góc với trục chính và cách thấu kính một khoảng 
d. Xác định vị trí, tính chất, độ lớn và vẽ ảnh trong các trường hợp: 
a) d=60cm b) d=40cm c) d=20cm 
Từ đó nêu ra sự nhận xét về sự di chuyển của ảnh khi vật tiến lại gần thấu kính. 
 
Bài 14. Một vật ảo AB=2cm, đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ tiêu cự 
30cm, ở phía sau thấu kính một khoảng x. Hãy xác định vị trí, tính chất, độ lớn của ảnh và vẽ ảnh 
trong các trường hợp sau: x=15cm, x=30cm, x=60cm 
 
Bài 15. Một vật sáng AB=1cm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự f 
=20cm cho ảnh A’B’=2cm. Xác định vị trí của vật và ảnh. ảnh  đó là thật hay ảo vẽ hình. 
 
Bài 16. Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của thấu kính phân kỳ có tiêu cự bằng 12cm, 
cho ảnh cao bằng nửa vật. Tìm vị trí của vật và ảnh. 
 
Bài 17. Một vật AB =4cm đặt thẳng góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm, cho 
ảnh A’B’=2cm. Xác định vị trí, tính chất của vật và ảnh. Vẽ ảnh. 
 
Bài 18. Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (tiêu cự 20cm) có 
ảnh cách vật 90cm. Xác định vị trí của vật, vị trí và tính chất của ảnh. 
 
Bài 19. Một điểm sáng nằm trên trục chính của một thấu kính phân kỳ(tiêu cự bằng 15cm) cho ảnh 
cách vật 7,5cm. Xác định tính chất, vị trí của vật, vị trí và tính chất của ảnh. 
 
Bài 20. Một vật sáng AB =4mm đặt thẳng góc với  trục chính của một thấu kính hội tụ (có tiêu cự 
40cm), cho ảnh cách vật 36cm. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh, và vị trí của vật. 
 
Bài 21. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phẳng lồi bằng thuỷ tinh 
chiết suất n=1,5, bán kính mặt lồi bằng 10cm, cho ảnh rõ nét trên màn đặt cách vật một khoảng L 
a) Xác định khoảng cách ngắn nhất của L 
b) Xác định các vị trí của thấu kính trong trường hợp L=90cm. So sánh độ phóng đại của ảnh thu 
được trong các trường hợp này? 
Bài 22. Một vật sáng AB cho ảnh thật qua một thấu kính hội tụ L, ảnh này hứng trên một màn E 
đặt cách vật một khoảng 1,8m, ảnh thu được cao bằng 1/5 vật. 
a) Tính tiêu cự của thấu kính 
b) Giữa nguyên vị trí của AB và màn E. Dịch chuyển thấu kính trong khoảng AB và màn. Có vị trí 
nào khác của thấu kính để ảnh lại xuất hiện trên màn E không? 
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Bài 23. Vật sáng AB đặt vông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f =10cm, cho ảnh 
thật lớn hơn vật và cách vật 45cm 
a) Xác định vị trí của vật, ảnh. Vẽ hình 
b) Vật cố định. Thấu kính dịch chuyển ra xa vật hơn nữa. Hỏi ảnh dịch chuyển theo chiều nào? 
 
Bài 24. Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f =-25cm cho ảnh cách vật 56,25cm. Xác định vị trí, tính 
chất của vật và ảnh. Tính độ phóng đại trong mỗi trường hợp. 
Bài 25. Một vật ảo AB = 5mm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 
20cm, vật ở sau thấu cách thấu kính 20cm. Xác định vị trí, tính chất, độ cao của ảnh và vẽ ảnh. 
 
 

Dạng 3: Dời vật hoặc thấu kính theo phương của trục chính 
* PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 
- Thấu kính cố định: Khi thấu kính giữ cố định thì ảnh và vật luôn di chuyển cùng chiều. 
vật và ảnh dời cùng chiều. 

+ Trước khi dời vật:              
1 1 1

 =    +  
f d d'

 

- Khi di chuyển vật hoặc ảnh thì d và d’ liên hệ với nhau bởi: 
 ∆ d = d2 - d1 hoặc ∆ d = d1 – d2 

+ Dời vật một đoạn ∆d thì ảnh dời một đoạn ∆d’ thì: 
∆ ∆
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- Khi vật giữ cố định mà rời thấu kính thì khảo sát khoảng cách vật - ảnh để xác định chiều 
chuyển động của ảnh:  

   L = 'dd + - Có thể giải bằng cách khác nếu bài toán cho độ phóng đại k1 và  k2: 

 
∆
∆ 1 2

2 1

d' f f
 = -   .  = - k .k

d d  - f d  - f
 

- Vật cố định, dời thấu kính: phải tính khoảng cách từ vật đến ảnh trước và sau khi dời thấu kính 
để biết chiều dời của ảnh. 
*VÍ DỤ MINH HỌA 
Bài 1. Một vật thật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính. Ban đầu ảnh của vật qua 
thấu kính là ảnh ảo và bằng nửa vật. Giữ thấu kính cố định di chuyển vật dọc trục chính 100 cm. 
Ảnh của vật vẫn là ảnh ảo và cao bằng 1/3 vật. Xác định chiều dời của vật, vị trí ban đầu của vật 
và tiêu cự của thấu kính? 
          ĐA: 100 cm; 100cm. 
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Bài 2. Một vật thật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính. Ban đầu ảnh của vật qua 
thấu kính A1B1 là ảnh thật. Giữ thấu kính cố định di chuyển vật dọc trục chính lại gần thấu kính 2 
cm thì thu được ảnh của vật là A2B2 vẫn là ảnh thật và cách A1B1 một đoạn 30 cm. Biết ảnh sau và 

ảnh trước có chiều dài lập theo tỉ số 
3

5

11

22 =
BA

BA
. 

a. Xác định loại thấu kính, chiều dịch chuyển của ảnh? 
b. Xác định tiêu cự của thấu kính?      ĐA: 15 cm. 

Bài 3. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính. Qua thấu kính cho ảnh A1B1 
cùng chiều và nhỏ hơn vật. Nếu tịnh tiến vật dọc trục chính một đoạn 30 cm thì ảnh tịnh tiến 1 cm. 
Biết ảnh lúc đàu bằng 1,2 lần ảnh lúc sau. Tìm tiêu cực của thấu kính?    ĐA: 30 
cm 
Bài 4. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 30 
cm. Qua thấu kính cho ảnh A1B1 thu được trên màn sau thấu kính. Nếu tịnh tiến vật dọc trục chính 
lại gần thấu kính  một đoạn 10 cm thì phải dịch chuyển màn ra xa thấu kính để lại thu được ảnh 
A2B2 . Biết ảnh lúc sau  bằng 2 lần ảnh lúc đầu.  

a. Tìm tiêu cực của thấu kính? 
b. Tìm độ phóng đại ảnh lúc đầu và lúc sau?     ĐA: 10cm; 0,5; 1. 

Bài 5. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 20 
cm. Qua thấu kính cho ảnh thật A1B1 . Nếu tịnh tiến vật dọc trục chính ra xa thấu kính  một đoạn 4 
cm lại thu được ảnh A2B2 . Biết ảnh lúc sau  bằng 1/3 lần ảnh lúc đầu.  

a. Tìm tiêu cực của thấu kính? 
      b. Tìm độ phóng đại ảnh lúc đầu và lúc sau?     ĐA: 18cm; 9; 3 
Bài 6. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm. đặt vật AB vuông góc với trục chính cho ảnh ảo 
A1B1. Dịch chuyển vật sáng lại gần thấu kính 15 cm thì ảnh dịch chuyển 1,5 cm. Xác định vị trí vật 
và ảnh trước khi di chuyển vật?          ĐA: 
30cm; 7,5 cm 
 
Bài 7. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính một 
khoảng nào đó cho ảnh thật gấp 4 lần vật. Nếu tịnh tiến vật dọc trục chính lại gần thấu kính  một 
đoạn 4 cm thì ảnh thu được trên màn bằng với ảnh khi ta dịch chuyển vật từ vị trí ban đầu đến gần 
thấu kính 6 cm. Tìm khoảng cách ban đầu của vật.       
 ĐA: 20 cm 
Bài 8. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ. Qua thấu kính cho ảnh 
A1B1 thu được trên màn sau thấu kính, lớn hơn vật và cao 4 cm. Giữ vật cố định, tịnh tiến thấu 
kính dọc trục chính 5cm về phía màn thì phải dịch chuyển màn dọc trục chính 35 cm lại thu được 
ảnh A2B2 cao 2cm. Tính tiêu cự của thấu kính và chiều cao của vật? 
          ĐA: 20 cm; 1cm. 
Bài 9.Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ. Qua thấu kính cho ảnh 
thật A1B1 . Nếu tịnh tiến vật dọc trục chính lại gần thấu kính thêm một đoạn 30 cm lại thu được 
ảnh A2B2 vẫn là ảnh thật và cách vật AB một khoảng như cũ. Biết ảnh lúc sau  bằng 4 lần ảnh lúc 
đầu.  

b. Tìm tiêu cực của thấu kính và vị trí ban đầu?     ĐA: 20cm; 60 cm 
      b. để ảnh cao bằng vật thì phải dịch chuyển vật từ vị trí ban đầu một khoảng bằng bao nhiêu, 
theo chiều nào?          ĐA: 20 cm; 60 cm. 
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Bài 10. Một điểm sáng S đặt trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự f =40cm. Di chuyển S một 
khoảng 20cm lại gần thấu kính người ta thấy ảnh S’ di chuyển một khoảng 40cm. Tìm vị trí của 
vật và ảnh lúc đầu và lúc sau khi di chuyển. 
Bài 11. Đặt một điểm sáng S trên trục chính của một thấu kính phân kỳ (tiêu cự bằng 10cm) ta thu 
được ảnh S’. Di chuyển S một khoảng 15cm lại gần thấu kính ta thấy ảnh S’ di chuyển một khoảng 
1,5cm. Tìm vị trí của vật và ảnh lúc đầu và lúc sau khi di chuyển. 
Bài 12. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 
36cm (A nằm trên trục chính) ta thu được ảnh 1 1A B trên màn E đặt vuông góc với trục chính. Tịnh 
tiến AB về phía thấu kính 6cm theo phương vuông góc với trục chính thì phải dịch chuyển màn E 
như thế nào để thu được ảnh 2 2A B ? Cho biết 2 2 1 1A B 1,6A B= . Tính tiêu cự của thấu kính và độ phóng 
đại của các ảnh 1 1A B và 2 2A B . 
Bài 13. Một vật phẳng nhỏ AB, đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ và cách 
thấu kính khoảng 1d  cho một ảnh 1 1A B . Cho vật tiến lại gần thấu kính 40cm thì ảnh bây giờ là 

2 2A B cách 1 1A B  5cm và có độ lớn 2 2A B =2 1 1A B . Xác định tiêu cự của thấu kính, vẽ hình. 
Bài 14. Đặt một vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phẳng lồi bằng 
thuỷ tinh, chiết suất n1=1,5, ta thu được một ảnh thật nằm cách thấu kính 5cm. Khi nhúng cả vật và 
thấu kính trong nước chiết suất n2=4/3, ta vẫn thu được ảnh thật, nhưng cách vị trí ảnh cũ 25cm ra 
xa thấu kính. Khoảng cách giữa vật và thấu kính giữ không đổi. Tính bán kính mặt cầu của thấu 
kính và tiêu cự của nó khi đặt trong không khí và khi nhúng trong nước. Tính khoảng cách từ vật 
đến thấu kính. 
Bài 15. Một thấu kính hội tụ  cho ảnh thật S’ của điểm sáng S đặt trên trục chính. 
-Khi dời S gần thấu kính 5cm thì ảnh dời 10cm. 
-Khi dời S ra xa thấu kính 40cm thì ảnh dời 8cm. 
(kể từ vị trí đầu tiên) 
Tính tiêu cự của thấu kính? 
Bài 16. Một thấu kính hội tụ có f =12cm. Điểm sáng A trên trục chính có ảnh A’. Dời A gần thấu 
kính thêm 6cm, A’ dời 2cm (không đổi tính chất). Định vị trí vật và ảnh lúc đầu. 
Bài 17. Thấu kính phân kỳ có f =-10cm. Vật AB trên trục chính, vuông góc với trục chính, có ảnh 
A’B’. Dịch chuyển AB lại gần thấu kính thêm 15cm thì ảnh dịch chuyển 1,5cm. Định vị trí vật và 
ảnh lúc đầu. 
Bài 18. Vật đặt trước thấu kính, trên trục chính và vuông góc với trục chính, ảnh thật lớn bằng 3 
lần vật. Dời vật xa thấu kính thêm 3cm thì ảnh vẫn thật và dời đi 18cm. Tính tiêu cự của thấu kính. 
Bài 19. Vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có ảnh thật 1 1A B cao 2cm. 
Dời AB lại gần thấu kính thêm 45cm thì ảnh thật 2 2A B cao 20cm và cách 1 1A B  đoạn 18cm. Hãy xác 
định: 
a) Tiêu cự của thấu kính. 
b) Vị trí ban đầu của vật. 
Bài 20. Vật cao 5cm. Thấu kính tạo ảnh cao 15cm trên màn. Giữ nguyên vị trí của thấu kính nhưng 
dời vật ra xa thấu kính thêm 1,5cm. Sau khi dời màn để hứng ảnh rõ của vật, ảnh có độ cao 10cm. 
Tính tiêu cự của thấu kính. 
Bài 21. Vật AB đặt cách thấu kính hội tụ một đoạn 30cm, ảnh 1 1A B là ảnh thật. Dời vật đến vị trí 
khác, ảnh của vật là ảnh ảo cách thấu kính 20cm. Hai ảnh có cùng độ lớn. Tính tiêu cự của thấu 
kính. 
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Bài 22. Thấu kính hội tụ có chiết suất n =1,5; R1=10cm; R2=30cm. Vật thật đặt trên trục chính và 
vuông góc với trục chính tại A, ảnh thật tạo bởi thấu kính hiện trên màn đặt cách vật một đoạn L 
=80cm, ảnh lớn hơn vật. Nếu giữ cố định vật và màn thì phải dịch chuyển thấu kính theo chiều nào 
một khoảng bao nhiêu, để thu được ảnh trên màn nhỏ hơn vật.  
Bài 23. A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Đặt vật ở A, một thấu kính ở B thì ảnh thật hiện ở C với độ 
phóng đại |k1|=3. Dịch thấu kính ra xa vật đoạn l = 64cm thì ảnh của vật vẫn hiện ở C với độ phóng 
đại |k2| =1/3. Tính f và đoạn AC. 
Ví dụ 1: Thấu kính hội tụ tiêu cự f = 10cm. Điểm sáng S trên trục chính của thấu kính cho ảnh thật 
S’. Nếu dời S ra xa thấu kính thêm 5cm thì ảnh dời 10cm. Xác định vị trí vật, ảnh và độ phóng đại 
trước và sau khi dời vật. 
Ví dụ 2: Vật sáng A trên trục chính và trước thấu kính phân kỳ, cách thấu kính 30cm cho ảnh ảo 
A’. Di chuyển vật vào gần thấu kính thêm 10cm thì ảnh di chuyển thêm 2cm. Tính tiêu cự của thấu 
kính phân kỳ. 
Ví dụ 3: Vật AB đặt trước thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn. Dời vật 2cm lại gần thấu kính thì 
phải dời màn đi 30cm thì mới thu được ảnh rõ nét. Ảnh này bằng 5/3 ảnh trước. Cho biết thấu kính 
gì và tính tiêu cự thấu kính. 
Ví dụ 4: Vật thật qua thấu kính cho ảnh ảo bằng ½ vật. Dời vật 100cm theo trục chính, ảnh vẫn ảo 
và bằng 1/3 lần  vật. Tính tiêu cự của thấu kính. 

Dạng 4: Hệ hai thấu kính ghép ñồng trục 
- Nếu ta có các thấu kính ghép đồng trục sát nhau thì ta có độ tụ tương đương của hệ là: 

1 2D = D + D + ...Dn 

hay tiêu cự tương ñương của hệ: ...+ +
1 2 n

1 1 1 1
 =    +   

f f f f
 

Khi đó ta xét bài toán tương đương như một thấu kính có độ tụ D hay có tiêu cự f. 
- Nếu hệ thấu kính ghép đồng trục cách nhau một khoảng O1O2 = l  

+ Ta có sơ đồ tạo ảnh bởi hệ là: 
→ →1 2

' '
1             1 2             2

O O
1 1 2 2d d d d

AB     A B    A B  

+ Áp dụng công thức thấu kính lần lượt cho mỗi thấu kính ta có: 

;    ' ' '1 1 2 2
1 2 1 2

1 1 2 2

d .f d .f
d  =    ;    d  =  - d d  =   

d  - f d  - f
l  

2 2 2 2 1 1
1 2

1 1

A B A B A B
k =    = .  = k .k

AB A B AB
 

+ Khoảng cách giữa hai thấu kính: O1O2 = l  và d2 = l – d1’ 
+ Nếu hai thấu kính ghép sát nhau thì: d1’ = - d2  

• BÀI TẬP VẬN DỤNG: 
Bài 1. Một thấu kính mỏng có hai mặt lồi giống nhau, bán kính R=20cm được đặt trên một gương 
phẳng nằm ngang. Vật AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính 20cm, hệ  cho ảnh thật 
bằng vật 
1. Tính chiết suất của thấu kính 
2. Nếu đổ thêm một lớp nước mỏng lên mặt gương trước khi đặt thấu kính thì phải đặt vật cách 
thấu kính 30cm, ảnh cuối cùng mới là ảnh thật bằng vật. Tính chiết suất của nước. 
Bài 2. Một thấu kính mỏng phẳng lồi O1 tiêu cự f1=60cm được ghép sát với một thấu kính phẳng 
lồi O2 tiêu cự f2=30cm, mặt phẳng hai thấu kính sát nhau và trục chính hai thấu kính trùng nhau. 
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Thấu kính O1 có đường kính của đương rìa lớn gấp đôi đường kính của đường rìa thấu kính O2. 
Điểm sáng S nằm trên trục chính của hệ trước O1. 
1. CMR qua hệ hai thấu kính thu được hai ảnh của S 
2. Tìm điều kiện về vị trí của S để hai ảnh đều là thật, để hai ảnh đều là ảo. 
3. Bây giờ hai thấu kính vẫn ghép sát  nhưng quang tâm của chúng lệch nhau 0,6cm. Điểm sáng S 
nằm trên trục chính TKO1 trước O1 một khoảng 90cm. Xác định vị trí của hai ảnh của S cho bởi 
hệ hai thấu kính này. 
Bài 3. Môt TK phẳng lồi bằng thuỷ tinh có mặt phẳng được mạ một lớp bạc mỏng sao cho: Nếu có 
một chùm sáng chiếu tới lớp mạ thì một phần bị phản xạ còn một phần truyền qua. Đặt một vật 
phẳng AB trước mặt phẳng vuông góc với trục chính cách thấu kính 48cm, khi đó ta thu được hai 
ảnh(một thật, một ảo) cùng kích thước và nằm trong cùng một mặt phẳng vuông góc với trục chính 
1. Xác định tiêu cự của thấu kính. 
2. Một người nhìn ảnh của mắt mình qua lớp mạ nói trên để soi gương và điều chỉnh sao cho ảnh 
này cách mắt 32cm ở phía trước. Tính khoảng cách giữa mắt và thấu kính và độ phóng đại của ảnh 
trong các trường hợp: 
a. Người ấy quay mặt phẳng của thấu kính về phía mình 
b. Người ấy quay mặt cầu của thấu kính về phía mình  
Bài 4. Một TKHT được ghép sát với một gương cầu lõm như hình vẽ. Điểm sáng S đặt trên trục 
chính cách thấu kính một đoạn a, ta thấy hệ cho hai ảnh S1 và S2 lần lượt cách thấu kính một đoạn 
là b1=30cm và b2=12cm 
1. Tính tiêu cự f1 của thấu kính. 
2. Tính tiêu cự f2 cảu gương cầu, biết chiết suất thấu kính n=1,5 
3. Tính khoảng cách a từ vật đến thấu kính 
Bài 5. Một TK mẳng, phẳng lõm làm bằng thuỷ tinh, chiết suất n=1,5 Mặt lõm có bán kính 
R=10cm. TK được đặt sao cho trục chính thẳng đứng là mặt lõm hướng lên trên. Một điểm sang S 
đặt trên trục chính ở phía trên TK và cách nó một khoảng d 
1. Biết rằng ảnh S’ của S cho bởi TK nằm cách TK một khoảng12cm. Tính d 
2. Giữ cố định S và TK. Đổ một lớp chất lỏng vào mặt lõm. Bây giờ ảnh cuối cùng của S nằm cách 
TK 20cm. Tính chiết suất n’ của chất lỏng, biết n’ <2. 
Bài 6: Có hai thấu kính hội tụ có cùng tiêu cự 30 cm ghép sát nhau. Xác định vị trí của vật sao cho 
hai ảnh ủa vật cho bởi thấu kính ghép có cùng độ lớn. Tính độ phóng đại của ảnh. 
Bài 7. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Thấu kính được đặt sao cho trục chính thẳng đứng, 
mặt lõm hướng lên trên. 

a) Ảnh S’ của S tạo bởi thấu kính cách thấu kính 12cm. Tính khoảng cách từ S đến thấu kính. 
b) Giữ S và thấu kính cố định. Đổ một lớp chất lỏng trong suốt vào mặt lõm. Bây giờ ảnh S’ 

của S cách thấu kính 20cm. Tính tiêu cự của lớp chất lỏng làm thấu kính. 
 
III. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 

* ðề kiểm tra thấu kính mỏng (15 CÂU)
1. Một thấu kính mỏng bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 hai mặt cầu lồi có các bán kính 10 (cm) và 
30 (cm). Tiêu cự của thấu kính đặt trong nước có chiết suất n’ = 4/3 là: 
A. f = 45 (cm). B. f = 60 (cm). C. f = 100 (cm). D. f = 50 (cm). 
2. Một thấu kính mỏng, phẳng – lồi, làm bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí, biết 
độ tụ của kính là D = + 5 (đp). Bán kính mặt cầu lồi của thấu kính là: 
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A. R = 10 (cm). B. R = 8 (cm). C. R = 6 (cm). D. R = 4 (cm). 
3. Đặt vật AB = 2 (cm) trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 12 (cm), cách TK một khoảng d = 
12 (cm) thì ta thu được 
A. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, vô 
cùng lớn. 
B. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, vô cùng 
lớn. 

C. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, cao 1 
(cm). 
D. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, cao 4 
(cm). 

4. Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là chùm phân kì coi như xuất phát 
từ một điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25 (cm). Thấu kính đó là: 
A. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25 (cm). 
B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = 25 (cm). 
C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = - 25 (cm). 

D. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 25 
(cm). 

5. Vật sáng AB đặ vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì (tiêu cụ f = - 25 cm), cách thấu 
kính 25cm. ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là: 
A. ảnh thật, nằm trước thấu kính, cao gấp hai 
lần vật. 
B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cao bằng 
nửa lần vật. 

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao gấp hai 
lần vật. 
D. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao bằng nửa 
lần vật. 

6. Vật AB = 2 (cm) nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. 
Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là: 
A. 8 (cm). B. 16 (cm). C. 64 (cm). D. 72 (cm). 
7. Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. 
Khoảng cách từ vật tới thấu kính là: 
A. 4 (cm). B. 6 (cm). C. 12 (cm). D. 18 (cm). 
8. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 (cm), 
qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là: 
A. f = 15 (cm). B. f = 30 (cm). C. f = -15 (cm). D. f = -30 (cm). 
9. Một thấu kính mỏng, hai mặt lồi giống nhau, làm bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 đặt trong 
không khí, biết độ tụ của kính là D = + 10 (đp). Bán kính mỗi mặt cầu lồi của thấu kính là: 
A. R = 0,02 (m). B. R = 0,05 (m). C. R = 0,10 (m). D. R = 0,20 (m). 
10. Hai ngọn đèn S1 và S2 đặt cách nhau 16 (cm) trên trục chính của thấu kính có tiêu cự là f = 6 
(cm). ảnh tạo bởi thấu kính của S1 và S2 trùng nhau tại S’. Khoảng cách từ S’ tới thấu kính là: 
A. 12 (cm). B. 6,4 (cm). C. 5,6 (cm). D. 4,8 (cm). 
11. Cho hai thấu kính hội tụ L1, L2 có tiêu cự lần lượt là 20 (cm) và 25 (cm), đặt đồng trục và cách 
nhau một khoảng a = 80 (cm). Vật sáng AB đặt trước L1 một đoạn 30 (cm), vuông góc với trục 
chính của hai thấu kính. Ảnh A”B” của AB qua quang hệ là: 
A. ảnh thật, nằm sau L1 cách L1 một đoạn 60 
(cm). 

B. ảnh ảo, nằm trước L2 cách L2 một đoạn 20 
(cm). 
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C. ảnh thật, nằm sau L2 cách L2 một đoạn 100 
(cm). 

D. ảnh ảo, nằm trước L2 cách L2 một ñoạn 
100 (cm). 

12. Hệ quang học đồng trục gồm thấu kính hội tụ O1 (f1 = 20 cm) và thấu kính hội tụ O2 (f2 = 25 
cm) được ghép sát với nhau. Vật sáng AB đặt trước quang hệ và cách quang hệ một khoảng 25 
(cm). Ảnh A”B” của AB qua quang hệ là: 
A. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 
20 (cm). 
B. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 
100 (cm). 

C. ảnh thật, nằm sau O1 cách O1 một khoảng 
100 (cm). 
D. ảnh thật, nằm sau O2 cách O2 một 
khoảng 20 (cm). 

13.Cho thấu kính O1 (D1 = 4 đp) đặt đồng trục với thấu kính O2 (D2 = -5 đp), khoảng cách O1O2 = 
70 (cm). Điểm sáng S trên quang trục chính của hệ, trước O1 và cách O1 một khoảng 50 (cm). Ảnh 
S” của S qua quang hệ là:  
A. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 10 (cm). 
B. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 20 (cm). 
C. ảnh thật, nằm sau O1 cách O1 một khoảng 50 (cm). 
D. ảnh thật, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 20 (cm). 
14.Cho thấu kính O1 (D1 = 4 đp) đặt đồng trục với thấu kính O2 (D2 = -5 đp), chiếu tới quang hệ 
một chùm sáng song song và song song với trục chính của quang hệ. Để chùm ló ra khỏi quang hệ 
là chùm song song thì khoảng cách giữa hai thấu kính   
A. L = 25 (cm). B. L = 20 (cm). C. L = 10 (cm). D. L = 5 (cm). 
15 Một thấu kính mỏng bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 hai mặt cầu lồi có các bán kính 10 (cm) 
và 30 (cm). Tiêu cự của thấu kính đặt trong không khí là: 
A.f=20(cm).   B.f=15(cm).   C.f=25(cm).   D.f=17,5(cm). 
 

ðÁP ÁN ðỀ SỐ 32 

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

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp án D D A D B      
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ðỀ KIỂM TRA: PHẦN THẤU KÍNH  
Vật lý lớp 11 

Thời gian: 30 phút 
-�o�- 

Hä vµ tªn:……………………………….Tr−êng: …………………...…….. 
ðỀ BÀI: 

 
1 Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật là ñúng? 

A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. 
B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. 
C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
D. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật. 

2. Phát biểu nào sau đây là ñúng? 
A. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
B. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. 
C. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật. 
D. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh thật ngược chiều và lớn hơn vật. 

3. Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ 
A. luôn nhỏ hơn vật. 
B. luôn lớn hơn vật. 

C. luôn cùng chiều với vật. 
D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật 

4 Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ 
A. luôn nhỏ hơn vật. 
B. luôn lớn hơn vật. 

C. luôn ngược chiều với vật. 
D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật 

5. Nhận xét nào sau đây là ñúng? 
A. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật. 
B. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật. 
C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật. 
D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo. 

6. Nhận xét nào sau đây về thấu kính phân kì là không đúng? 
A. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh thật. 
B. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo. 
C. Với thấu kính phân kì, có tiêu cự f âm. 
D. Với thấu kính phân kì, có độ tụ D âm. 

7. Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính phân kỳ là không đúng? 
A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ. 
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B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì. 
C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song. 
D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ. 

8. Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính hội tụ là không đúng? 
A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ. 
B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì. 
C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song. 
D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ. 

9. Một thấu kính mỏng bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 hai mặt cầu lồi có các bán kính 10 (cm) 
và 30 (cm). Tiêu cự của thấu kính đặt trong không khí là: 

A. f = 20 
(cm). 

B. f = 15 (cm). 
C. f = 25 (cm). 

D. f = 17,5 
(cm). 

10. Một thấu kính mỏng bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 hai mặt cầu lồi có các bán kính 10 
(cm) và 30 (cm). Tiêu cự của thấu kính đặt trong nước có chiết suất n’ = 4/3 là: 

A. f = 45 
(cm). 

B. f = 60 (cm). C. f = 100 
(cm). 

D. f = 50 
(cm).

 
11. Một thấu kính mỏng, phẳng – lồi, làm bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí, 
biết độ tụ của kính là D = + 5 (đp). Bán kính mặt cầu lồi của thấu kính là: 

A. R = 10 
(cm). 

B. R = 8 (cm). C. R = 6 (cm). D. R = 4 (cm). 

12. Đặt vật AB = 2 (cm) trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 12 (cm), cách thấu kính một 
khoảng d = 12 (cm) thì ta thu được 

A. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, vô cùng lớn. 
B. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, vô cùng lớn. 
C. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, cao 1 (cm). 
D. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, cao 4 (cm). 

13. Thấu kính có độ tụ D = 5 (đp), đó là: 
A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 5 
(cm). 
B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 20 
(cm). 

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 5 
(cm). 
D. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 20 
(cm). 

14. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (đp) và 
cách thấu kính một khoảng 30 (cm). Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là: 

A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm). 
B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm). 
C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm). 
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D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm). 
15. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (đp) và 
cách thấu kính một khoảng 10 (cm). Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là: 

A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm). 
B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm). 
C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm). 
D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm). 

16. Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là chùm phân kì coi như xuất 
phát từ một điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25 (cm). Thấu kính đó là: 

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25 
(cm). 
B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = 25 
(cm). 

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = - 25 
(cm). 
D. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 25 
(cm). 

17.Vật sáng AB đặ vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì (tiêu cụ f = - 25 cm), cách 
thấu kính 25cm. ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là: 

A. ảnh thật, nằm trước thấu kính, cao gấp hai lần vật. 
B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cao bằng nửa lần vật. 
C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao gấp hai lần vật. 
D. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao bằng nửa lần vật. 

18 Vật AB = 2 (cm) nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. 
Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là: 

A. 8 (cm). B. 16 (cm). C. 64 (cm). D. 72 (cm). 
19. Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. 
Khoảng cách từ vật tới thấu kính là: 

A. 4 (cm). B. 6 (cm). C. 12 (cm). D. 18 (cm). 
20. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 
(cm), qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là: 

A. f = 15 
(cm). 

B. f = 30 (cm). C. f = -15 
(cm). 

D. f = -30 
(cm). 

21. Một thấu kính mỏng, hai mặt lồi giống nhau, làm bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 đặt trong 
không khí, biết độ tụ của kính là D = + 10 (đp). Bán kính mỗi mặt cầu lồi của thấu kính là: 

A. R = 0,02 
(m). 

B. R = 0,05 
(m). 

C. R = 0,10 
(m). 

D. R = 0,20 
(m). 

22. * Hai ngọn đèn S1 và S2 đặt cách nhau 16 (cm) trên trục chính của thấu kính có tiêu cự là f = 
6 (cm). ảnh tạo bởi thấu kính của S1 và S2 trùng nhau tại S’. Khoảng cách từ S’ tới thấu kính là: 

A. 12 (cm). B. 6,4 (cm). C. 5,6 (cm). D. 4,8 (cm
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23. ** Cho hai thấu kính hội tụ L1, L2 có tiêu cự lần lượt là 20 (cm) và 25 (cm), đặt đồng trục và 
cách nhau một khoảng a = 80 (cm). Vật sáng AB đặt trước L1 một đoạn 30 (cm), vuông góc với 
trục chính của hai thấu kính. Ảnh A”B” của AB qua quang hệ là: 

A. ảnh thật, nằm sau L1 cách L1 một đoạn 60 (cm). 
B. ảnh ảo, nằm trước L2 cách L2 một đoạn 20 (cm). 
C. ảnh thật, nằm sau L2 cách L2 một đoạn 100 (cm). 
D. ảnh ảo, nằm trước L2 cách L2 một đoạn 100 (cm). 

24 ** Hệ quang học đồng trục gồm thấu kính hội tụ O1 (f1 = 20 cm) và thấu kính hội tụ O2 

 (f2 = 25 cm) được ghép sát với nhau. Vật sáng AB đặt trước quang hệ và cách quang hệ một 
khoảng 25 (cm). Ảnh A”B” của AB qua quang hệ là: 

A. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 20 (cm). 
B. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 100 (cm). 
C. ảnh thật, nằm sau O1 cách O1 một khoảng 100 (cm). 
D. ảnh thật, nằm sau O2 cách O2 một khoảng 20 (cm). 

25. **Cho thấu kính O1 (D1 = 4 đp) đặt đồng trục với thấu kính O2 (D2 = -5 đp), khoảng cách 
O1O2 = 70 (cm). Điểm sáng S trên quang trục chính của hệ, trước O1 và cách O1 một khoảng 50 
(cm). Ảnh S” của S qua quang hệ là: 

A. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 10 (cm). 
B. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 20 (cm). 
C. ảnh thật, nằm sau O1 cách O1 một khoảng 50 (cm). 
D. ảnh thật, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 20 (cm). 

26. **Cho thấu kính O1 (D1 = 4 đp) đặt đồng trục với thấu kính O2 (D2 = -5 đp), chiếu tới quang 
hệ một chùm sáng song song và song song với trục chính của quang hệ. Để chùm ló ra khỏi 
quang hệ là chùm song song thì khoảng cách giữa hai thấu kính  là: 

A. L = 25 (cm). B. L = 20 (cm). C. L = 10 (cm). D. L = 5 (cm). 
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ðÁP ÁN CHI TIẾT ðỀ KIỂM TRA: THẤU KÍNH 

1 Chọn: C 
Hướng dẫn: Đối với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn 
vật. 

2 Chọn: A 
Hướng dẫn: Đối với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn 
vật. 

3 Chọn: D 
Hướng dẫn: Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật. 

4 Chọn: A 
Hướng dẫn: Đối với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn 
vật. 

5 Chọn: D 
Hướng dẫn: Đối với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn 
vật. 

6 Chọn: A 
Hướng dẫn: Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo, có tiêu cự f âm., độ tụ D âm. 

7 Chọn: C 
Hướng dẫn: Với một thấu kính phân kỳ không thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng 
song song. 

8 Chọn: A 
Hướng dẫn: Đối với thấu kính hội tụ không thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm 
sáng hội tụ. 

9 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính độ tụ của thấu kính )
R

1

R

1
)(1n(

f

1
D

21

+−==  

10 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính độ tụ của thấu kính )
R

1

R

1
)(1

'n

n
(

f

1
D

21

+−==  

11 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính độ tụ của thấu kính phẳng – lồi:  

R

1
)1n(

f

1
D −==  

12 Chọn: C 
Hướng dẫn:  

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  

- Áp dụng công thức k
AB

'B'A
=  với 

d

'd
k −=  

13 Chọn: D 
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Hướng dẫn: Áp dụng công thức độ tụ 
f

1
D =  với D là độ tụ (điôp), f là tiêu cự của thấu 

kính (met). 
14 Chọn: A 

Hướng dẫn:  

- Tiêu cự của thấu kính là 
D

1
f = = 0,2 (m) = 20 (cm). 

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  với d = 30 (cm) ta tính được d’ = 60 (cm) >0 

suy ra ảnh A’B’ là ảnh thật, nằm sau thấu kính. 
15 Chọn: D 

Hướng dẫn: 

- Tiêu cự của thấu kính là 
D

1
f = = 0,2 (m) = 20 (cm). 

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  với d = 10 (cm) ta tính được d’ = -20 (cm) <0 

suy ra ảnh A’B’ là ảnh ảo, nằm trước thấu kính. 
16 Chọn: D 

Hướng dẫn: Chùm sáng song song coi như xuất phát từ vô cực, ta có thể coi d = ∞. 
Chùm ló coi như xuất phát từ một điểm nằm trước thấu kính, cách thấu kính 25 (cm) suy 

ra d’ = -25 (cm). Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  ta tính được f = - 25 (cm). Vậy 

thấu kính là thấu kính phân kì có tiêu cự f = -25 (cm) 
17 Chọn: B 

Hướng dẫn: 

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  với f = - 25 (cm), d = 25 (cm) ta tính được d’ = 

- 12,5 (cm) 

- Áp dụng công thức k
AB

'B'A
=  với 

d

'd
k −=  = 0,5 

Vậy ảnh là ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cao bằng nửa lần vật. 
 

18. Chọn: C 
Hướng dẫn: 

Giải hệ phương trình: 










−
=

=

d

'd
k

AB

'B'A
k

 

Ta được d’ = 64 (cm) 
19* Chọn: D 

Hướng dẫn:  
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Giải hệ phương trình: 















−
=

=

+=

d

'd
k

AB

'B'A
k

'd

1

d

1

f

1

 

Với d > 0 và d’ >0 ta thu được d = 18 (cm), d’ = 90 (cm). 
20 Chọn: A 

Hướng dẫn:  
- Vật AB là vật sáng nên d > 0, ảnh A’B’ là ảnh thật nên d’ > 0 suy ra d’ = 3d = 60 (cm) 

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+= với d = 20 (cm), d’ = 60 (cm) ta tính được f = 

15 (cm). 
21 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính độ tụ của thấu kính có hai mặt cầu giống nhau:  

R

2
)1n(

f

1
D −==  

22* Chọn: A 
Hướng dẫn: Giải hệ phương trình: 















−=
=+

+=

+=

'd'd

)cm(16dd

'd

1

d

1

f

1

'd

1

d

1

f

1

21

21

22

11

 

Ta được d1 = 12 (cm) hoặc d1 = 4 (cm) tức là một trong hai ngọn đèn này cách thấu kính 
4 (cm) thì ngọn đèn kia cách thấu kính 12 (cm). Từ đó tính d1’ = 12 (cm), ảnh S’ của hai 
ngọn đèn nằm cách thấu kính 12 (cm). 

23** Chọn: D 
Hướng dẫn: 
Sơ đồ tạo ảnh của vật AB qua hệ hai thấu kính là: 

"B"A'B'AAB 21 LL →→  

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1

111

+=  ta có d1’ = 60 (cm). 

- Khoảng cách giữa hai thấu kính là a = d1’ + d2 suy ra d2 = 20 (cm). 

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1

222

+=  ta có d2’ = 100 (cm). 

24** Chọn: D 
Hướng dẫn: 

d1        d1’         d2    d2’ 
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- Hệ quang học ghép sát ta có thể thay thế bằng một dụng cụ quang học tương đương có 

độ tụ được tính theo công thức: D = D1 + D2 ↔
21 f

1

f

1

f

1
+=  

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  

25** Chọn: A 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 7.33 

26** Chọn: D 
Hướng dẫn: Hệ quang học thoả mãn điều kiện; chùm tới là chùm song song cho chùm ló là 
chùm song song, hệ đó gọi là hệ vô tiêu. Khi đó khoảng cách giữa hai thấu kính là L = f1 + f2. 
 
 

 
 

  
 

 
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1. Các ñặc ñiểm của mắt 
a, Sự điều tiết 
- Là sự thay đổi độ tụ của thủy tinh thể (do đó thay đổi tiêu cự) để làm cho ảnh của vật cần 
quan sát hiện rõ trên võng mạc. 
b, Điểm cực cận Cc: 
- Là điểm gần nhất trên trục chính, đặt vật tại đó mắt còn nhìn thấy rõ. 
- Đặc điểm: 
+ Mắt điều tiết tối đa. 
+ fmin. 
+ OCc = Đ: Gọi là khoảng nhìn rõ ngắn nhất, có giá trị từ 10cm đến 25cm, lấy trung bình 
25cm với mắt không tật. 
c, Điểm cực viễn Cv: 
- Là điểm xa nhất trên trục chính, đặt vật tại đó mắt còn nhìn thấy rõ. 
- Đặc điểm: 
+ Mắt không phải điều tiết. 
+ Tiêu cự fmax . 
+ Điểm cực viễn của mắt không tật Cv ->∞ . 
d, Giới hạn nhìn rõ của mắt: 
- Là khoảng cách CcCv. 
e, Năng suất phân ly của mắt: 
- Gọi α là góc trông vật. 
- Điều kiện nhìn rõ thấy vật AB: 
+ AB ∈[Cc;Cv] 
+ minα α≥ ; với minα gọi là năng suất phân ly của mắt. 
2. Các tật của mắt và cách sửa 

“Mắt không có tật là mắt khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm trên võng mạc”.    

MẮT- CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH SỬA 
 

33 



  -  ĐT: 01689.996.187                  Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                     

ĐỀ SỐ 33: MẮT- CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH SỬA 

                         
 
a, Tật cận thị 
- ĐN: Là mắt khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm trước võng mạc. 

 
- Đặc điểm: 
+ Khi không điều tiết: fmax > OV.  
+ Không thể nhìn được rõ các vật ở xa vô cực. 
+ Điểm cực cận và điểm cực viễn dời rất gần mắt. 
- Sửa tật cận thị: là làm cho mắt cận thị có thể nhìn rõ các vật ở vô cực mà không phải điều 
tiết. 
- Cách sửa:  
+ Phẫu thuật giác mạc. 
+ Đeo thấu kính phân kỳ thích hợp sao cho nhìn rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết => 
Ảnh hiện tại tiêu diện của kính ≡  Cv. 

'

1 1

vv

d
D

f OCd OC

= ∞
⇒ = = −= −

  

(Công thức tính độ tụ của kính phải đeo để mắt cận thị nhìn rõ vật ở vô cực không phải điểu 
tiết). 
b, Tật viễn thị 
- ĐN: Là mắt khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm sau võng mạc.  

 
- Đặc điểm: 
+ Khi không điều tiết: fmax <OV. 
+ Khi nhìn các vật ở xa vô cực, mắt phải điều tiết . 
+ Điểm cực cận và điểm cực viễn dời xa mắt. 
- Sửa tật viễn thị:  
+ Là làm cho mắt viễn thị có thể nhìn rõ các vật ở vô cực mà không phải điều tiết. 
+ Là làm cho mắt viễn thị có thể nhìn rõ các vật ở gần như mắt không tật (có điểm Cc cách 
mắt 25cm). 
- Cách sửa:  
+ Phẫu thuật giác mạc. 
+ Đeo thấu kính hội tụ thích hợp sao cho nhìn rõ vật ở gần như mắt không. 
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c, Mắt lão thị 
- ĐN: Là mắt người già có điểm cực cận lùi ra xa mắt do khả năng điều tiết giảm. 
- Đặc điểm: 
+ Mắt vẫn nhìn được các vật ở vô cực mà không phải điều tiết (giống mắt không tật). 
+ Điểm cực cận dời xa mắt (giống mắt viễn thị). 
- Sửa tật lão thị:  
Là làm cho mắt viễn thị có thể nhìn rõ các vật ở gần như mắt không tật (có điểm Cc cách mắt 
25cm). 
- Cách sửa:  
+ Đeo thấu kính hội tụ thích hợp sao cho nhìn rõ vật ở gần như mắt không (giống cách sửa tật 
viễn thị). 
* Chú ý: 
- Có thể đưa bài toán sửa tật của mắt về dạng bài toán hệ thấu kính ghép trong đó có một thấu 
kính là thủy tinh thể. 
- Với mỗi mắt, khoảng cách OV không thay đổi (có giá trị từ 1,5 đến 2,2cm). Ảnh sau cùng 
của vật tạo bởi hệ ghép tại điểm vàng V trên võng mạc. 
- Các khái niệm: 
+ Điểm cực cận mới Cc' là vị trí đặt vật sao cho ảnh hiện lên tại điểm cực cận cũ Cc. 
+ Điểm cực viễn mới Cv' là vị trí đặt vật sao cho ảnh hiện lên tại điểm cực viễn cũ Cc'. 
 
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN: 
Bài 1: Mắt một người có giới hạn nhìn rõ từ 0,15m đến 0,5m. 
a, Mắt người này bị tật gì? 
b, Tính D của kính phải đeo (sát mắt) để khắc phục, xác định điểm Cc' mới khi đeo kính. 
c, Tính D của kính phải đeo (sát mắt) để nhìn rõ vật cách mắt 20m mà không phải điều tiết, 
xác định điểm Cc' mới khi đeo kính. 
d, Người này quan sát vật cao 4cm cách mắt 0,5m. Tính góc trông ảnh của vật qua mắt 
thường và mắt mang kính ở câu b. 
ĐS:  b, D = -2dp   b, OCc' =     
 c, D = -1,95dp  b, OCc' =     
 d, 0,08rad 
Bài 2:Mắt một người có điểm cực cận cách mắt 50cm. Mắt người này bị tật gì? Tính D của 
kính phải đeo để mắt nhìn rõ vật cách mắt gần nhất như mắt không tật? 
ĐS:  D = 2dp 
Bài 3: Mắt một người có quang tâm cách võng mạc khoảng OV= 1,52cm. Tiêu cự của thủy 
tinh thể thay đổi giữa hai giá trị f1 = 1,5m và f2 = 1,415cm. 
a, Xác định giới hạn nhìn rõ của mắt. 
b, Tính f và D của thấu kính phải ghép sát vào mắt để mắt nhìn thấy vật ở vô cực mà không 
phải điều tiết. 
c, Khi đeo kính, mắt nhìn thấy vật gần nhất cách mắt bao nhiêu? 
ĐS:  a, CcCv = OCv - OCc = 114- 20,5 = 93,5cm. 
 b, D = -0,88dp 
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 c, OCc' = 25cm 
Bài 4: Mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng tụ số của thủy tinh thể thêm 1dp. 
a, Xác định điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt. 
b, Tính D của kính đeo cách mắt 2cm để thấy vật cách mắt 25cm không phải điều tiết. 

HD 

a, 
ax min

1 1 1 1 1 1
; 1c

m c c

D OC m
f OV f OC OV OC

= = + ⇒ ∆ = ⇒ =  

b, Sơ đồ: 
1 2
' '
1 2

1 1 2 223 ?
?

K M
d cm d
d d OV

AB A B A B= = 
 = = 

→ →  

Mắt không phải điều tiết: d2 = vô cùng => d1' = l - d2 = vô cùng;  
d1 = OA - OOk = 23cm => D = 4,35dp. 
Bài 5: Một người đứng tuổi nhìn rõ vật ở xa. Muốn nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 27cm thì 
phải đeo kính +2,5dp cách mắt 2cm. 
a, Xác định Cc và Cv của mắt. 
b, Nếu đeo kính sát mắt thì giới hạn nhìn rõ của mắt là bao nhiêu? 

HD 
a, Cv -> vô cùng vì mắt nhìn rõ vật ỏ xa. 
 

1
'
1

1 1 2 225
?

K M
d cm
d

AB A B A B=
 =

→ →  

OkCc = -d1' = 200/3cm; OCc = 68,7cm 
b, Hệ thấu kính ghép sát gồm Kính-Thủy tinh thể tương đương với một thấu kính có tiêu 

cự: 1 1 1

k mf f f
= +  

- Điểm cực cận mới là vị trí đặt vật cho ảnh tại điểm cực cận cũ của mắt: 
'
c

c

d = OC   

d=-OC





=> OCc'= 25,3cm.  

- Điểm cực viễn mới là vị trí đặt vật cho ảnh tại điểm cực viễn cũ của mắt: 
'
v

'
v

d = OC   

d =-OC




→ ∞
=> OCv' = 40cm 

Bài 6: Mắt cận thị có OCv = 20cm. 
a, Độ tụ của kính phải đeo bằng bao nhiêu để khắc phục tật này? 
b, Nếu sử dụng thấu kính phân kỳ có tiêu cự -15cm để đọc sách cách mắt 40cm mà không 
phải điều tiết thì phải đặt thấu kính phân kỳ cách mắt bao nhiêu? 
HD: 
a, D = -5dp 
b, Để mắt không phải điều tiết thì ảnh A'B' hiện tại Cv của mắt. 
OkCv = OCv - OkO = 20 - L; d = OkA = OA - OOk = 40 - L; d' = - OkCv = L - 20 
Phương trình bậc 2 đối với L: ĐS: L = 10cm. 
Bài 8: Một mắt cận về già có điểm cực cận cách mắt 40cm và điểm cực viễn cách mắt 1m. 
a, Tính D của kính để mắt nhìn rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết. Kính đeo sát mắt. 
b, Tính D của kính để mắt nhìn rõ vật cách mắt ngắn nhất 20cm. Kính đeo sát mắt. 
c, Nếu sử dụng kính ở câu a để đọc sách cách mắt 20cm khi điều tiết tối đa phải gắn thêm vào 
phía dưới của kính 1 thấu kính hội tụ sao cho mắt nhìn qua cả hai thấu kính. Tính D của thấu 
kính phải ghép (kính đeo sát mắt). 
HD: 
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a, D = -1dp 
b, Vật cách 20cm cho ảnh tại Cc => d = 20cm; d' = - OCc = -40cm => D = 2,5dp. 
c, Hai thấu kính ghép sát nhau tương đương với một thấu kính có độ tụ: 
D = D1 + D2; với D = 1,5dp; D1 = -1dp => D2 = 3,5dp 
Bài 9: Một mắt cận có OCv = 50cm. 
a, Tính D để mắt nhìn rõ không phải điều tiết một vật: 
- Ở vô cùng. 
- Cách mắt 10cm. 
b, Ghép sát hai kính trên và đeo thì đọc được sách cách mắt ít nhất 10cm. Tính khoảng nhìn 
rõ ngắn nhất và vị trí xa nhất mà mắt đọc được. Coi kính đeo sát mắt. 
HD 
a, D1 = -2dp 
Vật cách mắt 10cm mà không phải điều tiết=> ảnh tại Cv => d' = -50cm=> D = 8dp 
b, D = D1 + D2 = 6dp => f = 50/3cm 
Vật cách mắt ít nhất 10cm cho ảnh tại Cc=>d = 10cm; d' = -OCc=>OCc= -d = 25cm. 
Điểm xa nhất Cv' là vị trí cho ảnh tại Cv => 
 d = ?; d' = -50cm; f = 50/3cm => OCv' = 12,5cm 

 
III. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 
1 Phát biểu nào sau đây là ñúng? 

A. Do có sự điều tiết, nên mắt có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt. 
B. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thuỷ tinh thể của mắt cong dần lên. 
C. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thuỷ tinh thể của mắt xẹp dần xuống. 
D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì thuỷ tinh thể của mắt xẹp dần xuống. 

2 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì độ tụ của mắt giảm xuống sao cho ảnh 
của vật luôn nằm trên võng mạc. 
B. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì độ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh của 
vật luôn nằm trên võng mạc. 
C. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì độ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh 
của vật luôn nằm trên võng mạc. 
D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì độ tụ của mắt giảm xuống đến một 
giá trị xác định sau đó không giảm nữa. 

3 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Điểm xa nhất trên trục của mắt mà vật đặt tại đó thì ảnh của vật qua thấu kính mắt 
nằm trên võng mạc gọi là điểm cực viễn (CV). 
B. Điểm gần nhất trên trục của mắt mà vật đặt tại đó thì ảnh của vật qua thấu kính mắt 
nằm trên võng mạc gọi là điểm cực cận (CC). 
C. Năng suất phân li là góc trông nhỏ nhất αmin khi nhìn đoạn AB mà mắt còn có thể 
phân biệt được hai điểm A, B. 
D. Điều kiện để mắt nhìn rõ một vật AB chỉ cần vật AB phải nằm trong khoảng nhìn rõ 
của mắt. 

4 Nhận xét nào sau đây là không đúng? 
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A. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực là mắt bình thường. 
B. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm) là mắt mắc tật cận thị. 
C. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 80 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật viễn thị. 
D. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 15 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật cận thị. 

5 Nhận xét nào sau đây là ñúng? 
A. Về phương diện quang hình học, có thể coi mắt tương đương với một thấu kính hội 
tụ. 
B. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, 
thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh tương đương với một thấu kính hội tụ. 
C. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, 
thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh và võng mạc tương đương với một thấu kính hội tụ. 
D. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, 
thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh, võng mạc và điểm vàng tương đương với một thấu kính hội 
tụ. 

6 Phát biểu nào sau đây là ñúng? 
A. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong các mặt của thuỷ tinh thể để giữ cho ảnh 
của của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc. 
B. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi khoảng cách thuỷ tinh thể và võng mạc để giữ cho 
ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc. 
C. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi khoảng cách thuỷ tinh thể và vật cần quan sát để 
giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc. 
D. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi cả độ cong các mặt của thuỷ tinh thể, khoảng cách 
giữa thuỷ tinh thể và võng mạc để giữ cho ảnh của của vật cần quan sát hiện rõ trên võng 
mạc. 

7 Nhận xét nào sau đây về các tật của mắt là không đúng? 
A. Mắt cận không nhìn rõ được các vật ở xa, chỉ nhìn rõ được các vật ở gần. 
B. Mắt viễn không nhìn rõ được các vật ở gần, chỉ nhìn rõ được các vật ở xa. 
C. Mắt lão không nhìn rõ các vật ở gần mà cũng không nhìn rõ được các vật ở xa. 
D. Mắt lão hoàn toàn giống mắt cận và mắt viễn. 

8 Cách sửa các tật nào sau đây là không đúng? 
A. Muốn sửa tật cận thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính phân kì có độ tụ phù hợp. 
B. Muốn sửa tật viễn thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính hội tụ có độ tụ phù hợp. 
C. Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính hội 
tụ, nửa dưới là kính phân kì. 
D. Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính 
phân kì, nửa dưới là kính hội tụ. 

9 Phát biểu nào sau đây về cách khắc phục tật cận thị của mắt là ñúng? 
A. Sửa tật cận thị là làm tăng độ tụ của mắt để có thể nhìn rõ được các vật ở xa. 
B. Sửa tật cận thị là mắt phải đeo một thấu kính phân kỳ có độ lớn tiêu cự bằng khoảng 
cách từ quang tâm tới viễn điểm. 
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C. Sửa tật cận thị là chọn kính sao cho ảnh của các vật ở xa vô cực khi đeo kính hiện lên 
ở điểm cực cận của mắt. 
D. Một mắt cận khi đeo kính chữa tật sẽ trở thành mắt tốt và miền nhìn rõ sẽ từ 25 (cm) 
đến vô cực. 

10 .Phát biểu nào sau đây về mắt cận là ñúng? 
A. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực. 
B. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực. 
C. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần. 
D. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần. 

11.Phát biểu nào sau đây về mắt viễn là ñúng? 
A. Mắt viễn đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực. 
B. Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực. 
C. Mắt viễn đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần. 
D. Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần. 

12. Phát biểu nào sau đây là ñúng? 
A. Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng không phải điều tiết. 
B. Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng phải điều tiết tối đa. 
C. Mắt cận thị khi không điều tiết sẽ nhìn rõ các vật ở vô cực. 
D. Mắt viễn thị khi quan sát các vật ở vô cực không điều phải điều tiết. 

13 Phát biểu nào sau đây là ñúng? 
A. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính hội tụ và mắt không điều tiết. 
B. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính phân kì và mắt không điều tiết. 
C. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi không điều tiết. 
D. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính lão. 

14. Một người cận thị phải đeo kính cận số 0,5. Nếu xem tivi mà không muốn đeo kính, 
người đó phải ngồi cách màn hình xa nhất là: 

A. 0,5 (m). B. 1,0 (m). C. 1,5 (m). D. 2,0 (m). 
15. Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25 (cm) phải đeo kính số 2. 
Khoảng thấy rõ nhắn nhất của người đó là: 

A. 25 (cm). B. 50 (cm). C. 1 (m). D. 2 (m). 
16. Một người cận thị đeo kinh có độ tụ – 1,5 (đp) thì nhìn rõ được các vật ở xa mà không 
phải điều tiết. Khoảng thấy rõ lớn nhất của người đó là: 

A. 50 (cm). B. 67 (cm). C. 150 (cm). D. 300 (cm). 
17. Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ + 1 (đp), 
người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt 

A. 40,0 (cm). B. 33,3 (cm). C. 27,5 (cm). D. 26,7 (cm). 
18.Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt 
gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính đeo sát mắt) có độ tụ là: 

A. D = - 2,5 (đp). 
B. D = 5,0 (đp). 

C. D = -5,0 (đp). 
D. D = 1,5 (đp). 
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19* Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính chữa tật 
của mắt, người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất cách mắt 

A. 15,0 (cm). B. 16,7 (cm). C. 17,5 (cm). D. 22,5 (cm). 
20.* Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ 
-1 (đp). Miền nhìn rõ khi đeo kính của người này là: 

A. từ 13,3 (cm) đến 75 (cm). 
B. từ 1,5 (cm) đến 125 (cm). 

C. từ 14,3 (cm) đến 100 (cm). 
D. từ 17 (cm) đến 2 (m). 

21**Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt 
gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính cách mắt 1 cm) có độ tụ là: 

A. D = 1,4 (đp). 
B. D = 1,5 (đp). 
C. D = 1,6 (đp). 
D. D = 1,7 (đp). 
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ðáp án: CHI TIẾT ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 
MẮT- CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH SỬA 

 
1 Chọn: C 

Hướng dẫn: Do sự điều tiết của mắt: Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thuỷ 
tinh thể của mắt xẹp dần xuống, và độ tụ của mắt giảm xuống sao cho ảnh của vật luôn 
nằm trên võng mạc. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì thuỷ tinh thể của 
mắt cong dần lên và độ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc. 

2 Chọn: B 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 7.37 

3 Chọn: D 
Hướng dẫn: Điều kiện để mắt nhìn rõ một vật AB là vật AB phải nằm trong khoảng nhìn 
rõ của mắt và góc trông vật phải lớn hơn năng suất phân li. 

4 Chọn: D 
Hướng dẫn: Mắt có khoảng nhìn rõ từ 15 (cm) đến vô cực là mắt bình thường (có thể nói 
là mắt rất tôt). 

5 Chọn: B 
Hướng dẫn: Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, 
thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh tương đương với một thấu kính hội tụ. 

6 Chọn: A 
Hướng dẫn: 
Theo định nghĩa về sự điều tiết của mắt: Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong các 
mặt của thuỷ tinh thể để giữ cho ảnh của của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc. 

 
7 Chọn: D 

Hướng dẫn: Mắt bị lão hoá chỉ giống mắt cận và mắt viễn về phương diện mắc tật. Mắt 
cận nhìn được rất gần, mắt viễn nhìn được rất xa, điều này không giống mắt lão. 

8 Chọn: C 
Hướng dẫn: Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là 
kính phân kì để nhìn xa, nửa dưới là kính hội tụ để nhìn gần.  

9 Chọn: B 
Hướng dẫn: Sửa tật cận thị là mắt phải đeo một thấu kính phân kỳ có độ lớn tiêu cự bằng 
khoảng cách từ quang tâm tới viễn điểm (f = - OCV). 

10 Chọn: A 
Hướng dẫn: Mắt cận nhìn rõ được các vật ở gần mà không nhìn rõ được các vật ở xa nên 
cần đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực. 
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11 Chọn: D 
Hướng dẫn: Mắt viễn nhìn rõ được các vật ở xa mà không nhìn rõ được các vật ở gần 
nên cần đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần (khi đọc sách). 

12 Chọn: A 
Hướng dẫn: Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng không phải điều tiết. 

13 Chọn: B 
Hướng dẫn: Mắt lão khi nhìn các vật ở xa giống như mắt cận, muốn nhìn rõ các vật ở xa 
vô cùng mà không phải điều tiết thì phải đeo kính phân kì giống như sửa tật cận thị. 

14 Chọn: D 
Hướng dẫn: Người đó đeo kính cận số 0,5 có nghĩa là độ tụ của kính là D = - 0,5 (điôp), 

tiêu cự của kính là f = 
D

1  = - 2 (m), suy ra OCV = - f = 2 (m). Người đó chỉ có thể xem 

được Tivi xa nhất cách mắt 2 (m). 
15 Chọn: B 

Hướng dẫn: Người cận thị khi về già mắc tật lão hoá, khi nhìn gần phải đeo kính hội tụ. 
Kính số 2 tức la độ tụ D = 2 (điôp), vật cách kinh 25 (cm), cho ảnh ảo nằm ở điểm CC. 

Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  với f  = 50 (cm), d = 25 (cm) ta suy ra d’ = - 50 

(cm) mà OCC = - d’ = 50 (cm). 
16 Chọn: B 

Hướng dẫn: Để sửa tật cận thị như mắt bình thường cần đeo kính có tiêu cự f = - OCV 
suy ra OCV = 67 (cm). 

17 Chọn: B 
Hướng dẫn: Khi vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo nằm tại CC. 

Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  với f  = 100 (cm), d’ = -50 (cm) ta tính được d = 

33,3 (cm). 
18 Chọn: D 

Hướng dẫn: Xe hướng dẫn và làm tương tự câu 7.53 
19 Chọn: B 

Hướng dẫn: 
- Tiêu cự của kính cần đeo là f = - OCV = -50 (cm). 
- Khi đeo kính, vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo nằm tại CC. Áp dụng công thức 

thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  với f  = - 50 (cm), d’ = -12,5 (cm) ta tính được d = 16,7 (cm). 

20 Chọn: C 
Hướng dẫn: Khi đeo kính có độ tụ D = -1 (điôp), f = - 100 (cm). 
- Vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CC, áp dụng công thức thấu kính 

'd

1

d

1

f

1
+=  với f  = - 100 (cm), d’ = -12,5 (cm) ta tính được d = 14,3 (cm). 
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- Vật nằm tại CV(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CV, áp dụng công thức thấu kính 

'd

1

d

1

f

1
+=  với f  = - 100 (cm), d’ = -50 (cm) ta tính được d = 100 (cm). 

21 Chọn: C 
Hướng dẫn: Khi đeo kính cách mắt 1 (cm), vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo tại 

CC, áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  với d’ = - 39 (cm) và d = 24 (cm), ta tính 

được f = 62,4 (cm). Độ tụ D = 1,6 (điôp) 
 
 

 
 
 
 

I. KIẾN THỨC: 
 

1. Kính lúp 

Số bội giác: 
l'd

§
kG

0 +
=

α
α

=  

+ Khi ngắm chừng ở điểm cực cận: Gc = kc 
+ Khi ngắm chừng ở vô cực: G∞ = Đ/f (không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt) 
2. Kính hiển vi 
Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực:  

G∞ = k1.G2∞ 

(với k1 là số phóng đại của ảnh A1B1 qua vật kính, G2∞ là số bội giác của thị kính 

21ff

§
G

δ
=∞  (với δ là độ dài quang học của kính hiển vi) 

3. Kính thiên văn 
Kính thiên văn khúc xạ gồm vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn và thị kính là thấu 
kính hội tụ có tiêu cự nhỏ. 
Kính thiên văn phản xạ gồm gương lõm có tiêu cự lớn và thị kính là thấu kính hội tụ có 
tiêu cự nhỏ. 
Ngắm chừng là quan sát và điều chỉnh khoảng cách qiữa vật kính và thị kính sao cho ảnh 
của vật nằm trong khoảng thấy rõ của mắt. 

Số bội giác khi ngắm chứng ở vô cực: 
2

1

f

f
G =∞  

 
II. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 

ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP PHẦN : KÍNH LÚP 
7.58 Kính lúp dùng để quan sát các vật có kích thước 

A. nhỏ. B. rất nhỏ. C. lớn. D. rất lớn. 

KÍNH LÚP – KÍNH HIỂN VI – KÍNH THIÊN VĂN 34 
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7.59 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật ngoài khoảng tiêu cự của kính 
sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
B. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính 
sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
C. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải điều chỉnh khoảng cách giữa vật và 
kính để ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
D. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải điều chỉnh ảnh của vật nằm ở điểm cực 
viễn của mắt để viêc quan sát đỡ bị mỏi mắt. 

7.60 Phát biểu nào sau đây về kính lúp là không đúng? 
A. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông để quan sát một vật 
nhỏ. 
B. Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh thật lớn hơn vật. 
C. Kính lúp đơn giản là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. 
D. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật 
và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. 

7.61 Số bội giác của kính lúp là tỉ số 
0

G
α
α

= trong đó 

A. α là góc trông trực tiếp vật, α0 là góc trông ảnh của vật qua kính. 
B. α là góc trông ảnh của vật qua kính, α0 là góc trông trực tiếp vật. 
C. α là góc trông ảnh của vật qua kính, α0 là góc trông trực tiếp vật khi vật tại cực cận. 
D. α là góc trông ảnh của vật khi vật tại cực cận, α0 là góc trông trực tiếp vật . 

7.62 Công thức tính số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là: 
A. G∞ = Đ/f. 
 

B. G∞ = 
k1.G2∞ 

C. 
21ff

§
G

δ
=∞  D. 

2

1

f

f
G =∞

7.63 Trên vành kính lúp có ghi x10, tiêu cự của kính là: 
A. f = 10 
(m). 

B. f = 10 
(cm). 

C. f = 2,5 
(m). 

D. f = 2,5 
(cm).

7.64 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 40 (cm), quan sát một vật nhỏ 
qua kính lúp có độ tụ + 10 (đp). Mắt đặt sát sau kính. Muốn nhìn rõ ảnh của vật qua kính ta 
phải đặt vật 

A. trước kính và cách kính từ 8 (cm) đến 10 (cm). 
B. trước kính và cách kính từ 5 (cm) đến 8 (cm). 
C. trước kính và cách kính từ 5 (cm) đến 10 (cm). 
D. trước kính và cách kính từ 10 (cm) đến 40 (cm). 

7.65 Một người có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính 
lúp có độ tụ D = + 20 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực. Độ bội giác của kính là: 

A. 4 (lần). B. 5 (lần). C. 5,5 (lần). D. 6 (lần). 
7.66 Một người có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính 
lúp có độ tụ D = + 20 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Độ bội giác của kính là: 

A. 4 (lần). B. 5 (lần). C. 5,5 (lần). D. 6 (lần). 
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7.67 * Một người có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm), quan sát một vật nhỏ qua kính 
lúp có độ tụ D = + 8 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Độ bội giác của kính là: 

A. 1,5 (lần). B. 1,8 (lần). C. 2,4 (lần). D. 3,2 (lần). 
7.68** Một người có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm), quan sát một vật nhỏ qua 
kính lúp có độ tụ D = + 8 (đp), mắt đặt tại tiêu điểm của kính. Độ bội giác của kính là: 

A. 0,8 (lần). B. 1,2 (lần). C. 1,5 (lần). D. 1,8 (lần). 
7.69** Một người đặt mắt cách kính lúp có độ tụ D = 20 (đp) một khoảng l quan sát một 
vật nhỏ. Để độ bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chừng, thì khoảng cách l 
phải bằng 

A. 5 (cm). B. 10 (cm). C. 15 (cm). D. 20 (cm).
 

ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP PHẦN : KÍNH HIỂN VI 
7.70 Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là ñúng? 

A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu 
cự ngắn. 
B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất 
ngắn. 
D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 

7.71 Phát biểu nào sau đây về cách ngắm chừng của kính hiển vi là ñúng? 
A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển 
vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
B. Điều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi 
nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
C. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong 
khoảng nhìn rõ của mắt. 
D. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua kính hiển vi nằm trong 
khoảng nhìn rõ của mắt. 

7.72 Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực 
A. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính. 
B. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính. 
C. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính. 
D. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính. 

7.73 Điều chỉnh kính hiển vi khi ngắm chừng trong trường hợp nào sau đây là ñúng? 
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A. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay 
xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất. 
B. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách giữ nguyên toàn bộ ống kính, 
đưa vật lại gần vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất. 
C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ 
nhất. 
D. Thay đổi khoảng cách giữa vật và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ 
nhất. 

7.74 Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức: 
A. G∞ = Đ/f. 
 

B. 
§

ff
G 21

δ
=∞   C. 

21ff

§
G

δ
=∞  D. 

2

1

f

f
G =∞  

7.75 Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 24 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua 
kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 
20cm. Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là: 

A. 67,2 (lần). B. 70,0 (lần). C. 96,0 (lần). D. 100 (lần). 
7.76 Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua 
kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 
20cm. Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp 
ngắm chừng ở cực cận là: 

A. 75,0 (lần). B. 82,6 (lần). C. 86,2 (lần). D. 88,7 (lần). 
7.77* Độ phóng đại của kính hiển vi với độ dài quang học δ = 12 (cm) là k1 = 30. Tiêu cự 
của thị kính f2 = 2cm và khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt người quan sát là Đ = 30 (cm). 
Độ bội giác của kính hiển vi đó khi ngắm chừng ở vô cực là: 

A. 75 (lần). B. 180 (lần). C. 450 (lần). D. 900 (lần). 
7.78 Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 0,5 (cm) và thị kính có tiêu cự 2 (cm), 
khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 12,5 (cm). Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm 
chừng ở vô cực là: 

A. 175 (lần). B. 200 (lần). C. 250 (lần). D. 300 (lần). 
7.79** Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 4 (mm), thị kính với tiêu cự f2 =20 
(mm) và độ dài quang học δ = 156 (mm). Người quan sát có mắt bình thường với điểm cực 
cận cách mắt một khoảng Đ = 25 (cm). Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Khoảng cách 
từ vật tới vật kính khi ngắm chừng ở vô cực là: 

A. d1 = 4,00000 (mm). 
B. d1 = 4,10256 (mm). 

C. d1 = 4,10165 (mm). 
D. d1 = 4,10354 (mm). 
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7.80** Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 4 (mm), thị kính với tiêu cự f2 =20 
(mm) và độ dài quang học δ = 156 (mm). Người quan sát có mắt bình thường với điểm cực 
cận cách mắt một khoảng Đ = 25 (cm). Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Khoảng cách 
từ vật tới vật kính khi ngắm chừng ở cực cận là: 

A. d1 = 4,00000 (mm). B. d1 = 4,10256 (mm). C. d1 = 4,10165 (mm).     
D.d1=4,10354(mm). 

 
ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP PHẦN : KÍNH THIÊN VĂN 

7.81 Phát biểu nào sau đây về tác dụng của kính thiên văn là ñúng? 
A. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật rất nhỏ ở rất xa. 
B. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật nhỏ ở ngay trước kính. 
C. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những thiên thể ở xa. 
D. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật có kích thước lớn ở gần. 

7.82 Phát biểu nào sau đây về cách ngắm chừng của kính thiên văn là ñúng? 
A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong 
khoảng nhìn rõ của mắt. 
B. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm 
trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
C. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa kính 
với vật sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
D. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa mắt và 
thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

7.83 Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính thiên văn là ñúng? 
A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu 
cự ngắn. 
B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất 
ngắn. 
D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 

7.84 Phát biểu nào sau đây là ñúng? 
A. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với 
tiêu cự của thị kính. 
B. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ nghịch với tích các tiêu cự của vật kính và tiêu cự 
của thị kính. 
C. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với 
tiêu cự của thị kính. 
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D. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ thuận với tích các tiêu cự của vật kính và tiêu cự 
của thị kính. 

7.85 Với kính thiên văn khúc xạ, cách điều chỉnh nào sau đây là ñúng? 
A. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên vật kính, dịch 
chuyển thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất. 
B. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách dịch chuyển kính so với vật 
sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất. 
C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên thị kính, dịch 
chuyển vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất. 
D. Dịch chuyển thích hợp cả vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ 
nhất. 

7.86 Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức: 
A. G∞ = Đ/f. B. G∞ = 

k1.G2∞ 
C. 

21ff

§
G

δ
=∞  D. 

2

1

f

f
G =∞  

7.87 Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 
(cm). Khoảng cách giữa hai kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái 
không điều tiết là: 

A. 125 (cm). B. 124 (cm). C. 120 (cm). D. 115 (cm). 
7.88 Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 
(cm). Độ bội giác của kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không 
điều tiết là: 

A. 20 (lần). B. 24 (lần). C. 25 (lần). D. 30 (lần). 
7.89 Một kính thiên văn học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 (m), thị kính có tiêu cự f2 
= 4 (cm). Khi ngắm chừng ở vô cực, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là: 

A. 120 (cm). B. 4 (cm). C. 124 (cm). D. 5,2 (m). 
7.90 Một kính thiên văn học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 (m), thị kính có tiêu cự f2 
= 4 (cm). Khi ngắm chừng ở vô cực, độ bội giác của kính là: 

A. 120 (lần). B. 30 (lần). C. 4 (lần). D. 10 (lần). 
7.91* Một người mắt bình thường khi quan sát vật ở xa bằng kính thiên văn, trong trường 
hợp ngắm chừng ở vô cực thấy khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 62 (cm), độ bội 
giác là 30 (lần). Tiêu cự của vật kính và thị kính lần lượt là:  
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A. f1 = 2 (cm), f2 = 60 (cm).  B. f1 = 2 (m), f2 = 60 (m).  
C. f1 = 60 (cm), f2 = 2 (cm).  D. f1 = 60 (m), f2 = 2 (m).  

 
ðÁP ÁN CHI TIẾT PHẦN: KÍNH LÚP 

7.58 Chọn: A 
Hướng dẫn: Kính lúp dùng để quan sát các vật có kích thước nhỏ. 

7.59 Chọn: A 
Hướng dẫn: Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự 
của kính sao cho ảnh ảo của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

7.60 Chọn: B 
Hướng dẫn: Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự 
của kính sao cho ảnh ảo của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

7.61 Chọn: C 

Hướng dẫn: Số bội giác của kính lúp là tỉ số 
0

G
α
α

= trong đó α là góc trông ảnh của vật 

qua kính, α0 là góc trông trực tiếp vật khi vật tại cực cận. 
7.62 Chọn: A 

Hướng dẫn: 
- Công thức tính số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là: G∞ = Đ/f. 
- Công thức tính số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là: G∞ = k1.G2∞ 

hoặc 
21ff

§
G

δ
=∞  

- Công thức tính số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là: 
2

1

f

f
G =∞  

7.63 Chọn: D 
Hướng dẫn: Trên vành kính lúp có ghi x10, tức là độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở 
vô cực là G∞ = 10 với Đ = 25 (cm) suy ra tiêu cự của kính là f = Đ/G = 2,5 (cm). 

7.64 Chọn: B 
Hướng dẫn: Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ảnh của vật phải nằm trong khoảng 
nhìn rõ của mắt. Mắt sát sau kính: 

- Vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CC, áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  

với f  =10 (cm), d’ = - 10 (cm) ta tính được d = 5 (cm). 

- Vật nằm tại CV(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CV, áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  

với f  =10 (cm), d’ = - 40 (cm) ta tính được d = 8 (cm). 
7.65 Chọn: B 

Hướng dẫn: 
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- Tiêu cự của kính lúp là f = 1/D = 0,05 (m) = 5 (cm) 
- Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là: G∞ = Đ/f. 

7.66 Chọn: D 
Hướng dẫn: 
- Tiêu cự của kính lúp là f = 1/D = 0,05 (m) = 5 (cm) 

- Vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CC, áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  

với f  =12,5 (cm), d’ = - 25 (cm) ta tính được d = 25/6 (cm). 
- Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở cực cận là: GC = kC = -d’/d = 6 

7.67* Chọn: B 
Hướng dẫn: 
- Tiêu cự của kính lúp là f = 1/D = 0,125 (m) = 12,5 (cm) 

- Vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CC, áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  

với f  =12,5 (cm), d’ = - 10 (cm) ta tính được d = 50/9 (cm). 
- Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở cực cận là: GC = kC = -d’/d = 1,8 

7.68* Chọn: A 
Hướng dẫn: Khi mắt đặt tại tiêu điểm của kính thì độ bội giác là G = Đ/f = 0,8 

7.69** Chọn: A 
Hướng dẫn: Muốn độ bội giác không phụ thuộc vào cách ngắm chừng thì mắt phải đặt tại tiêu 
điểm ảnh của kính (l= f) 

ðÁP ÁN CHI TIẾT PHẦN: KÍNH HIỂN VI 
7.70 Chọn: B 

Hướng dẫn: Kính hiển vi có cấu tạo gồm: Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, 
thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. 

7.71 Chọn: C 
Hướng dẫn: Cách ngằm chừng của kính hiển vi: Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật 
kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

7.72 Chọn: D 
Hướng dẫn: Công thức tính độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực 

21ff

§
G

δ
=∞  

7.73 Chọn: A 
Hướng dẫn: Cách ngằm chừng của kính hiển vi: Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật 
kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. Thay đổi khoảng 
cách giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn 
thấy ảnh của vật to và rõ nhất. 

7.74 Chọn: C 
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Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 7.62 
7.75 Chọn: A 

Hướng dẫn: Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là 
21ff

§
G

δ
=∞  với δ = 

O1O2 – (f1 + f2). 
7.76 Chọn: A 

Hướng dẫn: 
- Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở cực cận bằng độ phóng đại : GC = kC. 
- Khi mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính thì d2’ = - 20 (cm) vận dụng công thức thấu 
kính, từ đó ta tính được d2 = 4 (cm), d1’ = 16 (cm) và d1 = 16/15 (cm). 
- Độ phóng đại kC = k1.k2 = 75 (lần) 

7.77 Chọn: C 
Hướng dẫn: Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là G∞ = k1.G2∞ 

7.78 Chọn: C 

Hướng dẫn: Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là 
21ff

§
G

δ
=∞  với δ = 

O1O2 – (f1 + f2) và Đ = 25 (cm). 
7.79** Chọn: B 

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự câu 7.76 
7.80** Chọn: C 

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự câu 7.76 
ðÁP ÁN CHI TIẾT PHẦN: KÍNH THIÊN VĂN 

7.81 Chọn: C 
Hướng dẫn: Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những thiên thể ở xa. 

7.82 Chọn: B 
Hướng dẫn: Cách ngắm chừng của kính thiên văn: Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính 
và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

7.83 Chọn: D 
Hướng dẫn: Kính thiên văn có cấu tạo gồm: Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, 
thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. 

7.84 Chọn: A 
Hướng dẫn: Công thức tính số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là: 

2

1

f

f
G =∞ . Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch 

với tiêu cự của thị kính. 
7.85 Chọn: A 
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Hướng dẫn: Cách ngắm chừng của kính thiên văn: Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính 
và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

7.86 Chọn: D 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 7.62 

7.87 Chọn: A 
Hướng dẫn: Khi ngắm chừng ở vô cực khoảng cách giữa vật kính và thj kiníh của kính 
thiên văn là O1O2 = f1+ f2 (vì F1’ ≡ F2) 

7.88 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô 

cực: 
2

1

f

f
G =∞ . 

7.89 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 7.87 

7.90 Chọn: B 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 7.88 

7.91* Chọn: C 
Hướng dẫn: Giải hệ phương trình: 
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== ∞
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        ta được f1 = 60 (cm), f2 = 2 (cm). 

 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên:……………………………Trường:THPT……………………………… 
 
 
 
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC 
1. Lăng kính 
Các công thức của lăng kính: 
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Điều kiện để có tia ló 
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Khi tia sáng có góc lệch cực tiểu: r’ = r = A/2; i’ = i = (Dm + A)/2 
2. Thấu kính 

Độ tụ của thấu kính: )
R
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f
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Công thức thấu kính: 
'd
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f

1
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Số phóng đại: 
d

'd
k −=  

3. Mắt 
Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thấu kính mắt và võng mạc. 
Điều kiện để mắt nhìn rõ vật là vật nằm trong giới hạn thấy rõ của mắt và mắt nhìn vật dưới 
góc trông α ≥ αmin (năng suất phân li) 
4. Kính lúp 

Số bội giác: 
l'd

§
kG

0 +
=

α
α

=  

+ Khi ngắm chừng ở điểm cực cận: Gc = kc 
+ Khi ngắm chừng ở vô cực: G∞ = Đ/f (không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt) 
5. Kính hiển vi 
Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực: 
G∞ = k1.G2∞ 

(với k1 là số phóng đại của ảnh A1B1 qua vật kính, G2∞ là số bội giác của thị kính 

21ff

§
G

δ
=∞  (với δ là độ dài quang học của kính hiển vi) 

6. Kính thiên văn 
Kính thiên văn khúc xạ gồm vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn và thị kính là thấu kính 
hội tụ có tiêu cự nhỏ. 
Kính thiên văn phản xạ gồm gương lõm có tiêu cự lớn và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
nhỏ. 
Ngắm chừng là quan sát và điều chỉnh khoảng cách qiữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của 
vật nằm trong khoảng thấy rõ của mắt. 

Số bội giác khi ngắm chứng ở vô cực: 
2

1

f

f
G =∞  

II. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 
Câu 1 : 
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Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ đối với môi trường tới : 
A. luôn lớn hơn 1.                   B. luôn nhỏ hơn 1. 
C. luôn bằng 1.                       D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1. 
Câu 2 : 
Khi chiếu tia sáng từ không khí đến mặt nước thì : 
A. Chỉ có hiện tượng khúc xạ                    B.  Chỉ có hiện tượng phản xạ. 
C. đồng thời có hiện tượng phản xạ và khúc xạ. 
D. không có hiện tượng phản xạ  và khúc xạ. 
Câu 3 : 
Với tia sáng đơn sắc, chiết suất của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối giữa hai 
môi trường khi tia sang đó truyền từ nước sang thuỷ tinh là : 

A. n21 = n2 – n1            B. n21 = n1 – n2.          C. n21 = 
2

1

n

n           D. n21 = 
1

2

n

n  

Câu 4 : 
Cho hai môi trường trong suốt đồng tính, chiết suất lần lượt n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi 
trường hai đối với môi trường một là : 

A. n21 = 
2v

c .       B. n21 = 
1v

c .              C. n21 = 
1

2

v

v .       D. n21 = 
2

1

v

v  

Câu 5 : 
Tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s, chiết suất của kim cương là 2,42. tốc độ ánh 
sáng trong kim cương là : 
A. 242 000km/s.                B. 726 000km/s.       C. 124 000km/s.        D. 522 000km/s. 
Câu 6 : 
Một tia sáng truyền từ không khí tới bề mặt một môi trường trong suốt sao cho tia phản xạ và 
tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi đó góc tới và góc khúc xạ liên hệ với nhau qua hệ thức : 
A. i = r + 900.            B. i + r = 900.                C. i + r = 1800.           D. i = 1800 + r. 
Câu 7 : 
Một tia sáng truyền từ không khí tới bề mặt môi trường trong suốt chiết suất n = 3 sao cho tia 
phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi đó góc tới i có giá trị là : 
A. 450.         B. 600.         C. 300.              D. 200. 
Câu 8 : 
Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau, mặt khác góc tới bằng 600 thì chiết suất tỉ 
đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới là : 
A. 0,58.             B. 0,71.              C. 1,73.              D. 1,33. 
Câu 9 : 
Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào môi trường chiết suất n, sao cho tia phản xạ 
vuông góc tia khúc xạ. khi đó góc tới i tính theo công thức : 
A. sini = n.              B. sini = 1/n.          C. tani = n.              D. tani = 1/n. 
Câu10 : 
Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng  : 
A. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.     B. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới. 
C. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.                    D. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới. 
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Câu 11 : 
Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng : 
A. luôn lớn hơn 1.          B. luôn nhỏ hơn 1             C. luôn bằng 1.         D. luôn lớn hơn 0. 
Câu 12 : 

Tia sáng đi từ thuỷ tinh chiết suất 1,5 đến mặt phân cách với nước chiết suất 
3

4 , điều kiện góc 

tới i để không có tia khúc xạ trong nước là : 
A. i ≥  62044’.             B. i ≥  41044’.           C. i ≥  48044’.             D. i ≥  45048’. 
Câu 13 : 
Khi ánh sáng từ nước chiết suất n = 4/3 sang không khí góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá 
trị là : 
A. igh = 41048’.            B. igh = 62044’.                   C. igh = 48035’.             D. igh = 38026’. 
Câu 14 : 
Một tia sáng đơn sắc đi từ môi trường thuỷ tinh chiết suất n = 2 đến mặt phân cách với không 
khí, điều kiện góc tới i để có phản xạ toàn phần là : 
A. i ≥  450.                 B. i ≥  400.             C. i ≥  350.             D. i ≥  300 
 
Câu 15 : 
Một lăng kính có góc chiết quang nhỏ A = 60, chiết suất n = 1,5. Chiếu một tia sáng đơn sắc 
vào mặt bên lăng kính dưới góc tới nhỏ. Góc lệch của tia ló qua lăng kính là : 
A. 60.         ;             B. 30.            ;            C. 40.            ;     D. 80. 
Câu 16 : 
Công thức xác định góc lệch D của tia sáng qua lăng kính là : 
A. D = i1 + i2 – A.                 B. D = i1 – i2 + A             C. D = i1 – i2 – A      D. i1 + i2 + A. 
V ới i1 , i2 , A lần lượt là góc tới, góc ló và góc chiết quang của lăng kính. 
Câu 17 : 
Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật là đúng? 
A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. 
B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. 
C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
D. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật. 
Câu 18 : 
Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
B. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. 
C. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật. 
D. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh thật ngược chiều và lớn hơn vật. 
Câu 19 : 
Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ : 
A. luôn nhỏ hơn vật. 

B. luôn lớn hơn vật. 
C. luôn cùng chiều với vật. 
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D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật 
Câu 20 : 
Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ 
A. luôn nhỏ hơn vật. 
B. luôn lớn hơn vật. 

C. luôn ngược chiều với vật. 
D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật 

Câu 21 : 
Nhận xét nào sau đây là đúng? 
A. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật. 
B. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật. 
C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật. 
D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo. 
Câu 22 : 
Nhận xét nào sau đây về thấu kính phân kì là không đúng? 
A. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh thật. 
B. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo. 
C. Với thấu kính phân kì, có tiêu cự f âm. 
D. Với thấu kính phân kì, có độ tụ D âm. 
Câu 23 : 
Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính phân kỳ là không đúng? 
A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ. 
B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì. 
C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song. 
D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ. 
Câu 24 : 
Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính hội tụ là không đúng? 
A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ. 
B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì. 
C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song. 
D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ. 
Câu 25 : 
Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính nhỏ hơn khoảng tiêu cự, 
qua thấu kính cho ảnh : 
A. ảo, nhỏ hơn vật.    ;    B. ảo, lớn hơn vật.    ;      C. thật, nhỏ hơn vật.   ;   D. thật, lớn 
hơn vật. 
Câu 26 : 
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Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, qua thấu kính cho ảnh : 
A. cùng chiều, nhỏ hơn vật.                         B. cùng chiều, lớn hơn vật. 
C. ngược chiều, nhỏ hơn vật.                       D. ngược chiều, lớn hơn vật. 
Câu 27 : 
Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì tại tiêu điểm ảnh chính, qua thấu kính 
cho ảnh A’B’ ảo : 
A. bằng hai lần vật.     ;    B. bằng vật.            C. bằng nửa vật.    ;    D. bằng ba lần vật. 
Câu 28 : 
Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính bằng hai lần tiêu cự, qua 
thấu kính cho ảnh A’B’ thật, cách thấu kính : 
A. bằng khoảng tiêu cự.                             B. nhỏ hơn khoảng tiêu cự. 
C. lớn hơn hai lần khoảng tiêu cự.             D. bằng hai lần khoảng tiêu cự. 
Câu 29 : 
Vật AB đặt thẳng góc trục chính của thấu kính phân kì tại tiêu diện ảnh của thấu kính, qua 
thấu kính cho ảnh : 
A. cùng chiều và bằng nửa vật.                      B. cùng chiều và bằng vật. 
C. cùng chiều và bằng hai lần vật.                  D. ngược chiều và bằng vật. 
Câu 30 : 
Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính bằng nửa khoảng tiêu 
cự, qua thấu kính cho ảnh : 
A. ảo, bằng hai lần vật.        B. ảo, bằng vật.          C. ảo, bằng nửa vật,   D. ảo, bằng bốn 
lần vật. 
Câu 31 : 
Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, cách thấu kính hai lần khoảng tiêu cự, 
qua thấu kính cho ảnh : 
A. ảo, nằm trong khoảng tiêu cự.                         B. ảo, cách thấu kính bằng khoảng tiêu 
cự. 
C. ảo, cách thấu kính hai lần khoảng tiêu cự. 
D. ảo, cách thấu kính lớn hơn hai lần khoảng tiêu cự. 
Câu 32 : 
Vật  AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính lớn hơn hai lần khoảng 
tiêu cự, qua thấu kính cho ảnh : 
A. thật, nhỏ hơn vật.          B. thật lớn hơn vật.        C. ảo, nhỏ hơn vật.      D. ảo lớn hơn 
vật. 
Câu 33 : 
Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20cm. Thấu kính có tiêu 
cự 10cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là : 
A. 20cm.          B. 10cm.              C. 30cm.            D. 40cm. 
Câu 34 : 
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Một thấu kính phân kì có tiêu cự f1 = - 20cm, ghép sát và đồng trục với một thấu kính hội 
tụ có tiêu cự 10cm. Hệ hai thấu kính tương đương với một thấu kính có độ tụ là : 
A. 5 dp.                 B. – 5 dp.                C. 0,15 dp.                    D. – 0,15 dp. 
Câu 35 : 
Khi ghép sát một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm với một thấu kính phân kì có tiêu cự 
f = -10cm thì hệ hai thấu kính đó tương đương với một thấu kính có tiêu cự : 
A.  6,7cm                         B.  – 6,7cm           C.  20cm                              D.  – 20cm. 
Câu 36 : 
Thấu kính có độ tụ D = 5 dp, đó là : 
A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 0,2cm.           B. thấu kính phân kì có tiêu cự là f = - 
20cm. 
C. thấu kính hội tụ, có tiêu cự f = 20cm.                D. thấu kính hội tụ, có tiêu cự f = 0,2 
cm. 
Câu 37 : 
Chiếu tia sáng đơn sắc vào mặt bên của lăng kính có góc chiết quang 600. Tia ló qua mặt 
bên thứ hai có góc ló là 500 và góc lệch so với tia tới là 200 thì góc tới là bao nhiêu ? 
A. 300.               B. 200.               C. 500.         D. 600. 
Câu 38 : 
Đặt vật AB = 2 (cm) thẳng góc trục chính thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 12 (cm), cách 
thấu kính một khoảng d = 12 (cm) thì ta thu được : 
A. ảnh thật A’B’, cao 2cm.                       B. ảnh ảo A’B’, cao 2cm. 
C. ảnh ảo A’B’,  cao 1 cm.                       D. ảnh thật A’B’, cao 1 cm. 
Câu 39 : 
Vật sáng AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, cách thấu kính 20cm, tiêu cự 
thấu kính là f = -20cm. Ảnh A’B’ của vật tạo bỡi thấu kính là ảnh ảo cách thấu kính : 
A. 20cm.              B. 10cm.                  C. 30cm.           D. 40cm. 
Câu 40 : 
Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 10cm. Tiêu cự thấu kính 
là 20cm. Qua thấu kính cho ảnh A’B’là ảnh : 
A. thật, cách thấu kính 10cm.               B. ảo, cách thấu kính 10cm. 
C. thật, cách thấu kính 20cm.                D. ảo, cách thấu kính 20cm. 
Câu 41 : 
Vật AB đặt thẳng góc trục chính của thấu kính hội tụ, cách thấu kính 40cm. Tiêu cự thấu 
kính là 20cm. qua thấu kính cho ảnh A’B’ là ảnh : 
A. thật, cách thấu kính 40cm.              B. thật, cách thấu kính 20cm. 
C. ảo, cách thấu kính 40cm.                 D. ảo, cách thấu kính 20cm. 
Câu 42 : 
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Vật AB = 2cm đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 10cm, tiêu cự 
thấu kính là 20cm. qua thấu kính cho ảnh A’B’ là ảnh : 
A. ảo, cao 2cm.         B. ảo, cao 4cm.           C. thật, cao 2cm.           D. thật, cao 4cm. 
Câu 43 : Vật AB = 2cm đặt thẳng góc với trục chính thấu kính hội tụ cách thấu kính 
40cm. tiêu cự thấu kính là 20cm. Qua thấu kính cho ảnh A’B’ là ảnh : 
A. ảo, cao 4cm.            B. ảo, cao 2cm.           C. thật cao 4cm.         D. thật, cao 2cm. 
Câu 44 : 
Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (dp) 
và cách thấu kính một khoảng 30 (cm). ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là: 
A. ảnh thật, thấu kính một đoạn 60 (cm). 
B. ảnh ảo, cách thấu kính một đoạn 60 (cm). 
C. ảnh thật, cách thấu kính một đoạn 20 (cm). 
D. ảnh ảo, cách thấu kính một đoạn 20 (cm). 
Câu 45 : 
Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (dp) 
và cách thấu kính một khoảng 10 (cm). ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là: 
A. ảnh thật, cách thấu kính một đoạn 60 (cm). 
B. ảnh ảo, cách thấu kính một đoạn 60 (cm). 
C. ảnh thật, cách thấu kính một đoạn 20 (cm). 
D. ảnh ảo, cách thấu kính một đoạn 20 (cm). 
Câu 46 : 
Vật AB = 2 (cm) nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. 
Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là : 
A. 8 (cm). B. 16 (cm). C. 64 (cm). D. 72 (cm). 
Câu 47 : 
Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần 
vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là: 
A. 4 (cm). B. 6 (cm). C. 12 (cm). D. 18 (cm). 
Câu 48 : 
Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 
(cm), qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là: 
A. f = 15 (cm). B. f = 30 (cm). C. f = -15 (cm). D. f = -30 (cm). 
Câu 49 : 
Vật AB = 2cm đặt thẳng góc trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 20cm thì 
thu ảnh rõ nét trên màn cao 3cm. Tiêu cự của thấu kính là : 
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A. 10cm.                  B. 20cm.              C. 30cm.              D. 12cm. 
Câu 50 : 
Thể thuỷ tinh của mắt là : 
A. thấu kính hội tụ có tiêu cự thay đổi.         B. thấu kính hội tụ có tiêu cự không đổi. 
C. thấu kính phân kì có tiêu cự thay đổi.       D. thấu kính phân kì có tiêu cự không đổi. 
Câu 51 : 
Chọn câu sai : 
A. Thể thuỷ tinh của mắt có vai trò như vật kính trong máy ảnh. 
B. Tiêu cự của thể thuỷ tinh và tiêu cự của vật kính máy ảnh không đổi. 
C. Màng lưới của mắt đóng vai trò như phim trong máy ảnh. 
D. Khoảng cách từ màn lưới đến thể thuỷ tinh không đổi, còn từ phim đến vật kính trong 
máy ảnh thay đổi. 
Câu 52 : 
Mắt cận thị muốn nhìn rõ vật ở vô cực mà không cần điều tiết thì phải mang kính (coi sát 
mắt) : 
A. hội tụ, có tiêu cự f = OCv.                      B. hội tụ, có tiêu cự f = OCc. 
C. Phân kì, có tiêu cự f = - OCv.                 D. phân kì, có tiêu cự f = - OCc. 
Câu 53 : 
Khoảng nhìn rõ của mắt là khoảng nào ? 
A. Khoảng OCc.                         B. Khoảng OCv. 
C. Khoảng Cc đến Cv.                D. Khoảng từ Cv đến vô cực. 
Câu 54 : 
Để mắt nhìn rõ vật tại các các vị trí khác nhau, mắt phải điều tiết. Đó là sự thay đổi : 
A. vị trí thể thuỷ tinh.                                   B. vị trí màng lưới. 
C. vị trí thể thuỷ tính và màng lưới.             D. độ cong thể thuỷ tinh. 
Câu 55 : 
Kính nào sau đây có thể dung làm kính cận thị ? 
A. Kính hội tụ có tiêu cự f = 5cm.                           B. Kính hội tụ có tiêu cự f = 50cm. 
C. Kính phân kì có tiêu cự f = -5cm.                       D. Kính phân kì có tiêu cự f = -50cm. 
Câu 56 : 
Phát biểu nào sau đây là đúng ? 
A. Mắt không tật nhìn vật ở vô cực phải điều tiết. 
B. Mắt cận không nhì rõ vật ở gần. 
C. Mắt viễn nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết. 
D. Mắt cận không nhìn rõ được vật ở xa. 
Câu 57 : 
Phát biểu nào sau đây là đúng ? Mắt lão phải đeo kính : 
A. hội tụ để nhìn rõ vật ở xa.                       B. phân kì để nhìn rõ vật ở xa. 
C. hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.                     D. phân kì để nhìn rõ vật ở gần. 
Câu 58 : 



  -  ĐT: 01689.996.187                  Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                     

 

ĐỀ SỐ 35. ÔN LUYỆN TỔNG HỢP : MẮT & CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 

Ảnh của vật trên màng lưới của mắt là : 
A. ảnh thật, to hơn vật.                              B. ảnh thật, nhỏ hơn vật. 
C. ảnh ảo, to hơn vật.                                D. ảnh ảo, nhỏ hơn vật. 
Câu 59 : 
Mắt viễn thị phải đeo kính : 
A. hội tụ để nhìn vật ở gần.                        B. hội tụ để nhìn vật ở xa. 
C. phân kì để nhìn vật ở gần.                      D. phân kì để nhìn vật ở xa. 
Câu 60 : 
Một người chỉ nhìn rõ các vật trong khoảng cách mắt từ 15cm đến 50cm. mắt người đó : 
A. không bị tật.                            B. bị tật cận thị. 
C. bị tật viễn thị.                          D. bị tật lão thị. 
Câu 61 : 
Một người quan sát cột điện cao 8m, cách chỗ đứng 25cm, màng lưới cách thể thuỷ tinh 
2cm. Chiều cao của cột điện trong mắt là : 
A. 6,4cm.             B. 0,64cm.             C. 3,125cm.           D. 0,3125cm. 
Câu 62 : 
Có thể dung kính lúp để quan sát vật nào dưới đây ? 
A. Một ngôi sao.                                   B. Một con vi trùng. 
C. Một bức tranh phong cảnh.              D. Một con ruồi. 
Câu 63 : 
Thấu kính nào dướ đây có thể dung làm kính lúp ? 
A. Thấu kính phân kì có tiêu cự f = 
20cm. 
B. thấu kính phân kì có tiêu cự 5cm. 

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm. 
D. thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm. 

Câu 64 : 
Ảnh tạo bỡi kính lúp là ảnh : 
A. ảo, nhỏ hơn vật.                             B. ảo, lớn hơn vật. 
C. thật, nhỏ hơn vật.                           D. thật, lớn hơn vật. 
Câu 65 : 
Một kính lúp có độ bội giác G = 2,5X, tiêu cự kính lúp này là : 
A. 10cm.                  B. 2,5cm.                  C. 5cm.                D. 25cm. 
Câu 65 : 
Người ta dùng một thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm để làm kính lúp. Độ bội giác của kính 
này là : 
A. 5X.                   B. 2,5X.                  C. 1,5X.                D. 3X. 
Câu 66 : 
Một người dung kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát một vật nhỏ. Vật đặt cách kính 8cm 
cho ảnh : 
A. ảo, lớn gấp 5 lần vật. 
B. thật, lớn gấp 5 lần vật. 

C. ảo, lớn gấp 8 lần vật. 
D. thật, lớn gấp 8 lần vật. 
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Câu 67 : 
Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 40 (cm), quan sát một vật nhỏ qua 
kính lúp có độ tụ + 10 (đp). Mắt đặt sát sau kính. Muốn nhìn rõ ảnh của vật qua kính ta 
phải đặt vật trước kính và cách kính từ : 
A. 8 (cm) đến 10 (cm). 
B. 5 (cm) đến 8 (cm). 

C. 5 (cm) đến 10 (cm). 
D. 10 (cm) đến 40 (cm). 

Câu 68 : 
Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng? 
A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất 
ngắn. 
D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
Câu 69 : 
Phát biểu nào sau đây về cách ngắm chừng của kính hiển vi là đúng? 
A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi 
nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
B. Điều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm 
trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
C. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong 
khoảng nhìn rõ của mắt. 
D. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua kính hiển vi nằm trong 
khoảng nhìn rõ của mắt. 
Câu 70 : 
Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực : 
A. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính. 
B. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính. 
C. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính. 
D. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính. 
Câu 71 : 
Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức: 
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Câu 72 : 
Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 24 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua 
kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 
20cm. Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là: 
A. 67,2 (lần). 
B. 70,0 (lần). 

C. 96,0 (lần). 
D. 100 (lần). 

Câu 73 : 
Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 0,5 (cm) và thị kính có tiêu cự 2 (cm), khoảng 
cách giữa vật kính và thị kính là 12,5 (cm). Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng 
ở vô cực là: 
A. 175 (lần). B. 200 (lần). C. 250 (lần). D. 300 (lần). 
Câu 74 : 
Phát biểu nào sau đây về tác dụng của kính thiên văn là đúng? 
A. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật rất nhỏ ở rất xa. 
B. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật nhỏ ở ngay trước kính. 
C. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những thiên thể ở xa. 
D. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật có kích thước lớn ở gần. 
Câu 75 : 
Phát biểu nào sau đây về cách ngắm chừng của kính thiên văn là đúng ? 
A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong 
khoảng nhìn rõ của mắt. 
B. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm 
trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
C. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa kính với 
vật sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
D. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa mắt và 
thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
Câu 76 : 
Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính thiên văn là đúng ? 
A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
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C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất 
ngắn. 
D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
Câu 77 : 
Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với 
tiêu cự của thị kính. 
B. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ nghịch với tích các tiêu cự của vật kính và tiêu cự 
của thị kính. 
C. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với 
tiêu cự của thị kính. 
D. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ thuận với tích các tiêu cự của vật kính và tiêu cự 
của thị kính. 
Câu 78 : 
Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức: 
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Câu 79 : 
Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 
(cm). Khoảng cách giữa hai kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái 
không điều tiết là: 
A. 125 (cm).                       B. 24 (cm). C. 120 (cm).                       D. 115 

(cm). 
Câu 80 : 
Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 
(cm).Độ bội giác của kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không 
điều tiết là: 
A. 20 (lần). 
B. 24 (lần). 
C. 25 (lần). 
D. 30 (lần). 
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Câu 81 : 
Một kính thiên văn học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 (m), thị kính có tiêu cự f2 = 4 (cm). 
Khi ngắm chừng ở vô cực, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là: 
A. 120 (cm).  B. 4 (cm).  C. 124 (cm).  D. 5,2 (m). 
Câu 82 : 
Một kính thiên văn học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 (m), thị kính có tiêu cự f2 = 4 (cm). 
Khi ngắm chừng ở vô cực, độ bội giác của kính là: 
A. 120 (lần).                        B. 30 (lần). 
C. 4 (lần).                            D. 10 (lần). 
 
 
 
 
 
Họ và tên:……………………………Trường:THPT……………………………… 
 
 
ðỀ SỐ 1 
C âu 1 : Điều nào sau đây đúng khi nói về lăng kính: 

a/ Lăng kính là khối chất trong suốt hình lăng trụ đứng,  có tiết diện thẳng luôn luôn là một 
tam giác cân. 
b/ Lăng kính có góc chiết quang A = 60o là lăng kính phản xạ toàn phần. 
c/ Tấc cả các lăng kính đều sử dụng hai mặt bên cho ánh sáng truyền qua. 
d/ Lăng kính là khối chất trong suốt hình lăng trụ đứng,  có tiết diện thẳng  là một tam giác. 

Câu 2 : Khi lăng kính có góc lệch cực tiểu Dmin thì : 
a/ Tia tới song song với  tia ló    b/ Tia tới vuông góc với  tia ló 
c/ Góc ló bằng góc tới     d/ Góc tới bằng 0 

Câu 3 : Đường đi của tia sáng đơn sắc qua lăng kính : 
a/ Tia ló lệch về phía đáy lăng kính so với tia tới. 
b/ Tia ló luôn luôn đối xứng với tia tới qua lăng kính. 
c/ Tia ló luôn luôn phản xạ toàn phần ở mặt bên thứ hai. 
d/ Tia ló luôn luôn lệch về phía đáy của lăng kính. 

Câu 4 : Chiếu một tia sáng đi vào mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A góc tới i và góc ló 
i’. Khi tia sáng này có góc lệch cực tiểu Dmin thì chiết suất n của chất làm lăng kính đốI với  
môi trường là : 

a/     b/  

2

A
sin

2

AD
sin

n

min −

=
 c/  

Asin
2

AD
sin

n

min +

=   d/ 
Asin
2

AD
sin

n

min −

=  

Câu 5 : Có thể dùng ít nhất mấy tia đặc biệt để vẽ ảnh một vật thẳng ngoài trục chính qua thấu kính 
: 

a/ 1 tia   b/ 2 tia   c/ 3 tia   d/ 4 tia 

2
sin

2
sin min

A

AD

n

+

=
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Câu 6 : Chọn câu đúng: 
a/ Trục chính của thấu kính là đường thẳng đi qua tiêu điểm chính F.   b/ Trục 

phụ của thấu kính là đường thẳng đi qua quang tâm O. 
c/ Trục chính của thấu kính là đường thẳng vuông góc với  thấu kính. 
d/ Cả ba câu a, b, c, đều sai 

Câu 7 : Tiêu cự của thấu kính làm bằng chất trong suốt có chiết suất n đặt trong không khí gồm hai 
mặt cong có bán kính lần lược là R1 và R2 được tính bằng công thức : 
a/      b/ 

 
 

c/      d/ 
 
Câu 8 : Điều nào sau đây đúng khi nói về đường đi của tia sáng qua thấu kính: 

a/ Tia tới qua quang tâm O thì truyền thẳng. 
b/ Tia tới song song với  trục chính cho tia ló qua tiêu điểm vật chính. 
c/ Tia tới đi qua tiêu điểm ảnh tia ló sẽ song song với  trục chính 
d/ Cả ba câu a, b, c đều đúng . 

Câu 9 : Gọi d là khoảng cách từ vật tớithấu kính, d’ là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và f là 
tiêu cự của thấu kính . Độ phóng đại ảnh qua thấu kính là 
a/     b/ 
 
c/     d/ Cả ba câu a, b, c đều đúng 

 
Câu 10 : Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính phân kỳ cho ảnh thật khi : 

a/ A ở ngoài tiêu điểm F  b/ A ở trong khoảng từ tiêu điểm F đến quang tâm 
c/ A ở trong khoảng từ tiêu điểm F’ đến quang tâm  d/ Cả ba câu a, b, c đều sai 

Câu 11 : Vật sáng AB đặt vuông góc với  trục chính của thấu kính L cho ảnh thật A’B’ . Kết luận 
nào sau đây sai : 
a/ Ảnh A’B’ ngược chiều với  vật AB b/ L là  thấu kính phân kì. 
c/ Ảnh A’B’ hứng được trên màn  d/ L là thấu kính hội tụ. 

Câu 12 : Điều nào sau đây đúng khi nói về sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ: 
a/ Vật thật luôn luôn cho ảnh thật. 
b/ Vật thật cho ảnh thật khi đặt vật ngoài khoảng từ quang tâm O đến tiêu điểm vật F. 
c/ Vật thật cho ảnh thật khi đặt vật trong khoảng từ quang tâm O đến tiêu điểm vật F. 
d/ Vật thật cho ảnh ảo khi đặt vật ngoài khoảng từ quang tâm O đến tiêu điểm vật F. 

Câu 13 : Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều. Góc lệch cực tiểu của lăng kính là 
600. Góc tới của tia sáng là : 
a/ i = 300  b/ i = 450   c/ i = 600   d/ i = 900 

Câu 14 : Một lăng kính có có góc chiết quang là A = 600 và  có chiết su ất n = 3 . Góc lệch cực 
tiểu là : 
a/ Dmin = 300  b/ Dmin = 450   c/ Dmin = 600   d/ Dmin = 900 

Câu 15 : Một vật sáng AB đặt vuông góc với  trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f và 
cách thấu kính một đọan d = f . Ta có : 
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a/ Ảnh A’B’ ở vô cực     b/ Ảnh A’B’ là ảnh ảo và cao bằng vật 
c/ Ảnh A’B’ là ảnh ảo cao bằng nữa vật d/ Ảnh A’B’ là ảnh thật cao bằng vật . 

Câu 16 : Một vật sáng AB đặt vuông góc với  trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f cho 
ảnh thật cách thấu kính một đọan d’ = 2f . Ta có : 
a/ Khoảng cách từ vật tới ảnh là 2f   b/ Khoảng cách từ vật tớiảnh là 3f 
c/ Khoảng cách từ vật tới ảnh là 4f  d/ Khoảng cách từ vật tớiảnh là 5f 

Câu 17 : Một vật sáng AB = 2 cm đặt vuông góc với  trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự f 
= 12 cm cho ảnh thật A’B’ = 4 cm . Khoảng cách từ vật dến thấu kính là: 
a/ 18 cm  b/ 24 cm  c/ 36 cm  d/ 48 cm 

Câu 18 : Một vật sáng AB đặt vuông góc với  trục chính của một thấu kính cho ảnh A’B’ rõ nét 
trên màn . Màn cách vật 45 cm và A’B’ = 2AB . Tiêu cự thấu kính là: 
a/ 5 cm  b/ 10 cm  c/ 15 cm  d/ 20 cm 

Câu 19 : Vật sáng AB qua thấu kính phân kỳ cho ảnh A’B’ = kAB. Khi dịch chuyển vật ra xa thấu 
kính ta có ảnh A”B” với  : 
a/ A”B” ở gần thấu kính hơn A’B’   b/ A”B” ở xa thấu kính hơn AB 
c/ A”B” < A’B’     d/ A”B” > A’B’ 

Câu 20 : Một thấu kính hội tụ dịch chuyển giữa vật và màn thu ảnh thì thấy có hai vị trí của thấu 
kính thu được ảnh rõ nét trên màn, hai vị trí này cách nhau khoảng l . biết khoảng cách từ 
vật đến màn là L . Tiêu cự của thấu kính là : 

a/      b/     c/     d/ 
 
Câu 21 : Hệ hai thấu kính ghép đồng trục chính f1 =10 cm, f2 = 20 cm . Biết rằng khi dịch chuyển 

vật dọc theo trục chính của thấu kính thì chiều cao của ảnh cho bởi hệ là không đổi . Khoảng 
cách giữa hai thấu kính là  
a/ 10 cm  b/ 20 cm  c/ 30 cm  d/ 40 cm 

Câu 22 : Điều nào sau đây sai khi nói về máy ảnh : 
a/ Vật kính là hệ thấu kính có tác dụng như một thấu kính hội tụ .    b/ 

Cửa sập M chắn trước phim chỉ mở khi bấm máy . 
c/ Khoảng cách giữa phim và vật kính không thay đổi . 
d/ Màn chắn C ở giữa có một lỗ chắn tròn nhỏ đường kính thay đổi được . 

Câu 23 : Muốn cho ảnh A’B’ của vật AB rõ nét trên phim ta phải thay đổi khoảng cách từ vật kính 
đến phim bằng cách nào sau đây : 
a/ Điều chỉnh vật kính    b/ Điều chỉnh phim 
c/ Điều chỉnh cả vật kính và phim  d/ Cả ba cách trên 

Câu 24 : Điều nào sau đây sai khi nói về cấu tạo và đặc điểm của mắt 
a/ Về phương diện quang học mắt giống như một máy ảnh . 
b/ Thủy tinh thể của mắt là một thấu kính hội tụ có thể thay đổi tiêu cự được . 
c/ Đối với mắt bình thường ( không có tật ) có điểm cực viễn ở vô cùng . 
d/ Mắt cận thị nhìn rõ được vật ở vô cùng mà không cần điều tiết . 

Câu 25 : Sự điều tiết của mắt : 
a/ Là sự thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc để làm cho ảnh của vật cần 
quan sát hiện rõ nét trên võng mạc . 
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b/ Là sự thay đổi khoảng cách từ vật cần quan sát đến thủy tinh thể để làm cho ảnh của vật 
cần quan sát hiện rõ nét trên võng mạc . 
c/ Là sự thay đổi độ cong của thủy tinh thể để làm cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên 
võng mạc . 

d/ Cả ba sự thay đổi trên gọi là sự điều tiết của mắt . 
Câu 26 : Tiêu cự của thủy tinh thể đạt giá trị cực đại khi : 
a/ Mắt nhìn vật ở cực viễn .    b/ Mắt nhìn vật ở cực cận . 
c/ Hai mặt thủy tinh thể có bán kính lớn nhất . d/ cả ba câu a,b, c, đều sai . 
Câu 27 : Điều nào sau đây đúng khi mắt điều tiết tối đa : 

a/ Nhìn rõ vật ở cách mắt 25 cm .   b/ Nhìn rõ vật ở cực cận . 
c/ Nhìn rõ vật ở vô cực .     d/ Nhìn rõ vật ở cực viễn  . 

Câu 28 : Khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt là : 
a/ Khoảng cách từ cực cận đến vô cực . b/ Khoảng cách từ cực cận đến cực viễn . c/ 

Khoảng cách từ mắt đến cực viễn .  d/ Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận . 
Câu 29 : Khi xem phim ta thấy hình ảnh chuyển động liên tục là vì : 

a/ Có sự lưu ảnh trên võng mạc .  b/ Hình ảnh trên ti vi là liên tục . 
c/ Năng suất phân ly của mắt là không đổi . d/ Cả ba câu a, b, c đều đúng . 

Câu 30 : Mắt viễn thị là mắt : 
a/ Khi nhìn vật ở xa mắt phải điều tiết . 
b/ Điểm cực viễn ở gần mắt hơn so với mắt bình thường . 
c/ Khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước võng mạc . 
d/ Khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên võng mạc . 

Câu 31 : Điều nào sau đây đúng khi nói về kính sửa tật cận thị . 
a/ Mắt cận thị mang kính hội tụ để nhìn rõ vật ở vô cùng mà không điều tiết . 
b/ Mắt cận thị mang kính phân kỳ để nhìn rõ vật ở vô cùng mà không điều tiết . 
c/ Mắt cận thị mang kính phân kỳ để nhìn rõ vật ở gần mà không điều tiết . 
d/ Mắt cận thị mang kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần mà không điều tiết  . 

Câu  32 : Mắt viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40 cm để nhìn rõ vật gần nhất cách mắt là 25 cm . 
Khi mang kính đặt sát mắt thì phải có độ tụ là  : 
a/ D = 1,5 điốp  b/ D = - 1,5 điốp  c/ D = 3 điốp  d/ D = -3 điốp. 

Câu 33 : Điều nào sau đây đúng khi nói về kính lúp : 
a/ Thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn .  b/ Có tác dụng làm tăng góc trông của ảnh . 
c/ Vật qua kính lúp cho ảnh ảo lớn hơn vật . d/ Cả ba câu a, b, c đều đúng . 

Câu 34 : Độ bội giác của kính lúp không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt khi : 
a/ Ngắm chừng ở vô cực  b/ Ngắm chừng ở cực cận 
c/ Ngắm chừng mắt điều tiết tối đa . c/ Mắt đặt tạI tiêu điểm ảnh của kính . 
Câu 35 : Gọi Đ là khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt, K là độ phóng đại của ảnh qua kính, l là 

khoảng cáh từ mắt tới kính . Độ phóng đại của kính lúp là : 
a/      b/ 

 
c/      d/ 

 
Câu 36 : Một người cận thị ngắm chừng qua kính thiên văn mà không điều tiết , lúc nay : 
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a/ Khoảng cách hai kính là a = f1 + f2  b/ Mắt sẽ nhìn thấy ảnh ở vô cực . 
c/ Độ bội giác của kính là G = f1/f2   d/ Cả ba câu a, b, c đều sai . 

Câu 37 : Gọi δ = F1’F2 là độ dài quang học của kính hiểm vi, f1 và f2 là tiêu cự của vật kính và thị 
kính . Đ là khoang nhìn rõ ngắn nhất . Độ bội giác của kính hiểm vi khi ngắm chừng ở vô 
cực là : 
a/      b/ 
 
c/                                                                      d/ 

 
Câu 38 : Trường hợp nào quan sát một vật nhỏ qua kính hiểm vi độ phóng đại có độ lớn bằng độ 
bội giác : 

a/ Ngắm chừng ở vô cực .   b/ Ngắm chừng ở cực cân . 
c/ Ngắm chừng ở cực viễn .   d/ Không xảy ra . 

Câu 39 : Một người dùng kính lúp có tiêu cự 5 cm quan sát vật nhỏ .Người quan sát đặt mắt cách 
kính 5cm  nhìn rõ khi vật gần nhất cách kính 2,5 cm . Khoảng nhìn rõ ngắn nhất của người 
này khi không đeo kính là : 
a/ 7,5 cm  b/ 10 cm  c/ 12,5 cm  d/ 15 cm . 

Câu 40 Một người dùng kính lúp có tiêu cự 8 cm quan sát vật nhỏ . Biết vật cách kính 7 cm và  đặt 
mắt sau kính 2cm ngắm chừng không điều tiết. Điểm cực viễn cách mắt : 
a/ 48 cm  b/ 58 cm  c/ 56 cm  d/ 54 cm . 
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ðỀ SỐ 2: 
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng 
        Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính  của một thấu kính hội tụ và cách quang tâm  một 
khoảng d lớn hơn tiêu cự của thấu kính thì bao giờ cũng có ảnh: 

A. Ngược chiều với vật. 
B. Cùng chiều với vật. 
C. Cùng kích thước với vật. 
D. Kích thước nhỏ hơn vật. 

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng 
        Ảnh của một vật thật được tạo ra bởi thấu kính phân kỳ không bao giờ: 

A. Là ảnh thật. 
B. Là ảnh ảo. 
C. Cùng chiều với vật. 
D. Nhỏ hơn vật. 

Câu 3:  Chọn câu sai: 
        Đối với thấu kính phân kì thì: 

A. Tia sáng qua quang tâm O sẽ truyền thẳng. 
B. Tia tới song song với trục chính thì tia ló sẽ đi qua tiêu điểm ảnh chính F'. 
C. Tia tới có đường kéo dài qua tiêu điểm vật chính F thì tia ló song song với trục chính.  
D. Tia tới đi qua tiêu điểm ảnh chính F' và không song song với trục chính thì tia ló không song 

song với trục chính. 
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng 
        Độ phóng đại ảnh của một vật là k > 0 khi: 

A. Ảnh cùng chiều với vật. 
B. Ảnh ngược chiều với vật. 
C. Ảnh nhỏ hơn vật. 
D. Ảnh lớn hơn vật. 

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng 
        Khi vật thật ở cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng tiêu cự của nó thì: 

A. Ảnh là ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.  
B. Ảnh là thật, ngược chiều và lớn hơn vật. 
C. Ảnh là thật, ngược chiều và có kích thước bằng vật. 
D. Ảnh ở vô cực. 

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng 
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        Thấu kính có chiết suất n = 1,5; được giới hạn bởi một mặt lõm có bán kính 20cm và một mặt 
lồi có bán kính 10cm. Tiêu cự của thấu kính là: 
   A. f = 40/3 cm               B. f = – 40cm              C. f = 40 cm             D. f = 25cm  
Câu 7: Chọn câu trả lời đúng 
        Thấu kính bằng thủy tinh có chiết suất là 1,6; khi đặt trong không khí có độ tụ là D. Khi đặt 
trong nước, chiết suất là 4/3, nó có độ tụ là D' thì: 
   A. D = D'/3                    B. D' = – 3D                C. D' = – D/3            D. D' = D/3 
 
 
Đề bài sau đây dùng cho câu 8 và câu 9. Chọn câu trả lời đúng. 
        Vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính có ảnh ngược chiều vật, lớn gấp 4 
lần vật AB và cách AB là 100cm. 
Câu 8: Vật cách thấu kính: 
   A. d = 20cm                   B. d = 80cm                C. d = – 80cm            D. d = – 20cm 
Câu 9: Tiêu cự của thấu kính là: 
   A. f = 25cm                    B. f = 16cm                 C. f = 20cm              D. f = 40cm 
 
Câu 10: Chọn câu trả lời đúng  
       Vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính có ảnh cùng chiều, cao bằng 1/2 vật 
AB và cách AB là 10cm. Độ tụ của thấu kính là: 
   A. D = – 2 điốp                B. D = – 5 điốp             C. D = 5 điốp           D. D = 2 điốp 
Câu 11: Chọn câu trả lời đúng 
        Trong máy ảnh thì: 

A. Ảnh của vật thật qua vật kính của máy ảnh là ảnh ảo. 
B. Tiêu cự của vật kính là không đổi. 
C. Khoảng cách từ phim đến vật kính là không đổi. 
D. Vật kính là một thấu kính phân kỳ. 

Câu 12: Chọn câu trả lời đúng 
        Đối với mắt thì: 

A. Ảnh của một vật qua thủy tinh thể của mắt là ảnh thật. 
B. Tiêu cự của thủy tinh thể thay đổi được. 
C. Khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc là không đổi. 
D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 13: Chọn câu sai 
A. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong các mặt giới hạn của thủy tinh thể để ảnh  

hiện rõ trên võng mạc. 
B. Khi mắt điều tiết thì tiêu cự của thủy thể thay đổi được. 
C. Khi mắt điều tiết thì khoảng cách giữa thủy tinh thể và võng mạc thay đổi. 
D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng 
        Mắt cận thị: 

A. Có tiêu điểm ảnh ở sau võng mạc. 
B. Nhìn vật ở xa phải điều tiết mới thấy rõ. 
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C. Phải đeo kính sát mắt mới thấy rõ. 
D. Có điểm cực viễn cách mắt khoảng 2m trở lại. 

Câu 15: Chọn câu trả lời đúng 
        Mắt bị viễn thị: 

A. Có tiêu điểm ảnh ở trước võng mạc. 
B. Nhìn vật ở xa phải điều tiết. 
C. Đeo thấu kính hội tụ hoặc phân kỳ thích hợp để nhìn vật ở xa. 
D. Có điểm cực viễn ở vô cực. 

Đề bài sau đây dùng cho câu 16 và 17. Chọn câu trả lời đúng. 
        Mắt cận thị nhìn rõ các vật cách mắt từ 12,5cm đến 50cm. 
Câu 16: Để nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết thì phải đeo sát mắt thấu kính có tiêu cự: 
   A. f = 50cm                   B. f = – 50cm                 C. f = 10cm             D. f = – 10cm 
Câu 17: Đeo kính nầy sát mắt thì nhìn rõ vật gần nhất cách mắt: 
   A. 15cm                         B. 20cm                         C. 16,67cm              D. 14cm 
 
Câu 18: Chọn câu trả lời đúng 
        Mắt viễn thị nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 30cm. Nếu đeo sát mắt kính có độ tụ D = 2 điốp 
thì có thể nhìn rõ vật gần nhất cách mắt: 
   A. 18,75cm                    B. 25cm                         C. 20cm                   D. 15cm 
        Đề bài sau đây dùng cho câu 19 và 20. Chọn câu trả lời đúng. 
        Mắt nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 50cm. Muốn nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25cm thì: 
Câu 19: Phải đeo sát mắt: 

A. Thấu kính hội tụ có độ tụ thích hợp. 
B. Thấu kính phân kỳ có độ tụ thích hợp. 
C. Thấu kính hội tụ hoặc thấu kính phân kỳ có độ tụ thích hợp. 
D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 20: Độ tụ của kính phải đeo là: 
   A. 0,5 điốp                     B. – 0,5 điốp                C. 2 điốp                 D. Cả A, B, C đều đúng 
 
Câu 21: Chọn câu trả lời đúng 
        Mắt có điểm cực cận cách mắt 30cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = 20 điốp. 
Độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là: 
   A. G = 6                        B. G = 4                      C. G = 1,5                  D. G = 5 
Câu 22: Chọn câu trả lời đúng 
        Mắt đặt cách kính lúp có tiêu cự f, một khoảng l để quan sát một vật nhỏ. Để độ bội giác của 
kính không phụ thuộc vào khoảng cách từ vật đến kính lúp thì l phải bằng: 

A. Khoảng cách từ quang tâm của thủy tinh thể đến điểm cực cận. 
B. Tiêu cự của kính lúp. 
C. Khoảng cách từ quang tâm của thủy tinh thể đến điểm cực viễn. 
D. l = 25cm 

Câu 23: Chọn câu trả lời đúng 
        Vật kính và thị kính của kính hiển vi có đặc điểm là: 

A. Vật kính là thấu kính phân kỳ có tiêu cự dài và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. 
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B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn. 
C. Vật kính là thấu kính phân kỳ có tiêu cự rất ngắn và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 

ngắn. 
D. Vật kính là thấu kính có tiêu cự rất ngắn và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. 

Câu 24: Chọn câu trả lời đúng 
        Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực: 

A. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự với của thị kính. 
B. Tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và thị kính. 
C. Bằng tích của độ phóng đại của ảnh qua vật kính với độ bội giác của thị kính. 
D. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính. 

Câu 25: Chọn câu trả lời đúng 
        Vật kính và thị kính của kính hiển vi có vai trò: 

A. Vật kính tạo ra ảnh thật rất lớn của vật cần quan sát, thị kính dùng như kính lúp để quan sát 
ảnh nói trên. 

B. Vật kính tạo ra ảnh ảo rất lớn của vật cần quan sát, thị kính dùng như kính lúp dể quan sát 
ảnh nói trên. 

C. Thị kính tạo ra ảnh ảo rất lớn của vật cần quan sát, vật kính dùng như kính lúp để quan sát 
ảnh nói trên. 

D. Thị kính tạo ra ảnh thật rất lớn của vật cần quan sát, vật kính dùng như kính lúp để quan sát 
ảnh nói trên. 

Câu 26: Chọn câu trả lời đúng 
        Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5mm và thị kính có tiêu cự 2cm. Khoảng cách giữa 
hai kính là 12,5cm. Để có ảnh ở vô cực, vật cần quan sát phải đặt cách vật kính: 
   A. 0,488cm                  B. 0,521cm                      C. 0,525cm                    D. 0,623cm 
Câu 27: Chọn câu trả lời đúng 
        Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5mm và thị kính có tiêu cự 2cm. Khoảng cách giữa 
hai kính là 12,5cm. Mắt có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25cm. Độ bội giác của kính hiển vi khi 
ngắm chừng ở vô cực là: 
   A. G = 250                   B. G = 200                       C. G = 175                     D. G = 350 
Câu 28: Chọn câu trả lời đúng 
        Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự  6mm và thị kính có tiêu cự 25mm. Mắt không có 
tật, quan sát vật AB qua kính hiển vi trong trạng thái không điều tiết. Khi đó vật AB cách vật kính 
6,2mm. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là: 
   A. 15,2cm                     B. 19,2cm                        C. 16,1cm                       D. 21,1cm 
Câu 29: Chọn câu trả lời đúng 
       Trên vành vật kính của một kính hiển vi có ghi X100 và trên vành thị kính có ghi X6, điều đó 
có nghĩa là: 

A. Tiêu cự của vật kính là 0,25cm và tiêu cự của thị kính là 4,167cm. 
B. Độ bội giác của vật kính khi ngắm chừng ở vô cực là 100 và độ bội giác của thị kính khi 

ngắm chừng ở vô cực là 6. 
C. Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là 600. 
D. Độ bội giác của kính hiển vi là 100/6. 

Câu 30: Chọn câu trả lời đúng  
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        Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực: 
A. Tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và thị kính. 
B. Tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính. 
C. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính. 
D. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính. 

 
Câu 31: Chọn câu sai: 

A. Trong kính hiển vi, tiêu cự của vật kính nhỏ hơn rất nhiều so với tiêu cự của thị kính. 
B. Trong kính thiên văn, tiêu cự của vật kính lớn hơn rất nhiều so với tiêu cự của thị kính. 
C. Kính thiên văn là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt, làm góc trông ảnh của những vật ở rất 

xa. 
D. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính trong kính thiên văn là không đổi. 

Câu 32: Chọn câu trả lời đúng 
        Kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 1,2m và thị kính có tiêu cự 4cm. Một người có mắt 
tốt, quan sát Mặt Trăng bằng kính thiên văn nầy trong trạng thái không điều tiết. Khoảng cách giữa 
hai kính và độ bội giác của ảnh là: 
   A. L = 124cm, G = 30                                       B. L = 12,4cm, G = 3 
   C. L = 116cm, G = 30                                       D. L = 124cm, G = 4/1,2  
Câu 33: Chọn câu trả lời đúng 
        Mắt không có tật, dùng kính thiên văn để quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết. 
Khi đó khoảng cách hai kính là 90cm và ảnh có độ bội giác là 17. Tiêu cự của vật kính và thị kính 
là: 
   A. f1 = 5cm,  f 2  = 85cm                                          B. f1 = 85cm,  f 2 = 5cm 
   C. f1 = 73cm, f 2  = 17cm                                       C. f1 = 17cm,  f 2 = 73cm 
Câu 34: Chọn câu trả lời đúng 
       Chiếu chùm tia sáng trắng qua một lăng kính. Chùm tia sáng bị tách ra thành một dãi sáng có 
màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. Hiện tượng này gọi là: 
   A. Giao thoa ánh sáng                                       B. Khúc xạ ánh sáng 
   C. Phản xạ ánh sáng                                          D. Tán sắc ánh sáng 
Câu 35: Chọn câu trả lời đúng 
        Chùm tia sáng trắng qua lăng kính bị tán sắc thì tia tím bị lệch nhiều hơn so với tia đỏ là do: 

A. Tần số của ánh sáng đỏ lớn hơn của ánh sáng tím. 
B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn so với ánh sáng tím. 
C. Vận tốc của ánh sáng đỏ lớn hơn so với ánh sáng tím. 
D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ lớn hơn so với ánh sáng tím. 

Câu 36: Chọn câu trả lời đúng 
        Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ là dựa trên hiện tượng: 
   A. Phản xạ ánh sáng                                          B. Giao thoa ánh sáng 
   C. Tán sắc ánh sáng                                           C. Khúc xạ ánh sáng 
Câu 37: Chọn câu trả lời đúng 
        Giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng giữa hai khe sáng là 0,2mm; khoảng cách từ hai 
khe đến màn là 1m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5cm. Bước sóng của ánh sáng dùng 
trong thí nghiệm là: 
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   A. 0,5µm                      B. 0,6µm                            C. 1.5µm                          D. 4,3µm 
Câu 38: Chọn câu trả lời đúng 
        Một thấu kính hai mặt lồi, bằng thủy tinh có cùng bán kính R = 10cm. Biết chiết suất của thủy 
tinh đối với ánh sáng đỏ là 1,495 và đối với ánh sáng tím là 1,510. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm 
ảnh chính của thấu kính đối với ánh sáng đỏ và tím là: 
   A. 1,278mm                 B. 5,942mm                       C. 2,971mm                      D. 4,984mm 
 
 
 

ðÁP ÁN ðỀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP: PHẦN QUANG HỌC – SỐ 2 
1.A     2.A     3.B     4.A     5.D     6.C     7.D     8.A     9.B     10.B 
11.B   12.D   13.C   14.D   15.B   16.B   17.C   18.A   19.A   20.C 
21.A   22.B   23.D   24.C   25.A   26.C   27.A   28.D   29.C   30.C 
31.D   32.A   33.B   34.D   35.B   36.C   37.B   38.C 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên:……………………………Trường:THPT……………………………… 
 
ðỀ SỐ 3: 

Câu 1: ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về lăng kính? 
A. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là một hình 

tam giác. 
B. Góc chiết quang của lăng kính luôn nhỏ hơn 900. 
C. Lăng kính là một khối thủy tinh trong suốt có tiết diện ngang là một tam giác cân. 
D. Tất cả các lăng kính chỉ sử dụng hai mặt bên cho ánh sáng truyền qua. 
Câu 2: Trong trường hợp góc tới i nhỏ và góc chiết quang A nhỏ thì góc lệch D có công 

thức là: 
A. D = n(r1 + r2) - A  B. D = (n -1) A       C. D = i1 + i2 - A  D. A, B và C đều 

đúng. 
* Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều, chiết suất 2=n . Chiếu một tia 

sáng đơn sắc qua lăng kính dưới góc tới i1 = 45o. Đề này dùng để trả lời câu 3 và 4.  
Câu 3: Góc lệch giữa tia tới và tia ló bằng: 
A. 450   B. 300   C. 600   D. 150 

Câu 4: Sau ñó, nếu ta thay ñổi góc tới i1 chút ít thì: 
A. Góc lệch D tăng lên khi i1 tăng 
B. Góc lệch D tăng lên khi i1 giảm 
C. Góc lệch D luôn luôn tăng khi i1 thay đổi 
D. Góc lệch D giảm khi i1 giảm. 
Câu 5: ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về thấu kính? 

ðỀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP: PHẦN QUANG HỌC – SỐ 3 38 
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A. Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cong, thường là hai mặt cầu. Một 
trong hai mặt có thể là mặt phẳng. 
B. Thấu kính mỏng là thấu kính có bán kính các mặt cầu rất nhỏ. 
C. Thấu kính hội tụ là thấu kính có hai mặt cầu có bán kính bằng nhau. 
D. A, B và C đều đúng. 
Câu 6: ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về ñường ñi của một tia sáng qua thấu kính hội 

tụ? 
A. Tia tới qua quang tâm O truyền thẳng. 
B. Tia tới qua tiêu điểm F cho tia ló song song với trục chính. 

C. Tia tới song song với trục chính cho tia ló qua tiêu điểm F’. 
D. A, B và C đều đúng. 
Câu 7: Xét các tia tới qua thấu kính sau: 
(I) Tia tới qua quang tâm O 
(II) Tia tới song song với trục chính 
(III) Tia tới qua hoặc có đường kéo dài qua tiêu điểm vật 
(IV) Tia tới bất kỳ 
Khi vẽ ảnh tạo bởi thấu kính, ta có thể dựng hai tia ló ứng với các tia tới nào sau đây: 
A. I, II, III, IV   B. I, II, III  C. I, III    D. II, III

    
Câu 8: Công thức nào trong các công thức sau ñây dùng ñể tính ñộ tụ của một thấu 

kính. 
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Câu 9: ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về sự tương quan giữa ảnh và vật qua thấu 
kính hội tụ? 

A. Vật thật luôn cho ảnh thật. 
B. Vật thật luôn cho ảnh ảo. 

C. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tùy vào vị trí của vật đối với thấu kính. 
D. Vật ảo cho ảnh ảo. 
Câu 10: ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về sự tương quan giữa ảnh và vật qua thấu 

kính phân kỳ ? 
A. Vật thật luôn cho ảnh thật. 
B. Vật thật luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. 
C. Vật ảo trong khoảng từ quang tâm O đến F thì cho ảnh thật. 
D. B và C đều đúng. 
Câu 11: Một thấu kính hai mặt lồi có cùng bán kính R = 15cm và chiết suất n  = 1,5, đặt 

trong nước có chiết suất n’ = 4/3. Tiêu cự của thấu kính bằng: 
A. 20 cm  B. 40 cm  C. 30 cm  D. 60 cm 
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Câu 12: Vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 
30m, cho ảnh thật A’ B’ cách thấu kính 60cm. Vật AB có vị trí và tính chất gì? 

A. Vật ảo, cách thấu kính 60cm 
B. Vật thật, cách thấu kính 60cm 
C. Vật ảo, cách thấu kính 30cm 
D. Vật ảo cách thấu kính 20cm 
Câu 13: Vật cách thấu kính hội tụ 12cm, ta thu ñược ảnh cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của 

thấu kính bằng: 
A. f = 9cm  B. f = 18cm     C. f = 24cm  D. A và B đều đúng 
Câu 14: Vật sáng AB ñặt song song và cách màn (M) một khoảng bằng 54cm.Người ta 

đặt trong khoảng từ vật đến màn một thấu kính sao cho ảnh A’ B’ hiện rõ trên màn và lớn hơn vật 
2 lần.Thấu kính này là thấu kính gì và có tiêu cự bằng bao nhiêu? 

A. Thấu kính hội tụ, tiêu cự f = 24cm 
B. Thấu kính hội tụ, f = 12 cm 
C. Thấu kính phân kỳ, f = -24 cm 
D. Thấu kính phân kỳ, f = -12 cm 
Câu 15: Một thấu kính mỏng có chiết suất n = 1,5, bán kính mặt cong lõm bằng 50cm 

và bán kính mặt cong lồi bằng 100cm. Thấu kính trên là thấu kính gì   và có độ tụ bằng bao nhiêu? 
A. Thấu kính hội tụ có D = 1 điôp 
B. Thấu kính hội tụ có D = 1,5 điôp 
C. Thấu kính phân kỳ có D = -1 điôp 
D. Thấu kính phân kỳ có D = -0,5 điôp 
Câu 16:       x     A           A’         O  y 
 
A, A’, O nằm trên trục chính xy của thấu kính. 
O: là quang tâm, A: là điểm sáng, A’: là ảnh của A, với OA=3OA’=15cm 
Loại thấu kính gì?. Tiêu cự bằng bao nhiêu?. 
A. Thấu kính hội tụ,  f = + 3,75cm  
B. Thấu kính phân kỳ,  f = - 3,75cm  
C. Thấu kính hội tụ,  f =  +7,5cm  
D. Thấu kính phân kỳ,  f = -7,5cm  
Câu 17: Vật sáng vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh trên màn đặt song 

song với vật. Màn cách vật 35cm dịch chuyển thấu kính theo chiều nào và đoạn dịch chuyển bằng 
bao nhiêu để vật sáng vẫn cho ảnh trên màn 

A. Dịch chuyển thấu kính laị gần màn 21cm 
B. Dịch chuyển thấu kính ra xa màn 21cm 
C. Dịch chuyển thấu kính laị gần màn 14cm 
D. Dịch chuyển thấu kính laị gần vật 14cm 
Câu 18: Trong các phát biểu sau ñây, phát biểu nào ñúng? 

A. Máy ảnh là một dụng cụ dùng để thu được một ảnh thật (nhỏ hơn vật) của vật cần chụp trên mặt 
phim ảnh 
B. Vật kính là một thấu kính hội tụ 
C. Khoảng cách từ vật kính đến phim có thể thay đổi được 



  -  ĐT: 01689.996.187                  Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                     

ĐỀ SỐ 35. ÔN LUYỆN TỔNG HỢP : MẮT & CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 

D. A, B và C đều đúng 
Câu 19: ðể thay ñổi khoảng cách giữa vật kính và phim người ta có thể: 
A. Dịch chuyển vật kính hoặc phim.               B. Dích chuyển vật kính 
C. Dịch chuyển phim    D. Làm thay đổi độ tụ của thấu kính 
Câu 20: Máy ảnh có vật kính tiêu cự bằng 8cm. Khoảng cách từ vật kính đến phim có 

thể thay đổi từ 8cm đến 8,5cm. Máy ảnh này có thể chụp được vật gần nhất cách máy là: 
A. 25cm  B. 136cm            C. 8,5cm    D. 13,6cm 
Câu 21: Chọn câu ñúng khi nói về mắt và máy ảnh: 
A. Thủy tinh thể của mắt có độ tụ không đổi 
B. Vật kính của máy ảnh có độ tụ thay đổi 
C. Khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc không đổi 
D. Khoảng cách từ vật kính đến phim không đổi 
Câu 22: ðộ cong của thủy tinh thể thay ñổi ñể: 
A. Mắt nhìn được vật ở vô cực 
B. Khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc thay đổi 
C. Aính của vật hiện rõ trên võng mạc 
D. Câu A và C đúng 
Câu 23: Năng suất phân ly của mắt là: 
A. Khả năng nhìn rõ vật ở khoảng cách gần nhất 
B. Góc trông nhỏ nhất mà mắt còn phân biệt được hai điểm 
C. A và B đều đúng 
D. A và B đều sai 
Câu 24: Hãy chọn ñáp án ñúng: 
A. Để sửa tật viễn thị của mắt, người bị viễn thị phải đeo một thấu kính hội tụ có độ hội tụ D 

thích hợp 
B. Điểm cực cận của mắt bị tật viễn thị ở vô cực. 
C. Để sửa tật cận thị của mắt, người bị cận thị phải đeo mọt thấu kính phân kỳ sao cho ảnh 

của các vật ở vô cực qua kính hiện ở điểm cực viễn của mắt 
D. A và C đúng  
Câu 25: Ảnh của một vật quan sát qua kính lúp là: 
A. Ảnh ảo 
B. Ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt 
C. Ảnh thật lớn hơn vật và ở gần mắt 
D. Câu A và B đúng 

Câu 26: Một người cận thị có ñiểm cực viễn cách mắt 50cm . ðộ tụ của kính phải đeo là: 
A. 2 điôp  B. 0,5 điôp  C. - 2 điôp  D. - 0,5 điôp 
Câu 27:Một người phải ñặt sách cách mắt 40 cm mới nhìn rõ chữ. Người này phải đeo kính 

gì? Tiêu cự bằng bao nhiêu để có thể đọc sách cách mắt 20cm. 
A. Thấu kính hội tụ,  f =   40cm  
B. Thấu kính phân kỳ,  f = - 40cm 
C. Thấu kính hội tụ,  f = 13,3cm 
D. Thấu kính hội tụ,  f =   20cm 
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Câu 28: Người cận thị có ñiểm cực viễn cách mắt 101cm. Người này cần đeo kính gì?. Độ tụ 
bằng bao nhiêu để có thể nhìn vật ở vô cực mà không cdần điều tiết. Kính đeo cách mắt 1cm 

A. Thấu kính hội tụ,  D = 1 điôp   B. Thấu kính phân kỳ , D = - 1 điôp  
C. Thấu kính hội tụ,  D = 1,1 điôp   D. Thấu kính phân kỳ,  D = - 1,1 điôp  
Câu 29: Một người có ñiểm cực cận cách mắt 20cm. Năng suất phân ly bằng 2’ (1’ = 3 x 10 -4 

rad).  
Khoảng cách ngắn nhất mà mắt còn phân biệt được giữa hai điểm khi mắt điều tiết tối đa bằng: 
A. 6 x 10-3 cm   B. 4 x 10-3 cm  C. 12 x 10-3 cm    D. 8 x 10-3 cm    
Câu 30: Trên vành vật kính của kính hiển vi có ghi X100 và trên vành của thị kính có ghi X5. 

Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực bằng: 
A. 20   B. 50   C. 5400   D. 200 
Câu 31: Vật kính của kính thiên văn có tiêu cự f1 = 30cm. ðộ bội giác của kính khi ngắm 

chừng ở vô cực bằng 15. Tiêu cự của thị kính bằng: 
A. 2 cm    B. 1,5 cm        C. 2,5 cm       D. 3 cm 
Câu 32: Mắt một người có ñặc ñiểm: ðiểm cực cận và ñiểm cực viễn lần lượt cách mắt là 

10cm và 100cm. Chọn câu đúng: 
A. Mắt bị tật cận thị, phải đeo thấu kính phân kỳ để sửa tật 
B. Mắt bị tật cận thị, phải đeo thấu kính hội tụ để sửa tật 
C. Mắt bị tật viễn thị, phải đeo thấu kính phân kỳ để sửa tật 
A. Mắt bị tật viễn thị, phải đeo thấu kính hội tụ để sửa tật 
Câu 33: Chọn câu ñúng: 
Khi dùng kính lúp ngắm chừng ở điểm cực viễn thì: 
A. Vật đặt ở điểm cực viễn của mắt 
B. Ảnh ảo cho bởi kính lúp ở điểm cực viễn của mắt 
C. Kính lúp đặt ở điểm cực viễn của mắt 
D. A và B đều đúng 
Câu 34: Một người có ñiểm cực cận cách mắt 20cm dùng kính lúp tiêu cự 5cm để quan sát vật. 

Mắt đặt sau kính lúp 5cm. Độ bội giác của kính lúp khi ngắm chứng ở điểm cực cận là: 
A. 4  B. 5  C. 2  D.6 
Câu 35: Người có mắt bình thường quan sát vật nhỏ qua kính lúp có ñộ tụ 10 điôp, phải đặt 

vật cách kính lúp bao nhiêu để quan sát mà mắt không điều tiết? 
A. 25cm  B. 10cm  C. 20cm  D. 15cm 
Câu 36: Chọn câu ñúng: 
A. Kính hiển vi có tiêu cự vật kính bé hơn tiêu cự thị kính 
B. Kính thiên văn có tiêu cự vật kính bé hơn tiêu cự thị kính 
C. Kính hiển vi có khoảng cách vật kính và thị kính thay đổi 
D. Kính thiên văn có khoảng cách vật kính và thị kính không đổi  
Câu 37: ðể tăng ñộ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực, người ta chế tạo kính 

hiển vi có: 
A. Tiêu cự vật kính và thị kính đều ngắn. 
B. Tiêu cự vật kính dài và thị kính ngắn. 
C. Tiêu cự vật kính ngắn và tiêu cự thị kính dài. 
D. Tiêu cự vật kính và thị kính đều dài. 
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Câu 38: Vật kính và thị kính của kính hiển vi có tiêu cự lần lượt là 1cm và 5cm. Khoảng cách 
giữa hai kính là 15cm. Khoảng cách từ vật đến vật kính khi ngắm chừng ở vô cực là:    

A. 1,6cm  B. 1,33cm  C. 1,11cm  D. 1,05cm 
Câu 39: Chọn câu ñúng về kính thiên văn: 
A. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài 
B. Muốn quan sát vật phải thay đổi khoảng cách từ vật đến vật kính 
C. Muốn quan sát vật phải thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính 
D. A và C đều đúng 
Câu 40: Kính thiên văn, vật kính có tiêu cự 1,2m thì kính có ñộ tụ 20ñiôp.  
Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là: 
A. 240  B. 120  C. 24  D. 60 

 
ðÁP ÁN ðỀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP: PHẦN QUANG HỌC – SỐ 3 

 
Câu ð. Án Câu ð. Án Câu ð. Án Câu ð. Án 

Câu 1 A Câu 11 D Câu 21 C Câu 31 A 
Câu 2 D Câu 12 D Câu 22 C Câu 32 A 
Câu 3 B Câu 13 D Câu 23 B Câu 33 B 
Câu 4 C Câu 14 B Câu 24 D Câu 34 A 
Câu 5 A Câu 15 B Câu 25 B Câu 35 B 
Câu 6 D Câu 16 D Câu 26 A Câu 36 A 
Câu 7 C Câu 17 A Câu 27 A Câu 37 A 
Câu 8 A Câu 18 D Câu 28 B Câu 38 C 
Câu 9 C Câu 19 B Câu 29 C Câu 39 C 
Câu 10 D Câu 20 B Câu 30 C Câu 40 A 

 
 
 
 
 
Họ và tên:……………………………Trường:THPT……………………………… 
 
ðỀ SỐ 4: 
Câu1. Điều nào sau đây là Sai khi nói về lăng kính và đường đi của một tia sáng qua lăng kính? 
A. Tiết diện thẳng của lăng kính là một tam giác cân. 
B. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là một  hình tam 
giác. 
C. Mọi tia sáng khi qua lăng kính đều khúc xạ và cho tia ló ra khỏi lăng kính 
D. A và C sai. 
Trả lời các câu hỏi  2 và 3 nhờ sử dụng dữ kiện sau: 
Một lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = 2 . Chiếu một tia tới, nằm trong một tiết  
diện thẳng, vào một mặt bên dưới góc tới i1 = 450. 

ðỀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP: PHẦN QUANG HỌC – SỐ 4 39 
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Câu2. Các góc r1, r2, i2 có thể lần lượt nhận những giá trị nào trong các giá trị sau? Chọn kết quả 
Đúng. 
A. 300, 300, 450      B. 300, 450, 300                  C. 450, 300, 300   D. Một kết quả khác 
Câu3. Kết luận nào sau đây là Sai khi nói về góc lệch D? 
A. D = 300, góc lệch là cực đại        B. D = 450, góc lệch là cực tiểu 
C. D = 300, góc lệch là cực tiểu        C. D = 450, góc lệch là cực đại 
Câu4. Điều nào sau đây là Đúng khi nói về thấu kính? 
A. Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cong, thường là hai mặt cầu. Một trong hai mặt có 
thể là mặt phẳng. 

B. Thấu kính mỏng là thấu kính có bán kính các mặt cầu rất nhỏ. 
C. Thấu kính hội tụ là thấu kính có hai mặt cầu có bán kính bằng nhau. 
D. A,B và C đều đúng 
Trả lời câu 5 và 6 nhờ sử dụng dữ kiện sau: 
Gọi O là quang tâm, F là tiêu điểm vật, F' là tiêu điểm ảnh của một thấu kính hội tụ. 

Câu5. Điều nào sau đây là Đúng khi nói về sự tương quan giữa ảnh và vật qua thấu kính hội tụ? 
A. Vật thật nằm ngoài đoạn OF cho ảnh thật ngược chiều với vật. 
B. Vật thật nằm trong đoạn OF cho ảnh ảo cùng chiều với vật 
C. Vật thật nằm tại tiêu điểm F cho ảnh ở vô cùng 
D. A,B và C đều đúng 
Câu6. Điều nào sau đây là Sai khi nói về sự tương quan giữa ảnh và vật qua thấu kính hội tụ? 
A. Vật thật và ảnh thật luôn nằm về hai phía của thấu kính 
B. Vật thật và ảnh ảo luôn nằm về cùng một phía của thấu kính 
C.  Vật thật cho ảnh ảo luôn ngược chiều nhau 
D. A,B và C đều sai 
Trả lời câu hỏi 7 và 8 nhờ sử dụng dữ kiện sau: 
Gọi O và quang tâm, F là tiêu điểm vật, F' là tiêu điểm ảnh của một thấu kính phân kì. 

Câu7. Điều nào sau đây là Đúng khi nói về sự tương quan giữa ảnh và vật qua thấu kính phân kì? 
A. Vật thật luôn luôn cho ảnh ảo 
B. Vật thật có thể cho ảnh thật tùy vào vị trí của vật đối với thấu kính 
C. Vật ảo luôn luôn cho ảnh thật 
D. Vật ảo luôn luôn cho ảnh ảo. 
Câu8. Điều nào sau đây là Sai khi nói về sự tương quan giữa ảnh và vật qua thấu kính phân kì? 
A. Vật thật luôn luôn cho ảnh ảo cùng chiều và  nhỏ hơn vật 
B. Vật thật luôn luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật 
C. Vật ảo nằm trong đoạn OF luôn cho ảnh thật cùng chiều và lớn hơn vật. 
D. A,B và C đều sai 
Câu9. Một thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh, chiết suất n = 1,5, tiêu cự f = 20 cm. Thấu kính có 
một mặt lồi và một mặt lõm. Biết bán kính của mặt nọ lớn gấp đôi bán kính của mặt kia. Bán kính 
hai mặt của thấu kính nhận những giá trị Đúng nào trong các giá trị sau? 
A. 5cm và 10 cm ;   B. 5cm và  -10 cm ;      C.  -5cm và 10 cm ;   D. Một kết quả khác 
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Câu10. Một thấu kính bằng thủy tinh, chiết suất n = 1,5 khi đặt trong không khí có độ tụ là +4 
điôp. Khi nhúng vào trong nước có chiết suất n’ = 4/3, tiêu cự của thấu kính nhận giá trị nào trong 
các giá trị sau? 
A. f = 100cm  B. f = 120 cm                C. f = 80cm         D. Một kết quả khác 
Câu11. Một vật sáng AB = 3cm nằm vuông góc với trục chính và cách thấu kính hội tụ một 
khoảng 30cm. Thấu kính có tiêu cự 20cm. Kết luận nào trong các kết luận sau đây là Đúng khi nói 
về vị trí, tính chất và độ phóng đại của ảnh A’B’ của AB? 
A. d’ = -60cm, ảnh ảo, k = -2      B. d’ = 60cm, ảnh thật, k = -2 
C. d’ = 60cm, ảnh thật, k = - 4      D. A,B và C đều sai 
Câu12. Đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 
một khoảng 20cm. Nhìn qua thấu kính ta thấy có một ảnh cùng chiều với AB cao gấo 2 lần AB. 
Tiêu cự của thấu kính có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau? Chọn kết quả Đúng? 
A. f = 40cm;  B. f = 20cm;  C. f = 45cm;  D. f = 60cm 
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi 13 và 14: 
Cho một hệ thấu kính L1 và L2 có cùng trục chính. L1 là thấu kính hội tụ có tiêu cự f1 = 12cm. 
Thấu kính L2 đặt tại tiêu diện sau của L1. Trên trục chính, trước L1 đặt một điểm sáng S cách L1 là 
8cm. 
Câu13. Trong các kết quả sau, kết quả nào Đúng khi nói về ảnh S1 của S qua thấu kính L1? 
A. S1 là ảnh ảo, nằm trên trục chính, trước L1, cách L1 34 cm 
B. S1 là ảnh ảo, nằm trên trục chính, trước L1, cách L1 24cm 
C. S1 là ảnh thật, nằm trên trục chính, trước L1, cách L1 24cm 
D. S1 là ảnh ảo, nằm trên trục chính, trước L1, cách L1 14cm 
Câu14. Độ tụ của thấu kính L2 có giá trị bao nhiêu để chùm sáng xuất phát từ S1, sau khi đi qua hệ 
hai thấu kính trở thành chùm sáng song song với trục chính? Chọn kết quả Đúng trong các kết quả 
dưới đây? 
A. D = -2,78đp;      B. D = 2,5đp;    C. D = 2,78đp;         D. Một kết quả khác 
Câu15. Để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim người ta làm thế nào? Chọn cách làm 
đúng? 
A. Giữ phim cố định, điều chỉnh độ tụ của vật kính 
B. Giữ phim cố định, thay đổi vị trí của vật kính 
C. Giữ vật cố định, thay đổi vị trí phim 
D. Dịch chuyển cả vật kính lẫn phim 
Sử dụng dữ kiện sau ñể trả lời các câu hỏi 16,17,18 
Một máy ảnh có vật kính là một thấu kính hội tụ mỏng, tiêu cự f = 10cm. Người ta dùng máy ảnh 
này để chụp ảnh một máy bay dài 25m ở khoảng cách 5km. 

Câu16. Phải điều chỉnh phim cách vật kính một khoảng bao nhiêu  để chụp vật ở xa máy? Chọn kết quả Đúng trong 
các kết quả sau: 

A. d = 12cm  B. d = 8cm  C. d = 10,5cm                D. d = 10cm 
Câu17. Độ dài của ảnh máy bay trên phim có thể nhận giá trị Đúng nào trong các giá trị sau? 
A. 0,5mm   B. 0,5m;   C. 0,5cm;   D. Một giá trị khác 
Câu18. Kết luận nào trong các kết luận sau là Sai khi nói về ảnh của vật cần chụp trên phim 
A. ảnh thật, cùng chiều với vật  B. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật 
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C. ảnh ảo, cùng chiều với vật  D. A,B và C đều sai 
Câu19. Từ trên một máy bay ở độ cao h = 3km muốn chụp ảnh một vùng trên mặt đất với tỉ lệ xích 
1:6000 thì phải dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự là bao nhiêu? 
Chọn kết quả Đúng trong các kết quả sau:      A. 0,5cm;     B. 0,5m;     C. 5m;     D. 0,15m 
Câu 20. Điều nào sau đây là Sai khi nói về cấu tạo và đặc điểm của mắt? 
A. Về phương diện quang hình học, mắt giống như một máy ảnh. 

B. Thủy tinh thể của mắt tương tự như vật kính của máy ảnh tức không thể thay đổi được tiêu cự. 
C. Bất kì mắt nào ( mắt bình thường hay bị tật cận thị hay viễn thị) đều có hai điểm đặc trưng gọi 
là điểm cực cận và điểm cực viễn. 
D. Đối với mắt không có tật, điểm cực viễn của mắt ở vô cùng. 
Câu 21. Kết luận nào sau đây là Sai khi so sánh mắt và máy ảnh? 
A. Thủy tinh thể có vai trò giống như vật kính 
B. Con ngươi có vai trò giống như màn chắn có lỗ nhỏ 
C. Giác mạc có vai trò giống như phim 
D. Ảnh thu được trên phim của máy ảnh và trên võng mạc của mắt có tính chất giống nhau. 
Câu22. Điều nào sau đây là Đúng khi nói về kính sửa tật cận thị? 
A. Mắt cận thị đeo thấu kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cùng như mắt không bị tật 

B. Mắt cận thị đeo thấu kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cùng như mắt không bị tật 
C. Mắt cận thị đeo thấu kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần như mắt không bị tật 
D. Mắt cận thị đeo thấu kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần như mắt không bị tật 
Câu23. Điều nào sau đây là Đúng nhất khi nói về kính sửa tật viễn thị trong thực tế? 
A. Mắt viễn thị đeo thấu kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cùng như mắt không có tật. 
B. Mắt viễn thị đeo thấu kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cùng như mắt không có tật. 
C. Mắt viễn thị đeo thấu kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần mắt giống như mắt không có tật. 
D. Mắt viễn thị đeo thấu kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần mắt giống như mắt không có tật. 
Câu24. Một người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 50cm. Độ tụ của kính phải đeo (sát mắt) 
phải có giá trị nào để có thể đọc được vài dòng chữ nămg cách mắt là 30cm? Chọn kết quả Đúng. 
A. D = 4,86 điôp;      B. D = 3,56 điôp;          C. D = 2,86 điôp;      D.Một giá trị khác 
Trả lời các câu hỏi  25, 26, 27 nhờ sử dụng dữ kiện sau: 
Một người cận thị phải đeo sát mắt một kính có độ tụ -2 điôp mới nhìn rõ được các vật nằm cách mắt từ 20cm đến 
vô cực. 

Câu25. Khoảng nhìn rõ ngắn nhất có thể nhận giá trị Đúng nào trong các giá trị sau: 

A.
17

100 cm  B.
7

50 cm  C.
7

10 cm  D. Một giá trị khác 

Câu26. Khoảng cách từ điểm cực viễn đến mắt có thể nhận giá trị Đúng nào trong các giá trị sau: 
A. OCv = 100cm   B. OCv = 50cm             C. OCv = 25cm  D. OCv = 150cm 
Câu27. Kết quả nào dưới đây Đúng với giới hạn thấy rõ của mắt? 

A. Từ 
7

10 cm đến 50cm   B. Từ
17

100  cm đến 150 cm 

C. Từ
7

100  cm đến 50 cm   D. Từ
7

100  cm đến 100 cm 

Câu28. Trên vành của một kính lúp có ghi X10. Kết quả nào sau đây là Đúng khi nói về tiêu cự 
của kính lúp? 
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A. f = 5cm;  B. f = 2,5cm;         C. f = 0,5cm;       D. f = 25cm. 
Câu29. Điều nào sau đây là Đúng khi nói về kính hiển vi và cách sử dụng kính hiển vi? 
A. Kính hiển vi là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật rất 
nhỏ, với độ bội giác lớn hơn rất nhiều so với độ bội giác cúa kính lúp. 
B. Khi sử dụng, người ta điều chỉnh kính bằng cách thay đổi khoảng cách từ vật kính đến thị kính. 
C. Để khi quan sát đỡ mỏi mắt, người ta thường ngắm chừng ở điểm cực cận 
D. A, B và C đều đúng 
Câu30. Một kính thiên văn có tiêu cự của vật kính, thị kính lần lượt là f1, f2. Điều nào sau đây là 
Sai khi nói về trường hợp ngắm chừng vô cực của kính? 
A. Vật ở vô cực qua kính cho ảnh ở vô cực 

B. Độ bội giác G =
2

1

f

f
 

C. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là a = f1 + f2 
D. Khi quan sát, mắt bình thường đặt sát và sau thị kính phải điều tiết tối đa. 
Trả lời các câu hỏi 31, 32, 33 và 34 nhờ sử dụng dữ kiện sau: 
Một người mắt không có tật và có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20cm, quan sát một vật nhỏ qua  
một kínhlúp, kính có độ tụ 10 điôp và được đặt sát mắt. 

Câu31. Dùng kính trên có thể quan sát được vật gần mắt nhất là bao nhiêu? 
Chọn kết quả Đúng trong các kết quả sau: 

A. ;
3

40
cm   B. cm

3

10   C. cm
3

20   D. cm
3

25  

Câu32. Dùng kính trên có thể quan sát được vật xa mắt nhất là bao nhiêu? Chọn kết quả Đúng 
trong các kết quả sau: 
A. 15cm;  B. 10cm;  C. 8cm;  D.10,8cm 
Câu33. Dùng kính trên có thể quan sát được vật nằm trong khoảng nào trước mắt? Chọn kết quả Đúng trong các 
kết quả sau: 

A. 6,67cm ≤ d ≤ 15cm;         B. 4,67cm ≤ d ≤ 10cm; 
C. 6,67cm  ≤ d ≤ 10cm;        D. Một kết quả khác 
Câu34. Độ bội giác của ảnh khi người ấy ngắm chừng ở cực cận có thể nhận giá trị Đúng nào 
trong các giá trị sau? 
A. GC = 3  B. GC =5;  C. GC = 1,3;  D. GC = 4,5. 
Câu 35. Năng suất phân ly là góc trông nhỏ nhất giữa 2 điểm A, B mà ảnh của chúng: 

A. Hiện lên trên cùng 1 tế bào nhạy sáng 
B. Hiện lên trên 2 tế bào nhạy sáng bất kỳ 
C. Hiện lên trên 2 tế bào nhạy sáng sát cạnh nhau 
D. Hiện lên tại điểm vàng 

Câu 36. Kính thiên văn có vật kính f1 = 1,2 m; thị kính f2 = 4 cm, khi ngắm chừng ở vô cực thì : 
A. O1O2 = 124 cm và G = 30 lần  B. O1O2 = 120 cm và G = 30 
C. O1O2 = 104 cm , G = 30 lần  D. O1O2 = 124 cm, G = 40 
Câu 37. Điều nào sau đây là đúng khi so sánh cấu tạo của kính hiển vi và kính thiên văn ? 
A.Tiêu cự vật kính của thiên văn lớn hơn 
B.Thị kính của 2 kính giống nhau 
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C.Có thể biến đổi kính thiên văn thành kính hiển vi bằng cách hoán đổi vật kính và thị kính. 
D. A, B đúng 
Trả lời các câu hỏi  38, 39,  nhờ sử dụng dữ kiện sau: 
Một thấu kính hội tụ f = 2 cm dùng làm kính lúp với người quan sát có mắt không tật, có điểm cực 
cận cách mắt 20 cm và đặt mắt ở tiêu điểm ảnh của kính : 
Câu 38. Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính: 
A. Từ 1,2 cm đến 2 cm   B. Từ 1,2 cm đến 1,8 cm 
C.Từ 1,8 cm đến 2 cm   D. Từ 1,6 cm đến 2 cm 
Câu 39. Độ bội giác của kính có giá trị là: 
A. 8            B. 10   C. 12,5   D. 12 
Câu 40. Một người có tật viễn thị, điểm cực cận cách mắt 50 cm. Phải đeo thấu kính hội tụ có D = 
2 đp để nhìn rõ vật ở vô cực mà không cần điều tiết. Kính xem như sát mắt. Vị trí điểm cực viễn là 
: 

A. Cực viễn là 1 điểm ảo, ở cách mắt 50 cm về phía sau 
B. Cực viễn là 1 điểm ảo, ở cách mắt 100 cm về phía sau 
C. Cực viễn ở trước mắt, cách mắt 200 cm 
D. Cực viễn ở vô cực 

 

 

ðÁP ÁN ðỀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP: PHẦN QUANG HỌC – SỐ 4 
        1. D         2. C         3. C             4. A          5. D            6. C           7. A        8. B         9. B      10. A   
      11. B       12. A        13. B          14. C        15. B           16. D        17. C       18. D      19. B      20.B    
      21. C       22. A        23. D          24. C        25. D           26. B        27. C       28. B      29. A      30. D    
      31. C       32. B        33.C           34. A        35.C            36. A        37. D       38. C      39. B      40. A 
 
 
 
 
Họ và tên:……………………………Trường:THPT……………………………… 
 
ðỀ SỐ 5: 
  Câu 1: Đặc điểm quan trọng của chiều truyền ánh sáng qua lăng kính có chiết suất n >1 là: 

a. Sau khi đi qua lăng kính hướng của tia ló trùng với tia tới. 
b. Sau khi qua lăng kính hướng của tia ló bị lệch về đáy của lăng kính so với hướng của tia 

tới. 
c. Sau khi đi qua lăng kính hướng của tia ló hợp với đáy lăng kính một góc 900. 
d. Sau khi đi qua lăng kính hướng của tia ló hợp với hướng của tia tới một góc luôn nhỏ hơn 

900. 
Câu 2: Khi tia tới và tia ló đối xứng nhau qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A. Nếu 
tăng hoặc giảm góc tới thì góc lệch D sẽ: 
          a. Tăng               b. Giảm                   c.Không đổi.        d. không xác định. 
Câu 3: Một lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = 2 .Muốn có góc lệch cực tiểu thì 
góc tới phải bằng. 

ðỀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP: PHẦN QUANG HỌC – SỐ 5 40 
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          a.  300              b.600                 c.450                   d.Không xác định. 
Câu 4: Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều có chiết suất 2 ,góc lệch cực tiểu của 
lăng kính là: 
           a.900                  b.450                            c.600                   d.300         
Câu 5: Chiếu một chùm tia đơn sắc SI từ không khí vào lăng kính có tiết diện thẳng là một tam 
giác đều ABC,có chiết suất n =1,5576, sao cho tia tới SI song song với cạnh BC. Điều kiện để có 
hiện tượng phản xạ toàn phần tại cạnh AC là góc tới i phải: 
         a. i ≤ 330          b. i ≤ 600               c. i ≤ 320           d.  i = 450. 
Câu 6: Khi góc chiết quang A và góc tới i đều nhỏ,thì góc lệch D không còn phụ thuộc vào góc tới 
i kết luận này. 
                  a. Đúng                   b.Sai. 
Câu 7:Gọi F là tiêu điểm vật,F’ là tiêu điểm ảnh của thấu kính hội tụ. Vật sáng AB nằm ngoài 
khoảng OF của thấu kính. Điều nào sau đây là đúng khi nói về ảnh A’B’ cho bởi thấu kính. 

a. Ở vô cực. 
b. Ảnh luôn ngược chiều với vật. 
c. Ảnh luôn cùng chiều với vật. 
d. Ảnh luôn lớn hơn vật. 

Câu 8: Đặt vật sáng AB tại vị trí cách thấu kính hội tụ một khoảng d = 2f(f là tiêu cự). Độ phóng 
đại của ảnh cho bởi thấu kính và tính chất ảnh là: 
        a. k <1; ảnh ảo.         b. k >1; ảnh thật.             c. k =1; ảnh ảo.                                             

d. k =1; ảnh thật. 

Câu 9:Tiêu điểm ảnh của thấu kính hội tụ là: 
a. Điểm ở bên phải thấu kính. 
b. Điểm ở trên trục chính cách quang tâm O một đoạn không đổi. 
c. Điểm đặc biệt nằm trên trục chính. 
d. Điểm hội tụ của chùm tia tới song song với trục chính. 

Câu 10: Một thấu kính phẳng, lõm có chiết suất 1,6 và có bán kính mặt cầu là 12cm thì tiêu cự của 
thấu kính đó là: 
          a.20cm            b.- 20cm           c.- 60cm            d. 60cm 
Câu 11: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm,cho ảnh ảo A’B’cách thấu kính 
60cm,thì vật AB cách thấu kính một đoạn: 
        a.12cm          b.30cm              c.15cm             d.8cm. 
Câu 12:  Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f cách 
thấu kính một khoảng d. Ảnh của vật nhỏ hơn vật khi: 
        a. 0 <d<f              b. d = f              c.  f<d<2f                d.  d>2f 
Câu 13: Để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim người ta làm như thế nào? 
        a.Giữ phim cố định điều chỉnh độ tụ của vật kính. 
        b.Giữ phim cố định thay đổi vị trí vật kính. 
        c. Giữ vật kính cố định thay đổi phim. 
        d.Dịch chuyển cả vật kính lẫn phim. 
Câu 14:  Kết luận nào đúng khi nói về máy ảnh: 
        a.Máy ảnh là một dụng cụ dùng để thu được ảnh thật lớn hơn vật cần chụp. 
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        b.Vật kính của máy ảnh có thể là một thấu kính hội tụ hoặc một hệ thấu kính có độ tụ dương. 
        c. Vật kính của máy ảnh được lắp sau buồng tối. 
        d. Phim của máy ảnh được lắp sau buồng tối. 
Câu 15:  Kết luận nào sau đây SAI khi so sánh mắt và máy ảnh. 
       a.Thuỷ tinh thể có vai trò như vật kính. 
       b.Con ngươi có vai trò giống như màn chắn có lỗ hở. 
        c.Giác mạc có vai trò giống như phim ảnh. 
       d. Ảnh thu được trên phim của máy ảnh và trên võng mạc của mắt có tính chất giống nhau. 
Câu 16:  Ở trường hợp nào mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực? 
       a.Mắt không có tật,không điều tiết. 
       b.Mắt cận không điều tiết. 
       c.Mắt viễn không điều tiết. 
      d.Mắt không có tật và điều tiết tối đa. 
Câu 17:  Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm,và điểm cực cận cách mắt 15cm.Nếu 
người ấy muốn nhìn rõ vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết thì phải sát mắt một thấu kính phân 
kì có độ tụ là: 
        a. – 4điốp           b. – 2điốp            c.4điốp         d. 2điốp. 
Câu 18:  Vật kính của một máy ảnh có tiêu cự 10cm.Máy dùng để chụp ảnh của một người cao 
1,6m, đứng cách máy 5cm thì chiều cao của ảnh trên phim và khoảng cách từ vật đến phim là: 
  a.32,6cm và 10,2cm   b.326cm và 10,2cm           c.3,26cm và 10,2cm     d.32,6cm và 102cm. 
Câu 19:  Tiêu cự của vật kính máy ảnh là f =10cm trên máy ảnh có ghi khoảng chụp ảnh là từ 
50cm đến vô cực,thì khoảng cách gần nhất và xa nhất từ vật kính đến phim ảnh là: 
      a.11cm và 15cm.          b.12cm và 12,5cm         c.10cm và 125cm.   d.10cm và 12,5cm. 
Câu 20:  Một mắt viễn thị lúc không điều tiết có độ tụ D0 = 67 điốp và tiêu điểm ảnh ở sau võng 
mạc 1mm. Lúc điều tiết tối đa, độ tụ tăng thêm 8điốp thì vị trí điểm cựccận của mắt: 
        a. 5,6cm               b.28cm             c.2,8cm              d.5,6cm. 
Câu 21:Khi sử dụng kính lúp để quan sát một vật nhỏ thì góc trông ảnh của vật qua kính: 
       a. Giảm              b.Tăng            c.Không thay đổi.           d.Không xác định. 
Câu 22:Khi sử dụng kính lúp để quan sát vật ta phải đặt kính ở: 
      a.Trước vật        b. Sau vật.         c.Rất xa vật.                  d.Tuỳ ý. 
Câu 23:Mắt thường có điểm cực cận cách mắt một khoảng Đ khi sử dụng kính lúp có tiêu cự 
f.Trường hợp nào sau đây thì độ bội giác của kính có giá trị G = Đ/f. 
         a.Mắt thường ngắm chừng ở vô cực. 
         b.Mắt thường ngắm chừng ở cực cận. 
         c.Mắt đặt sát kính. 
         d.Mắt đặt ở tiêu điểm ảnh của kính lúp. 
Câu 24:Trên vành của một kính lúp có ghi X10,thì tiêu cự của kính là: 
          a.f = 5cm            b.f = 0,5cm            c.f = 2,5cm.        d.f = 25cm. 
                   Sử  dụng dữ  kiện sau để trả lời các câu hỏi từ 25 đến 28:        
 Mắt thường có điểm cực cận cách mắt 20cm,quan sát một vật nhỏ qua kính lúpcó độ tụ 10 
điốp(kính đeo sát mắt). 
Câu 25: Có thể quan sát được vật gần nhất cách mắt . 



  -  ĐT: 01689.996.187                  Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                     

ĐỀ SỐ 35. ÔN LUYỆN TỔNG HỢP : MẮT & CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 

          a. 
3

40 cm                              b.
3

20 cm.                     c.
3

10 cm.                            d.
3

25 cm. 

Câu 26: Có thể quan sát được vật xa nhất cách mắt: 
          a.15cm.                                 b.10cm                       c.8cm.                                d.10,8cm. 
Câu 27: Có thể quan sát được vật nằm trong khoảng nào trước mắt: 
   a. 6,67cm ≤≤ d 15cm.        b.4,67cm ≤≤ d 10cm.    c. 6,67cm ≤≤ d 10cm.       
 d.4,67cm ≤≤ d 15cm. 
Câu 28: Độ bội giác của ảnh khi người ấy ngắm chừng ở cực cận: 
      a.Gc = 3                  b.Gc = 5              c.Gc = 1,3             d Gc = 4,5. 
Câu 29:   Kết luận nào khi nói về cấu tạo của kính hiển vi: 
     a.Kính hiểm vi có vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn. 
     b.Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn như một kính lúp. 
     c.Khoảng cách giữa vật kính và thị kính không đổi. 
     d.Khoảng cách giữa vật kính và thị kính có thể thay đổi được khi ngắm chừng. 
Câu 30:Khi sử dụng kính hiển vi để đở mõi mắt người ta thường ngắm chừng ở. 
     a. Điểm cực cận.           b. Điểm cực viễn.           c.Vô cực.          d.Tiêu điểm vật. 
                    Sử  dụng dữ  kiện sau để trả lời các câu hỏi từ 31 đến 34:  
“Một kính hiển vi, vật kính có tiêu cự 0,5cm,thị kính có tiêu cự 4cm đặt cách nhau một đoạn 
20,5cm.Một người đặt mắt quan sát ở tiêu điểm ảnh của thị kính.Mắt không có tật và điểm cực cận 
xa mắt 25cm” 
Câu 31: Có thể nhìn được vật xa nhất cách vật kính : 
     a. d = 0,515625cm          b.d = 5,15625cm          c.d = 0,051562cm.     d. d = 
51,562cm. 
Câu 32: Có thể nhìn vật gần nhất cách vật kính: 
          a. d = 5,150240cm       b.  d = 0,05102cm.          c. d = 0,515024cm         d.  d = 
51,5024cm. 
Câu 33: Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực: 
          a. 150                 b 250                   c.200           d.300. 
Câu 34: Độ bội giác khi ngắm chừng ở cực cận: 
          a. 208.                 b.280.                c.248.              d.284. 
Câu 35: Khi so sánh cấu tạo của kính thiên văn và kính hiển vi kết luận nào sau đây là đúng: 

a. Tiêu cự vật kính của kính thiên văn bé hơn . 
b. Tiêu cự vật kính của kính thiên văn lớn hơn. 
c. Thị kính của kính thiên văn có tiêu cự dài hơn rất nhiều. 
d. Thị kính của kính thiên văn có tiêu cự ngắn hơn rất nhiều. 

Câu 36:Một người mắt tốt quan sát mặt trăng qua kính thiên văn trong trạng thái không điều tiết. 
vật kính có tiêu cự 1,2cm, thị kính có tiêu cự 4cm.Khoảng cách giữa vật kính và thị kính. Độ bội 
giác của ảnh có thể nhận các giá trị nào dưới đây: 
             a. a = 12,4cm; G = 30.               b. a = 1,24cm;G = 30 
             c. a = 1,24cm; G = 40.               c.  a =1,44cm;G = 35. 

Sử  dụng dữ  kiện sau để trả lời các câu hỏi  37 và  38:  
“Một kính thiên văn cở nhỏ.Vật kính có tiêu cự +4điốp,thị kính có độ tụ +25điốp. Một người mắt 
không có tật, điểm cực cận cách mắt 25cm, mắt đặt sát sau thi kính” 
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Câu 37: Người quan sát có thể nhìn rõ ảnh của các vật nằm trong khoảng nào trước vật kính. 
           a. 11,6cm ≤≤ d ∞               b.15,6cm ≤≤ d ∞  
           c.11,6cm ≤≤ d 29cm        c.15,6cm ≤≤ d 29cm. 
Câu 38: Độ bội giác của ảnh khi ngắm chừng ở vô cực. 
            a.6,25              b.6,5             c.8,25                   d.7,9. 
Câu 39: Một người có điểm cực viễn cách mắt 50cm quan sát một chòm sao qua một kính thiên 
văn trong trạng thái không điều tiết.Vật kính có tiêu cự 0,9m, thị kính có tiêu cự 2,5cm. Khi đó độ 
bội giác của ảnh cuối cùng của vật nhận giá trị nào? 
             a. 47,8                     b. 37,2.                       c.37,8                         d.27,8. 
Câu 40: Một người có khoảng nhìn rõ ngắn nhẩt là 25cm quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có 
độ bội giác là 5.Kính đặt cách mắt 10cm.Phải đặt vật ở vị trí nào để có một ảnh có độ bội giác là 
4? 
         a. 6,75cm.                     b. 37,2cm.                           c. 3,75cm                      d.37,5cm 
 

 

ðÁP ÁN ðỀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP: PHẦN QUANG HỌC – SỐ 5 
 

câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp 
án 

b a c d c a b d d b c d b b c a b c d b 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
ðáp 
án 

b a a c c b c a d c a c c a b b a a c b 

 
 
 
 
 
Họ và tên:……………………………Trường:THPT……………………………… 
 
ðỀ SỐ 6: 
1. Cho mét tia s¸ng ®¬n s¾c ®i qua l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600 vµ thu ®−îc gãc lÖch cùc 
tiÓu Dm = 600. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh lµ 
A. n = 0,71 B. n = 1,41 C. n = 0,87 D. n = 1,73 

2. Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5 gãc chiÕt quang A. 
Tia lã hîp víi tia tíi mét gãc lÖch D = 300. Gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh lµ 
A. A = 410. B. A = 38016’. C. A = 660. D. A = 240. 

3. Mét tia s¸ng tíi vu«ng gãc víi mÆt AB cña mét l¨ng kÝnh cã chiÕt suÊt 2n = vµ gãc chiÕt quang 
A = 300. Gãc lÖch cña tia s¸ng qua l¨ng kÝnh lµ: 
A. D = 50. B. D = 130. C. D = 150. D. D = 220. 

ðỀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP: PHẦN QUANG HỌC – SỐ 6 41 
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4. Mét l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5, tiÕt diÖn lµ mét tam gi¸c ®Òu, ®−îc ®Æt trong 
kh«ng khÝ. ChiÕu tia s¸ng SI tíi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh víi gãc tíi i = 300. Gãc lÖch cña tia s¸ng khi 
®i qua l¨ng kÝnh lµ: 
A. D = 2808’. B. D = 31052’. C. D = 37023’. D. D = 52023’. 
5. L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600, chïm s¸ng song song qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu 
lµ Dm = 420. Gãc tíi cã gi¸ trÞ b»ng 
A. i = 510. B. i = 300. C. i = 210. D. i = 180. 
6. L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600, chïm s¸ng song song qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu 
lµ Dm = 420. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh lµ: 
A. n = 1,55. B. n = 1,50. C. n = 1,41. D. n = 1,33. 
7. Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n=1,5 gãc chiÕt quang A, tia 
lã hîp víi tia tíi gãc D=300 .Gãc chiªt quang A cña l¨ng kÝnh lµ: 
A: A=38,60          B: A=26,40                  C=660                   D: A= 240 
8. Mét l¨ng kÝnh cã chiÕt suÊt n= 2 ,cã gãc lªch cùc tiÓu b»ng mét nöa gãc chiÕt quang.TÝnh gãc 
chiÕt quang cña l¨ng kÝnh ? 
A:¢=150               B: A=600               C: A=450              D: A=300 
9. Mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quangA, chiÕt suÊt n= 3  ,chiÕu mét tia s¸ng tíi n»m trong mét tiÕt 
diÖn th¼ng vµo mét mÆt bªn sao cho gãc lÖch cña tia lã so víi tia tíi cã gi¸ tri cùc tiÓu b¨ng gãc 
chiÕt quang.TÝnh gãc tíi i1vµ gãc lÖch D? 
A:i1=450, D=600                                 B: i1=450, D=450                  C: i1=600, D=450                                
D: i1=600, D=600 
10. Mét thÊu kÝnh máng b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 hai mÆt cÇu låi cã c¸c b¸n kÝnh 10 (cm) 
vµ 30 (cm). Tiªu cù cña thÊu kÝnh ®Æt trong kh«ng khÝ lµ: 
A. f = 20 (cm). B. f = 15 (cm). C. f = 25 (cm). D. f = 17,5 (cm). 
11. Mét thÊu kÝnh máng b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 hai mÆt cÇu låi cã c¸c b¸n kÝnh 10 (cm) 
vµ 30 (cm). Tiªu cù cña thÊu kÝnh ®Æt trong n−íc cã chiÕt suÊt n’ = 4/3 lµ: 
A. f = 45 (cm). B. f = 60 (cm). C. f = 100 (cm). D. f = 50 (cm). 
12. Mét thÊu kÝnh máng, ph¼ng – låi, lµm b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 ®Æt trong kh«ng khÝ, 
biÕt ®é tô cña kÝnh lµ D = + 5 (®p). B¸n kÝnh mÆt cÇu låi cña thÊu kÝnh lµ: 
A. R = 10 (cm). B. R = 8 (cm). C. R = 6 (cm). D. R = 4 (cm). 
13. §Æt vËt AB = 2 (cm) tr−íc thÊu kÝnh ph©n kú cã tiªu cù f = - 12 (cm), c¸ch TK mét kho¶ng d = 
12 (cm) th× ta thu ®−îc 
A. ¶nh thËt A’B’, ng−îc chiÒu víi vËt, v« 
cïng lín. 
B. ¶nh ¶o A’B’, cïng chiÒu víi vËt, v« cïng 
lín. 

C. ¶nh ¶o A’B’, cïng chiÒu víi vËt, cao 1 
(cm). 

D. ¶nh thËt A’B’, ng−îc chiÒu víi vËt, cao 4 
(cm). 

14. ChiÕu mét chïm s¸ng song song tíi thÊu kÝnh thÊy chïm lã lµ chïm ph©n k× coi nh− xuÊt ph¸t 
tõ mét ®iÓm n»m tr−íc thÊu kÝnh vµ c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 25 (cm). ThÊu kÝnh ®ã lµ: 
A. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = 25 (cm). 
B. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = 25 (cm). 

C. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = - 25 (cm). 
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D. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = - 25 (cm). 

15. VËt s¸ng AB ®Æ vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh ph©n k× (tiªu cô f = - 25 cm), c¸ch thÊu 
kÝnh 25cm. ¶nh A’B’ cña AB qua thÊu kÝnh lµ: 
A. ¶nh thËt, n»m tr−íc thÊu kÝnh, cao gÊp hai 
lÇn vËt. 
B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh, cao b»ng 
nöa lÇn vËt. 

C. ¶nh thËt, n»m sau thÊu kÝnh, cao gÊp hai 
lÇn vËt. 
D. ¶nh thËt, n»m sau thÊu kÝnh, cao b»ng nöa 
lÇn vËt. 

16. VËt AB = 2 (cm) n»m tr−íc thÊu kÝnh héi tô, c¸ch thÊu kÝnh 16cm cho ¶nh A’B’ cao 8cm. 
Kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn thÊu kÝnh lµ: 
A. 8 (cm). B. 16 (cm). C. 64 (cm). D. 72 (cm). 
17. VËt s¸ng AB qua thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = 15 (cm) cho ¶nh thËt A’B’ cao gÊp 5 lÇn vËt. 
Kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi thÊu kÝnh lµ: 
A. 4 (cm). B. 6 (cm). C. 12 (cm). D. 18 (cm). 

18. VËt s¸ng AB ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng 20 (cm), 
qua thÊu kÝnh cho ¶nh thËt A’B’ cao gÊp 3 lÇn AB. Tiªu cù cña thÊu kÝnh lµ: 
A. f = 15 (cm). B. f = 30 (cm). C. f = -15 (cm). D. f = -30 (cm). 
19. Mét thÊu kÝnh máng, hai mÆt låi gièng nhau, lµm b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 ®Æt trong 
kh«ng khÝ, biÕt ®é tô cña kÝnh lµ D = + 10 (®p). B¸n kÝnh mçi mÆt cÇu låi cña thÊu kÝnh lµ: 
A. R = 0,02 (m). B. R = 0,05 (m). C. R = 0,10 (m). D. R = 0,20 (m). 
20. Hai ngän ®Ìn S1 vµ S2 ®Æt c¸ch nhau 16 (cm) trªn trôc chÝnh cña thÊu kÝnh cã tiªu cù lµ f = 6 
(cm). ¶nh t¹o bëi thÊu kÝnh cña S1 vµ S2 trïng nhau t¹i S’. Kho¶ng c¸ch tõ S’ tíi thÊu kÝnh lµ: 
A. 12 (cm). B. 6,4 (cm). C. 5,6 (cm). D. 4,8 (cm). 
21. Cho hai thÊu kÝnh héi tô L1, L2 cã tiªu cù lÇn l−ît lµ 20 (cm) vµ 25 (cm), ®Æt ®ång trôc vµ c¸ch 
nhau mét kho¶ng a = 80 (cm). VËt s¸ng AB ®Æt tr−íc L1 mét ®o¹n 30 (cm), vu«ng gãc víi trôc 
chÝnh cña hai thÊu kÝnh. ¶nh A”B” cña AB qua quang hÖ lµ: 
A. ¶nh thËt, n»m sau L1 c¸ch L1 mét ®o¹n 60 
(cm). 
B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc L2 c¸ch L2 mét ®o¹n 20 
(cm). 

C. ¶nh thËt, n»m sau L2 c¸ch L2 mét ®o¹n 100 
(cm). 
D. ¶nh ¶o, n»m tr−íc L2 c¸ch L2 mét ®o¹n 
100 (cm). 

22. HÖ quang häc ®ång trôc gåm thÊu kÝnh héi tô O1 (f1 = 20 cm) vµ thÊu kÝnh héi tô O2 (f2 = 25 
cm) ®−îc ghÐp s¸t víi nhau. VËt s¸ng AB ®Æt tr−íc quang hÖ vµ c¸ch quang hÖ mét kho¶ng 25 
(cm). ¶nh A”B” cña AB qua quang hÖ lµ: 
A. ¶nh ¶o, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét kho¶ng 
20 (cm). 
B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét kho¶ng 
100 (cm). 

C. ¶nh thËt, n»m sau O1 c¸ch O1 mét kho¶ng 
100 (cm). 
D. ¶nh thËt, n»m sau O2 c¸ch O2 mét 
kho¶ng 20 (cm). 
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23.Cho thÊu kÝnh O1 (D1 = 4 ®p) ®Æt ®ång trôc víi thÊu kÝnh O2 (D2 = -5 ®p), kho¶ng c¸ch O1O2 = 
70 (cm). §iÓm s¸ng S trªn quang trôc chÝnh cña hÖ, tr−íc O1 vµ c¸ch O1 mét kho¶ng 50 (cm). ¶nh 
S” cña S qua quang hÖ lµ: 
A. ¶nh ¶o, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét 
kho¶ng 10 (cm). 

B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét kho¶ng 
20 (cm). 

C. ¶nh thËt, n»m sau O1 c¸ch O1 mét kho¶ng 
50 (cm). 
D. ¶nh thËt, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét kho¶ng 
20 (cm). 

24.Cho thÊu kÝnh O1 (D1 = 4 ®p) ®Æt ®ång trôc víi thÊu kÝnh O2 (D2 = -5 ®p), chiÕu tíi quang hÖ 
mét chïm s¸ng song song vµ song song víi trôc chÝnh cña quang hÖ. §Ó chïm lã ra khái quang hÖ 
lµ chïm song song th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai thÊu kÝnh   
A. L = 25 (cm). B. L = 20 (cm). C. L = 10 (cm). D. L = 5 (cm). 
25. §Æt vËt AB tr−íc1 TKHT ,ta cã ¶nh A/B/ .VËt AB c¸ch TK lµ 30cm vµ A/B/=3AB.TÝnh tiªu cù 
cña TK khi A/B/ lµ ¶nh thËt 
 A. f=25cm     B. f=22,5cm    C. f=18cm  D. f=20cm   
26. TKHT có tiêu cự 20cm.Vật thật AB trên trục chính vuông góc có ảnh ảo cách vật 18cm.Xác 
định vị trí vật, ảnh. 
 A.12cm;-30cm. B.15cm;-33cm. C.-30cm;12cm. D.18cm;-36cm. 
27. Đặt một vật AB vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự 20cm  thì thấy ảnh lớn 
bằng 2 vật  .Vật cách TK :  
 A.30cm                     B.10cm      C.10 cm hoặc 30 cm   D. 20cm 
28.  Một vật đặt cách thấu kính hội tụ 12cm cho ảnh ảo cao gấp 3 lần vật . Tính f của thấu kính . 
 A.  f = 9cm           B. f = 18cm           C.  f = 36cm              D. f = 24cm               
29. Một vật đặt cách thấu kính hội tụ 12cm cho ảnh thật cao gấp 3 lần vật . Tính f của thấu kính  
 A.  f = 9cm                 B. f = 18cm           C.  f = 36cm              D.  f = 24cm              
30. Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12,5cm , cho ảnh 
rõ nét trên màn đặt vuông góc với trục chính và cách vật một khoảng L . L nhỏ nhất bằng bao nhiêu 
để có ảnh rõ nét trên màn ? 
 A.  50cm .    B.  25cm              C. 75cm                  D.  90cm 
31. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính , cách thấu kính một khoảng 20(cm) , 
qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là: 
  A. f = 15cm. B. f = 30cm. C.  f = -15cm. D. f = -30cm. 
32. Một vật sáng AB đặt trước một TKHT  có f = 10cm cho ảnh thật A’B’ sao cho A’B=2AB .Xác 
định vị trí của AB  
 A. 10cm B. 15cm C. 20/3cm D. 20cm 
33. Đặt vật AB trước một thấu kính hội tụ, ta có ảnh A’B’. Vật AB cách thấu kính là 30cm và A’B’ 
= 3 AB . Tiêu cự của thấu kính khi A’B’ là ảnh thật . 
 A. f = 20cm              B. f = 25cm                C. f= 22,5cm.         D. f = 18cm. 
34. Một vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm. Cho ảnh A’B’ lớn gấp 2 lần AB. Vị trí 
của AB cách thấu kính  
 A.6 cm B.18 cm C.6 cm và 18 cm      D.24cm 
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35.. Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 15cm. Thấu kính 
cho một ảnh ảo lớn gấp 2 lần vật. Tiêu cự của thấu kính đó là  
 A. -30 cm.               B. -20 cm.                C. 10 cm.               D. 30 cm. 
36 Mét c¸i chËu ®Æt trªn mét mÆt ph¼ng n»m ngang, chøa mét líp n−íc dµy 20 (cm), chiÕt suÊt n = 
4/3. §¸y chËu lµ mét g−¬ng ph¼ng. M¾t M c¸ch mÆt n−íc 30 (cm), nh×n th¼ng gãc xuèng ®¸y chËu. 
Kho¶ng c¸ch tõ ¶nh cña m¾t tíi mÆt n−íc lµ: 

A. 30 (cm). B. 45 (cm). C. 60 (cm). D. 70 (cm). 
37. ChiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña mét m«i tr−êng truyÒn ¸nh s¸ng 

A. lu«n lín 
h¬n 1. 

B. lu«n nhá 
h¬n 1. 

C. lu«n b»ng 
1. 

D. lu«n lín 
h¬n 0. 

38. ChiÕu mét tia s¸ng ®¬n s¾c ®i tõ kh«ng khÝ vµo m«i tr−êng cã chiÕt suÊt n, sao cho tia ph¶n x¹ 
vu«ng gãc víi tia khóc x¹. Khi ®ã gãc tíi i ®−îc tÝnh theo c«ng thøc 

A. sini = n B. sini = 1/n C. tani = n D. tani = 1/n 
39. Mét bÓ chøa n−íc cã thµnh cao 80 (cm) vµ ®¸y ph¼ng dµi 120 (cm) vµ ®é cao mùc n−íc trong 
bÓ lµ 60 (cm), chiÕt suÊt cña n−íc lµ 4/3. ¸nh n¾ng chiÕu theo ph−¬ng nghiªng gãc 300 so víi 
ph−¬ng ngang. §é dµi bãng ®en t¹o thµnh trªn mÆt n−íc lµ  

A. 11,5 (cm) B. 34,6 (cm) C. 63,7 (cm) D. 44,4 (cm) 
40. Mét bÓ chøa n−íc cã thµnh cao 80 (cm) vµ ®¸y ph¼ng dµi 120 (cm) vµ ®é cao mùc n−íc trong 
bÓ lµ 60 (cm), chiÕt suÊt cña n−íc lµ 4/3. ¸nh n¾ng chiÕu theo ph−¬ng nghiªng gãc 300 so víi 
ph−¬ng ngang. §é dµi bãng ®en t¹o thµnh trªn ®¸y bÓ lµ:  

A. 11,5 (cm) B. 34,6 (cm) C. 51,6 (cm) D. 85,9 (cm) 

41. Mét ®iÓm s¸ng S  n»m trong chÊt láng (chiÕt suÊt n), c¸ch mÆt chÊt láng mét kho¶ng 12 (cm), 
ph¸t ra chïm s¸ng hÑp ®Õn gÆp mÆt ph©n c¸ch t¹i ®iÓm I víi gãc tíi rÊt nhá, tia lã truyÒn theo 
ph−¬ng IR. §Æt m¾t trªn ph−¬ng IR nh×n thÊy ¶nh ¶o S’ cña S d−êng nh− c¸ch mÆt chÊt láng mét 
kho¶ng 10 (cm). ChiÕt suÊt cña chÊt láng ®ã lµ 

A. n = 1,12 B. n = 1,20 C. n = 1,33 D. n = 1,40 
42. Cho chiÕt suÊt cña n−íc n = 4/3. Mét ng−êi nh×n mét hßn sái nhá S m»n ë ®¸y mét bÓ n−íc s©u 
1,2 (m) theo ph−¬ng gÇn vu«ng gãc víi mÆt n−íc, thÊy ¶nh S’ n»m c¸ch mÆt n−íc mét kho¶ng b»ng 

A. 1,5 (m) B. 80 (cm) C. 90 (cm) D. 1 (m) 
43. Mét ng−êi nh×n hßn sái d−íi ®¸y mét bÓ n−íc thÊy ¶nh cña nã d−êng nh− c¸ch mÆt n−íc mét 
kho¶ng 1,2 (m), chiÕt suÊt cña n−íc lµ n = 4/3. §é s©u cña bÓ lµ: 

A. h = 90 (cm) 
B. h = 10 (dm) 

C. h = 15 
(dm) 

D. h = 1,8 (m) 

44. Mét ng−êi nh×n xuèng ®¸y mét chËu n−íc (n = 4/3). ChiÒu cao cña líp n−íc trong chËu lµ 20 
(cm). Ng−êi ®ã thÊy ®¸y chËu d−êng nh− c¸ch mÆt n−íc mét kho¶ng b»ng 

A. 10 (cm) B. 15 (cm) C. 20 (cm) D. 25 (cm) 
45. Mét b¶n mÆt song song cã bÒ dµy 10 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu 
tíi b¶n mét tia s¸ng SI cã gãc tíi 450 khi ®ã tia lã khái b¶n sÏ 

A. hîp víi tia tíi mét gãc 450. 
B. vu«ng gãc víi tia tíi. 

C. song song víi tia tíi. 

D. vu«ng gãc víi b¶n mÆt song song. 
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46. Mét b¶n mÆt song song cã bÒ dµy 10 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu 
tíi b¶n mét tia s¸ng SI cã gãc tíi 450 . Kho¶ng c¸ch gi÷a gi¸ cña tia tíi vµ tia lã lµ: 

A. a = 6,16 
(cm). 

B. a = 4,15 
(cm). 

C. a = 3,25 
(cm). 

D. a = 2,86 
(cm). 

47. Mét b¶n hai mÆt song song cã bÒ dµy 6 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. §iÓm 
s¸ng S c¸ch b¶n 20 (cm). ¶nh S’ cña S qua b¶n hai mÆt song song c¸ch S mét kho¶ng 

A. 1 (cm). B. 2 (cm). C. 3 (cm). D. 4 (cm). 
48. Mét b¶n hai mÆt song song cã bÒ dµy 6 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. §iÓm 
s¸ng S c¸ch b¶n 20 (cm). ¶nh S’ cña S qua b¶n hai mÆt song song c¸ch b¶n hai mÆt song song mét 
kho¶ng 

A. 10 (cm). B. 14 (cm). C. 18 (cm). D. 22(cm). 
49 :  Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ : 
A. luôn nhỏ hơn vật. 
B. luôn lớn hơn vật. 

C. luôn cùng chiều với vật. 
D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật 

50 : Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ 
A. luôn nhỏ hơn vật. 
B. luôn lớn hơn vật. 
C. luôn ngược chiều với vật. 
 D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật 
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51 : Vật AB đặt thẳng góc trục chính TKHT, cách thấu kính nhỏ hơn khoảng tiêu cự, qua thấu 
kính cho ảnh : 
A. ảo, nhỏ hơn vật.    ;    B. ảo, lớn hơn vật.    ;      C. thật, nhỏ hơn vật.   ;   D. thật, lớn hơn vật. 
Câu 26 :  Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, qua thấu kính cho ảnh : 
A. cùng chiều, nhỏ hơn vật.                         B. cùng chiều, lớn hơn vật.     
C. ngược chiều, nhỏ hơn vật.                       D. ngược chiều, lớn hơn vật. 
52:Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì tại tiêu điểm ảnh chính, qua thấu kính cho 
ảnh A’B’ ảo : 
A. bằng hai lần vật.     ;    B. bằng vật.            C. bằng nửa vật.    ;    D. bằng ba lần vật. 
53 : Vật AB đặt tren trục chính TKHT, cách TK bằng hai lần tiêu cự, qua TK cho ảnh A’B’ thật, 
cách TK : 
A. bằng khoảng tiêu cự.                             B. nhỏ hơn khoảng tiêu cự. 
C. lớn hơn hai lần khoảng tiêu cự.             D. bằng hai lần khoảng tiêu cự. 
54 :Vật AB đặt thẳng góc trục chính TKPK, cách thấu kính hai lần khoảng tiêu cự, qua thấu 
kính cho ảnh : 
A. ảo, nằm trong khoảng tiêu cự.                         B. ảo, cách thấu kính bằng khoảng tiêu cự. 
C. ảo, cách thấu kính hai lần khoảng tiêu cự.       D. ảo, cách thấu kính lớn hơn hai lần khoảng 
tiêu cự. 
55 : Vật  AB đặt thẳng góc trục chính TKHT, cách TK lớn hơn hai lần khoảng tiêu cự, qua thấu 
kính cho ảnh : 
A. thật, nhỏ hơn vật.          B. thật lớn hơn vật.        C. ảo, nhỏ hơn vật.      D. ảo lớn hơn vật. 
56 : Khi chiếu tia sáng từ không khí đến mặt nước thì : 
A. Chỉ có hiện tượng khúc xạ                                          B.  Chỉ có hiện tượng phản xạ. 
C. ñồng thời có hiện tượng phản xạ và khúc xạ.              D. không có hiện tượng phản xạ  và 
khúc xạ. 

 
KIỂM TRA 15’ PHẦN QUANG HỌC 

Môn thi: VẬT LÍ 11 
Thời gian làm bài: 15 phút         --     Số câu trắc nghiệm: 10 

 
       Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . …..       lớp: . . . . . . .  . .Trường . . . . . . . ………….. 
ðỀ BÀI: 

1 Một tia sáng chiếu thẳng góc đến mặt bên thứ nhất của lăng kính có góc chiết quang A = 
300. Góc lệch giữa tia ló và tia lới là D = 300. Chiết suất của chất làm lăng kính là 

A. n = 1,82. B. n = 1,73. C. n = 1,50. D. n = 1,41. 
2 Một tia sáng chiếu đến mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất chất 
làm lăng kính là n = 3 . Góc lệch cực tiểu giữa tia ló và tia tới là: 

A. Dmin = 300. B. Dmin = 450. C. Dmin = 600. D. Dmin = 750. 
3 Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5 (mm) và thị kính có tiêu cự 20 (mm). Vật AB 
nằm trước và cách vật kính 5,2 (mm). Vị trí ảnh của vật cho bởi vật kính là: 

A. 6,67 (cm). 
B. 13,0 (cm). 

C. 19,67 
(cm). 

D. 25,0 (cm). 
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4* Một kính thiên văn có vật kính với độ tụ 0,5 (đp). Thị kính cho phép nhìn vật cao 1 (mm) 
đặt trong tiêu diện vật dưới góc là 0,05 (rad). Tiêu cự của thị kính là: 

A. f2 = 1 
(cm). 

B. f2 = 2 
(cm). 

C. f2 = 3 
(cm). 

D. f2 = 4 
(cm). 

5* Một kính thiên văn có vật kính với độ tụ 0,5 (đp). Thị kính cho phép nhìn vật cao 1 (mm) 
đặ trong tiêu diện vật dưới góc là 0,05 (rad). Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng 
ở vô cực là: 

A. G∞ = 50 
(lần). 

B. G∞ = 100 
(lần). 

C. G∞ = 150 
(lần). 

D. G∞ = 200 
(lần). 

6. Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5 (mm) và thị kính có tiêu cự 20 (mm). Vật AB 
nằm trước và cách vật kính 5,2 (mm). Độ phóng đại ảnh qua vật kính của kính hiển vi là: 

A. 15. B. 20. C. 25. D. 40. 
7* Hệ đồng trục gồm hai thấu kính O1 và O2 có tiêu cự lần lượt là f1 = 20 (cm), f2 = - 20 (cm), 
đặt cách nhau một đoạn a = 30 (cm), vật phẳng AB vuông góc với trục chính trước O1 và cách 
O1 một đoạn 20 (cm). Ảnh cuối cùng của vật qua quang hệ là:  

A. ảnh thật, nằm sau O2 cách O2 một đoạn 10 (cm). 
B. ảnh thật, nằm trước O2 cách O2 một đoạn 20 (cm). 
C. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một đoạn 10 (cm). 
D. ảnh thật, nằm sau O2 cách O2 một đoạn 20 (cm). 

8 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Pháp tuyến đối với mặt phẳng tại một điểm là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tại 
điểm đó. 
B. Pháp tuyến đối với mặt trụ tại một điểm là đường thẳng trùng với bán kính của mặt trụ 
đi qua điểm đó. 
C. Pháp tuyến đối với mặt cầu tại một điểm là đường thẳng trùng với bán kính của mặt cầu 
đi qua điểm đó. 
D. Pháp tuyến đối với mặt trụ tại một điểm là đường thẳng vuông góc với tiếp tuyến của 
mặt trụ đi qua điểm đó. 

9. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
Khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước, 

A. luôn luôn có tia khúc xạ. 
B. luôn luôn có tia phản xạ. 
C. góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới. 

D. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ 
cũng tăng. 

10. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
Khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước đựng trong một cốc thuỷ tinh thì 

A. thành cốc không ảnh hưởng tới đường đi của tia sáng. 
B. thành cốc có ảnh hưởng tới đường đi của tia sáng. 
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C. thành cốc có vai trò như một lưỡng chất cong. 
D. thành cốc rất mỏng, độ cong nhỏ thì ảnh hưởng ít tới đường đi cuat tia sáng. 
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Hướng dẫn 
1 Chọn: B 

Hướng dẫn: Tia tới vuông góc với mặt bên nên ta có i = 0, r = 0, suy ra r’ = A = 300, i’ = D + 
A = 600, áp dụng công thức sini’ = nsinr’, ta tính được n = 3  . 

2 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức 
2

A
sin.n

2

AD
sin min =

+ với A = 600 và n = 3  , ta được Dmin = 

600. 
3 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  với f  =5 (mm), d = 5,2 (mm) ta tính 

được d’ = 130 (mm). 
4.* Chọn: B 

Hướng dẫn: Tiêu cự của thị kính là f2 ta có tanα = 
2f

'B'A  suy ra f2 = 
α

≈
α

'B'A

tan

'B'A = 2 (cm) 

5. Chọn: B 
Hướng dẫn: 
- Xem hướng dẫn câu 7.96 có f2 = 2 (cm). 

- Tiêu cự của vật kính là f1 = 
1D

1 = 2 (m) = 200 (cm) 

- Áp dụng công thức tính số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực: 
2

1

f

f
G =∞ . 

6. Chọn: C 
Hướng dẫn: 

Xét vật kính của kính hiển vi, áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  với f = 5 (mm), d = 5,2 

(mm) suy ra d’ = 130 (mm). 

Độ phóng đại qua vật kiính là k = 
d

'd− = - 25 
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7. Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tư câu 7.33 

8. Chọn: D 
Hướng dẫn: 
- Pháp tuyến đối với mặt phẳng tại một điểm là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tại 
điểm đó. 
- Pháp tuyến đối với mặt trụ tại một điểm là đường thẳng trùng với bán kính của mặt trụ đi 
qua điểm đó. 
- Pháp tuyến đối với mặt cầu tại một điểm là đường thẳng trùng với bán kính của mặt cầu đi 
qua điểm đó. 

9. Chọn: C 
Hướng dẫn: Khi ánh sáng truyền vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường thì góc tới 
bằng góc khúc xạ và bằng không. 

10. Chọn: A 
Hướng dẫn: Thành cốc luôn ảnh hưởng tới đường đi của tia sáng. 

7.102 Chọn: D 
Hướng dẫn: Trong trường hợp này vật là vật ảo có d = -10 (cm), ảnh là ảnh thật d’ = 20 (cm). 

Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  ta tính được f = -20 (cm) 

 
HẾT 

 
KIỂM TRA PHẦN: QUANG HỌC 

Môn thi: VẬT LÍ 11 
Thời gian làm bài: 45 phút         --     Số câu trắc nghiệm: 40 

 
       Họ và tên : . . . . . . …. . . . . . . . …..       lớp: . . . . . . .  . .Trường . . . . . . . ……………. . . . . 
ðỀ BÀI: 
Câu 1.  
Câu nào sau đây SAI khi nói về tia phản xạ và tia tới ? 
A. Tia phản xạ đối xứng với tia tới qua pháp tuyến của mặt phản xạ tại điểm tới. 
B. Tia phản xạ ở trong cùng mặt phẳng với tia tới. 
C. Tia phản xạ và tia tới hợp với mặt phản xạ những góc bằng nhau. 
D. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua mặt phản xạ. 
[Chọn D]. 
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Câu 2.  
Một chùm tia sáng song song hẹp, chiếu tới một gương phẳng nằm ngang với góc tới i=60o. Cố 
định tia tới, để có chùm tia phản xạ nằm ngang, phải quay gương một góc nhỏ nhất bằng bao nhiêu 
? 
A. 15o  B. 30o  C. 45o  D. 60o 

[Chọn A. 

Giải:  
- Lúc đầu: tia phản xạ hợp với phương ngang một góc 30o 
- Khi tia phản xạ nằm ngang, tức là tia phản xạ quay một góc 30o → gương quay một góc 15o]. 
Câu 3.  
Chọn phát biểu ĐÚNG. 
Với gương cầu lõm, vật và ảnh cùng chiều với nhau khi vật… 
A. ở trước gương.  
B. ở trong khoảng tiêu cự.  
C. là vật thật ở ngoài khoảng tiêu cự.  
D. ở trước gương một khoảng bằng hai lần tiêu cự. 
[Chọn B]. 
Câu 4. 
Tìm phát biểu SAI về ảnh thật qua gương cầu. 
A. Vật ảo qua gương cầu lồi sẽ luôn cho ảnh thật 
B. Vật thật ở ngoài tiêu diện gương cầu lõm luôn cho ảnh thật. 
C. Ảnh thật lớn hơn vật thật qua gương cầu lõm khi f<d<2f 
D. Qua gương cầu lõm ảnh thật và vật thật nằm trên cùng một mặt phẳng vuông góc với quang 
trục khi d=2f 
[Chọn A] 
Câu 5.  
Nói về đường đi của tia sáng qua gương cầu, hãy chọn câu phát biểu SAI: 
A. Tia tới qua tâm C, cho tia phản xạ trùng lại. 
B. Tia tới đỉnh gương, cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính. 
C. Tia tới bất kỳ song song với trục phụ cho tia ló đi qua tiêu điểm phụ nằm trên trục phụ đó. 
D. Chùm tia tới song song, cho chùm tia phản xạ song song. 
[Chọn D] 
Câu 6.  
Một gương cầu lõm tiêu cự 20cm. Vật sáng AB đặt trước gương cho ảnh cùng chiều và cách vật 
75cm. Khoảng cách từ vật đến gương là : 
A. 40cm  B. 15cm  C. 30cm  D. 45cm 
[Chọn B. 
Giải: Vật thật, qua gương lõm cho ảnh cùng chiều → ảnh ảo, lớn hơn vật : d’<0 và 'd >d 
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Do đó: d’ – d =–75    (1) 

Mặt khác: 
. '

20
'

d d
f

d d
= =

+
  (2) 

Từ (1) và (2) ta suy ra: d=15cm]. 
Câu 7.  
Một gương cầu lõm có bán kính 40 cm. Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của gương và 
cách gương 30 cm. Ảnh của vật cho bởi gương là… 

A. ảnh thật, cách gương 60 cm.    B. ảnh thật, cách gương 12 cm. 

C. ảnh ảo, cách gương 6 cm.   D. ảnh ảo, cách gương 12 cm. 

[Chọn A. 
Giải: 

Ta có: 
2

R
f = =20cm; d=30cm, áp dụng: 

20.30
' 60

30 20

df
d cm

d f
= = =

− −
>0: ảnh đã cho là ảnh thật cách 

gương 60cm]. 
Câu 8. 
Một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2 (với n2>n1), với góc 
tới là i, góc khúc xạ là r. Điều nào sau đây SAI ?  
A. n1.sini = n2.sinr 
B. Tia khúc xạ gần pháp tuyến hơn tia tới. 
C. Với các giá trị của i (0<i<90) thì luôn có tia khúc xạ. 
D. Tia tới gần pháp tuyến hơn tia khúc xạ. 
[chọn D] 
Câu 9.  
Chọn câu SAI. 
A. Chiết suất tuyệt đối của mọi môi trường đều lớn hơn 1. 
B. Chiết suất tuyệt đối của chân không được qui ước là 1. 
C. Chiết suất tuyệt đối cho biết vận tốc ánh sáng trong môi trường chậm hơn trong chân không bao 
nhiêu lần. 
D. Chiết suất tuyệt đối của các môi trường tỷ lệ với vận tốc truyền của 
ánh sáng trong các môi trường đó. 
[chọn D] 
Câu 10. 

suất 3=n  Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết 
thì tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc nhau. Giá trị của góc tới là: 

A. 60o  B. 30o   C. 45o   D. 35o 

 
  

i i’ 

r 
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[Chọn A. 
Giải: Vì tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau nên:  
i’ +r =90o hay i+r=90o → cosi=sinr  (1) 

Mặt khác, theo định luật khúc xạ: sini = 3 sinr (2) 

từ (1) và (2) suy ra: tani = 3 → i=60o] 
Câu 11.  
Vận tốc truyền của ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Nước có chiết suất là n= 4

3
. Suy ra vận 

tốc truyền của ánh sáng trong nước là:  
A. 2,5.108m/s.  B. 2,25.108m/s.  C. 1,33.108m/s.  D. 0,25.107m/s. 
[Chọn B 

Giải: Ta có: c
n v=  ⇒ 8

83.10
2, 25.10

4
3

c
v n= = = m/s. 

Câu 12.  
Có tia sáng đi từ không khí vào ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng góc tới i, góc khúc xạ 
tương ứng là r1, r2, r3, biết r1< r2< r3. Phản xạ toàn phần KHÔNG xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi 
trường nào tới môi trường nào ? 
A. Từ (1) tới (2)  B. Từ (1) tới (3)  C. Từ (2) tới (3)  D. Từ (2) tới (1) 
[Chọn D 
Giải: 
Với cùng góc tới i, ta có: sini = n1sinr1=n2sinr2=n3sinr3  (*) 
Vì  r1< r2< r3 →  sinr1< sinr2< sinr3  (**) 
Kết hợp (*) và (**), ta suy ra: n1>n2>n3. 
Hiện tượng phản xạ toàn phần không xảy ra nếu ánh truyền từ môi trường chiết quang kém sang 
môi trường chiết quang hơn, tức là từ môi trường (2) tới (1)] 
Câu 13.  
Thả nổi một nút chai rất mỏng hình tròn, bán kính 11 cm trên mặt chậu nước (chiết suất n=4/3). 
Dưới đáy chậu đặt một ngọn đèn nhỏ sao cho nó nằm trên đường thẳng đi qua tâm và vuông góc 
với nút chai. Tìm khoảng cách tối đa từ ngọn đèn đến nút chai để cho 
mắt đặt trên mặt thoáng không thấy được các tia sáng phát ra từ ngọn 
đèn. 

A. 9,7 cm.  B. 7,28 cm.  C. 1,8 cm.   D. 
3,23 cm. 

[Chọn A 
Giải: 

 
igh 

O I 

S 
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Mắt đặt trên mặt thoáng sẽ không thấy được các tia sáng phát ra từ ngọn đèn khi ánh sáng từ ngọn 
đèn S đến mặt thoáng tại I (đường rìa nút chai) xảy ra phản xạ toàn phần, khi đó i = igh. 

Ta có: sin i=sinigh = 1
n

 → cosi = 
2 1n
n

−  → tani= 
2

1
1n −

 (a) 

Từ hình vẽ: tani = OI
OS

 → OS= OI
tani  (b) 

Từ (a) và (b), ta có: OS=OI 2 1n − =11 16
19 − ≈ 9,7cm. 

Câu 14.  
Lăng kính có chiết suất n, góc chiết quang A nhỏ. Chiếu một tia sáng đơn sắc tới vuông góc với 
mặt bên của lăng kính. Góc lệch của tia ló so với tia tới là: 
A. D=nA B. D=(n-1)A C. D=(2n-1)A D. D=(n- 1

2
)A 

[Chọn B. 
Giải: 
Khi chiếu tia sáng vuông góc với mặt bên thứ nhất: i1=0 → r1=0 và r2=A 
Theo định luật khúc xạ: n.sinr2=sini2, vì góc nhỏ nên  n.r2≈i2 ⇔ n.A=i2 

Góc lệch của tia ló so với tia tới: D=i1+i2 – A = (n – 1)A] 
Câu 15. 
Xét một tia sáng đơn sắc tới lăng kính trong trường hợp có góc lệch cực tiểu. Phát biểu nào sau 
đây là SAI ? 
A. Góc lệch cực tiểu phụ thuộc vào bản chất và cấu tạo của lăng kính, không phụ thuộc vào góc 
tới. 
B. Góc lệch cực tiểu phụ thuộc hoàn toàn vào góc tới i1. 
C. Góc tới và góc ló bằng nhau. 
D. Tia tới và tia ló đối xứng nhau qua mặt phân giác của góc chiết quang A. 
[Chọn B] 
Câu 16. 
Một lăng kính bằng thuỷ tinh chiết suất n = 2 . Tiết diện thẳng của lăng kính là một tam giác ABC 
đều. Chiếu một tia sáng nằm trong mặt phẳng tiết diện thẳng tới mặt bên AB sao cho tia ló ở mặt 
bên AC với góc ló là 45o. Tính góc lệch giữa tia ló và tia tới. 
A. 30o    B. 38o  C. 45o    D. 60o 
[Chọn C 
Giải: 

Theo định luật khúc xạ: n.sinr2 = sini2 ⇔ 2 sinr2 = sin45o= 2
2

 → r2 = 30o 

Mà r1 + r2 = A → r1 = A – r2 = 30 = r2 → i1=i2=45o] 
Câu 17.  
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Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 3 . Một tia sáng qua lăng kính có góc lệch cực tiểu bằng 
góc chiết quang A. Tính A. 
A. 60o    B. 41,5o   C. 30o   D. 45o 
[Chọn A. 
Giải: 
Ta có: Dmin = 2i – A = A → i = A 

Mặt khác r1 = r2 = A
2 , do đó: n.sinr2 = sini ⇔  n.sin A

2 =sinA → 3 sin A
2 =2sin A

2 cos A
2  

Vậy A = 60o] 
Câu 18.  
Lăng kính có chiết suất n, góc chiết quang A. Chiếu một tia tới nằm trong tiết diện thẳng vào mặt 
bên, dưới góc tới i = 40o. Góc lệch D = 20o và đó là giá trị cực tiểu. Chiết suất n của chất làm lăng 
kính là: 
A. 1,33 B. 1,29  C. 2  D. 3  
[Chọn A 
Giải: 
Ta có: Dmin = 2i – A ⇒ A= 2i – Dmin = 60o 

và r1 = r2 = A
2 = 30o. Theo định luật khúc xạ: sini = n.sinr1 ⇒ n = 

0

0
1

sin sin40
1, 29sin sin30

i
r = = ]  

Câu 19.  
Tìm phát biểu SAI về thấu kính hội tụ: 
A. Một chùm sáng song song qua thấu kính hội tụ chụm lại ở tiêu điểm ảnh sau thấu kính hội tụ. 
B. Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì thấu kính đó là thấu kính hội tụ. 
C. Một tia sáng qua thấu kính hội tụ khúc xạ, ló ra sau thấu kính sẽ cắt quang trục chính. 
D. Vật thật nằm trong khoảng tiêu cự (trong OF) cho ảnh ảo lớn hơn vật, cùng chiều với vật. 
[Chọn C] 
Câu 20. 
Điều nào sau đây SAI khi nói về thấu kính hội tụ: 

A. Vật nằm trong khoảng f < d < 2f cho ảnh thật nhỏ hơn vật.             

B. Vật nằm trong khoảng 2f < d < ∞ cho ảnh thật nhỏ hơn vật. 

C. Vật nằm trong khoảng 0 < d < f cho ảnh ảo lớn hơn vật. 

D. Vật ảo cho ảnh thật nhỏ hơn vật. 

[Chọn A] 
Câu 21. 
Điều nào sau đây SAI khi nói về thấu kính phân kì: 
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x y S O 

(L) 

A. Vật ảo luôn cho ảnh ảo lớn hơn vật.                                                      

B. Vật thật cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. 

C. Vật ảo nằm trong khoảng OF cho ảnh thật lớn hơn vật. 

D. Vật ảo cách thấu kính 2f cho ảnh ảo cách thấu kính 2f. 

[Chọn C] 

Câu 22. 
Một tia sáng từ S trước thấu kính, qua thấu kính (L) cho tia ló 
như hình vẽ. Thấu kính đã cho là … 
A. thấu kính phân kỳ, vật thật S cho ảnh thật  
B. thấu kính hội tụ, vật thật S cho ảnh ảo 
C. thấu kính hội tụ, vật thật S cho ảnh thật  
D. thấu kính phân kỳ, vật thật S cho ảnh ảo 
[Chọn D] 
Câu 23. 
Một thấu kính phẳng – lõm làm bằng thuỷ tinh có chiết suất 5,1=n . Một vật thật cách thấu kính 
40cm cho ảnh ảo nhỏ hơn vật 2 lần. Tính bán kính của mặt cầu lõm. 

A. – 20 cm.  B. – 10 cm.  C. – 40 cm.  D. – 60 cm. 

[Chọn A. 

Giải: 

Ta có k= 'd f
d d f− = − − → f= . 0,5.40 20

400,5 1 0,51
k d
k = = − = −−− cm 

Mặt khác: 1 1
( 1) ( 1) 40(1,5 1) 20n R f n cmRf = − → = − = − − = − . 

Câu 24. 
Một thấu kính được làm bằng thủy tinh có chiết suất 5,1=n . Thấu kính có 2 mặt lồi, bán kính lần 
lượt là 10 cm và 30 cm. Tính tiêu cự của thấu kính khi đặt trong nước chiết suất n’=4/3. 

A. 60 cm.  B. 3,5 cm.  C. 4 cm.  D. 120 cm. 

[Chọn A 

Giải: Ta có: ( )
1 2

1 1 1 3.3 1 1 1
( 1) ( 1)' 2.4 10 30 60

n
R Rnf

 = − + = − + = 
 

 → f = 60cm 

Câu 25. 
Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh trên màn cao gấp 3 lần vật 
và cách vật 160 cm. Tính tiêu cự của thấu kính. 
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A. 40 cm.                             B. 30 cm.  C. – 60 cm.  D. – 20 cm. 

[Chọn B. 

Giải: 

Ta có: 'd
k d= −  = –3 ⇒ d’ =3d   (c) 

Mặt khác: d + d’ = 160 (d) 

Từ (c) và (d) ta suy ra d=40cm và d’=120cm; Từ đó tính được f= . '
'

d d
d d+

=30cm. 

Câu 26.  
Chọn câu phát biểu ĐÚNG. 
Để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim, người ta … 
A. giữ phim cố định, thay đổi độ tụ của vật kính.  
B. giữ phim cố định, thay đổi vị trí của vật kính. 
C. giữ vật kính đứng yên, thay đổi vị trí của phim.  
D. giữ vật kính và phim cố định, thay đổi độ tụ của vật kính. 
[Chọn B] 
Câu 27.  
Một máy ảnh có vật kính tiêu cự 12cm có thể chụp được ảnh của các vật từ vô cực đến vị trí cách 
vật kính 1m. Vật kính phải di chuyển một đoạn: 
A. 1,05cm b. 10,1cm C. 1,63cm D. 1,15cm 
[Chọn C. 
Giải: 
Khi vật ở vô cực: d=∞ → d’=f=12cm 

Khi vật cách vật kính d1=1m=100cm → '
1

. 100.12
13,63100 12

d f
d d f= = ≈−− cm 

Vậy vật kính phải di chuyển một khoảng: ∆d’= '
1d – d’ = 1,63cm]. 

Câu 28.  
Chọn câu phát biểu ĐÚNG. Khi vật đặt tại vị trí cực viễn thì … 
A. khoảng cách từ thuỷ tinh thể tới võng mạc là lớn nhất.  
B. thuỷ tinh thể có độ tụ lớn nhất. 
C. thuỷ tinh thể có độ tụ nhỏ nhất.   
D. mắt nhìn vật với góc trông cực đại. 
[Chọn C] 
Câu 29.  
Câu nào sau đây ĐÚNG khi nói về kính sửa tật của mắt cận thị: 
Mắt cận thị đeo kính sửa là thấu kính … 
A. phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.  
B. hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực. 
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C. phân kì để nhìn rõ các vật ở rất gần mắt.  
D. hội tụ để nhìn rõ ảnh thật của các vật ở rất gần. 
[Chọn A] 
Câu 30.   
Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm, đeo kính sát mắt có tụ số –1đp. Tìm 
giới hạn nhìn rõ của mắt người này. 
A. 13,3cm → 75cm B. 15cm → 125cm C. 14,3cm → 100cm  D. 17,5cm → 2m 
[Chọn C. 

Giải: Ta có f= 1
D

=-1m=-100cm 

Khi ngắm chừng ở cực cận: ' 12,5cd cm= − → 
'

'

. 12,5.( 100)
14,3

12,5 100

c
c

c

d f
d

d f

− −
= = ≈

− − +
cm 

Khi ngắm chừng ở cực viễn: ' 50vd cm= − → 
'

'

. 50.( 100)
100

50 100

v
v

v

d f
d cm

d f

− −
= = =

− − +
] 

Câu 31.  
Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 40cm. Để nhìn rõ vật ở vô cực không phải điều tiết, 
người này đeo sát mắt một thấu kính. Độ tụ của kính là: 
A. +0,4đp B. +2,5đp C. -0,4đp D. -2,5đp 
[Chọn D. 
Giải: Ta có d=∞ → d’ = -OCV= - 40cm, khi đó f=d’=-40cm=-0,4m. 

Độ tụ của kính là: 1
2,5D f= = − đp].  

Câu 32. 
Gọi f và Đ là tiêu cự của kính lúp và khoảng cực cận của mắt. Độ bội giác của kính là Ð

G f=  khi … 

A. mắt đặt sát kính.  
B. mắt ngắm chừng ở cực cận. 
C. mắt ngắm chừng với góc trông ảnh lớn nhất.  
D. mắt đặt ở tiêu điểm ảnh của kính lúp. 
[Chọn D] 
Câu 33.  
Gọi d’, f, k, l lần lượt là vị trí ảnh, tiêu cự, độ phóng đại ảnh của vật qua kính lúp và khoảng cách 
từ mắt đến kính. Tìm phát biểu SAI về độ bội giác của kính lúp: 
A. Trong trường hợp tổng quát, ta có: .

'
COC

G k
l d

=
−

.  

B. Khi ngắm chừng ở cực cận: Gc=k. 
C. Khi ngắm chừng ở vô cực: COC

G
f

=∞   

D. Khi ngắm chừng ở cực viễn: C
V

V

OC
G

OC
=  

[Chọn D] 
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Câu 34.  
Một kính lúp có độ tụ +12,5đp, một người mắt tốt (Đ=25cm) nhìn một vật nhỏ qua kính lúp. Kính 
sát mắt. Tính độ bội giác của kính khi người đó ngắm chừng ở trạng thái không điều tiết. 
A. 2 B. 50 C. 3,125 D. 2,5 
[Chọn C. 

Giải: Ta có f=
1

D
=0,08m=8cm; G∞= Ð 25

3,1258f = = ] 

Câu 35.  
Một kính lúp trên vành ghi X6,25. Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 12cm quan sát ảnh 
của một vật nhỏ qua kính trong trạng thái điều tiết tối đa, mắt đặt sát sau kính. Độ bội giác của 
kính là: 
A. 3 B. 4 C. 4,5 D. 6,25 
[Chọn B. 

Giải: Từ giả thiết: G∞=6,25 → f= Ð 25
46,25G∞

= = cm, khi điều tiết tối đa, ảnh ảo hiện ở CC: d’=-12cm 

Độ bội giác khi đó:  GC = kC = 'f d
f
− =4] 

Câu 36.  
Một kính lúp có tiêu cự 4cm. Một người cận thị quan sát vật nhỏ qua kính lúp (mắt đặt cách kính 
5cm) có phạm vi ngắm chừng từ 2,4cm đến 3,75cm. Mắt một người quan sát có giới hạn nhìn rõ 
trong khoảng: 
A. 11cm đến 60cm  B. 11cm đến 65cm 
C. 12,5cm đến 50cm  D. 12,5cm đến 65cm 
[chọn B. 
Giải: 

Khi ngắm chừng ở cực cận: dc=2,4cm; dc’=
. 2, 4.4

6
2,4 4

c

c

d f

d f
= = −

− −
cm. Vậy OCc=l-dc’=11cm 

Khi ngắm chừng ở cực viễn: dv=3,75cm; dv’=
. 3,75.4

60
3,75 4

v

v

d f

d f
= = −

− −
cm. Vậy OCc=l-dv’=65cm] 

 
Câu 37. 
Chọn phát biểu ĐÚNG. Kính thiên văn là … 
A. hệ thấu kính có độ tụ âm để quan sát ảnh ảo của các vật ở rất xa. 
B. một thấu kính hội tụ để nhìn vật ở rất xa. 
C. hệ thống gồm một thấu kính hội tụ, một thấu kính phân kì để quan sát các vật ở rất xa. 
D. hệ thống gồm hai thấu kính hội tụ có tiêu cự khác nhau để quan sát các vật ở rất xa.  
[Chọn D] 
Câu 38.  
Khi so sánh về cấu tạo của kính hiển vi và kính thiên văn, kết luận nào sau đây ĐÚNG ? 
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A. Tiêu cự vật kính của kính thiên văn lớn hơn nhiều so với tiêu cự vật kính của kính hiển vi. 
B. Thị kính của kính hiển vi có độ tụ lớn hơn nhiều so với thị kính của kính thiên văn 
C. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của chúng đều bằng f1 + f2 khi ngắm chừng ở vô cực. 
D. Có thể biến kính thiên văn thành kính hiển vi bằng cách hoán đổi vật kính và thị kính cho nhau. 
[Chọn A] 
Câu 39. 
Một kính thiên văn có tiêu cự vật kính f1=160cm, thị kính f2=5cm. Một người mắt tốt quan sát Mặt 
Trăng ở trạng thái không điều tiết. Khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác của ảnh khi đó là: 
A. 155cm và 24 B. 165cm và 30 C. 165cm và 32 D. 160cm và 32 
[Chọn C 
Giải: Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là l =f1 + f2 = 165cm 

Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là G∞ 1

2

f

f
=32] 

Câu 40.  
Một kính hiển vi có tiêu cự vật kính là f1=1cm; thị kính f2=4cm, khoảng cách giữa vật kính và thị 
kính là 20cm. Một người điểm cực cận cách mắt 20cm, điểm cực viễn ở vô cực, quan sát một vật 
nhỏ qua kính không điều tiết (mắt sát thị kính). Độ bội giác của ảnh: 
A. 100 B. 75 C. 70 D. 80 
[Chọn B. 
Giải: Độ dài quang học của kính hiển vi: δ=l – (f1+f2)=15cm. 

Độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực: 
1 2

Ð 15.20
75

4.1
G

f f

δ
∞ = = = ] 

---------------------------------------------------------------- 
 


