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Họ và tên học sinh :……………………..Trường:THPT........................................ 

 

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:  

I. Bổ sung kiến thức về véctơ lực 

1. Lực 

 - Đặc điểm của vecto lực  

      + Điểm đặt tại vật 

      + Phương của lực tác dụng 

      + Chiều của lực tác dụng 

      + Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của lực tác dụng 

2. Cân bằng lực: là các lực cùng tác dụng vào một vật và không gây gia tốc cho 

vật 

 - Hai lực cân bằng: là hai lực cùng tác dụng vào một vật, cùng giá cùng độ 

lớn nhưng ngược chiều 

3. Tổng hợp lực: 

- Quy tắc tổng hợp lực: Quy tắc hình bình hành 

 Nếu vật chịu tác dụng của 2 lực 1 2,F F
� �

 thì 1 2F F F= +
� � �

 

 + 1 2 1 2F F F F F↑↑ ⇒ = +
� �

   + 1 2 1 2F F F F F↑↓ ⇒ = −
� �

 

 + 0 2 2
1 2 1 2( , ) 90F F F F F= ⇒ = +
� �

  + 2 2
1 2 1 2 1 2( , ) 2 osF F F F F F F cα α= ⇒ = + +
� �

 

Nhận xét: 1 2 1 2F F F F F− ≤ ≤ +  

 Nếu vật chịu tác dụng của nhiều lực thì tiến hành tổng hợp hai lực rồi lấy 

hợp lực của 2 lực đó tổng hợp tiếp với lực thứ 3… 

Lưu ý: chúng ta có thể tìm hợp lực bằng phương pháp chiếu các lực thành phần 

xuống các trục Ox, Oy trên hệ trục Đềcác vuông góc.  

ÔN TẬP, BỔ TRỢ KIẾN THỨC  0 
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1 2F F F= +
�� ��� ���

 lúc này, biểu thức trên vẫn sử dụng trên các trục tọa độ đã chọn Ox, 

Oy: 

1 2

1 2

Ox Ox Ox

Oy Oy Oy

F F F

F F F

= +

= +

���� ����� �����

���� ����� �����   

Độ lớn: 2 2
1 2Ox OyF F F= +  

4. Phân tích lực: 

- Quy tắc phân tích lực: Quy tắc hình bình hành 

 Chú ý: chỉ phân tích lực theo các phương mà lực có tác dụng cụ thể 

5. ðiều kiện cân bằng của chất ñiểm 
1

0
n

i
i

F
=

=∑
��

 

II. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. 

+ ðịnh lý hàm số cos. 

+ ðịnh lý hàm số sin 

+ Hệ thức lượng trong tam giác vuông, hệ quả. 

+ Cách tính ñường chéo tam giác cân, ñều, hình vuông, hình thoi, hình chũ 

nhật 

III. CÁC DẠNG CHUYỂN ðỘNG. 

+ Thẳng ñều. 

+ Thẳng biến ñổi ñều 

+ Ném ngang, ném xiên 

IV. Ba ñịnh luật newton. 

V. Năng lượng, công, công suất. 

VI. Bảng dơn vị ño, cách qui ñổi vài ñơn vị ño. 

 

II. Bài tập VẬN DỤNG 

Bài 1: Tìm hợp lực của các lực trong các trường hợp sau (Các lực được vẽ theo 

thứ tự chiều quay của kim đồng hồ) 
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a. F1 = 10N, F2 = 10N, ( 1 2,F F

→ →→ →→ →→ →

) =300 

b. F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N,( 1 2,F F

→ →→ →→ →→ →

) =900
, ( 2 3,F F

→ →→ →→ →→ →

) =300
, ( 1 3,F F

→ →→ →→ →→ →

) =2400
 

c. F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, ( 1 2,F F

→ →→ →→ →→ →

) =900
, ( 2 3,F F

→ →→ →→ →→ →

) =900
, ( 4 3,F F

→ →→ →→ →→ →

) 

=900
, ( 4 1,F F

→ →→ →→ →→ →

) =900 

d. F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, ( 1 2,F F

→ →→ →→ →→ →

) =300
, ( 2 3,F F

→ →→ →→ →→ →

) =600
, ( 4 3,F F

→ →→ →→ →→ →

) 

=900
, ( 4 1,F F

→ →→ →→ →→ →

) =1800 

Đáp số: a. 19,3 N  b. 28,7 N  c. 10 N  d. 24 N 

Bài 2: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của 2 lực có độ lớn 20N và 30N, 

xác định góc hợp bởi phương của 2 lực nếu hợp lực có giá 

trị: 

a. 50N  b. 10N  c. 40N  d. 20N 

Đs: a. 00  b. 1800  c. 75,50  d. 138,50 

Bài 3: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của 3 lực: F1 = 20N, F2 = 20N và 

F3. Biết góc giữa các lực là bằng nhau và đều bằng 1200. Tìm F3 để hợp lực tác 

dụng lên chất điểm bằng 0? 

Đáp số: F3 = 20 N 

Bài 4: Vật m = 5kg được đặt nằm yên trên mặt phẳng 

nghiêng góc 300 so với phương ngang như hình vẽ. Xác định 

các lực tác dụng lên vật? Biết trọng lực được xác định bằng 

công thức P = mg, với g = 10m/s2.    

  Đáp số: P = 50N; N = 25 3 N; Fms = 25 N 

Bài 5: Vật m = 3kg được giữ nằm yên trên mặt phẳng nghiêng góc 450 so với 

phương ngang bằng một sợi dây mảnh và nhẹ, bỏ qua ma sát. Tìm lực căng của 

sợi dây( lực mà vật tác dụng lên sợi dây làm cho sợi dây bị căng ra) Đáp số: 

T = 15 2N  

m 

m 
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Dễ là khi ñánh giá lỗi lầm của người khác, 

nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình. 

 

 

 

 

Họ và tên:……………………..Thpt……………….......…………………….. 

 

I. kiến thức: 

1. Vật nhiểm điện_ vật mang điện, điện tích_ là vật có khả năng hút được 

các vật nhẹ. 

 Có 3 hiện tượng nhiễm điện là nhiễm điện do cọ xát, nhiễm điện do do tiếp 

xúc và nhiễm điện do hưởng ứng. 

 2. Một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm ta 

xét được gọi là điện tích điểm. 

 3. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái (ngược) dấu thì hút nhau. 

  4. Định luật Cu_Lông (Coulomb): Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm 

đạt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm 

đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình 

phương khoảng cách giữa chúng   

 Công thức:  
2

21.

r

qq
kF =         Với   k = 9

0

10.9
.4

1
=

επ
 (

2

2.

C

mN ) 

        q1, q2 : hai điện tích điểm (C ) 

        r : Khoảng cách giữa hai điện tích (m) 

  5.Lực tương tác của các điện tích trong điện môi (môi trường đồng tính) 

   Điện môi là môi trường cách điện. 

HIỆN TƯỢNG NHIỄM ðIỆN -  ðẠI CƯƠNG VỀ TƯƠNG TÁC  ðIỆN- 
SỐ 1 

1 
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   Các thí nghiệm đã chứng tỏ rằng, lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt 

trong một điện môi đồng chất, chiếm đầy không gian xung quanh điện tích, giãm 

đi ε  lần khi chúng được đặt trong chân không: 

  
2

21

.

.

r

qq
kF
ε

=                        ε : hằng số điện môi của môi trường.  (chân không 

thì ε  = 1) 

 6. Thuyết electron (e) dựa vào sự cư trú và di chuyển của các e để giải thích 

các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật. Trong việc vận dụng thuyết 

e để giải thích các hiện tượng nhiễm điện (do cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng), ta 

thừa nhận chỉ có e có thể di chuyển từ vật này sang vật kia hoặc từ điểm này đến 

điểm kia trên vật. 

 7.chất dẫn điện là chất có nhiều điện tích tự do,chất cách điện(điện môi) 

  8. Định luật bảo toàn điện tích: Trong một hệ vật cô lập về điện, tổng đại số 

của các điện tích là không đổi. 

DẠNG 1:  ĐẠI CƯƠNG VỀ TƯƠNG TÁC  ĐIỆN - ( TÍNH TOÁN CÁC ĐẠI LƯỢNG 
THƯỜNG GẶP TRONG CÔNG THỨC) 

PP chung:  

 ���� TH chỉ có hai (2) ñiện tích ñiểm q1 và q2. 

 - Áp dụng công thức của định luật Cu_Lông : 
2

21

.

.

r

qq
kF
ε

=  (Lưu ý đơn vị của các 

đại lượng) 

 - Trong chân không hay trong không khí ε  = 1. Trong các môi trường khác 

ε> 1. 

 DẠNG 2: TÍNH LƯỢNG ĐIỆN TÍCH TRONG KHỐI CHẤT. 

- PP: 

Tính số hạt nguyên tử, phân tử trong khối chất theo công thức N = m.NA/M 

Tính số hạt prôtn, số e trong nguyên tử, phân tử => điện tích. 

DẠNG 3: SỰ TRUYỀN ĐIỆN TÍCH, TƯƠNG TÁC VÀ TƯƠNG TÁC GIỮA 2 

QUẢ CẦU GIỐNG NHAU 
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���� Đối với dạng bài tập này, Hs cần vận dụng : 

Định luật bảo toàn điện tích: “ Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số các điện 

tích luôn luôn là một hằng số”.  

 

II. Bài tập tự luận: 

1. Hai điện tích điểm dương q1 và q2 có cùng độ lớn điện tích là 8.10-7 C được đặt 

trong không khí cách nhau 10 cm.  

 a. Hãy xác định lực tương tác giữa hai điện tích đó. 

 b. Đặt hai điện tích đó vào trong môi trường có hằng số điện môi là ε =2 thì 

lực tương tác giữa chúng sẽ thay đổi thế nào ? Để lực tương tác giữa chúng là 

không đổi (bằng lực tương tác khi đặt trong không khí) thì khoảng cách giữa 

chúng khi đặt trong môi trường có hằng số điện môi ε =2 là bao nhiêu ?   

 Đs: 0,576 N, 0,288 N, 7 cm.  

2. Hai điện tích điểm như nhau đặt trong chân không cách nhau một đoạn 4 cm, 

lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là 10-5 N. 

 a. Tìm độ lớn mỗi điện tích. 

 b. Tìm khoảng cách giữa chúng để lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là 2,5. 10-6 N. 

   Đs: 1,3. 10-9 C, 8 cm. 

3. Mỗi prôtôn có khối lượng m= 1,67.10-27 kg, điện tích q= 1,6.10-19C. Hỏi lực 

đẩy giữa hai prôtôn lớn hơn lực hấp dẫn giữa chúng bao nhiêu lần ?  

  Đs: 1,35. 1036  

4. Hai vật nhỏ giống nhau, mỗi vật  thừa 1 electron. Tìm khối lượng mỗi vật để 

lực tĩnh điện bằng lực hấp dẫn.         

 Đ s: 1,86. 10-9 kg. 

5. Hai vật nhỏ đặt trong không khí cách nhau một đoạn 1m, đẩy nhau một lực F= 

1,8 N. Điện tích tổng cộng của hai vật là 3.10-5 C. Tìm điện tích của mỗi vật. 

 Đ s: q1= 2. 10-5 C, q2 = 10-5 C (hoặc ngược lại) 
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6. Hai điện tích điểm q1 = q2 = 5.10-10 C đặt trong không khí cách nhau một đoạn 

10 cm. 

 a. Xác định lực tương tác giữa hai điện tích? 

 b. Đem hệ hai điện tích này đặt vào môi trường nước (ε = 81), hỏi lực 

tương tác giữa hai điện tích sẽ thay đổi thế nào ? Để lực tương tác giữa hai điện 

tích không thay đổi (như đặt trong không khí) thì khoảng cách giữa hai điện tích 

là bao nhiêu? 

7. Cho hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r = 30 cm trong không 

khí, lực tác dụng giữa chúng là F0. Nếu đặt chúng trong dầu thì lực này yếu đi 

2,25 lần. Vậy cần dịch chuyển chúng lại một khoảng bằng bao nhiêu để lực 

tương tác giữa chúng vẫn bằng F ?   Đ s: 10 cm. 

8. Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong 

không khí cách nhau 2 cm, đẩy nhau bằng một lực 2,7.10-4 N. Cho hai quả cầu 

tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chú đẩy nhau bằng một lực 3,6.10-4 N. Tính 

q1, q2 ?  Đ s: 6.10-9 C , 2. 10-9 C, -6. 10-9 C, -2. 10-9 C. 

9. Hai quả cầu nhỏ, giống nhau, bằng kim loại. Quả cầu A mang điện tích 4,50 

µC; quả cầu B mang điện tích – 2,40 µC. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi đưa chúng 

ra cách nhau 1,56 cm. Tính lực tương tác điện giữa chúng.    

  Đ s: 40,8 N. 

10. Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống hệt nhau, mang điện tích như nhau q đặt 

cách nhau một khoảng R, chúng đẩy nhau một lực có độ lớn 6,4 N. Sau khi cho 

chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra một khoảng 2R thì chúng đẩy nhau một lực bao 

nhiêu ? Đ s: 1,6 N. 

11.  Hai hòn bi bằng kim loại giống nhau, hòn bi này có độ lớn điện tích bằng 5 

lần hòn bi kia. Cho xê dịch hai hòn bi chạm nhau rồi đặt chúng lại vị trí cũ. Độ 

lớn của lực tương tác biến đổi thế nào nếu điện tích của chúng : 

 a. cùng dấu. 
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 b. trái dấu.      Đ s: Tăng 1,8 lần, giảm 0,8 lần.  

12. Hai hòn bi bằng kim loại giống nhau có điện tích cùng dấu q và 4q ở cách 

nhau một khoảng r. Sau khi cho hai hòn bi tiếp xúc nhau, để cho lực tương tác 

giữa chúng không thay đổi, ta phải đặt chúng cách một khoảng r’. Tìm r’
 ? 

   Đ s: r’ = 1,25 r. 

13. Hai quả cầu kim loại giống nhau, được tích điện 3.10-5 C  và  2.10-5 C. Cho 

hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đặt cách nhau một khoảng 1m. Lực điện tác dụng 

lên mỗi quả cầu có độ lớn là bao nhiêu? 

Đ s: 5,625 N. 

14. Tính lượng điện tích dương, âm chứa trong 11,2 lít khí hidrô ở đktc 

 

III. ðỀ TRĂC NGHIỆM TỔNG HỢP: 

Câu hỏi 1: Bốn vật kích thước nhỏ A,B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B 

nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B nhiễm điện 

gì: 

A. B âm, C âm, D dương.     B. B âm, C dương, D dương  

C. B âm, C dương, D âm     D. B dương, C âm, D dương 

Câu hỏi 2: Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điện: 

A. Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có các điện tích dương  

B. Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có các điện tích âm 

C. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron,  nhiễm điện âm là vật dư 

electron 

D. Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều 

hay ít 

Câu hỏi 3: Đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện A lại  gần quả cầu kim 

loại B nhiễm điện thì chúng hút nhau. Giải thích nào là đúng: 

A. A nhiễm điện do tiếp xúc. Phần A gần B nhiễm điện cùng dấu với B, 

phần kia nhiễm điện trái dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút về B 
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B. A nhiễm điện do tiếp xúc. Phần A gần B nhiễm điện trái dấu với B làm 

A bị hút về B 

C. A nhiễm điện do hưởng ứng Phần A gần B nhiễm điện cùng dấu với B, 

phần kia nhiễm điện trái dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút về B  

D. A nhiễm điện do hưởng ứng Phần A gần B nhiễm điện trái dấu với B, 

phần kia nhiễm điện cùng dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút về B 

Câu hỏi 4: Có 3 vật dẫn, A nhiễm điện dương, B và C không nhiễm điện. Để B 

và C nhiễm điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì: 

A. Cho A tiếp xúc với B, rồi cho A tiếp xúc với C        

B. Cho A tiếp xúc với B rồi cho C đặt gần B 

C. Cho A gần C để nhiễm điện hưởng ứng, rồi cho C tiếp xúc với B   

D. nối C với D rồi đặt gần A để nhiễm điện hưởng ứng, sau đó cắt dây nối. 

Câu hỏi 5: Hai điện tích đặt gần nhau, nếu giảm khoảng cách giữa chúng đi 2 

lần thì lực tương tác giữa 2 vật sẽ:  

A. tăng lên 2 lần  B. giảm đi 2 lần    C. tăng lên 4 lần    D. giảm 

đi 4 lần 

Câu hỏi 6: Đưa vật A nhiễm điện dương lại gần quả cầu kim loại B ban đầu 

trung hoà về điện được nối với đất bởi một dây dẫn. Hỏi điện tích của B như nào 

nếu ta cắt dây nối đất sau đó đưa A ra xa B: 

A. B mất điện tích    B. B tích điện âm    

C. B tích điện dương    D.B tích điện dương hay âm tuỳ vào tốc độ đưa 

A ra xa 

Câu hỏi 7: Trong 22,4 lít khí Hyđrô ở 00C, áp suất 1atm thì có 12,04. 1023 

nguyên tử Hyđrô. Mỗi nguyên tử Hyđrô gồm 2 hạt mang điện là prôtôn và 

electron. Tính tổng độ lớn các điện tích dương và tổng độ lớn các điện tích âm 

trong một cm3 khí Hyđrô: 

A. Q+ = Q- = 3,6C    B. Q+ = Q- = 5,6C    C.Q+ = Q- = 6,6C    D.Q+ = 

Q- = 8,6C 
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Câu hỏi 8: Bốn quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích + 2,3µC, 

-264.10-7C, - 5,9 µC,  + 3,6.10-5C. Cho 4 quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau sau đó 

tách chúng ra. Tìm điện tích mỗi quả cầu? 

A. +1,5 µC    B. +2,5 µC       C. - 1,5 µC     D. - 2,5 µC 

Câu hỏi 9: Tính lực tương tác điện, lực hấp dẫn giữa electron và hạt nhân trong 

nguyên tử Hyđrô, biết khoảng cách giữa chúng là 5.10-9cm, khối lượng hạt nhân 

bằng 1836 lần khối lượng electron 

A. Fđ = 7,2.10-8 N, Fh = 34.10-51N    B. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 36.10-51N    

C.Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 41.10-51N    D.Fđ = 10,2.10-8 N, Fh = 51.10-51N    

Câu hỏi 10: Tính lực tương tác điện giữa một electron và một prôtôn khi chúng 

đặt cách nhau 2.10-9cm: 

A. 9.10-7N        B. 6,6.10-7N        C. 5,76.  10-7N        D. 0,85.10-7N  

Câu 11: Hai điện tích điểm q1 = +3 (µC) và q2 = -3 (µC),đặt trong dầu (ε= 2) 

cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là: 

A. lực hút với độ lớn F = 45 (N).     B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N). 

C. lực hút với độ lớn F = 90 (N).  D. lực đẩy với độ lớn F = 90 (N). 

Câu 12: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí 

A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.  

B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích. 

C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 

D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích. 

Câu 13: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác với nhau 

một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:     

A. r = 0,6 (cm).      B. r = 0,6 (m).  C. r = 6 (m).  D. r = 6 (cm). 

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron. 

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron. 
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C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các 

ion dương. 

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm 

êlectron.  

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.    

B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do. 

C. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật 

trung hoà điện. 

D. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung 

hoà điện. 

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Đưa 1 vật nhiễm điện dương lại gần 1 quả cầu bấc (điện môi), nó bị hút về 

phía vật nhiễm điện dương. 

B. Khi đưa 1 vật nhiễm điện âm lại gần một quả cầu bấc (điện môi),nó bị hút về 

phía vật nhiễm điện âm. 

C. Khi đưa một vật nhiễm điện âm lại gần một quả cầu bấc (điện môi), nó bị đẩy 

ra xa vật nhiễm điện âm. 

D. Khi đưa một vật nhiễm điện lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì nó bị hút 

về phía vật nhiễm điện. 

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. êlectron là hạt mang điện tích âm: - 1,6.10-19 (C).        

B. êlectron là hạt có khối lượng 9,1.10-31 (kg). 

C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion. 

D. êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác.  
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Câu 18: Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không chúng tương tác với nhau 

một lực F. Người ta thay đổi các yếu tố q1, q2, r thấy lực tương tác đổi chiều 

nhưng độ lớn không đổi. Hỏi các yếu tố trên thay đổi như thế nào? 

A. q1' = - q1; q2' = 2q2; r' = r/2      B. q1' = q1/2; q2' = - 2q2; r' = 2r   

C. q1' = - 2q1; q2' = 2q2; r' = 2r     D. Các yếu tố không đổi 

Câu 19: Đồ thị biểu diễn lực tương tác Culông giữa hai điện tích quan hệ với 

bình phương khoảng cách giữa hai điện tích là đường: 

A. hypebol     B thẳng bậc nhất   C. parabol   D. elíp 

Câu 20: Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một 

lực F. Người ta giảm mỗi điện tích đi một nửa, và khoảng cách cũng giảm một 

nửa thì lực tương tác giữa chúng sẽ: 

A. không đổi    B. tăng gấp đôi    C. giảm một nửa   D. giảm bốn lần 

Câu 21: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong điện môi lỏng ε = 81 cách nhau 

3cm chúng đẩy nhau bởi lực 2 µN. Độ lớn các điện tích là: 

A. 0,52.10-7C     B. 4,03nC    C. 1,6nC     D. 2,56 pC 

Câu 22: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 12cm, lực 

tương tác giữa chúng bằng 10N. Các điện tích đó bằng:   

A. ± 2µC    B. ± 3µC     C. ± 4µC     D. ± 5µC    

Câu 23: Hai điện tích điểm đặt trong không khí cách nhau 12cm, lực tương tác 

giữa chúng bằng 10N. Đặt chúng vào trong dầu cách nhau 8cm thì lực tương tác 

giữa chúng vẫn bằng 10N. Hằng số điện môi của dầu là:            

A. 1,51    B. 2,01    C. 3,41    D. 2,25 

Câu 24: Cho hai quả cầu nhỏ trung hòa điện cách nhau 40cm. Giả sử bằng cách 

nào đó có 4.1012 electron từ quả cầu này di chuyển sang quả cầu kia. Khi đó 

chúng hút hay đẩy nhau? Tính độ lớn lực tương tác đó 

A. Hút nhau F = 23mN    B. Hút nhau F = 13mN   
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C. Đẩy nhau F = 13mN    D. Đẩy nhau F = 23mN 

Câu 25: Hai quả cầu nhỏ điện tích 10-7C và 4. 10-7C tác dụng nhau một lực 0,1N 

trong chân không. Tính khoảng cách giữa chúng:  

A. 3cm     B. 4cm     C. 5cm      D. 6cm 

Câu 26: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một 

khoảng 2cm thì lực đẩy giữa chúng là 1,6.10-4N. Khoảng cách giữa chúng bằng 

bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng là 2,5.10-4N, tìm độ lớn các điện tích đó: 

A. 2,67.10-9C; 1,6cm      B. 4,35.10-9C; 6cm     

C. 1,94.10-9C; 1,6cm     D. 2,67.10-9C; 2,56cm 

Câu 27: Tính lực tương tác giữa hai điện tích q1 = q2 = 3µC cách nhau một khoảng 

3cm trong chân không (F1) và trong dầu hỏa có hằng số điện môi ε =2 (F2): 

A. F1 = 81N   ; F2 = 45N       B. F1 = 54N   ; F2 = 27N    

C. F1 = 90N   ; F2 = 45N       D. F1 = 90N   ; F2 = 30N   

Câu 28: Hai điện tích điểm cách nhau một khoảng 2cm đẩy nhau một lực 1N. 

Tổng điện tích của hai vật bằng 5.10-5C. Tính điện tích của mỗi vật: 

A. q1 = 2,6.10-5 C; q2 = 2,4.10-5 C      B.q1 = 1,6.10-5 C; q2 = 3,4.10-5 C  

C. q1 = 4,6.10-5 C; q2 = 0,4.10-5 C      D. q1 = 3.10-5 C; q2 = 2.10-5 C 

Câu 29: Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 = 3µC và q2 = 1µC kích thước 

giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5cm. Tính 

lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau khi tiếp xúc: 

A. 12,5N    B. 14,4N     C. 16,2N    D. 18,3N 

Câu 30: Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 = 5µC và q2 = - 3µC kích thước 

giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5cm. Tính 

lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau khi tiếp xúc:  

A. 4,1N    B. 5,2N     C. 3,6N    D. 1,7N 
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Câu 31: Hai quả cầu kích thước giống nhau cách nhau một khoảng 20cm hút 

nhau một lực 4mN. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi lại đặt cách nhau với 

khoảng cách cũ thì chúng đẩy nhau một lực 2,25mN. Tính điện tích ban đầu của 

chúng: 

A. q1 = 2,17.10-7 C; q2 = 0,63.10-7 C     B. q1 = 2,67.10-7 C; q2 = - 0,67.10-7 C      

C. q1 = - 2,67.10-7 C; q2 = - 0,67.10-7 C   D. q1 = - 2,17.10-7 C; q2 = 0,63.10-7 C    

 Câu 32: Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện cách nhau 2,5m trong không khí 

chúng tương tác với nhau bởi lực 9mN. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau thì điện 

tích của mỗi quả cầu bằng - 3µC. Tìm điện tích của các quả cầu ban đầu: 

A. q1 = - 6,8 µC; q2 = 3,8 µC      B. q1 = 4µC; q2 = - 7µC     

C. q1 = 1,41 µC; q2 = - 4,41µC      D. q1 = 2,3 µC; q2 = - 5,3 µC    

Câu 33: Hai quả cầu kim loại nhỏ kích thước giống nhau tích điện cách nhau 

20cm chúng hút nhau một lực 1,2N. Cho chúng tiếp xúc với nhau tách ra đến 

khoảng cách cũ thì chúng đẩy nhau một lực bằng lực hút. Tìm điện tích của mỗi 

quả cầu lúc đầu: 

A. q1 = ± 0,16 µC; q2 = ∓ 5,84 µC   B. q1 = ± 0,24 µC; q2 = ∓ 3,26 µC     

C. q1 = ± 2,34µC; q2 = ∓ 4,36 µC     D. q1 = ± 0,96 µC; q2 = ∓ 5,57 µC   

 Câu 34: Hai điện tích điểm đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì hút 

nhau một lực F. Đưa chúng vào trong dầu có hằng số điện môi ε = 4, chúng cách 

nhau một khoảng r' = r/2 thì lực hút giữa chúng là: 

A. F      B. F/2     C. 2F     D. F/4 

Câu 35: Hai chất điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau thì có 

thể kết luận: 

A. chúng đều là điện tích dương   B. chúng đều là điện tích âm    

C. chúng trái dấu nhau    D. chúng cùng dấu nhau 
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Câu 36: Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích lần lượt là 

q1 và q2, cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì mỗi quả cầu mang điện tích: 

A. q = q1 + q2    B. q = q1 - q2     C. q = (q1 + q2)/2  D.   q = (q1 - q2 )  

Câu 37: Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = 

|q2|, đưa chúng lại gần thì chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách 

ra thì chúng sẽ mang điện tích: 

A. q = 2 q1    B. q = 0     C. q =  q1     D. q =  q1/2  

Câu 38: Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = 

|q2|, đưa chúng lại gần thì chúng đẩy nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách 

ra thì chúng sẽ mang điện tích: 

A. q = q1    B. q =  q1/2  C. q = 0      D. q =  2q1   

Câu 39: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một đoạn 

4cm, chúng đẩy nhau một lực 10-5 N. Độ lớn mỗi điện tích đó là: 

A. |q| = 1,3.10-9 C        B. |q| = 2 .10-9 C        C. |q| = 2,5.10-9 C D. |q| = 2.10-8 C 

Câu 40: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một đoạn 

4cm, chúng hút nhau một lực 10-5 N. Để lực hút giữa chúng là 2,5.10-6 N thì 

chúng phải đặt cách nhau: 

A. 6cm     B. 8cm    C. 2,5cm    D. 5cm 

ðáp án:  ðỀ SỐ 1 

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

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

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ðáp án B C D A D A C C B C 

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

Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là 

hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc ñời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.kiến thức: 

DẠNG 3: TƯƠNG TÁC HỆ NHIỀU ðIỆN  - HỢP LỰC TÁC DỤNG 

 

PP Chung: 

 - Lực tác dụng lên một điện tích là hợp lực cùa các lực tác dụng lên điện 

tích đó tạo bởi các điện tích còn lại. 

 - Xác định phương, chiều, độ lớn của từng lực, vẽ các vectơ lực.  

 - Vẽ vectơ hợp lực. 

 - Xác định hợp lực từ hình vẽ.  

-Công thức tính độ lớn véc tơ tổng hợp lực. 

 

 Khi xác định tổng của 2 vectơ cần lưu ý các trường hợp đặc biệt là tam 

gaic1 vuông, cân, đều, … Nếu không xảy ra ở các trường hợp đặc biệt đó thì có 

thể tính độ dài của vec tơ bằng định lý hàm số cosin: a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA hay 

Ftổng
2 = F1

2+F2
2+2F1F2cosα 

ðẠI CƯƠNG VỀ TƯƠNG TÁC  ðIỆN- SỐ 2  2 
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II. BÀI TẬP TỰ LUẬN: 

1. Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C đặt tại A và B trong không khí (AB 

= 6 cm). Xác định lực tác dụng lên q3 = 8.10-8 C , nếu: 

 a. CA = 4 cm, CB = 2 cm.   

 b. CA = 4 cm, CB = 10 cm.   

 c. CA = CB = 5 cm.        

Đ s: 0,18 N; 30,24.10-3 N; 27,65.10-3 N. 

2. Người ta đặt 3 điện tích q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C tại ba đỉnh của một 

tam giác đều cạnh 6 cm trong không khí. Xác định lực tác dụng lên điện tích q0 = 

6.10-9 C đặt ở tâm O của tam giác. 

   Đ s: 72.10-5 N. 

3. Ba điện tích điểm q1 = -10-6 C, q2 = 5.10-7 C, q3 = 4.10-7 C lần lượt đặt tại A, 

B, C trong không khí, AB = 5 cm. AC = 4 cm. BC = 1 cm. Tính lực tác dụng lên 

mỗi điện tích. 

   Đ s: 4,05. 10-2 N, 16,2. 10-2 N, 20,25. 10-2 N. 

4. Ba điện tích điểm q1 = 4. 10-8 C, q2 = -4. 10-8 C, q3 = 5. 10-8 C. đặt trong không khí 

tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh 2 cm. Xác định vectơ lực tác dụng lên q3 ? 

  Đ s: 45. 10-3 N. 

5. Ba điện tích điểm q1 =  q2 = q3 = 1,6. 10-19 C. đặt trong chân không tại ba đỉnh 

của một tam giác đều cạnh 16 cm. Xác định vectơ lực tác dụng lên q3 ?  

   Đ s: 15,6. 10-27N. 

6.  Ba điện tích điểm q1 = 27.10-8 C, q2 = 64.10-8 C, q3 = -10-7 C đặt trong không 

khí lần lượt tại ba đỉnh của một tam giác vuông (vuông góc tại C). Cho AC = 30 

cm, BC = 40 cm.Xác định vectơ  lực tác dụng lên q3.     

       Đ s: 45.10-4 N. 
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7. Hai điện tích q1 = -4.10-8 C, q2 = 4. 10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 

một khoảng 4 cm trong không khí. Xác định lực tác dụng lên điện tích q = 2.10-9 

C khi: 

 a. q đặt tại trung điểm O của AB. 

 b. q đặt tại M sao cho AM = 4 cm, BM = 8 cm. 

 

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Hai điện tích có độ lớn bằng nhau cùng dấu là q đặt trong không khí cách 

nhau một khoảng r. Đặt điện tích q3 tại trung điểm của đoạn thẳng nối hai điện 

tích trên. Lực tác dụng lên q3 là: 

A. 8k
2

31

r

qq   B. k
2

31

r

qq     C.4k
2

31

r

qq     D. 0 

Câu 2: Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều có cạnh 15cm đặt ba điện tích 

qA = + 2µC, qB = + 8 µC, qC = - 8 µC. Tìm véctơ lực tác dụng lên qA: 

A. F = 6,4N, phương song song với BC, chiều cùng chiều BC       

B. F = 8,4 N, hướng vuông góc với BC  

C. F = 5,9 N, phương song song với BC, chiều ngược chiều BC    

D. F = 6,4 N, hướng theo AB  

Câu 3: Tại bốn đỉnh của một hình vuông cạnh bằng 10cm có bốn điện tích đặt cố 

định trong đó có hai điện tích dương  và hai điện tích âm độ lớn bằng nhau đều 

bằng 1,5 µC, chúng được đặt trong điện môi ε = 81 và được đặt sao cho lực tác 

dụng lên các điện tích đều hướng vào tâm hình vuông. Hỏi chúng được sắp xếp 

như thế nào, tính lực tác dụng lên mỗi điện tích: 

A. Các điện tích cùng dấu cùng một phía, F = 0,043N   

B. Các điện tích trái dấu xen kẽ nhau, F = 0,127N 

C. Các điện tích trái dấu xen kẽ nhau, F = 0,023N   

D. Các điện tích cùng dấu cùng một phía, F = 0,023N   
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Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ xoy có ba điện tích điểm q1 = +4 µC đặt tại gốc 

O, q2 = - 3 µC đặt tại M trên trục Ox cách O đoạn OM = +5cm, q3 = - 6 µC đặt 

tại N trên trục Oy cách O đoạn ON = +10cm. Tính lực điện tác dụng lên q1: 

A. 1,273N     B. 0,55N    C. 0,483 N    D. 2,13N 

Câu 5: Hai điện tích điểm bằng nhau q = 2 µC đặt tại A và B cách nhau một 

khoảng AB = 6cm. Một điện tích q1 = q đặt trên đường trung trực của AB cách 

AB một khoảng x = 4cm. Xác định lực điện tác dụng lên q1:  

A. 14,6N     B. 15,3 N     C. 17,3 N     D. 21,7N 

Câu 6: Ba điện tích điểm q1 = 2.10-8 C, q2 = q3 = 10-8 C đặt lần lượt tại 3 đỉnh A, 

B, C của tam giác vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Tính lực điện tác dụng 

lên q1: 

A. 0,3.10-3 N    B. 1,3.10-3 N   C.  2,3.10-3 N   D. 3,3.10-3 N   

Câu 7: Bốn điện tích điểm q1, q2, q3, q4 đặt trong không khí lần lượt tại các đỉnh 

của một hình vuông ABCD, biết hợp lực điện tác dụng vào q4 ở D có phương 

AD thì giữa điện tích q2 và q3 liên hệ với nhau: 

A. q2 = q3 2      B.  q2 = - 2 2 q3   C.   q2 = ( 1 + 2 )q3     D. q2 = ( 1 - 2 )q3     

Câu 8: Ba điện tích điểm q1 = 8nC, q2 = q3 = - 8nC đặt tại ba đỉnh của tam giác 

đều ABC cạnh a = 6cm trong không khí xác định lực tác dụng lên điện tích q0 

6nC đặt ở tâm O của tam giác: 

A. 72.10-5N nằm trên AO, chiều ra xa A  B. 72.10-5N nằm trên AO, chiều 

lại gần A   

C. 27. 10-5N nằm trên AO, chiều ra xa A   

D. 27. 10-5N nằm trên AO, chiều lại gần A   

Câu 9: Có hai điện tích  q1 = + 2.10-6 (C), q2 = - 2.10-6 (C), đặt tại hai điểm A, B 

trong chân không và cách nhau một khoảng 6 (cm). Một điện tích q3 = + 2.10-6 

(C), đặt trên đương trung trực của AB, cách AB một khoảng 4 (cm). Độ lớn của 

lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là: 

A. F = 14,40 (N). B. F = 17,28 (N) .  C. F = 20,36 (N). D. F = 28,80 (N) 
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Câu 10: Hai điện tích có độ lớn bằng nhau trái dấu là q đặt trong không khí cách 

nhau một khoảng r. Đặt điện tích q3 tại trung điểm của đoạn thẳng nối hai điện 

tích trên. Lực tác dụng lên q3 là: 

A. 2k
2

31

r

qq        B. 2k
2

21

r

qq    C. 0      D. 8k
2

31

r

qq  

ĐÁP ÁN ĐỀ 2 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

D A C C # C B A B D 

 

Đừng e dè ñối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học 

ñược can ñảm.  

 

 

Họ và tên:………………………………..Thpt……………….……………….. 

 

I.kiến thức cần nhớ: 

PP Chung 

Khi khảo sát điều kiện cân bằng của một điện tích ta thường gặp hai trường 

hợp: 

 ����. Trường hợp chỉ có lực ñiện: 

 - Xác định phương, chiều, độ lớn của tất cả các lực điện 1F
�

, 2F
�

, … tác 

dụng lên điện tích đã xét. 

- Dùng điều kiện cân bằng:  0...21

���

=++ FF  

 - Vẽ hình và tìm kết quả. 

 ����. Trường hợp có thêm lực cơ học (trọng lực, lực căng dây, …) 

 - Xác định đầy đủ phương, chiều, độ lớn của tất cả các lực tác dụng lên vật 

mang điện mà ta xét. 

 

ðIỆN TÍCH CHỊU CÁC LỰC TÁC DỤNG CÂN BẰNG 
 

3 
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 - Tìm hợp lực của các lực cơ học và hợp lực của các lực điện. 

 - Dùng điều kiện cân bằng: 0
���

=+ FR    �  FR
��

−=  (hay độ lớn R = F). 

           - Trong SGK VL 11, công thức của định luật CouLomb chỉ dùng để 

tính độ lớn của lực tác dụng giữa hai điện tích điểm. Vì vậy, ta chỉ đưa độ lớn 

(chứ không đưa dấu) của các điện tích vào công thức. 

II. Bài tập tự luận: 

1. Hai điện tích điểm q1 = 10-8 C, q2 = 4. 10-8 C đặt tại A và B cách nhau 9 cm 

trong chân không. Phải đặt điện tích q3 = 2. 10-6 C tại đâu để điện tích q3 nằm cân 

bằng (không di chuyển)  ? 

Đ s: Tại C cách A 3 cm,  cách B 6 cm. 

2. Hai điện tích điểm q1 = q2 = -4. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 10 cm trong 

không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-8C tại đâu để q3 nằm cân bằng?  

 Đ s: CA = CB = 5 cm. 

3. Hai điện tích q1 = 2. 10-8 C, q2= -8. 10-8 C đặt tại A và B trong không khí, AB 

= 8 cm.Một điện tích q3 đặt tại C. Hỏi: 

 a. C ở đâu để q3 cân bằng? 

 b. Dấu và độ lớn của q3 để q1 và q2 cũng cân bằng? Đs: CA= 8 cm,CB= 16 

cm, q3 = -8. 10-8 C. 

4. Hai điện tích q1 = - 2. 10-8 C, q2= 18. 10-8 C đặt tại A và B trong không khí, 

AB = 8 cm. Một điện tích q3 đặt tại C. Hỏi: 

 a. C ở đâu để q3 cân bằng?     Đs: CA= 4 cm,CB= 12 cm 

 b. Dấu và độ lớn của q3 để q1 và q2 cũng cân bằng ? Đs: q3 = 4,5. 10-8 C. 

5. Tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a người ta đặt ba điện tích giống nhau 

q1 = q2 = q3 = 6. 10-7 C. Hỏi phải đặt đặt điện tích thứ tư q0 tại đâu, có giá trị là 

bao nhiêu để hệ thống đứng yên cân bằng? 

Đ s: q0 = Cq 7
1 10.46,3

3

3 −−≈−  
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6. Cho hai điện tích q1 = 6q, q2 = 
2

.3 q lần lượt đặt tại A và B cách nhau một một 

khoảng a (cm). Phải đặt một điện tích q0 ở đâu và có trị số thế nào để nó cân 

bằng?         Đ s: Nằm trên AB, cách B: 
3

a  cm. 

7. Hai điện tích q1 = 2. 10-8 C đặt tại A và q2 = -8. 10-8C đặt tại B, chúng cách 

nhau một đoạn AB = 15 cm trong không khí. Phải đặt một điện tích q3 tại M cách 

A bao nhiêu để nó cân bằng? 

Đ s: AM = 10 cm. 

8. Ở trọng tâm của một tam giác đều người ta đặt một điện tích q1 = C610.3 − . 

Xác định điện tích q cần đặt ở mỗi đỉnh của tam giác để cho cả hệ ở trạng thái 

cân bằng?  Đ s: -3. 10-6 C. 

9. Hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng m= 0,6 kg được treo trong không khí bằng 

hai sợi dây nhẹ cùng chiều dài l= 50 cm vào cùng một điểm. Khi hai quả cầu 

nhiễm điện giống nhau, chúng đẩy nhau và cách nhau một khoảng R = 6 cm. 

 a. Tính điện tích của mỗi quả cầu, lấy g= 10m/s2. 

 b. Nhúng hệ thống vào rượu êtylic (ε= 27), tính khoảng cách R’ giữa hai 

quả cầu, bỏ qua lực đẩy Acsimet.  

Cho biết khi góc α nhỏ thì sin α ≈ tg α.  Đ s: 12. 10-9 C, 2 cm. 

10. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng nhôm không nhiễm điện, mỗi quả cầu có 

khối lượng 0,1 kg và được treo vào hai đầu một sợi chỉ tơ dài 1m rồi móc vào 

cùng một điểm cố định sao cho hai quả cầu vừa chạm vào nhau. Sau khi chạm 

một vật nhiễm điện vào một trong hai quả cầu thì thấy chúng đẩy nhau và tách ra 

xa nhau một khoảng r = 6 cm. Xác định điện tích của mỗi quả cầu? 

Đ s: 0,035. 10-9 C. 

11*. Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau mỗi quả có điện tích q khối lượng m = 

10g treo bởi hai dây cùng chiều dài 30 cm vào cùng một điểm. Giữ  cho quả cầu 
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I cố định theo phương thẳng đứng, dây treo quả cầu II sẽ lệch góc α = 600 so với 

phương thẳng đứng. Cho g= 10m/s2. Tìm q ? 

Đ s: q = C
k

gm
l 610

. −=  

III. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 

Câu 1: Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích 

thứ 3 Q có điện tích dương hay âm và ở đâu để điện tích này cân bằng, khi q và 

4q giữ cố định: 

A. Q > 0,  đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng r/4   

B. Q < 0,  đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng 3r/4   

C. Q > 0,  đặt giữa hai điện tích cách q khoảng r/3   

D. Q tùy ý đặt giữa hai điện tích cách q khoảng r/3   

Câu 2: Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích 

thứ 3 Q có điện tích dương hay âm và ở đâu để hệ 3 điện tích này cân bằng: 

A. Q > 0,  đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng r/3   

B. Q < 0,  đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng 2r/3   

C.Q trái dấu với q đặt giữa 2 điện tích cách q khoảng r/3  

D.Q tùy ý đặt giữa 2 điện tích cách q khoảng r/3   

Câu 3: Tại bốn đỉnh của một hình vuông đặt 4 điện tích điểm giống nhau q = + 

1µC và tại tâm hình vuông đặt điện tích q0, hệ năm điện tích đó cân bằng. Tìm 

dấu và độ lớn điện tích điểm q0? 

A. q0 = + 0,96 µC   B. q0 = - 0,76 µC  C. q0 = + 0,36 µC   D. q0 = - 0,96 µC   

Câu 4: Một quả cầu khối lượng 10g mang điện tích q1 = + 0,1µC treo vào một 

sợi chỉ cách điện, người ta đưa quả cầu 2 mang điện tích q2 lại gần thì quả cầu 

thứ nhất lệch khỏi vị trí ban đầu một góc 300, khi đó hai quả cầu ở trên cùng một 

mặt phẳng nằm ngang cách nhau 3cm. Tìm dấu, độ lớn điện tích q2 và sức căng 

của sợi dây: 

A. q2 = + 0,087 µC  B. q2 = - 0,087 µC  C. q2 = + 0,17 µC  D. q2 = - 0,17 µC   
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Câu 5: Người ta treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau m = 0,01g bằng hai 

sợi dây có độ dài như nhau l = 50cm( khối lượng không đáng kể). Cho chúng 

nhiễm điện bằng nhau chúng đẩy nhau cách nhau 6cm. Tính điện tích mỗi quả 

cầu: 

A. q = 12,7pC   B. q = 19,5pC  C. q = 15,5nC  D.q = 15,5.10-10C 

Câu 6: Treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau m bằng những sợi dây cùng 

độ dài l( khối lượng không đáng kể). Cho chúng nhiễm điện bằng nhau chúng 

đẩy nhau cách nhau khoảng r = 6cm. Nhúng cả hệ thống vào trong rượu có ε = 

27, bỏ qua lực đẩy Acsimet, tính khoảng cách giữa chúng khi tương tác trong 

dầu: 

A. 2cm    B. 4cm    C. 6cm     D. 1,6cm 

Câu 7: Người ta treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau m = 0,1g bằng hai 

sợi dây có độ dài như nhau l ( khối lượng không đáng kể). Cho chúng nhiễm điện 

bằng nhau chúng đẩy nhau và cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng 

đứng một góc 150. Tính lực tương tác điện giữa hai quả cầu:  

A. 26.10-5N    B. 52.10-5N   C. 2,6.10-5N   D. 5,2.10-5N  

Câu 8: Người ta treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau m = 0,1g bằng hai 

sợi dây có độ dài như nhau l = 10cm( khối lượng không đáng kể). Truyền một 

điện tích Q cho hai quả cầu thì chúng đẩy nhau cân bằng khi mỗi dây treo hợp 

với phương thẳng đứng một góc 150, lấy g = 10m/s2. Tính điện tích Q: 

A. 7,7nC    B. 17,7nC     C. 21nC     D. 27nC 

Câu 9: Ba điện tích bằng nhau q dương đặt tại 3 đỉnh của tam giác đều ABC 

cạnh a. Hỏi phải đặt một điện tích q0 như thế nào và ở đâu để lực điện tác dụng 

lên các điện tích cân bằng nhau: 

A. q0 = +q/ 3 , ở giữa AB    B. q0 = - q/ 2 , ở trọng tâm của tam giác 

C. q0 = - q/ 3 , ở trọng tâm của tam giác   D. q0 = +q/ 3 , ở đỉnh A của tam giác 
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Câu 10: Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống hệt nhau tích điện dương treo trên 

hai sợi dây mảnh cùng chiều dài vào cùng một điểm. Khi hệ cân bằng thì góc 

hợp bởi hai dây treo là 2α. Sau đó cho chúng tiếp xúc với nhau rồi buông ra, để 

chúng cân bằng thì góc lệch bây giờ là 2 α'. So sánh α và α': 

A. α > α'    B. α < α'    C. α = α'  D.   α có thể lớn hoặc nhỏ hơn α' 

Câu 11: Hai quả cầu nhỏ kim loại giống hệt nhau mang điện tích q1 và q2 đặt 

trong chân không cách nhau 20cm hút nhau một lực 5.10- 7 N. Đặt vào giũa hai 

quả cầu tấm thủy tinh dày 5cm có hằng số điện môi ε = 4 thì lực lúc này tương 

tác giữa hai quả cầu là bao nhiêu? 

A. 5.10-7 N     B. 2,2.10-7 N    C.  3,2.10-7 N    D.4 ,2.10-7 N   

Câu 12: Hai quả cầu giống nhau khối lượng riêng là D tích điện như nhau treo ở 

đầu của hai sợi dây dài như nhau đặt trong dầu khối lượng riêng D0, hằng số điện 

môi ε = 4 thì góc lệch giữa hai dây treo là α. Khi đặt ra ngoài không khí thấy góc 

lệch giữa chúng vẫn bằng α. Tính tỉ số D/ D0 

A. 1/2    B. 2/3     C. 5/2     D. 4/3 

Câu 13: Bốn điện tích điểm q1, q2, q3, q4 đặt trong không khí lần lượt tại các 

đỉnh ABCD của hình vuông thấy hợp lực tĩnh điện tác dụng lên q4 tại D bằng 

không. Giữa 3 điện tích kia quan hệ với nhau: 

A. q1 = q3; q2 = q1 2       B. q1 = - q3; q2 = ( 1+ 2 )q1    

C. q1 = q3; q2 = - 2 2 q1      D. q1 = - q3; q2 = ( 1- 2 )q1    

Câu 14: Hai điện tích điểm trong không khí q1 và q2 = - 4q1 tại A và B, đặt q3 tại 

C thì hợp các lực điện tác dụng lên q3 bằng không. Hỏi điểm C có vị trí ở đâu: 

A. trên trung trực của AB    B. Bên trong đoạn AB    

C. Ngoài đoạn AB.  D. không xác định được vì chưa biết giá trị của q3 

Câu 15: Hai điện tích điểm trong không khí q1 và q2 = - 4q1 tại A và B với AB = 

l, đặt q3 tại C thì hợp các lực điện tác dụng lên q3 bằng không. Khoảng cách từ A 

và B tới C lần lượt có giá trị: 
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A. l/3; 4l/3    B. l/2; 3l/2   C. l; 2l    D. không xác định được vì 

chưa biết giá trị của q3 

Câu 16: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau khối lượng m, tích điện cùng loại 

bằng nhau được treo bởi hai sợi dây nhẹ dài l cách điện như nhau vào cùng một 

điểm. Chúng đẩy nhau khi cân bằng hai quả cầu cách nhau một đoạn r << l , gia 

tốc rơi tự do là g, điện tích hai quả cầu gần đúng bằng: 

A. q = ± 
3

2

mgr

kl    B. q = ± 
32kr

mgl     C. q = ± r
kl

mgr

2
    D. q = ± 

mgr

kl2    

Câu 17: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau khối lượng m, tích điện cùng loại 

bằng nhau được treo bởi hai sợi dây nhẹ dài l cách điện như nhau vào cùng một 

điểm trong không khí thì chúng đẩy nhau khi cân bằng hai quả cầu cách nhau 

một đoạn r << l , gia tốc rơi tự do là g. Khi hệ thống đặt trong chất lỏng có hằng 

số điện môi ε thì chúng đẩy nhau cân bằng 2 quả cầu cách nhau một đoạn r'. Bỏ 

qua lực đẩy Asimét, r' tính theo r: 

A. r/ε      B. r/ ε      C. r ε     D. r ε.    

Câu 18: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau khối lượng m, tích điện cùng loại 

bằng nhau được treo bởi hai sợi dây nhẹ dài l cách điện như nhau vào cùng một 

điểm trong không khí thì chúng đẩy nhau khi cân bằng hai quả cầu cách nhau 

một đoạn r << l , gia tốc rơi tự do là g. Chạm tay vào một quả cầu. Sau một lúc 

hệ đạt cân bằng mới có khoảng cách r", r" tính theo r: 

A. r/2    B. r/4    C. r/ 2  D. r 2  

Câu 19: Một quả cầu khối lượng 10g mang điện tích q1 = + 0,1µC treo vào một 

sợi chỉ cách điện, người ta đưa quả cầu 2 mang điện tích q2 lại gần thì quả cầu 

thứ nhất lệch khỏi vị trí ban đầu một góc 300, khi đó hai quả cầu ở trên cùng một 

mặt phẳng nằm ngang cách nhau 3cm. Tìm sức căng của sợi dây: 

A. 1,15N     B.0,115N     C. 0,015N    D. 0,15N 

Câu 20: Người ta treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau m = 0,1g bằng hai 

sợi dây có độ dài như nhau l ( khối lượng không đáng kể). Cho chúng nhiễm điện 
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bằng nhau chúng đẩy nhau và cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng 

đứng một góc 150. Tính sức căng của dây treo: 

A. 103.10-5N    B. 74.10-5N    C. 52.10-5N    D. 26. .10-5N   

ðáp án ðỀ SỐ 3 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

D C D B D A A B C B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp 
án 

C D C C C C D D B A 

 

Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược ñiểm. Vì nếu không còn 

nhược ñiểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội ñể tiến bộ, ñể cải 

thiện bản thân. 

 

 

 

I. Kiến thức cần nhớ: 

1.Khái niệm. 

- §iÖn tr−êng tÜnh lµ do c¸c h¹t mang ®iÖn ®øng yªn sinh ra.  

- TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn tr−êng lµ nã t¸c dông lùc ®iÖn lªn ®iÖn tÝch ®Æt 

trong nã. 

- Theo quy −íc vÒ chiÒu cña vect¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng: VÐct¬ c−êng ®é ®iÖn 

tr−êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph−¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông 

lªn mét ®iÖn tÝch d−¬ng ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn tr−êng. 

PP Chung 

 ����.  Cường ñộ ñiện trường của một ñiện tích ñiểm Q: 

4 

 

ðIỆN TRƯỜNG   -   số 1 
 

1E
�
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  Áp dụng công thức 
2.r

Q
k

q

F
E

ε
== .   q1⊕-----------------         1E

�

       q1�------

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

 (Cường độ điện trường E1 do q1 gây ra tại vị trí cách q1 một khoảng r1 : 

2
1

1
1

.r

q
kE
ε

= ,  

 Lưu ý cường độ điện trường E là một đại lượng vectơ. Trong chân không, 

không khí ε = 1) Đơn vị chuẩn: k = 9.109 (N.m2/c2 ), Q (C), r (m), E (V/m)

 Dạng 1: ðẠI CƯƠNG VỀ ðIỆN TRƯỜNG 

 ( tính toán các ñại lượng liên quan, trong công thức) 

 

II. Bài tập tự luận: 

1. Xác định vectơ cường độ điện trường tại điểm M trong không khí cách điện 

tích điểm q = 2.10-8 C một khoảng 3 cm. 

Đ s: 2.105 V/m. 

2. Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra một điện trường có 

cường độ E = 3. 104 V/m tại điểm M cách điện tích một khoảng 30 cm. Tính độ 

lớn điện tích Q ? 

Đ s: 3. 10-7 C. 

3. Một điện tích điểm q = 10-7 C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện 

tích điểm Q, chịu tác dụng của một lực F = 3.10-3 N. Cường độ điện trường do 

điện tích điểm Q gây ra tại M có độ lớn là bao nhiêu ? 

Đ s: 3. 104 V/m. 

4 Một quả cầu nhỏ khối lượng m= 0,25 g mang điện tích q= 2,5. 10-9C được treo 

bởi một dây và đặt trong một điện trường đều E
�

. E
�

 có phương nằm ngang và có 

độ lớn E= 106 V/m. Tính góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng. Lấy 

g= 10 m/s2. 
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Đ s: α = 450. 

III.ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 

Câu hỏi 1: Đáp án nào là đúng khi nói về quan hệ về hướng giữa véctơ cường độ 

điện trường và lực điện trường :  

A. E cùng phương chiều với F tác dụng lên điện tích thử đặt trong điện trường 

đó 

B. E cùng phương ngược chiều với F tác dụng lên điện tích thử đặt trong điện 

trường đó 

C. E cùng phương chiều với F tác dụng lên điện tích thử dương đặt trong điện 

trường đó 

D. E cùng phương chiều với F tác dụng lên điện tích thử âm đặt trong điện 

trường đó 

Câu hỏi 2: Trong các quy tắc vẽ các đường sức điện sau đây, quy tắc nào là sai: 

A. Tại một điểm bất kì trong điện trường có thể vẽ được một đường sức đi 

qua nó 

B. Các đường sức xuất phát từ các điện tích âm, tận cùng tại các điện tích 

dương 

C. Các đường sức không cắt nhau   

D. Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức được vẽ dày 

hơn 

Câu hỏi 3: Một điện tích q được đặt trong điện môi đồng tính, vô hạn. Tại điểm 

M cách q 40cm, điện trường có cường độ 9.105V/m và hướng về điện tích q, biết 

hằng số điện môi của môi trường là 2,5. Xác định dấu và độ lớn của q:  

A. - 40 µC       B. + 40  µC  C. - 36 µC    D. +36 µC  

 Câu hỏi 4: Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. 

Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4N. Độ lớn của điện tích đó là: 

A. 1,25.10-4C     B. 8.10-2C     C. 1,25.10-3C      D. 8.10-4C  
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 Câu hỏi 5:Điện tích điểm q = -3 µC đặt tại điểm có cường độ điện trường E = 

12 000V/m, có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. Xác định phương 

chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q: 

A. F có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, F = 0,36N 

B. F có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, F = 0,48N 

C. F có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,36N 

D. F có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,036N 

Câu hỏi 6: Một điện tích q = 5nC đặt tại điểm A. Xác định cường độ điện trường 

của q tại điểm B cách A một khoảng 10cm:  

A. 5000V/m     B. 4500V/m    C. 9000V/m    D. 2500V/m 

Câu hỏi 7: Một điện tích q = 10-7C đặt trong điện trường của một điện tích điểm 

Q, chịu tác dụng lực F = 3mN. Tính cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích 

q. Biết rằng hai điện tích cách nhau một khoảng r = 30cm trong chân không:  

A. 2.104 V/m     B. 3.104 V/m     C.  4.104 V/m     D. 5.104 V/m   

Câu hỏi 8: Điện tích điểm q đặt tại O trong không khí, Ox là một đường sức 

điện. Lấy hai điểm A, B trên Ox, đặt M là trung điểm của AB. Giữa EA, EB ,EM 

có mối liên hệ: 

A. EM = (EA + EB)/2     B. ( )BAM EEE +=
2

1   
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Câu hỏi 9: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36V/m, tại 

B bằng 9V/m. Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm C của AB bằng bao 

nhiêu, biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức:   

A. 30V/m     B. 25V/m     C. 16V/m     D. 12 V/m 

Câu hỏi 10: Một điện tích q = 10-7C đặt trong điện trường của một điện tích 

điểm Q, chịu tác dụng lực F = 3mN. Tính độ lớn của điện tích Q. Biết rằng hai 

điện tích cách nhau một khoảng r = 30cm trong chân không:  
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A. 0,5 µC    B. 0,3 µC   C. 0,4 µC    D. 0,2 µC   

Câu hỏi 11: Một quả cầu nhỏ mang điện tích q = 1nC đặt trong không khí. 

Cường độ điện trường tại điểm cách quả cầu 3cm là: 

A. 105V/m     B. 104 V/m   C. 5.103V/m    D. 3.104V/m 

Câu hỏi 12: Một quả cầu kim loại bán kính 4cm mang điện tích q = 5.10-8C. 

Tính cường độ điện trường trên mặt quả cầu: 

A. 1,9.105 V/m   B. 2,8.105V/m   C. 3,6.105V/m   D. 3,14.105V/m   

Câu hỏi 13: Cho hai quả cầu kim loại bán kính bằng nhau, tích điện cùng dấu 

tiếp xúc với nhau. Các điện tích phân bố như thế nào trên hai quả cầu đó nếu một 

trong hai quả cầu là rỗng; 

A. quả cầu đặc phân bố đều trong cả thể tích, quả cầu rỗng chỉ ở mặt ngoài 

B. quả cầu đặc và quả cầu rỗng phân bố đều trong cả thể tích  

C. quả cầu đặc và quả cầu rỗng chỉ phân bố ở mặt ngoài 

D. quả cầu đặc phân bố ở mặt ngoài, quả cầu rỗng phân bố đều trong thể tích 

Câu hỏi 14: Một giọt thủy ngân hình cầu bán kính 1mm tích điện q = 3,2.10-13C 

đặt trong không khí. Tính cường độ điện trường trên bề mặt giọt thủy ngân : 

A. E = 2880V/m    B. E = 3200V/m    C. 32000V/m    D. 28800 V/m 

Câu hỏi 15: Một quả cầu kim loại bán kính 4cm mang điện tích q = 5.10-8C. 

Tính cường độ điện trường tại điểm M cách tâm quả cầu 10cm: 

A. 36.103V/m     B. 45.103V/m    C. 67.103V/m   D. 47.103V/m    

Câu hỏi 16: Một vỏ cầu mỏng bằng kim loại bán kính R được tích điện +Q. Đặt 

bên trong vỏ cầu này một quả cầu kim loại nhỏ hơn bán kính r, đồng tâm O với 

vỏ cầu và mang điện tích +q. Xác định cường độ điện trường trong quả cầu và tại 

điểm M với r < OM < R: 

A. EO = EM = k
2OM

q          B. EO = EM = 0   C. EO = 0; EM = k
2OM

q       

D. EO = k
2OM

q ; EM = 0 
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Câu hỏi 17: Một quả cầu kim loại bán kính R1 = 3cm mang điện tích q1 = 5.10-

8C. Quả cầu được bao quanh bằng một vỏ cầu kim loại đặt đồng tâm O có bán 

kính R2 = 5cm mang điện tích q2 = - 6.10-8C. Xác định cường độ điện trường ở 

những điểm cách tâm O 2cm, 4cm, 6cm: 

A. E1 = E2 = 0; E3 = 3.105 V/m       

B. E1 = 1,4.105 V/m; E2 = 2,8.105 V/m ; E3 = 2,5.105 V/m   

C. E1 = 0; E2 = 2,8.105V/m; E3 = 2,5.105V/m   

D. E1 = 1,4.105 V/m; E2 = 2,5.105 V/m; E3 = 3.105 V/m   

Câu hỏi 18: Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi 

thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động: 

A. dọc theo chiều của đường sức điện trường. B. ngược chiều đường sức 

điện trường. 

C. vuông góc với đường sức điện trường. D. theo một quỹ đạo bất kỳ. 

Câu hỏi 19: Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm 

Q < 0, tại một điểm trong chân không cách điện tích điểm một khoảng r là: ( lấy 

chiều của véctơ khoảng cách làm chiều dương): 

A. 
2

910.9
r

Q
E =  B. 

2
910.9

r

Q
E −=  C. 

r

Q
E 910.9=   D. 

r

Q
E 910.9−=  

Câu hỏi 20: Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10-9 (C), tại một 

điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 (cm) có độ lớn là: 

A. E = 0,450 (V/m). B. E = 0,225 (V/m). C. E = 4500 (V/m). D. E = 2250 

(V/m). 

ðÁP ÁN ðỀ SỐ 4 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ðáp án C B A C D B B D C B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ðáp án B B C A B C C D B C 
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Hãy cảm ơn vì còn nhiều ñiều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết 

rồi thì bạn chẳng còn gì ñể học hỏi nữa sao? 

 

 

 

I. Kiến thức cần nhớ: 

Dạng 2: Nguyên lý chồng chất ñiện trường  

PP Chung 

 ����.  Cường ñộ ñiện trường của một ñiện tích ñiểm Q: 

  Áp dụng công thức 
2.r

Q
k

q

F
E

ε
== .   q1⊕-----------------         1E

�

       q1�------

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

 (Cường độ điện trường E1 do q1 gây ra tại vị trí cách q1 một khoảng r1 : 

2
1

1
1

.r

q
kE
ε

= ,  

 Lưu ý cường độ điện trường E là một đại lượng vectơ. Trong chân không, 

không khí ε = 1) 

 Đơn vị chuẩn: k = 9.109 (N.m2/c2 ), Q (C), r (m), E (V/m) 

 ����. Cường ñộ ñiện trường của một hệ ñiện tích ñiểm: 

 Áp dụng nguyên lý chồng chất điện trường: 

 + Xác định phương, chiều, độ lớn của từng vectơ cường độ điện trường do 

từng điện tích gây ra. 

 + Vẽ vectơ cường độ điện trường tổng hợp. 

 + Xác định độ lớn của cường độ điện trường tổng hợp từ hình vẽ.  

Khi xác định tổng của hai vectơ cần lưu ý các trường hợp đặc biệt: ↑↑, ↑↓,⊥ , 

tam giac vuông, tam giác đều, … Nếu không xảy ra các trường hợp đặt biệt thì 

có thể tính độ dài của vectơ bằng định lý hàm cosin:  a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA.  

Dạng 3:  ðện tích q cân bằng trong ñiện trường HOẶC E triệt tiêu 

5 

 

ðIỆN TRƯỜNG    - số 2 
 

1E
�
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II. Bài tập tự luận: 

1. Cho hai điện tích q1 = 4. 10-10 C, q2 = -4. 10-10 C, đặt tại A và B trong không 

khí biết AB = 2 cm. Xác định vectơ cường độ điện trường E
�

 tại: 

 a. H, là trung điểm của AB. 

 b. M, MA = 1 cm, MB = 3 cm. 

 c. N, biết rằng NAB là một tam giác đều. 

Đ s: 72. 103 V/m.    32. 103 V/m.     9. 103 V/m. 

2.  Giải lại bài toán số 4 trên với q1 = q2 = 4. 10-10 C. 

3. Hai điện tích q1 = 8. 10-8 C, q2 = -8. 10-8 C đặt tại A và B trong không khí biết 

AB = 4 cm. Tìm vectơ cường độ điện trường tại C trên đường trung trực của AB 

và cách AB 2 cm, suy ra lực tác dụng lên điện tích q = 2. 10-9 C đặt tại C. 

Đ s: ≈ 12,7. 105 V/m.     F = 25,4. 10-4 N.  

4. Hai điện tích q1 = -10-8 C, q2 = 10-8 C đặt tại A và B trong không khí, AB = 6 

cm. Xác định vectơ cường độ điện trường tại M nằm trên đường trung trực của 

AB cách AB 4 cm. 

Đs: ≈ 0,432. 105 V/m. 

5. Tại ba đỉnh của một tam giác vuông tại A cạnh a= 50 cm, b= 40 cm, c= 30 

cm.Ta đặt lần lượt các điện tích q1 = q2 = q3 = 10-9 C. Xác định vectơ cường độ 

điện trường tại H, H là chân đường cao kẻ từ A. 

Đ s: 246 V/m. 

6. Tại hai điểm A và B cách nhau 5 cm trong chân không có hai điện tích q1 = 

16.10-8 C, q2 = -9.10-8 C. Tìm cường độ điện trường tổng hợp và vẽ vectơ cường 

độ điện trường tại điểm C nằm cách A một khoảng 4 cm, cách B một khoảng 3 

cm. 

Đs: 12,7. 105 V/m. 
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7. Hai điện tích điểm q1 = 2. 10-2 µC, q2 = -2. 10-2 µC đặt tại hai điểm A và B 

cách nhau một đoạn a = 30 cm trong không khí. Tính cường độ điện trường tại M 

cách đều A và B một khoảng là a. 

Đ s: 2000 V/m. 

8. Trong chân không, một điện tích điểm q = 2. 10-8C đặt tại một điểm M trong 

điện trường của một điện tích điểm Q = 2. 10-6C chịu tác dụng của một lực điện 

F = 9.10-3N. Tính cường độ điện trường tại M và khoảng cách giữa hai điện tích? 

Đs: 45.104V/m, R = 0,2 m. 

9. Trong chân không có hai điện tích điểm q1= 3. 10-8C và q2= 4.10-8C đặt theo 

thứ tự tại hai đỉnh B và C của tam giác ABC vuông cân tại A với AB=AC= 0,1 

m. Tính cường độ điện trường tại A. 

Đ s: 45. 103 V/m. 

10.  Trong chân không có hai điện tích điểm q1 = 2. 10-8C và q2= -32.10-8C đặt 

tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 30 cm. Xác định vị trí điểm M tại đó 

cường độ điện trường bằng không. 

Đ s: MA = 10 cm, MB = 40 cm. 

11*. Bốn điểm A, B, C, D trong không khí tạo thành một hình chữ nhật ABCD 

cạnh AD = a= 3 cm, AB= b= 1 cm.Các điện tích q1, q2, q3 được đặt lần lượt tại 

A, B, C. Biết q2 = - 12,5. 10-8C và cường độ điện trường tổng hợp ở D 0
��

=DE . 

Tính q1 và q3? 

Đ s: q1 2,7. 10-8C, q2 = 6,4. 10-8C. 

12. Cho hai điện tích điểm q1 và q2 đặt ở A và B trong không khí, AB = 100 cm. 

Tìm điểm C mà tại đó cường độ điện trường bằng không với: 

 a. q1= 36. 10-6C,  q2= 4. 10-6C.   b. q1= - 36. 10-6C, 

 q2= 4. 10-6C. 

Đ s: a. CA= 75cm, CB= 25cm.     b. CA= 150 cm, CB= 50 cm. 
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13. Cho hai điện tích điểm q1, q2 đặt tại A và B, AB= 2 cm. Biết q1 + q2 = 7. 10-

8C và điểm C cách q1 là 6 cm, cách q2 là 8 cm có cường độ điện trường bằng E = 

0. Tìm q1 và q2 ? 

Đ s: q1= -9.10-8C, q2= 16.10-8C. 

14. Cho hình vuông ABCD, tại A và C đặt các điện tích q1 = q3 = q.  Hỏi phải đặt 

ở B một điện tích bao nhiêu để cường độ điện trường ở D bằng không? 

Đ s: q2 = - q.22  

III. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 

Câu hỏi 1: Hai điện tích điểm q1 = 5nC, q2 = - 5nC cách nhau 10cm. Xác định 

véctơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện 

tích đó và cách đều hai điện tích: 

A. 18 000V/m   B. 45 000V/m    C. 36 000V/m   D. 12 500V/m 

Câu hỏi 2: Hai điện tích điểm q1 = 5nC, q2 = - 5nC cách nhau 10cm. Xác định 

véctơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện 

tích đó và cách q1 5cm; cách q2 15cm: 

A. 4 500V/m     B. 36 000V/m   C. 18 000V/m    D. 16 000V/m 

Câu hỏi 3: Tại ba đỉnh của tam giác đều cạnh 10cm có ba điện tích bằng nhau và 

bằng 10nC. Hãy xác định cường độ điện trường tại trung điểm của cạnh BC của 

tam giác: 

A. 2100V/m     B. 6800V/m    C. 9700V/m    D. 12 000V/m 

Câu hỏi 4: Tại ba đỉnh của tam giác đều cạnh 10cm có ba điện tích bằng nhau và 

bằng 10nC. Hãy xác định cường độ điện trường tại tâm của tam giác: 

A. 0    B. 1200V/m    C. 2400V/m     D. 3600V/m 

Câu hỏi 5: Một điện tích điểm q = 2,5µC đặt tại điểm M trong điện trường đều 

mà điện trường có hai thành phần Ex = +6000V/m, Ey = - 6 3 .103 V/m. Véctơ 

lực tác dụng lên điện tích q là: 
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A. F = 0,03N, lập với trục Oy một góc 1500    B. F = 0,3N, lập với trục 

Oy một góc 300 

C. F = 0,03N, lập với trục Oy một góc 1150    D.F = 0,12N, lập với 

trục Oy một góc 1200   

Câu hỏi 6: Ba điện tích điểm cùng độ lớn, cùng dấu q đặt tại ba đỉnh của một 

tam giác đều cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại điểm đặt của mỗi điện 

tích do hai điện tích kia gây ra: 

A. E = k
2

22

a

q    B.E = 2k 
2

3

a

q  C. E = k 
2

3

a

q   D. E = k 
a

q 3  

Câu hỏi 7: Hai điện tích điểm cùng độ lớn q, trái dấu, đặt tại 2 đỉnh của một tam 

giác đều cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại đỉnh còn lại của tam giác do 

hai điện tích kia gây ra: 

A. E = k
2a

q   B. E = k 
2

3

a

q   C. E = 2k
2a

q   D. E = 
2

1 k
2a

q  

Câu hỏi 8: Bốn điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại bốn đỉnh của hình 

vuông cạnh a. Xác định cường độ điện trường gây ra bởi bốn điện tích đó tại tâm 

của hình vuông: 

A. E = 2k
2a

q   B. E = 4k 
2

2

a

q  C. 0    D. E = k 
2

3

a

q  

Câu hỏi 9: Bốn điện tích điểm cùng độ lớn q, hai điện tích dương và hai điện 

tích âm, đặt tại bốn đỉnh của hình vuông cạnh a, các điện tích cùng dấu kề nhau. 

Xác định cường độ điện trường gây ra bởi bốn điện tích đó tại tâm của hình 

vuông: 

A. E = 2k 
2

3

a

q  B. E = k 
2

3

a

q   C. E = k 
22

3

a

q   D. E = 4k 
2

2

a

q  

Câu hỏi 10: Hai điện tích dương q đặt tại A và B, AB = a. Xác định véctơ cường 

độ điện trường tại điểm M trên đường trung trực của đoạn thẳng AB cách trung 

điểm O của AB một đoạn OM = a 3 /6: 
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A.E = k
2a

q , hướng theo trung trực của AB đi  xa AB  B.E = k
2

2

a

q , hướng theo 

trung trực của AB đi  vào AB   

C. E = k
2

3

a

q , hướng theo trung trực của AB đi  xa AB   D. E = k
2

3

a

q , hướng 

hướng song song với AB 

Câu hỏi 11: Hai điện tích +q và - q đặt lần lượt tại A và B, AB = a. Xác định 

véctơ cường độ điện trường tại điểm M trên đường trung trực của đoạn thẳng AB 

cách trung điểm O của AB một đoạn OM = a 3 /6: 

A.E = k
2

2

a

q , hướng song song với AB  B.E = k
2

2

a

q , hướng song song với 

AB  

C. E = k
2

3

a

q , hướng theo trung trực của AB đi  xa AB   

D. E = k
2

33

a

q , hướng song song với AB 

Câu hỏi 12: Hai điện tích đặt trong không khí tại M và N. Tại I nằm trên đường 

trung trực của MN cách MN một đoạn IH có véctơ cường độ điện trường tổng 

hợp IE nằm theo đường trung trực IH và hướng ra xa MN thì hai điện tích đó có 

đặc điểm: 

A. q1 > 0; q2 > 0; q1 = q2       B. q1 > 0; q2 < 0; |q1| = |q2|   C. q1 < 0; q2 < 0; 

q1 = q2       D. q1 < 0; q2 >0; |q1| = |q2|   

Câu hỏi 13: Hai điện tích đặt trong không khí tại M và N. Tại I nằm trên đường 

trung trực của MN cách MN một đoạn IH có véctơ cường độ điện trường tổng 

hợp IE nằm theo đường trung trực IH và hướng lại gần MN thì hai điện tích đó có 

đặc điểm: 

A. q1 > 0; q2 > 0; q1 = q2      B. q1 > 0; q2 < 0; |q1| = |q2|       C. q1 < 0; q2 < 

0; q1 = q2   D. q1 < 0; q2 >0; |q1| = |q2|   
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Câu hỏi 14: Hai điện tích đặt trong không khí tại M và N. Tại I nằm trên đường 

trung trực của MN cách MN một đoạn IH có véctơ cường độ điện trường tổng 

hợp IE song song với MN thì hai điện tích đó có đặc điểm: 

A. q1 > 0; q2 > 0; q1 = q2   B. q1 > 0; q2 < 0; |q1| = |q2|   C. q1 < 0; q2 >0; |q1| = 

|q2|   D. B hoặc C 

Câu hỏi 15: Hai điện tích q1 = +q và q2 = - q đặt tại A và B trong không khí, biết 

AB = 2a. Độ lớn cường độ điện trường tại M trên đường trung trực của AB cách 

AB một đoạn h là: 

A. 
22

2

ha

kq

+
  B. 

( )222

22

ha

kqa

+
  C. 

( )2
3

22

2

ha

kqa

+
   D. 

22

22

ha

kqa

+
 

Câu hỏi 16: Hai điện tích q1 = +q và q2 = - q đặt tại A và B trong không khí, biết 

AB = 2a. tại M trên đường trung trực của AB cách AB một đoạn h EM  có giá trị 

cực đại. Giá trị cực đại đó là: 

A. 
22a

kq   B. 
2a

kq    C. 
2

2

a

kq    D. 
2

4

a

kq  

Câu hỏi 17: Ba điện tích q1, q2, q3 đặt trong không khí lần lượt tại các đỉnh A, B, 

C của hình vuông ABCD. Biết véctơ cường độ điện trường tổng hợp tại D có giá 

là cạnh CD. Quan hệ giữa 3 điện tích trên là: A. q1 = q2 = q3   B. q1 = - q2 = q3   

 C. q2 = - 2 2 q1   D. q3 = - 2 2 q2   

Câu hỏi 18: Hai điện tích điểm q1 = 2.10-2 (µC) và q2 = - 2.10-2 (µC) đặt tại hai 

điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 (cm) trong khụng khí. Cường độ điện 

trường tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là:  

A. EM = 0,2 (V/m). B. EM = 1732 (V/m). C. EM = 3464 (V/m). D. EM = 

2000 (V/m). 

Câu hỏi 19: Hai điện tích q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), đặt tại hai đỉnh B và 

C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện 

trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là: 

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).    B. E = 0,6089.10-3 (V/m).  
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C. E = 0,3515.10-3 (V/m). D. E = 0,7031.10-3 (V/m). 

Câu hỏi 20: Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) và q2 = - 0,5 (nC) đặt tại hai điểm 

A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm của 

AB có độ lớn là: 

A. E = 0 (V/m). B. E = 5000 (V/m). C. E = 10000 (V/m). D. E = 20000 

(V/m). 

Câu hỏi 21: Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt tại hai điểm cố định A và B. Tại 

điểm M trên đường thẳng nối AB và ở gần A hơn B người ta thấy điện trường tại 

đó có cường độ bằng không. Kết luận gì về q1 , q2: 

A. q1 và q2 cùng dấu, |q1| > |q2|    B. q1 và q2 trái dấu, |q1| > |q2|   

C. q1 và q2 cùng dấu, |q1| < |q2|    D. q1 và q2 trái dấu, |q1| < |q2|   

Câu hỏi 22: Hai điện tích điểm q1 = - 9µC, q2 = 4 µC đặt lần lượt tại A, B cách 

nhau 20cm. Tìm vị trí điểm M tại đó điện trường bằng không: 

 A. M nằm trên đoạn thẳng AB, giữa AB, cách B 8cm   

 B. M nằm trên đường thẳng AB, ngoài gần B cách B 40cm   

 C. M nằm trên đường thẳng AB, ngoài gần A cách A 40cm   

 D. M là trung điểm của AB 

Câu hỏi 23: Hai điện tích điểm q1 = - 4 µC, q2 = 1 µC đặt lần lượt tại A và B 

cách nhau 8cm. Xác định vị trí điểm M tại đó cường độ điện trường bằng không: 

A. M nằm trên AB, cách A 10cm, cách B 18cm   B.  M nằm trên AB, cách A 

8cm, cách B 16cm  

C. M nằm trên AB, cách A 18cm, cách B 10cm    D. M nằm trên AB, cách A 

16cm, cách B 8cm    

Câu hỏi 24: Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang nhiễm điện trái dấu đặt trong 

dầu, điện trường giữa hai bản là điện trường đều hướng từ trên xuống dưới và có 

cường độ 20 000V/m. Một quả cầu bằng sắt bán kính 1cm mang điện tích q nằm 

lơ lửng ở giữa khoảng không gian giữa hai tấm kim loại. Biết khối lượng riêng 
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của sắt là 7800kg/m3, của dầu là 800kg/m3, lấy g = 10m/s2. Tìm dấu và độ lớn 

của q: 

A. - 12,7 µC   B. 14,7 µC   C. - 14,7 µC   D. 12,7 µC 

Câu hỏi 25: Một quả cầu khối lượng 1g treo ở đầu một sợi dây mảnh cách điện. 

Hệ thống nằm trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ E = 

2kV/m. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 600. Tìm điện tích 

của quả cầu, lấy g = 10m/s2: 

A. 5,8 µC   B. 6,67 µC   C. 7,26 µC   D. 8,67µC 

Câu hỏi 26: Một quả cầu kim loại nhỏ có khối lượng 1g được tích điện q = 10-5C 

treo vào đầu một sợi dây mảnh và đặt trong điện trường đều E. Khi quả cầu đứng 

cân bằng thì dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 600, lấy g = 10m/s2. 

Tìm E: 

A. 1730V/m     B. 1520V/m    C. 1341V/m     D. 1124V/m 

 

Câu hỏi 27: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = - 2nC, q2 = 

+2nC, được treo ở đầu hai sợi dây cách điện dài bằng nhau trong 

không khí tại hai điểm treo M, N cách nhau 2cm ở cùng một độ 

cao. Khi hệ cân bằng hai dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng, 

muốn đưa các dây treo về vị trí phương thẳng đứng thì phải tạo 

một điện trường đều E có hướng nào độ lớn bao nhiêu: 

             A. Nằm ngang hướng sang phải, E = 1,5.104V/m 

             B. Nằm ngang hướng sang trái, E = 3.104V/m 

             C. Nằm ngang hướng sang phải, E = 4,5.104V/m 

             D. Nằm ngang hướng sang trái, E = 3,5.104V/m 

 

Câu hỏi 28: Một viên bi nhỏ kim loại khối lượng 9.10-5kg thể tích 10mm3 được 

đặt trong dầu có khối lượng riêng 800kg/m3. Chúng đặt trong điện trường đều E 

= 4,1.105 V/m có hướng thẳng đứng từ trên xuống, thấy viên bi nằm lơ lửng, lấy 

g = 10m/s2. Điện tích của bi là: 

M N 

q1 q2 
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A. - 1nC     B. 1,5nC    C. - 2nC    D. 2,5nC 

Câu hỏi 29: Hai điện tích q1 = q2 = q đặt trong chân không lần lượt tại hai điểm 

A và B cách nhau một khoảng l. Tại I người ta thấy điện trường tại đó bằng 

không. Hỏi I có vị trí nào sau đây: 

A. AI = BI = l/2  B. AI = l; BI = 2l  C. BI = l; AI = 2l   D. AI = l/3; BI = 2l/3 

Câu hỏi 30: Hai điện tích điểm q1 = 36 µC và q2 = 4 µC đặt trong không khí lần 

lượt tại hai điểm A và B cách nhau 100cm. Tại điểm C điện trường tổng hợp triệt 

tiêu, C có vị trí nào: 

A. bên trong đoạn AB, cách A 75cm   B. bên trong đoạn AB, cách A 60cm   

C. bên trong đoạn AB, cách A 30cm   D. bên trong đoạn AB, cách A 15cm 

Câu hỏi 31: Ba điện tích q1, q2, q3 đặt trong không khí lần lượt tại các đỉnh A, B, 

C của hình vuông ABCD. Biết điện trường tổng hợp tại D triệt tiêu. Quan hệ 

giữa 3 điện tích trên là:  

A. q1 = q3; q2 = -2 2 q1      B. q1 = - q3; q2 = 2 2 q1  

C. q1 = q3; q2 = 2 2 q1      D. q2 = q3 = - 2 2 q1   

Câu hỏi 32: Một quả cầu khối lượng 1g treo ở đầu một sợi dây mảnh cách điện. 

Hệ thống nằm trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ E = 

2kV/m. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 600. Tìm sức căng 

của sợi dây, lấy g = 10m/s2: 

A. 0,01N    B. 0,03N    C. 0,15N    D. 0,02N 

Câu hỏi 33: Hai điện tích điểm q và -q đặt lần lượt tại A và B. Điện trường tổng 

hợp triệt tiêu tại: 

A. Một điểm trong khoảng AB     

B. Một điểm ngoài khoảng AB, gần A hơn   

C. Một điểm ngoài khoảng AB, gần B hơn   

D. Điện trường tổng hợp không thể triệt tiêu tại bất cứ điểm nào 
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Câu hỏi 34: Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt ở hai đỉnh A và B của tam giác đều 

ABC. Điện trường ở C bằng không, ta có thể kết luận: 

A. q1 = - q2     B. q1 = q2     

C. q1 ≠ q2     D. Phải có thêm điện tích q3 nằm ở đâu đó 

Câu hỏi 35: Hai điện tích điểm q1 = - q2 = 3µC đặt lần lượt tại A và B cách nhau 

20cm. Điện trường tổng hợp tại trung điểm O của AB có: 

A. độ lớn bằng không    B. Hướng từ O đến B, E = 2,7.106V/m   

C. Hướng từ O đến A, E = 5,4.106V/m  D. Hướng từ O đến B, E = 5,4.106V/m   

Câu hỏi 36: Hai điện tích điểm q1 = - 2,5 µC và q2 = + 6 µC đặt lần lượt tại A và 

B cách nhau 100cm. Điện trường tổng hợp triệt tiêu tại: 

A. trung điểm của AB    

B. Điểm M trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB, cách B một đoạn 1,8m 

C. Điểm M trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB, cách A một đoạn 1,8m  

D. Điện trường tổng hợp không thể triệt tiêu 

Câu hỏi 37: Các điện tích q1 và q2 = q1 đặt lần lượt tại hai đỉnh A và C của một 

hình vuông ABCD. Để điện trường tổng hợp tại đỉnh D bằng không thì phải đặt 

tại đỉnh B một điện tích q3 có độ lớn và dấu bằng: 

A. - q1       B. - 2 q1   

C. -2 2 q1       D. không thể tìm được vì không biết chiều dài của 

cạnh hình vuông 

Câu hỏi 38: Ba điện tích điểm bằng nhau q > 0 đặt tại ba đỉnh của một tam giác 

đều ABC. Điện trường tổng hợp triệt tiêu tại: 

A. một đỉnh của tam giác      B. tâm của tam giác   

C. trung điểm một cạnh của tam giác   D. không thề triệt tiêu 

Câu hỏi 39: Ba điện tích điểm bằng nhau q < 0 đặt tại ba đỉnh của một tam giác 

đều ABC. Điện trường tổng hợp triệt tiêu tại: 

A. một đỉnh của tam giác      B. tâm của tam giác   

C. trung điểm một cạnh của tam giác   D. không thề triệt tiêu 
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Câu hỏi 40: Ba điện tích điểm q1, q2 = - 12,5.10-8C, q3 đặt lần lượt tại A, B, C 

của hình chữ nhật ABCD cạnh AD = a = 3cm, AB = b = 4cm. Điện trường tổng 

hợp tại đỉnh D bằng không. Tính q1 và q3: 

A. q1 = 2,7.10-8C; q3 = 6,4.10-8C    B. q1 = - 2,7.10-8C; q3 = - 6,4.10-8C   

C. q1 = 5,7.10-8C; q3 = 3,4.10-8C    D. q1 = - 5,7.10-8C; q3 = - 3,4.10-8C   

ðÁP ÁN ðỀ SỐ 5 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án C D D A A C A C D C 
Câu 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp án D A C D C A C B D C 
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ðáp án C B D C D A C C A A 
Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
ðáp án A D D D D C C B B A 
Hãy ñọc nhiều sách. Tivi không thay thế ñược ñiều này. 

 

 

  

I. Kiến thức: 

 1. Khi một điện tích dương q dịch chuyển trong điện trường đều có cường 

độ E (từ M đến N) thì công mà lực điện tác dụng lên q 

có biểu thức:  A = q.E.d             

 Với: d là khoảng cách từ điểm đầu � điểm cuối 

(theo phương của E
�

). 

 Vì thế d có thể dương (d> 0) và cũng có thể âm (d< 0)     

 Cụ thể như hình vẽ: khi điện tích q di chuyển từ M� N thì d = MH.                          

 Vì cùng chiều với E
�

 nên trong trường hợp trên d>0.                         E
�

    F
�

    

  Nếu A > 0 thì lực điện sinh công dương, A< 0 thì lực điện sinh công âm.                                                      

 2. Công A chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi 

trong điện trường mà không phụ thuộc vào hình dạng đường đi. Tính chất này 

CÔNG CỦA LỰC ðIỆN - ðIỆN THẾ - HIỆU ðIỆN THẾ.  6 
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cũng đúng cho điện trường bất kì (không đều). Tuy nhiên, công thức tính công sẽ 

khác. 

 Điện trường là một trường thế. 

 3. Thế năng của điện tích q tại một điểm M trong điện trường tỉ lệ với độ 

lớn của điện tích q: 

  WM = AM∞ = q.VM. 

 AM∞ là  công của điện trường trong sự dịch chuyển của điện tích q từ điểm 

M đến vô cực. (mốc để tính thế năng.) 

 4. Điện thế tại điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả 

năng của điện trường trong việc tạo ra thế năng của điện tích q đặt tại M.  

 

       

 5. Hiệu điện thế UMN giữa hai điểm M và N là đại lượng đặc trưng cho khả 

năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q từ M đến N. 

 

 6. Đơn vị đo điện thế, hiệu điện thế là Vôn (V) 

* Hướng dẫn giải bài tập: 

 - Công mà ta đề cập ở đây là công của lực điện hay công của điện trường. 

Công này có thể có giá trị dương hay âm. 

 - Có thể áp dụng định lý động năng cho chuyển động của điện tích. Nếu 

ngoài lực điện còn có các lực khác tác dụng lên điện tích thì công tổng cộng của 

tất cả các lực tác dụng lên điện tích bằng độ tăng động năng của vật mang điện 

tích. 

 - Nếu vật mang điện chuyển động đều thì công tổng cộng bằng không. 

Công của lực điện và công của các lực khác sẽ có độ lớn bằng nhau nhưng trái 

dấu. 

q

A

q

W
V MM

M
∞==  

q

A
VVU MN

NMMN =−=
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 - Nếu chỉ có lực điện tác dụng lên điện tích thì công của lực điện bằng độ 

tăng động năng của vật mang điện tích. 

 

 

 Với m là khối lượng của vật mang điện tích q. 

 - Trong công thức A= q.E.d chỉ áp dụng được cho trường hợp điện tích di 

chuyển trong điện trường đều. 

 - Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào hình 

dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm 

cuối của đường đi trong điện trường. Do đó, với một đường cong kín thì điểm 

đầu và điểm cuối trùng nhau, nên công của lực điện trong trường hợp này bằng 

không. 

 Công của lực điện: A = qEd = q.U 

 Công của lực ngoài A’ = A. 

 Định lý động năng:  

 Biểu thức hiệu điện thế: 
q

A
U MN

MN =  

 Hệ thức liên hệ giữa cường độ điện trường hiệu điện thế trong điện trường 

đều: 
d

U
E =  

II.Bài tập vận dụng: 

1. Ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác vuông tại C. AC = 4 cm, BC = 3 cm 

và nằm trong một điện trường đều. Vectơ cường độ điện trường E
�

 song song với 

AC, hướng từ A� C và có độ lớn E = 5000V/m. Tính:                    

                       

     E
�

 

 a. UAC, UCB, UAB. 

 b. Công của điện trường khi một electron (e) di chuyển từ A đến B ? 

2

.

2

.
.

22
MN

MNMN

vmvm
UqA −==

MNMNMN vvmUqA 22

2

1
.

2

1
. −==
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1E
� 2E

�

     Đ s: 200v, 0v, 200v.       - 3,2. 10-17 J. 

2. Tam giác ABC vuông tại A được đặt trong điện trường đều E
�

, α = ABC = 

600,  

AB ↑↑ E
�

. Biết BC = 6 cm, UBC= 120V. 

 a. Tìm UAC, UBA và cường độ điện trường E?                                                                   

E
�

                                                                                                                  

 b. Đặt thêm ở C điện tích điểm q = 9. 10-10 C. Tìm cường độ điện trường  

tổng hợp tại A.     Đ s: UAC = 0V, UBA = 120V, E = 4000 V/m, E = 5000 V/m. 

3.  Một điện tích điểm q = -4. 10-8C di chuyển dọc theo chu vi của một tam giác 

MNP, vuông tại P, trong điện trường đều, có cường độ 200 v/m. Cạnh MN = 10 

cm, MN ↑↑ E
�

.NP = 8 cm. Môi trường là không khí. Tính công của lực điện 

trong các dịch chuyển sau của q: 

 a. từ M � N.   b. Từ N � P. 

 c. Từ P � M.   d. Theo đường kín MNPM.   

                     Đ s: AMN= -8. 10-7J. ANP= 5,12. 10-7J, APM = 2,88. 

10-7J. AMNPM = 0J. 

4. Một điện trường đều có cường độ E = 2500 V/m. Hai điểm A , B cách nhau 10 

cm khi tính dọc theo đường sức. Tính công của lực điện 

trường thực hiện một điện tích q khi nó di chuyển từ A � 

B ngược chiều đường sức. Giải bài toán khi: 

a. q = - 10-6C.  b. q = 10-6C  Đ s: 25. 105J, -25. 

105J. 

5. Cho 3 bản kim loại phẳng A, B, C có tích điện và đặt song song như hình. 

 Cho d1 = 5 cm, d2= 8 cm. Coi điện trường giữa các bản là đều và có chiều 

 như hình vẽ. Cường độ điện trường tương ứng là E1 =4.104V/m ,  

E2 = 5. 104V/m.  
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1E
� 2E

�

Tính điện thế của bản B và bản C nếu lấy gốc điện thế là điện thế bản A.            

d1                        d2 

      Đ s: VB = -2000V. VC = 2000V. 

6. Ba điểm A, B, C nằm trong điện trường đều sao cho E
�

// CA. Cho AB ⊥AC và 

AB = 6 cm. AC = 8 cm. 

 a. Tính cường độ điện trường E, UAB và UBC. Biết UCD = 100V (D là trung 

điểm của AC) 

 b. Tính công của lực điện trường khi electron di chuyển từ B � C, từ B� 

D. 

   Đ s: 2500V/m,UAB= 0v, UBC = - 200v, ABC
 = 3,2. 10-17J. ABD= 

1,6. 10-17J. 

7. Điện tích q = 10-8 C di chuyển dọc theo cạnh của một tam 

giác đều ABC cạnh a = 10 cm trong điện trường đều có 

cường độ là 300 V/m. E
�

// BC. Tính công của lực điện 

trường khi q dịch chuyển trên mỗi cạnh của tam giác. 

   Đ s: AAB = - 1,5. 10-7 J,  ABC = 3. 10-7 J.  ACA = -1,5. 

10-7 J. 

8. Điện tích q = 10-8 C di chuyển dọc theo cạnh của một tam 

giác đều MBC, mỗi cạnh 20 cm đặt trong điện trường đều E
�

 

có hướng song song với BC và có cường độ là 3000 V/m. Tính công thực hiện để 

dịch chuyển điện tích q theo các cạnh MB, BC và CM của tam giác. 

    Đ s: AMB = -3µJ, ABC = 6 µJ, AMB = -3 µJ. 

9. Giữa hai điểm B và C cách nhau một đoạn 0,2 m có một điện trường đều với 

đường sức hướng từ B � C. Hiệu điện thế UBC = 12V. 

Tìm: 

 a. Cường độ điện trường giữa B cà C. 

 b. Công của lực điện khi một điện tích q = 2. 10-6 C 

E
�

E
�
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đi từ B� C. 

        Đ s: 60 V/m.  24 µJ. 

10. Cho 3 bản kim loại phẳng tích điện A, B, C đặt song song như hình. 

 Điện trường giữa các bản là điện trường đều và có chiều như hình vẽ.Hai bản  

A và B cách nhau một đoạn d1 = 5 cm, Hai bản B và C cách nhau một đoạn 

 d2 = 8 cm. Cường độ điện trường tương ứng là E1 =400 V/m ,      

E2 = 600 V/m. Chọn gốc điện thế cùa bản A. Tính điện thế của bản B và của bản 

C. d1                        d2 

                                   Đ s: VB = - 20V, VC = 28 V. 

11. Một electron di chuyển được môt đoạn 1 cm, dọc theo một đường sức điện, 

dưới tác dụng của một lực điện trong một điện trường đều có cường độ 1000 

V/m. Hãy xác định công của lực điện ? 

         Đ s: 1,6. 10-18 J. 

12. Khi bay từ điểm M đến điểm N trong điện trường, electron tăng tốc, động 

năng tăng thêm 250eV.(biết rằng 1 eV = 1,6. 10-19J). Tìm UMN? 

         Đ s: - 250 V. 

III. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 

Câu hỏi 1: Một điện trường đều cường độ 4000V/m, có phương song song với 

cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC có chiều từ B đến C, biết AB = 

6cm, AC = 8cm. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm BC: 

A. 400V    B. 300V    C. 200V    D. 100V 

Câu hỏi 2: Một điện tích q chuyển động từ điểm M đến Q, 

đến N, đến P trong điện trường đều như hình vẽ. Đáp án nào 

là sai khi nói về mối quan hệ giữa công của lực điện trường 

dịch chuyển điện tích trên các đoạn đường: 

A. AMQ = - AQN       B. AMN = ANP          C. AQP = AQN         

D. AMQ = AMP  

 
M 

Q 
N 

P 
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Câu hỏi 3: Hai tấm kim loại phẳng song song cách nhau 2cm nhiễm điện trái 

dấu. Muốn làm cho điện tích q = 5.10-10C di chuyển từ tấm này sang tấm kia cần 

tốn một công A = 2.10-9J. Xác định cường độ điện trường bên trong hai tấm kim 

loại, biết điện trường bên trong là điện trường đều có đường sức vuông góc với 

các tấm, không đổi theo thời gian: 

A. 100V/m    B. 200V/m     C. 300V/m    D. 400V/m 

Câu hỏi 4: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 2V. Một điện tích q = -

1C di chuyển từ M đến N thì công của lực điện trường là: 

A. -2J     B. 2J      C. - 0,5J     D. 0,5J 

Câu hỏi 5: Một hạt bụi khối lượng 3,6.10-15kg mang điện tích q = 4,8.10-18C 

nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại phẳng song song nằm ngang cách nhau 2cm 

và nhiễm điện trái dấu . Lấy g = 10m/s2, tính hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại: 

A. 25V.   B. 50V     C. 75V    D. 100V 

Câu hỏi 6: Một quả cầu kim loại khối lượng 4,5.10-3kg treo vào đầu một sợi dây 

dài 1m, quả cầu nằm giữa hai tấm kim loại phẳng song song  thẳng đứng cách 

nhau 4cm, đặt hiệu điện thế giữa hai tấm là 750V, thì quả cầu lệch 1cm ra khỏi vị 

trí ban đầu, lấy g = 10m/s2. Tính điện tích của quả cầu: 

A. 24nC    B. - 24nC    C. 48nC     D. - 36nC 

Câu hỏi 7: Giả thiết rằng một tia sét có điện tích q = 25C được phóng từ đám 

mây dông xuống mặt đất, khi đó hiệu điện thế giữa đám mây và mặt đất U = 

1,4.108V. Tính năng lượng của tia sét đó: 

A. 35.108J    B. 45.108 J    C. 55.108 J    D. 65.108 J 

Câu hỏi 8: Một điện tích điểm q = + 10µC chuyển động từ đỉnh B đến đỉnh C 

của tam giác đều ABC, nằm trong điện trường đều có cường độ 5000V/m có 

đường sức điện trường song song với cạnh BC có chiều từ C đến B. Biết cạnh 
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tam giác bằng 10cm, tìm công của lực điện trường khi di chuyển điện tích trên 

theo đoạn thẳng B đến C: 

A. 2,5.10-4J     B. - 2,5.10-4J      C. - 5.10-4J     D. 5.10-4J     

Câu hỏi 9: Một điện tích điểm q = + 10µC chuyển động từ đỉnh B đến đỉnh C 

của tam giác đều ABC, nằm trong điện trường đều có cường độ 5000V/m có 

đường sức điện trường song song với cạnh BC có chiều từ C đến B. Biết cạnh 

tam giác bằng 10cm, tìm công của lực điện trường khi di chuyển điện tích trên 

theo đoạn gấp khúc BAC: 

A. - 10.10-4J     B. - 2,5.10-4J      C. - 5.10-4J      D. 10.10-4J     

Câu hỏi 10: Mặt trong của màng tế bào trong cơ thể sống mang điện tích âm, 

mặt ngoài mang điện tích dương. Hiệu điện thế giữa hai mặt này bằng 0,07V. 

Màng tế bào dày 8nm. Cường độ điện trường trong màng tế bào này là: 

A. 8,75.106V/m     B. 7,75.106V/m   C.  6,75.106V/m   D. 5,75.106V/m    

Câu hỏi 11: Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 5cm. Hiệu 

điện thế giữa hai tấm là 50V. Tính cường độ điện trường và cho biết đặc điểm 

điện trường, dạng đường sức điện trường giữa hai tấm kim loại: 

 A. điện trường biến đổi, đường sức là đường cong, E = 1200V/m 

 B. điện trường biến đổi tăng dần, đường sức là đường tròn, E = 800V/m 

 C. điện trường đều, đường sức là đường thẳng, E = 1200V/m 

 D. điện trường đều, đường sức là đường thẳng, E = 1000V/m 

Câu hỏi 12: Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 5cm. Hiệu 

điện thế giữa hai tấm là 50V. Một electron không vận tốc ban đầu chuyển động 

từ tấm tích điện âm về tấm tích điện dương. Hỏi khi đến tấm tích điện dương thì 

electron nhận được một năng lượng bằng bao nhiêu: 

A. 8.10-18J  B. 7.10-18J  C. 6.10-18J    D. 5.10-18J 
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Câu hỏi 13: Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm 

có hiệu điện thế U = 2000V là 1J. Tính độ lớn điện tích đó: 

A. 2mC     B. 4.10-2C    C. 5mC      D. 5.10-4C 

Câu hỏi 14: Giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế bằng bao nhiêu nếu một điện 

tích q = 1µC thu được năng lượng 2.10-4J khi đi từ A đến B: 

A. 100V    B. 200V     C. 300V      D. 500V 

Câu hỏi 15: Cho ba bản kim loại phẳng tích điện 1, 2, 3 đặt song song lần lượt 

nhau cách nhau những khoảng d12 = 5cm, d23 = 8cm, bản 1 và 3 tích điện dương, 

bản 2 tích điện âm. E12 = 4.104V/m, E23 = 5.104V/m, tính điện thế V2, V3 của các 

bản 2 và 3 nếu lấy gốc điện thế ở bản 1: 

A. V2 = 2000V; V3 = 4000V    B. V2 =  - 2000V; V3 = 4000V   

C. V2 =  - 2000V; V3 = 2000V    D. V2 = 2000V; V3 = - 2000V   

Câu hỏi 16: Một quả cầu kim loại bán kính 10cm. Tính điện thế gây bởi quả cầu 

tại điểm A cách tâm quả cầu 40cm và tại điểm B trên mặt quả cầu, biết điện tích 

của quả cầu là.10-9C: 

A. VA = 12,5V; VB = 90V    B.  VA = 18,2V; VB = 36V   

C. VA = 22,5V; VB = 76V    D.VA = 22,5V; VB = 90V 

Câu hỏi 17: Một quả cầu kim loại bán kính 10cm. Tính điện thế gây bởi quả cầu 

tại điểm A cách tâm quả cầu 40cm và tại điểm B trên mặt quả cầu, biết điện tích 

của quả cầu là - 5.10-8C: 

A. VA = - 4500V; VB = 1125V    B. VA = - 1125V; VB = - 4500V   

C. VA = 1125,5V; VB = 2376V    D. VA = 922V; VB = - 5490V   

Câu hỏi 18: Một giọt thủy ngân hình cầu bán kính 1mm tích điện q = 3,2.10-13C 

đặt trong không khí. Tính cường độ điện trường và điện thế của giọt thủy ngân 

trên bề mặt giọt thủy ngân: 

A. 2880V/m; 2,88V    B. 3200V/m; 2,88V     

C. 3200V/m; 3,2V     D. 2880; 3,45V 

A 

B C 

E  
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Câu hỏi 19: Một hạt bụi kim loại tích điện âm khối lượng 10-10kg lơ lửng trong 

khoảng giữa hai bản tụ điện phẳng nằm ngang bản tích điện dương ở trên, bản 

tích điện âm ở dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản bằng 1000V, khoảng cách giữa 

hai bản là 4,8mm, lấy g = 10m/s2. Tính số electron dư ở hạt bụi: 

A. 20 000 hạt    B. 25000 hạt    C. 30 000 hạt   D. 40 000 hạt 

Câu hỏi 20: Một điện trường đều E = 300V/m. Tính công của 

lực điện trường trên di chuyển điện tích q = 10nC trên quỹ đạo 

ABC với ABC là tam giác đều cạnh a = 10cm như hình vẽ: 

A. 4,5.10-7J              B. 3. 10-7J             

C. - 1.5. 10-7J              D. 1.5. 10-7J    

 

Câu hỏi 21: Xét 3 điểm A, B, C ở 3 đỉnh của tam giác vuông như hình vẽ, α = 

600, BC = 6cm, UBC = 120V. Các hiệu điện thế  UAC ,UBA có giá trị lần lượt: 

A. 0; 120V         B. - 120V; 0         C. 60 3 V; 60V           D.  - 60 3 V; 60V   

Câu hỏi 22: Một hạt bụi khối lượng 1g mang điện tích - 1µC nằm yên cân bằng 

trong điện trường giữa hai bản kim loại phẳng nằm ngang tích điện trái dấu có độ 

lớn bằng nhau. Khoảng cách giữa hai bản là 2cm, lấy g = 10m/s2. Tính hiệu điện 

thế giữa hai bản kim loại phẳng trên: 

A. 20V    B. 200V     C. 2000V    D. 20 000V 

Câu hỏi 23: Một prôtôn mang điện tích + 1,6.10-19C chuyển động dọc theo 

phương của đường sức một điện trường đều. Khi nó đi được quãng đường 2,5cm 

thì lực điện thực hiện một công là + 1,6.10-20J. Tính cường độ điện trường đều 

này: 

A. 1V/m    B. 2V/m    C. 3V/m    D. 4V/m 

Câu hỏi 24: Giả thiết rằng một tia sét có điện tích q = 25C được phóng từ đám 

mây dông xuống mặt đất, khi đó hiệu điện thế giữa đám mây và mặt đất U = 

1,4.108V. Năng lượng của tia sét này có thể làm bao nhiêu kilôgam nước ở 

1000C bốc thành hơi ở 1000C, biết nhiệt hóa hơi của nước bằng 2,3.106J/kg 
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A. 1120kg    B. 1521kg     C. 2172kg     D. 2247kg 

Câu hỏi 25: Một điện trường đều cường độ 4000V/m, có phương song song với 

cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC có chiều từ B đến C, biết AB = 

6cm, AC = 8cm. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm AC: 

A. 256V    B. 180V    C. 128V    D. 56V 

Câu hỏi 26: Một điện trường đều cường độ 4000V/m, có phương song song với 

cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC có chiều từ B đến C, biết AB = 

6cm, AC = 8cm. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm BA: 

 A. 144V   B. 120V    C. 72V    D. 44V 

Câu hỏi 27: Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm 

có hiệu điện thế U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ lớn của điện tích đó là 

A. q = 2.10-4 (C). B. q = 2.10-4 (µC).   

C. q = 5.10-4 (C). D. q = 5.10-4 (µC). 

Câu hỏi 28: Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 (cm) và được nhiễm điện 

trái dấu nhau. Muốn làm cho điện tích q = 5.10-10 (C) di chuyển từ tấm này đến 

tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9 (J). Coi điện trường bên trong khoảng giữa 

hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc với các 

tấm. Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là: 

A. E = 2 (V/m). B. E = 40 (V/m). C. E = 200 (V/m). D. E = 400 (V/m). 

Câu hỏi 29: Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 5cm. Hiệu 

điện thế giữa hai tấm là 50V. Một electron không vận tốc ban đầu chuyển động 

từ tấm tích điện âm về tấm tích điện dương. Hỏi khi đến tấm tích điện dương thì 

electron có vận tốc bằng bao nhiêu: 

A. 4,2.106m/s    B. 3,2.106m/s   C. 2,2.106m/s     D.1,2.106m/s    

Câu hỏi 30: Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, thả một 

êlectron không vận tốc ban đầu vào điện trường giữa hai bản kim loại trên. Bỏ 

qua tác dụng của trọng trường. Quỹ đạo của êlectron là:  
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A. đường thẳng song song với các đường sức điện.    

B. đường thẳng vuông góc với các đường sức điện. 

C. một phần của đường hypebol.     

D. một phần của đường parabol. 

ðÁP ÁN ðỀ SỐ 6 

Nếu bạn làm ra nhiều tiền, hãy giúp ñỡ mọi người. Đó là tài sản 

giá trị nhất. 

 

 

  

 

 

I. Kiến thức cần nhớ: 

 ���� Khi hạt mang điện được thả tự do không vận tốc đầu trong một điện 

trường đều thì dưới tác dụng của lực điện , hạt mang điện chuyển động theo một 

đường thẳng song song với đưởng sức điện. 

  Nếu điện tích dương (q >0) thì hạt mang điện (q) sẽ chuyển động 

cùng chiều điện trường. 

  Nếu điện tích âm (q <0) thì hạt mang điện (q ) sẽ chuyển động ngược 

chiều điện trường. 

 Khi đó chuyển động của hạt mang điện là chuyển động thẳng biến đổi đều. 

  Ta áp dụng công thức: x = x0 +v0.t + 
2

1 a.t2. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án A D B B C B A C C A 
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp án D A D B C D B A C D 
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ðáp án A B D B A A C D A A 

CHUYỂN ðỘNG CỦA HẠT MANG ðIỆN TRONG ðIỆN TRƯỜNG.              
 7 
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      v = v0 + a.t , v2 – v0
2 = 2.a.s  , s = 0xx −  

 ���� Khi electron bay vào điện trường với vận tốc ban đầu ov
�

 vuông góc với 

các đường sức điện. E chịu tác dụng của lực điện không đổi có hướng vuông góc 

với ov
�
 , chuyển động của e tương tự như chuyển động của một vật bị ném ngang 

trong trường trọng lực. Quỹ đạo của e là một phần của đường parapol.   

II. Bài tập tự luận: 

1. Một e có vận tốc ban đầu vo = 3. 106 m/s chuyển động dọc theo chiều đường 

sức của một điện trường có cường độ điện trường E = 1250 V/m. Bỏ qua tác 

dụng của trọng trường, e chuyển động như thế nào? 

        Đ s: a = -2,2. 1014 m/s2, s= 2 cm. 

2. Một e được bắn với vận tốc đầu 2. 10-6 m/s vào một điện trường đều theo 

phương vuông góc với đường sức điện. Cường độ điện trường là 100 V/m. Tính 

vận tốc của e khi nó chuyển động được 10-7 s trong điện trường. Điện tích của e 

là –1,6. 10-19C, khối lượng của e là 9,1. 10-31 kg. 

Đ s: F = 1,6. 10-17 N. a = 1,76. 1013 m/s2 � vy = 1, 76. 106 m/s, v = 2,66. 106 m/s. 

3. Một e chuyển động với vận tốc ban đầu 104 m/s dọc theo đường sức của một 

điện trường đều được một quảng đường 10 cm thì dừng lại. 

 a. Xác định cường độ điện trường. 

 b. Tính gia tốc của e. 

        Đ s: 284. 10-5 V/m. 5. 107m/s2. 

4. Một e chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ 

364 V/m. e xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2. 106 m/s,Hỏi:  

 a. e đi được quảng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng 0 ? 

 b. Sau bao lâu kể từ lúc xuất phát e trở về điểm M ? 

        Đ s: 0,08 m,  0,1 µs. 



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

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – VẬT LÝ 11             - 57 -                              CHUYÊN ĐỀ 1: TĨNH ĐIỆN HỌC 

5. Một e được bắn với vận tốc đầu 4. 107 m/s vào một điện trường đều theo 

phương vuông góc với các đường sức điện. Cường độ điện trường là 103 V/m. 

Tính: 

 a. Gia tốc của e. 

 b. Vận tốc của e khi nó chuyển động được 2. 10-7 s trong điện trường. 

        Đ s: 3,52. 1014 m/s2.  8,1. 107 m/s. 

6. Một protôn bay theo phương của đường sức điện. Lúc protôn ở điểm A thì vận 

tốc của nó là 2,5. 104 m/s. Khi bay đến B vận tốc của protôn bằng 0. Điện thế tại 

A bằng 500 V, Hỏi điện thế tại B ? cho biết protôn có khối lượng 1,67. 10-27 kg, 

có điện tích 1,6. 10-19 C. Đ s: 503,3 V. 

7.  Một electron được thả không vận tốc đầu ở sát bản âm, trong điện trường 

đều giữa hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa 

hai bản là 1000 V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Tính động năng của 

electron khi nó đập vào bản dương? 

8.  Prôtôn được đặt vào điện trường đều E=1,7.106V/m . 

a) Tìm gia tốc của prôtôn? Biết m=1.673.10-27kg. 

b) Tìm vận tốc của prôtôn sau khi đi được 20cm ? 

9.  Electron đang chuyển động với vận tốc V0 =4.106m/s thì đi vào điện 

trường đều E=9x102V/m;  0V
� cùng chiều đường sức điện trường. Mô tả chuyển 

động của electron trong các trường hợp sau: 

a) Ev
��

↑↓0 ;                           b) Ev
��

↑↑0 ;                        c) Ev
��

⊥0  

 

III. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP. 

Câu hỏi 1: Một electrôn chuyển động dọc theo hướng đường sức của một điện 

trường đều có cường độ 100V/m với vận tốc ban đầu là 300 km/s . Hỏi nó 

chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không: 

A. 2,56cm     B. 25,6cm    C. 2,56mm   D. 2,56m 
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Câu hỏi 2: Trong đèn hình của máy thu hình, các electrôn được tăng tốc bởi hiệu 

điện thế 25 000V. Hỏi khi đập vào màn hình thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu, 

bỏ qua vận tốc ban đầu của nó: 

A. 6,4.107m/s     B. 7,4.107m/s     C. 8,4.107m/s    D. 9,4.107m/s    

Câu hỏi 3: Một prôtôn bay theo phương của một đường sức điện trường. Lúc ở 

điểm A nó có vận tốc 2,5.104m/s, khi đến điểm B vận tốc của nó bằng không. 

Biết nó có khối lượng 1,67.10-27kg và có điện tích 1,6.10-19C. Điện thế tại A là 

500V, tìm điện thế tại B: 

A. 406,7V    B. 500V     C. 503,3V     D. 533V 

Câu hỏi 4: Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 5cm. Hiệu 

điện thế giữa hai tấm là 50V. Một electron không vận tốc ban đầu chuyển động 

từ tấm tích điện âm về tấm tích điện dương. Hỏi khi đến tấm tích điện dương thì 

electron có vận tốc bao nhiêu: 

A. 4,2.106m/s     B. 3,2.106m/s     C. 2,2.106m/s   D. 1,2.106m/s    

Câu hỏi 5: Trong Vật lý hạt nhân người ta hay dùng đơn vị năng lượng là eV. 

eV là năng lượng mà một electrôn thu được khi nó đi qua đoạn đường có hiệu 

điện thế 1V. Tính eV ra Jun, và vận tốc của electrôn có năng lượng 0,1MeV: 

A. 1eV = 1,6.1019J   B. 1eV = 22,4.1024 J;    

C. 1eV = 9,1.10-31J   D. 1eV = 1,6.10-19J  

Câu hỏi 6: Hai bản kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 10cm có 

hiệu điện thế giữa hai bản là 100V. Một electrôn có vận tốc ban đầu 5.106m/s 

chuyển động dọc theo đường sức về bản âm. Tính gia tốc của nó. Biết điện 

trường giữa hai bản là điện trường đều và bỏ qua tác dụng của trọng lực: 

A.  -17,6.1013m/s2      B. 15.9.1013m/s2      

C. - 27,6.1013m/s2   D. + 15,2.1013m/s2     

Câu hỏi 7: Một hạt bụi kim loại tích điện âm khối lượng 10-10kg lơ lửng trong 

khoảng giữa hai bản tụ điện phẳng nằm ngang bản tích điện dương ở trên, bản 

tích điện âm ở dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản bằng 1000V, khoảng cách giữa 
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hai bản là 4,8mm, lấy g = 10m/s2. Chiếu tia tử ngoại làm hạt bụi mất một số 

electrôn và rơi xuống với gia tốc 6m/s2. Tính sô hạt electrôn mà hạt bụi đã mất: 

A. 18 000 hạt    B. 20000 hạt    C. 24 000 hạt   D. 28 000 hạt 

Câu hỏi 8: Một electrôn chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường 

đều có cường độ 364V/m. Electrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106m/s 

đi được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không: 

A. 6cm     B. 8cm    C. 9cm     D. 11cm 

Câu hỏi 9: Một electrôn chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường 

đều có cường độ 364V/m. Electrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106m/s. 

Thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi nó quay trở về điểm M là: 

A. 0,1µs    B. 0,2 µs    C. 2 µs    D. 3 µs 

Câu hỏi 10: Hai bản kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 10cm có 

hiệu điện thế giữa hai bản là 100V. Một electrôn có vận tốc ban đầu 5.106m/s 

chuyển động dọc theo đường sức về bản âm. Tính  đoạn đường nó đi được cho 

đến khi dừng lại. Biết điện trường giữa hai bản là điện trường đều và bỏ qua tác 

dụng của trọng lực: 

A. 7,1cm     B. 12,2cm     C. 5,1cm     D. 15,2cm 

Câu hỏi 11: Một electrôn được phóng đi từ O với vận tốc ban đầu v0 vuông góc 

với các đường sức của một điện trường đều cường độ E. Khi đến  điểm B cách O 

một đoạn h theo phương của đường sức vận tốc của nó có biểu thức: 

A. Ehe     B. Ehev +2
0    C. Ehev −2

0  D. h
m

Ee
v 22

0 +  

Câu hỏi 12: Một electrôn được phóng đi từ O với vận tốc ban đầu v0 dọc theo 

đường sức của một điện trường đều cường độ E cùng hướng điện trường. Quãng 

đường xa nhất mà nó di chuyển được trong điện trường cho tới khi vận tốc của 

nó bằng không có biểu thức: 

A. 
Ee

mv

2

2
0   B. 

2
0

2

mv

Ee    C. 
2

2
0Emve    D. 

2
0

2

Emve
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Câu hỏi 13:Electron chuyển động không vận tốc ban đầu từ A đến B trong một 

điện trường đều với UAB = 45,5V. Tại B vận tốc của nó là: 

A. 106m/s2    B. 1,5./s2    C. 4.106m /s2    D. 8.106m/s2   

Câu hỏi 14:Khi bay từ M đến N trong điện trường đều, electron tăng tốc động 

năng tăng thêm 250eV. Hiệu điện thế UMN bằng: 

A. -250V    B. 250V    C. - 125V    D. 125V 

Câu hỏi 15: Một tụ điện phẳng có các bản nằm ngang cách nhau khoảng d, chiều 

dài các bản là l. Giữa hai bản có hiệu điện thế U. Một electron bay vào điện 

trường của tụ từ điểm O ở giữa cách đều hai bản với vận tốc 0v song song với các 

bản. Độ lớn gia tốc của nó trong điện trường là: 

 A. 
d

Ue     B.
md

Ue   C. 
2
0mdv

Ule     D. 
2
0dv

Ule  

Câu hỏi 16: Một tụ điện phẳng có các bản nằm ngang cách nhau khoảng d, chiều 

dài các bản là l. Giữa hai bản có hiệu điện thế U. Một electron bay vào điện 

trường của tụ từ điểm O ở giữa cách đều hai bản với vận tốc 0v song song với các 

bản. Độ lệch của nó theo phương vuông góc với các bản khi ra khỏi điện trường 

có biểu thức: 

A. 
d

Ue     B.
md

Ue    C. 
2
0mdv

Ule     D. 
2
0

2

2mdv

Ule  

Câu hỏi 17: : Một tụ điện phẳng có các bản nằm ngang cách nhau khoảng d, 

chiều dài các bản là l. Giữa hai bản có hiệu điện thế U. Một electron bay vào 

điện trường của tụ từ điểm O ở giữa cách đều hai bản với vận tốc 0v song song 

với các bản. Góc lệch α giữa hướng vận tốc của nó khi vừa ra khỏi điện trường 

v so với 0v  có tanα được tính bởi biểu thức: 

 A. 
d

Ue     B.
md

Ue   C. 2
0mdv

Ule     D. 
2
0

2

2mdv

Ule  

Câu hỏi 18: Một electron bay vào điện trường của một tụ điện phẳng theo 

phương song song cùng hướng với các đường sức điện trường với vận tốc ban 
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đầu là 8.106m/s. Hiệu điện thế tụ phải có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu để electron 

không tới được bản đối diện 

 A. 182V     B.91V    C. 45,5V    D.50V 

Câu hỏi 19: Khi một electron chuyển động ngược hướng với vectơ cường độ 

điện trường thì: 

A. thế năng của nó tăng, điện thế của nó giảm  B. thế năng giảm, điện thế tăng 

C. thế năng và điện thế đều giảm    D. thế năng và điện thế đều tăng 

Câu hỏi 20: Một electron được tăng tốc từ trạng thái đứng yên nhờ hiệu điện thế 

U = 200V. Vận tốc cuối mà nó đạt được là: 

A. 2000m/s    B. 8,4.106m/s     C. 2.105m/s     D. 2,1.106m/s 

Câu hỏi 21: Một prôtôn và một một electron lần lượt được tăng tốc từ trạng thái 

đứng yên trong các điện trường đều có cường độ điện trường bằng nhau và đi 

được những quãng đường bằng nhau thì: 

A. Cả hai có cùng động năng, electron có gia tốc lớn hơn   

B. Cả hai có cùng động năng, electron có gia tốc nhỏ hơn   

C. prôtôn có động năng lớn hơn. electron có gia tốc lớn hơn  

D.  electron có động năng lớn hơn. Electron có gia tốc nhỏ hơn 

Câu hỏi 22: Một electron thả cho chuyển động không vận tốc ban đầu trong điện 

trường đều giữa hai mặt đẳng thế V1 = +10V, V2 = -5V. Nó sẽ chuyển động : 

A. Về phía mặt  đẳng thế V1    B. Về phía mặt  đẳng thế V2    

C. Tùy cường độ điện trường mà nó có thể về V1 hay V2.  D. nó đứng yên 

Câu hỏi 23: Một electrôn được phóng đi từ O với vận tốc ban đầu v0 dọc theo 

đường sức của một điện trường đều cường độ E ngược hướng điện trường. Khi 

đến  điểm B cách O một đoạn h vận tốc của nó có biểu thức: 

A. Ehe     B. Ehev +2
0    C. Ehev −2

0    D. h
m

Ee
v 22

0 +  
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Câu hỏi 24: Trong Vật lý hạt nhân người ta hay dùng đơn vị năng lượng là eV. 

eV là năng lượng mà một electrôn thu được khi nó đi qua đoạn đường có hiệu 

điện thế 1V. Tính vận tốc của electrôn có năng lượng 0,1MeV: 

A. v = 0,87.108m/s   B. v = 2,14.108m/s  C. v = 2,87.108m/s D. v = 1,87.108m/s   

Câu hỏi 25: Hiệu điện thế giữa hai điểm bên ngoài và bên trong của một màng tế 

bào là - 90mV, bề dày của màng tế bào là 10nm, thì điện trường( giả sử là đều) 

giữa màng tế bào có cường độ là: 

A. 9.106 V/m    B. 9.1010 V/m   C. 1010 V/m    D. 106 V/m   

Câu hỏi 26:  Khi sét đánh xuống mặt đất thì có một lượng điện tích - 30C di 

chuyển từ đám mây xuống mặt đất. Biết hiệu điện thế giữa mặt đất và đám mây 

là 2.107V. Năng lượng mà tia sét này truyền từ đám mây xuống mặt đất bằng: 

A. 1,5.10-7J     B. 0,67.107J   C. 6.109J    D. 6.108J   

Câu hỏi 27: Chọn một đáp án sai : 

A. Khi một điện tích chuyển động trên một mặt đẳng thế thì công của lực điện 

bằng không 

B. Lực điện tác dụng lên một điện tích q ở trong một mặt đẳng thế có phương 

tiếp tuyến với mặt đẳng thế 

C. Véctơ cường độ điện trường tại mỗi điểm trong mặt đẳng thế có phương 

vuông góc với mặt đẳng thế 

D. Khi một điện tích di chuyển từ một mặt đẳng thế này sang một mặt đẳng thế 

khác thì công của lực điện chăc chắn khác không 

Câu hỏi 28: Khi electron chuyển động từ bản tích điện dương về phía bản âm 

trong khoảng không gian giữa hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu độ lớn 

bằng nhau thì: 

A. Lực điện thực hiện công dương, thế năng lực điện tăng   

B. Lực điện thực hiện công dương, thế năng lực điện giảm   

C. Lực điện thực hiện công âm, thế năng lực điện tăng   

D. Lực điện thực hiện công âm, thế năng lực điện giảm 
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 Câu hỏi 29: Hai điểm A và B nằm trên cùng một mặt đẳng thế. Một điện tích q 

chuyển động từ A đến B thì: A. lực điện thực hiện công dương nếu q > 0, 

thực hiện công âm nếu q < 0 

B. lực điện thực hiện công dương hay âm tùy vào dấu của q và giá trị điện 

thế của A(B) 

C. phải biết chiều của lực điện mới xác định được dấu của công lực điện 

trường 

D. lực điện không thực hiện công 

Câu hỏi 30: Một điện tích +1C chuyển động từ bản tích điện dương sang bản 

tích điện âm đặt song song đối diện nhau thì lực điện thực hiện một công bằng 

200J. Hiệu điện thế giữa hai bản có độ lớn bằng: 

A. 5.10-3V.     B. 200V     C. 1,6.10-19V   D. 2000V 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 7 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ðáp án C D C A D A D B A A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ðáp án D A C A B D C A B B 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ðáp án A A D D A C B C D B 

Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất 

nhiều. Nó làm giàu có những ai ñón nhận nó mà không làm 

nghèo ñi người sinh ra nó. 

 

IV.Bài tập nâng cao ���� (DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI) 

1. Một quả cầu khối lượng 10 g, được treo vào một sợi chỉ cách điện. Quả cầu 

mang điện tích  

q1= 0,1 Cµ . Đưa quả cầu thứ 2 mang điện tích q2 lại gần thì quả cầu thứ nhất lệch 

khỏi vị trí lúc đầu, dây treo hợp với đường thẳng đứng một góc α =300. Khi đó 2 
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quả cầu nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang và cách nhau 3 cm. Tìm độ 

lớn của q2 và lực căng của dây treo? g=10m/s2 

HD: F=P.tanα ; P=T.cosα ; ĐS: Dộ lớn của q2=0,058 Cµ ; T=0,115 N 

2.Hai điện tích điểm q1=-9.10-5C và q2=4.10-5C nằm cố định tại hai điểm AB 

cách nhau 20 cm trong chân không. 

1) Tính cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB 

cách A 20 cm 

2) Tìm vị trí tại đó CĐĐT bằng không . Hỏi phải đặt một điện tích q0 ở đâu để nó 

nằm cân bằng?                                    ĐS: Cách q2 40 cm 

3. Một e di chuyển một đoạn 0,6 cm từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường 

sức điện của 1 điện trường đều thì lực điện sinh công 9,6.10-18J 

1) Tính công mà lực điện sinh ra khi e di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm 

P theo phương và chiều nói trên? 

2) Tính vận tốc của e khi nó tới P. Biết vận tốc của e tại M bằng không 

HD: Ta dùng công thức: AMN =q.E. '' NM  vì AMN>0; q<0; E>0 nên '' NM <0 tức là 

e đi ngược chiều đường sức.Với '' NM =- 0,006 m ta tính được E suy ra ANP= 

q.E. ''PN = 6,4.10-18 J 

  Dùng ĐL động năng ta tính được vP= 5,93.106m/s 

4. Bắn một e với vận tốc ban đầu v0 vào điện trường đều giữa hai bản kim loại 

phẳng song song,nằm ngang theo phương vuông góc với đường sức của điện 

trường. Electrôn bay vào khoảng chính giữa 2 bản. Hiệu điện thế giữa 2 bản là U 

1) Biết e bay ra khỏi điện trường tại điểm nằm sát mép một bản. Viết biểu thức 

tính công của lực điện trong sự dịch chuyển cuả e trong điện trường 

2) Viết công thức tính động năng của e khi bắt đầu ra khỏi điện trường 

HD: 1) Ta nhận thấy e phải lệch về phía bản dương. Gọi d là khoảng cách giữa 2 

bản 

                        A=q.E.(-d/2)=q.(-U/2) với q<0  
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        2) Dùng định lí động năng: W2-W1=A � W2= (m.v0
2- e.U)/2 

5. Một hạt mang điện tích q=+1,6.10-19C ; khối lượng m=1,67.10-27kg chuyển 

động trong một điện trường. Lúc hạt ở điểm A nó có vận tốc là 2,5.104 m/s. Khi 

bay đến B thì nó dừng lại. Biết điện thế tại B là 503,3 V. Tính điện thế tại A     

   ( ĐS: VA= 500 V) 

HD: )(
2

.

2

. 22

BAAB
AB VVqA

vmvm
−==−  

6. Cho 2 bản kim loại phẳng có độ dài l=5 cm đặt nằm ngang song song với 

nhau,cách nhau d=2 cm. Hiệu điện thế giữa 2 bản là 910V. Một e bay theo 

phương ngang vào giữa 2 bản với vận tốc ban đầu v0=5.107 m/s. Biết e ra khỏi 

được điện trường. Bỏ qua tác dụng của trọng trường 

1) Viết ptrình quĩ đạo của e trong điện trường 

2) Tính thời gian e đi trong điện trường? Vận tốc của nó tại điểm bắt đầu ra khỏi 

điện trường? 

3) Tính độ lệch của e khỏi phương ban đầu khi ra khỏi điện trường?    ( ĐS: 0,4 

cm) 

7.Ba điểm A,B,C tạo thành một tam giác vuông (vuông ở A); AC= 4 cm; AB=3 

cm nằm trong một điện trường đều có 
→

E  song song với cạnh CA, chiều từ C đến 

A. Điểm D là trung điểm của AC. 

1) Biết UCD=100 V. Tính E, UAB; UBC        ( ĐS: 5000V/m; UBC=-200 V; UAB=0) 

2) Tính công của lực điện khi một e di chuyển : 

a) Từ C đến D b) Từ C đến B c) Từ B đến A 

HD: Dùng các công thức: AMN=q.UMN; E= UMN/ '' NM  ; UMN=VM-VN 

8. Một hạt bụi mang điện có khối lượng m=10-11g nằm cân bằng giữa 2 bản của 1 

tụ điện phẳng. Khoảng cách giữa 2 bản là d=0,5 cm. Chiếu ánh sáng tử ngoại vào 

hạt bụi. Do mất một phần điện tích,hạt bụi sẽ mất cân bằng. Để thiết lập lại cân 
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bằng người ta phải tăng hiệu điện thế giữa 2 bản lên một lượng U∆ =34V. Tính 

điện lượng đã mất đi biết ban đầu hđt giữa 2 bản là 306,3V 

HD: Lúc đầu: m.g=F=q.U/d (1); Sau đó (q- q∆ ).(U+ U∆ )/d = m.g (2). Từ (1) và 

(2) ta được q∆   

9. Giữa 2 bản của tụ điện đặt nằm ngang cách nhau d=40 cm có một điện trường 

đều E=60V/m. Một hạt bụi có khối lượng m=3g và điện tích q=8.10-5C bắt đầu 

chuyển động từ trạng thái nghỉ từ bản tích điện dương về phía tấm tích điện âm. 

Bỏ qua ảnh hưởng của trọng trường. Xác định vận tốc của hạt tại điểm chính 

giữa của tụ điện                                  ĐS: 0,8 m/s 

HD: Tính a theo ĐL 2 sau đó dùng công thức của chuyển động biến đổi đều 

10. Cho 3 bản kim loại phẳng A,B,C đặt song song với nhau,tích điện đều cách 

nhau các khoảng d1=2,5 cm; d2=4 cm.Biết CĐĐT giữa các bản là đều có độ lớn 

E1=8.104V/m; E2=105V/m có chiều như hình vẽ. Nối bản A với đất.  

Tính điện thế của bản B và C   

 

HD: VA-VB=E1.d1 �VB;   VC-VB=E2.d2 �VC=2000 V 

 11. Một quả cầu tích điện khối lượng m=0,1 g nằm cân bằng giữa 2 bản tụ điện 

phẳng đặt thẳng đứng cách nhau d=1cm. Hiệu điện thế giữa 2 bản là U. Góc lệch 

của dây treo so với phương thẳng đứng là 100. Điện tích của quả cầu là 1,3.10-9C. 

Tìm U (cho g=10m/s2)             ĐS: 1000 V 

12. Hai quả cầu giống nhau bằng kim loại tích điện trái dấu đặt cách nhau 20 cm 

chúng hút nhau bằng 1 lực F1=4.10-3N. Cho 2 quả cầu tiếp xúc với nhau sau đó 

lại tách chúng ra vị trí cũ. Khi đó 2 quả cầu đẩy nhau bởi 1 lực F2=2,25.10-3N. 

Xác định điện tích của mỗi quả cầu trước khi cho chúng tiếp xúc nhau.                                                                  

E
1 

E
2 

A B C 
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13. Tại các đỉnh A,B,C của 1 hình vuông ABCD cạnh a=1,5 cm lần lượt đặt cố 

định q1,q2,q3 

1) Biết q2=4.10-6C và CĐĐT tổng hợp tại D bằng không. Tính q1, q3              

(ĐS: q1=q3=-1,4.10-6C) 

2) Tìm CĐĐT tổng hợp tại tâm O của hình vuông                          (3,2.108 V/m)  

Bạn ñừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với 

những người khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HỌ VÀ TÊN:……………………TRƯỜNG:………..........………………….. 

 

I. Kiến thức: 

  1. Tụ điện là một hệ gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và cách điện với nhau. 

Tụ điện dùng để tích điện và phóng điện trong mạch điện. Tụ điện thường dùng 

là tụ điện phằng. 

       Kí hiệu của tụ điện:  

 2. Nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện thì tụ điện sẽ bị tích 

điện. Độ lớn điện tích hai bản tụ bao giờ cũng bằng nhau nhưng trái dấu. Người 

ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản dương. 

TỤ ðIỆN (SỐ 1) 
8 
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 3. Đại lượng đặc trưng của tụ điện là điện dung của tụ. Điện dung C của tụ 

điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện 

thế nhất định. Nó được đo bằng thương số của điện tích Q của tụ với hiệu điện 

thế U giữa hai bản của nó. 

  
U

Q
C =   Đơn vị đo điện dung của tụ điện là fara (F)    

     1 mF = 10-3 F. 1 µF = 10-6 F.   

     1 nF = 10-9 F.  1 pF = 10-12 F. 

 - Điện dung của tụ điện phẳng: 
d

S

d

S
C o

..4.10.9

...
9 π
εεε

==   

  Trong đó: )
F

(  10.85,8
.4.10.9

1 12

9 mo
−≈=

π
ε  ;        )

N.m
(   10.9

..4

1
2

2
9

C
k

o

==
επ

 

 Lưu ý: Trong công thức  
U

Q
C = , ta thường lầm tưởng C là đại lượng phụ 

thuộc vào Q, phụ thuộc vào U. Nhưng thực tế C KHÔNG phụ thuộc vào Q và U. 

 4*. Ghép tụ điện (xem kĩ): 

  Ghép nối tiếp:     Ghép song song: 

     C1            C2      Cn                                  

           Cb = C1 + C2 + ... + 

Cn. 

                                                                                                                

                   Qb = Q1 + Q2 + … 

+ Qn. 

                                      Qb =  Q1 = Q2 =… = Qn. 

                             Ub = U1 + U2 +...+ Un.     Ub = U1 = U2 

= … = Un. 

 

 5. Điện trường trong tụ điện mang một năng lượng là: 

 U
C

W .
2

1

.2

2

Q
Q

== =cu^2/2 

nb CCCC

1
...

111

21

+++=
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 -  Điện trường trong tụ điện là điện trường đều. 

 - Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường E bên trong tụ điện, hiệu 

điện thế U và khoảng cách d giữa hai bản là:  
d

U
E =    

 - Nếu cường độ điện trường trong lớp điện môi vượt quá một giá trị giới 

hạn Emax thì lớp điện môi trở thành dẫn điện và tụ điện sẽ bị hỏng. Như vậy, hiệu 

điện thế giữa hai bản tụ điện không được vượt quá giới hạn được phép: Umax = 

Emax.d 

Dạng 1: ðẠI CƯƠNG VỀ TỤ ðIỆN 

 ( tính toán các ñại lượng thường gặp A.U.C.Q..Wñ  )  

PP Chung: 

Vận dụng công thức:  

���� Điện dung của tụ điện:  
U

Q
C =   (1)        

  Năng lượng của tụ điện: 2
2

.
2

1
.

2

1

2

1
UCU

C

Q
W === Q   

���� Điện dung của tụ điện phẳng:  
d

S

d

S
C o

..4.10.9

...
9 π
εεε

==   (2)  

Trong đó S là diện tích của một bản (là phần đối diện với bản kia)  

Đối với tụ điện biến thiên thì phần đối diện của hai bản sẽ thay đổi. 

Công thức  (2) chỉ áp dụng cho trường hợp chất điện môi lấp đầy khoảng không 

gian giữa hai bản. Nếu lớp điện môi chỉ chiếm một phần khoảng không gian giữa 

hai bản thì cần phải phân tích, lập luận mới tính được điện dung C của tụ điện. 

Lưu ý các điều kiện sau: 

 + Nối tụ điện vào nguồn: U = const. 

 + Ngắt tụ điện khỏi nguồn: Q = const. 

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN: 
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1. Tụ điện phẳng gồm hai bản tụ có diện tích 0,05 m2 đặt cách nhau 0,5 mm, điện 

dung của tụ là 3 nF. Tính hằng số điện môi của lớp điện môi giữa hai bản tụ. 

  Đ s: 3,4. 

2.  Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 3,5 pF, diện tích mỗi bản là 5 cm2 

được đặt dưới hiệu điện thế 6,3 V. Biết εo = 8,85. 10-12 F/m. Tính: 

 a. khoảng cách giữa hai bản tụ. 

 b. Cường độ điện trường giữa hai bản.  Đ s: 1,26 mm . 5000 V/m. 

3. Một tụ điện không khí nếu được tích điện lượng 5,2. 10-9 C thì điện trường 

giữa hai bản tụ là 20000 V/m. Tính diện tích mỗi bản tụ.  Đ s: 0,03 m2. 

4. một tụ điện phẳng bằng nhôm có kích thước 4 cm x 5 cm. điện môi là dung 

dịch axêton có hằng số điện môi là 20. khoảng cách giữa hai bản của tụ điện là 

0,3 mm. Tính điện dung của tụ điện. 

           Đ s: 1,18. 10-9 F. 

5. Một tụ điện phẳng không khí có hai bản cách nhau 1 mm và có điện dung 2. 

10-11 F được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50V. Tính 

diện tích mỗi bản tụ điện và điện tích của tụ điện. Tính cường độ điện trường 

giữa hai bản ?  Đ s: 22,6 dm2, 10-9 C, 5. 104 V/m. 

6. Một tụ điện phẳng điện dung 12 pF, điện môi là không khí. Khoảng cách giữa 

hai bản tụ 0,5 cm. Tích điện cho tụ điện dưới hiệu điện thế 20 V. Tính: 

 a. điện tích của tụ điện. 

 b. Cường độ điện trường trong tụ.  Đ s: 24. 10-11C, 4000 V/m. 

7. Một tụ điện phẳng không khí, điện dung 40 pF, tích điện cho tụ điện ở hiệu 

điện thế 120V. 

 a. Tính điện tích của tụ. 

 b. Sau đó tháo bỏ nguồn điện rồi tăng khoảng cách giữa hai bản tụ lên gấp 

đôi. Tính hiệu điện thế mới giữa hai bản tụ. Biết rằng điện dung của tụ điện 
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phẳng tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai bản của nó.     

     Đ s: 48. 10-10C, 240 V. 

8. Tụ điện phẳng không khí có điện dung C = 500 pF được tích điện đến hiệu 

điện thế 300 V. 

 a. Tính điện tích Q của tụ điện. 

 b. Ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nhúng tụ điện vào chất điện môi lỏng có ε = 

2. Tính điện dung C1 , điện tích Q1  và hiệu điện thế U1 của tụ điện lúc đó. 

 c. Vẫn nối tụ điện với nguồn nhưng nhúng tụ điện vào chất điện môi lỏng 

có ε = 2. Tính C2 , Q2 , U2 của tụ điện. 

Đs: a/ 150 nC; b/ C1 = 1000 pF, Q1 = 150 nC, U1 = 150 V.c/ C2 = 1000 pF, Q2 = 

300 nC, U2 = 300 V. 

9. Tụ điện phẳng không khí điện dung 2 pF được tích điện ở hiệu điện thế 600V. 

 a. Tính điện tích Q của tụ. 

 b. Ngắt tụ khỏi nguồn, đưa hai đầu tụ ra xa để khoảng cách tăng gấp đôi. 

Tính C1, Q1, U1 của tụ. 

 c. Vẫn nối tụ với nguồn, đưa hai bản tụ ra xa đề khoảng cách tăng gấp đôi. 

Tính C2, Q2, U2 của tụ. 

 Đ s: a/1,2. 10-9 C.  b/ C1 = 1pF, Q1 = 1,2.10-9 C, U1 = 1200V. c/ C2 = 1pF, Q2 = 

0,6.10-9 C,U= 600 V. 

10. Tụ điện phẳng có các bản tụ hình tròn bán kính 10 cm. Khoảng cách và hiệu 

điện thế giữa hai bản là 1cm, 108 V. Giữa hai bản là không khí. Tìm điện tích 

của tụ điện ? 

         Đ s: 3. 10-9 C. 

11. Tụ điện phẳng gồm hai bản tụ hình vuông cạch a = 20 cm đặt cách nhau 1 

cm. Chất điện môi giữa hai bản là thủy tinh có ε = 6. Hiệu điện thế giữa hai bản 

U = 50 V. 

 a. Tính điện dung của tụ điện. 
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 b. Tính điện tích của tụ điện. 

 c. Tính năng lượng của tụ điện, tụ điện có dùng đề làm nguồn điện được 

không ? 

        Đ s: 212,4 pF ; 10,6 nC ; 266 nJ. 

III. ðỀ TRẮC TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 

Câu hỏi 1: Một tụ điện điện dung 5µF được tích điện đến điện tích bằng 86µC. 

Tính hiệu điện thế trên hai bản tụ: 

A. 17,2V     B. 27,2V     C.37,2V     D. 47,2V 

Câu hỏi 2: Một tụ điện điện dung 24nF tích điện đến hiệu điện thế 450V thì có 

bao nhiêu electron mới di chuyển đến bản âm của tụ điện: 

A. 575.1011 electron    B. 675.1011 electron     

C. 775.1011 electron    D. 875.1011 electron    

Câu hỏi 3: Bộ tụ điện trong chiếc đèn chụp ảnh có điện dung 750 µF được tích 

điện đến hiệu điện thế 330V. Xác định năng lượng mà đèn tiêu thụ trong mỗi lần 

đèn lóe sáng: 

A. 20,8J      B. 30,8J     C. 40,8J     D. 50,8J 

Câu hỏi 4: Bộ tụ điện trong chiếc đèn chụp ảnh có điện dung 750 µF được tích 

điện đến hiệu điện thế 330V. Mỗi lần đèn lóe sáng tụ điện phóng điện trong thời 

gian 5ms. Tính công suất phóng điện của tụ điện: 

A. 5,17kW    B.6 ,17kW     C. 8,17kW    D. 8,17kW    

Câu hỏi 5:Một tụ điện có điện dung 500pF mắc vào hai cực của một máy phát 

điện có hiệu điện thế 220V. Tính điện tích của tụ điện: 

A. 0,31µC    B. 0,21µC   C.0,11µC    D.0,01µC   

Câu hỏi 6: Tụ điện phẳng không khí có điện dung 5nF. Cường độ điện trường 

lớn nhất mà tụ có thể chịu được là 3.105V/m, khoảng cách giữa hai bản là 2mm. 

Điện tích lớn nhất có thể tích cho tụ là: 
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A. 2 µC    B. 3 µC     C. 2,5µC   D. 4µC 

Câu hỏi 7: Năng lượng điện trường trong tụ điện tỉ lệ với: 

A. hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện      

B. điện tích trên tụ điện    

C. bình phương hiệu điện thế hai bản tụ điện    

D. hiệu điện thế hai bản tụ và điện tích trên tụ 

Câu hỏi 8: Một tụ điện có điện dung 5nF, điện trường lớn nhất mà tụ có thể chịu 

được là 3.105V/m, khoảng cách giữa hai bản là 2mm. Hiệu điện thế lớn nhất giữa 

hai bản tụ là: 

A. 600V    B. 400V    C. 500V     D.800V 

Câu hỏi 9: Một tụ điện có điện dung 2000 pF mắc vào hai cực của nguồn điện 

hiệu điện thế 5000V. Tính điện tích của tụ điện: 

A. 10µC      B. 20 µC   C. 30µC   D. 40µC 

Câu hỏi 10: Một tụ điện có điện dung 2000 pF mắc vào hai cực của nguồn điện 

hiệu điện thế 5000V. Tích điện cho tụ rồi ngắt khỏi nguồn, tăng điện dung tụ lên 

hai lần thì hiệu điện thế của tụ khi đó là: 

A. 2500V    B. 5000V    C. 10 000V     D. 1250V 

Câu hỏi 11: Một tụ điện có thể chịu được điện trường giới hạn là 3.106V/m, 

khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm, điện dung là 8,85.10-11F. Hỏi hiệu điện thế 

tối đa có thể đặt vào hai bản tụ là bao nhiêu: 

A. 3000V  B. 300V  C. 30 000V   D.1500V 

Câu hỏi 12: Một tụ điện có thể chịu được điện trường giới hạn là 3.106V/m, 

khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm, điện dung là 8,85.10-11F. Hỏi điện tích cực 

đại mà tụ tích được: 

A.  26,65.10-8C B. 26,65.10-9C  C. 26,65.10-7C     D. 13.32. 10-8C  
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Câu hỏi 13: Tụ điện có điện dung 2µF có khoảng cách giữa hai bản tụ là 1cm 

được tích điện với nguồn điện có hiệu điện thế 24V. Cường độ điện trường giữa 

hai bản tụ bằng: 

A. 24V/m     B. 2400V/m    C. 24 000V/m     D. 2,4V 

 Câu hỏi 14: Tụ điện có điện dung 2µF có khoảng cách giữa hai bản tụ là 1cm 

được tích điện với nguồn điện có hiệu điện thế 24V. Ngắt tụ khỏi nguồn và nối 

hai bản tụ bằng dây dẫn thì năng lượng tụ giải phóng ra là: 

A. 5,76.10-4J    B. 1,152.10-3J    C. 2,304.10-3J      D.4,217.10-3J 

Câu hỏi 15: Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Tăng hiệu 

điện thế hai bản tụ lên gấp đôi thì điện tích của tụ: 

A. không đổi   B. tăng gấp đôi   C. tăng gấp bốn    D. giảm một nửa 

Câu hỏi 16: Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Ngắt tụ 

khỏi nguồn, giảm điện dung xuống còn một nửa thì điện tích của tụ:  

A. không đổi   B. tăng gấp đôi    

C. Giảm còn một nửa  D. giảm còn một phần tư 

Câu hỏi 17: Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Ngắt tụ 

khỏi nguồn, giảm điện dung xuống còn một nửa thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ: 

A. không đổi    B. tăng gấp đôi     

C. Giảm còn một nửa    D. giảm còn một phần tư 

Câu hỏi 18: Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Ngắt tụ 

khỏi nguồn, giảm điện dung xuống còn một nửa thì năng lượng của tụ: 

A. không đổi    B. tăng gấp đôi     

C. Giảm còn một nửa   D. giảm còn một phần tư 

Câu hỏi 19: Một tụ điện phẳng có điện môi là không khí có điện dung là 2µF, 

khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm. Tụ chịu được. Biết điện trường giới hạn đối 

với không khí là 3.106V/m. Hiệu điện thế và điện tích cực đại của tụ là: 

A. 1500V; 3mC     B. 3000V; 6mC      

C. 6000V/ 9mC     D. 4500V; 9mC 
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Câu hỏi 20: Một tụ điện phẳng có điện môi là không khí có điện dung là 2µF, 

khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm. Tụ chịu được. Biết điện trường giới hạn đối 

với không khí là 3.106V/m. Năng lượng tối đa mà tụ tích trữ được là: 

A. 4,5J     B. 9J     C. 18J     D. 13,5J 

Câu hỏi 21: Một tụ điện phẳng mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện 

thế 500V. Ngắt tụ khỏi nguồn rồi tăng khoảng cách lên hai lần. Hiệu điện thế của 

tụ điện khi đó: 

A. giảm hai lần     B. tăng hai lần     

C. tăng 4 lần      D. giảm 4 lần 

Câu hỏi 22: Nối hai bản tụ điện phẳng với hai cực của acquy. Nếu dịch chuyển 

các bản xa nhau thì trong khi dịch chuyển có dòng điện đi qua acquy không: 

A. Không   

B. lúc đầu có dòng điện đi từ cực âm sang cực dương của acquy sau đó 

dòng điện có chiều ngược lại 

C. dòng điện đi từ cực âm sang cực dương     

D. dòng điện đi từ cực dương sang cực âm 

Câu hỏi 23: Nối hai bản tụ điện phẳng với hai cực của nguồn một chiều, sau đó 

ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi đưa vào giữa hai bản một chất điện môi có hằng số điện 

môi ε thì điện dung C và hiệu điện thế giữa hai bản tụ sẽ: 

A. C tăng, U tăng    B. C tăng, U giảm     

C. C giảm, U giảm    D. C giảm, U tăng 

Câu hỏi 24: Nối hai bản tụ điện phẳng với hai cực của nguồn một chiều, sau đó 

ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi đưa vào giữa hai bản một chất điện môi có hằng số điện 

môi ε thì năng lượng W của tụ và cường độ điện trường E giữa hai bản tụ sẽ: 

A. W tăng; E tăng    B. W tăng; E giảm     

C. Wgiảm; E giảm    D. Wgiảm; E tăng 
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Câu hỏi 25: Một tụ điện phẳng có điện dung 7nF chứa đầy điện môi có hằng số 

điện môi ε, diện tích mỗi bản là 15cm2 và khoảng cách giữa hai bản bằng 10-5m. 

Tính hằng số điện môi ε: 

A. 3,7     B. 3,9     C. 4,5     D. 5,3 

Câu hỏi 26: Một tụ điện phẳng hai bản có dạng hình tròn bán kính 2cm đặt trong 

không khí cách nhau 2mm. Điện dung của tụ điện đó là: 

A. 1,2pF    B. 1,8pF     C. 0,87pF    D. 0,56pF 

Câu hỏi 27: Một tụ điện phẳng hai bản có dạng hình tròn bán kính 2cm đặt trong 

không khí cách nhau 2mm. Có thể đặt một hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu 

vào hai bản tụ đó, biết điện trường nhỏ nhất có thể đánh thủng không khí là 

3.106V/m: 

A. 3000V     B. 6000V    C. 9000V    D. 10 000V 

Câu hỏi 28: Một tụ điện phẳng không khí mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 

200V, diện tích mỗi bản là 20cm2 , hai bản cách nhau 4mm. Tính mật độ năng 

lượng điện trường trong tụ điện: 

A. 0,11J/m3    B. 0,27J/m3   C. 0,027J/m3   D. 0,011J/m3    

Câu hỏi 29: Điện dung của tụ điện phẳng phụ thuộc vào: 

A. hình dạng, kích thước tụ và bản chất điện môi    

B. kích thước, vị trí tương đối của 2 bản và bản chất điện môi 

C. hình dạng, kích thước, vị trí tương đối của hai bản tụ   

D. hình dạng, kích thước, vị trí tương đối của hai bản tụ và bản chất điện 

môi  

Câu hỏi 30: Hai bản tụ điện phẳng hình tròn bán kính 60cm, khoảng cách giữa 

hai bản là 2mm, giữa hai bản là không khí. Điện dung của tụ là: 

A. 5nF    B. 0,5nF    C. 50nF     D. 5ΜF 

ðÁP ÁN ðỀ SỐ 8 



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

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – VẬT LÝ 11             - 77 -                              CHUYÊN ĐỀ 1: TĨNH ĐIỆN HỌC 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

A B C D C B C A A A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp 
án 

A A B A B A B B B B 

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

          

 
Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ 
lực ñến ñâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu 
cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày 
 

 

IV.Bài tập nâng cao: 

1. Hai bản của tụ điện phẳng có dạng hình tròn bán kính R=60 cm,khoảng cách 

giữa 2 bản là 2 mm. Giữa 2 bản là không khí. 

1) Tính điện dung của tụ điện                    ( 5.10-9F) 

2) Có thể tích cho tụ điện đó một điện tích lớn nhất là bao nhiêu để tụ điện không 

bị đánh thủng. Biết cđđt lớn nhất mà không khí chịu được là 3.106 V/m . Hiệu 

điện thế lớn nhất giữa 2 bản tụ là bao nhiêu?      HD:   Umax= Emax.d;   

Qmax=C.Umax ;(Đs: 6.103V; 3.10-5C) 

 2. Một tụ điện không khí có C=2000 pF được mắc vào 2 cực của nguồn điện có 

hđt là U=5000 V 

1) Tính điện tích của tụ điện                                                  ( 10-5C) 

2) Nếu người ta ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi nhúng nó chìm hẳn vào một điện 

môi lỏng có hằng số điện môi =2. Tìm điện dung của tụ và hiệu điện thế của tụ      

( 1000 pF; 2500 V) 

3) Nếu người ta không ngắt tụ khỏi nguồn và đưa tụ vào điện môi lỏng như ở 

phần 2. Tính điện tích và hđt giữa 2 bản tụ 
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HD: Nếu ngắt tụ khỏi nguồn rồi đưa nó vào điện môi thì điện tích không đổi chỉ 

có điện dung thay đổi. Nếu không ngắt tụ khỏi nguồn và nhúng tụ vào điện môi 

thì hđt không đổi,điện tích thay đổi 

3. Một tụ điện có điện dung C= 2 Fµ  được tích điện, điện tích của tụ là 103 Cµ . 

Nối tụ điện đó vào bộ ác qui có SĐĐ E=50V. Bản tích điện dương nối với cực 

dương. Hỏi khi đó năng lượng của bộ ác qui tăng lên hay giảm đi? Tăng hay 

giảm bao nhiêu? 

HD: Tính năng lượng trước: W=Q2/2C; năng lượng sau: W’=CU’2/2=C.E2/2 � 

Lấy W-W’ 

4. Một tụ điện phẳng mà điện môi có ε =2 mắc vào nguồn điện có hđt U=100 V; 

khoảng cách giữa 2 bản là d=0,5 cm; diện tích một bản là 25 cm2 

1) Tính mật độ năng lượng điện trường trong tụ 

2) Sau khi ngắt tụ ra khỏi nguồn,điện tích của tụ điện phóng qua lớp điện môi 

giữa 2 bản tụ đến lúc điện tích của tụ bằng không. Tính nhiệt lượng toả ra ở điện 

môi 

HD: Nhiệt lượng toả ra ở điện môi bằng năng lượng của tụ 

 5. Hai bản của 1 tụ điện phẳng không khí có dạng hình chữ nhật kích thước 

10cm x 5cm. Tụ điện được tích điện bằng một nguồn điện sao cho CĐĐT giữa 2 

bản tụ là 8.105 V/m . Tính điện tích của tụ điện trên. Có thể tính được hđt giữa 2 

bản tụ không? 

HD: Q=C.U= 
d

S

.4.10.9 9 π E.d ; Không thể tính được U vì chưa biết d 

 

ðỀ KIỂM TRA: Tụ ñiện  

Thời gian 15’ 

    

HỌ VÀ TÊN:………………………………………TRƯỜNG........................... 
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Câu hỏi 1: Một tụ điện có điện dung là bao nhiêu thì tích lũy một năng lượng 

0,0015J dưới một hiệu điện thế 6V: 

A. 83,3µF    B. 1833 µF    C. 833nF    D. 833pF 

Câu hỏi 2: Năng lượng của tụ điện tồn tại: 

A. trong khoảng không gian giữa hai bản tụ     

B. ở hai mặt của bản tích điện dương 

C. ở hai mặt của bản tích điện âm    

D. ở các điện tích tồn tại trên hai bản tụ 

Câu hỏi 3: Một tụ điện điện dung 12pF mắc vào nguồn điện một chiều có hiệu 

điện thế 4V. Tăng hiệu điện thế này lên bằng 12V thì điện dung của tụ điện này 

sẽ có giá trị: 

A.36pF    B. 4pF    C. 12pF    D. còn phụ thuộc vào điện tích của tụ 

Câu hỏi 4: Một tụ điện có điện dung 20 µF mắc vào hiệu điện thế của nguồn một 

chiều thì điện tích của tụ bằng 80µC. Biết hai bản tụ cách nhau 0,8cm. Điện 

trường giữa hai bản tụ có độ lớn: 

A. 10-4V/m    B. 0,16V/m   C. 500V/m   D. 5V/m 

Câu hỏi 5: Khi đặt tụ điện có điện dung 2 µF dưới hiệu điện thế 5000V thì công 

thực hiện để tích điện cho tụ điện bằng: 

A. 2,5J    B. 5J    C. 25J     D. 50J 

Câu hỏi 6: Với một tụ điện xác định có điện dung C không đổi, để tăng năng 

lượng điện trường tích trữ trong tụ điện lên gấp 4 lần ta có thể làm cách nào sau 

đây: 

A. tăng điện tích của tụ lên 8 lần, giảm hiệu điện thế đi 2 lần  

B. tăng hiệu điện thế 8 lần và giảm điện tích tụ đi 2 lần 

C. tăng hiệu điện thế lên 2 lần   

D. tăng điện tích của tụ lên 4 lần 

Câu hỏi 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
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A. Tụ điện là hệ hai vật dẫn đặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với nhau. Mỗi 

vật đó gọi là một bản tụ. 

B. Tụ điện phẳng là tụ điện có hai bản tụ là hai tấm kim loại có kích thước lớn 

đặt đối diện với nhau. 

C. Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ 

điện và được đo bằng thương số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế giữa hai 

bản tụ. 

D. Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai bản tụ điện mà lớp 

điện môi của tụ điện đã bị đánh thủng. 

Câu hỏi 8: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới 

dạng hoá năng. 

B. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới 

dạng cơ năng. 

C. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới 

dạng nhiệt năng. 

D. Sau khi nạp, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó là năng lượng của 

điện trường trong tụ điện. 

Câu hỏi 9: Một tụ điện có điện dung C = 6 (ỡF) được mắc vào nguồn điện 100 

(V). Sau khi ngắt tụ điện khỏi nguồn, do có quá trình phóng điện qua lớp điện 

môi nên tụ điện mất dần điện tích. Nhiệt lượng toả ra trong lớp điện môi kể từ 

khi bắt đầu ngắt tụ điện khỏi nguồn điện đến khi tụ phóng hết điện là: 

A. 0,3 (mJ).  B. 30 (kJ).  C. 30 (mJ).  D. 3.104 (J). 

Câu hỏi 10: Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, 

sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện 

môi có hằng số điện môi ồ. Khi đó hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện 
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A. Không thay đổi.  B. Tăng lên ồ lần.   

C. Giảm đi ồ lần.  D. Tăng lên hoặc giảm đi tuỳ thuộc vào lớp 

điện môi. 

ðÁP ÁN ðỀ KIỂM TRA 15’ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp 

án 

A A C C C C A D A A 

Người thành công biết chính xác những gì mình muốn, tin tưởng 

vào khả năng của mình và sẵn sàng cống hiến hết thời gian của 

cuộc ñời ñể ñạt ñược ñiều ñó.  

 

 

 

 

 HỌ VÀ TÊN:…………………TRƯỜNG:……………………………….. 

 

I. KIẾN THỨC: 

Dạng 2: GHÉP TỤ ðIỆN CHƯA TÍCH ðIỆN.               

PP Chung: 

Ghép nối tiếp:     Ghép song song: 

     C1            C2      Cn                                  

         Cb = C1 + C2 + ... + Cn. 

                                                                                                                

         Qb = Q1 + Q2 + … + Qn. 

                                      Qb =  Q1 = Q2 =… = Qn. 

                             Ub = U1 + U2 +...+ Un.  Ub = U1 = U2 = … = Un. 

TỤ ðIỆN (SỐ 2) 
9 

nb CCCC

1
...

111

21

+++=
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 - Vận dụng các công thức tìm điện dung (C), điện tích (Q), hiệu điện thế 

(U)  của tụ điện trong các cách mắc song song, nối tiếp. 

 - Nếu trong bài toán có nhiều tụ được mắc hổn hợp, ta cần tìm ra được cách 

mắc tụ điện của mạch đó rồi mới tính toán. 

 - Khi tụ điện bị đánh thủng, nó trở thành vật dẫn. 

 - Sau khi ngắt tụ điện khỏi nguồn và vẫn giữ tụ điện đó cô lập thì điện tích 

Q của tụ đó vẫn không thay đổi.  

 � Đối với bài toán ghép tụ điện cần lưu ý hai trường hợp: 

  + Nếu ban đầu các tụ chưa tích điện, khi ghép nối tiếp thì các tụ điện 

có cùng điện tích và khi ghép song song các tụ điện có cùng một hiệu điện thế. 

  + Nếu ban đầu tụ điện (một hoặc một số tụ điện trong bộ) đã được 

tích điện cần áp dụng định luật bảo toàn điện tích (Tổng đại số các điện tích của 

hai bản nối với nhau bằng dây dẫn được bảo toàn, nghĩa là tổng điện tích của hai 

bản đó trước khi nối với nhau bằng tổng điện tích của chúng sau khi nối). 

I. BÀI TẬP TỰ LUẬN:  

1. Một tụ điện phẳng điện dung C = 0,12 µF có lớp điện môi dày 0,2 mm có hằng 

số điện môi ε = 5. Tụ được đặt dưới một hiệu điện thế U = 100 V. 

 a. Tính diện tích các bản của tụ điện, điện tích và năng lượng của tụ. 

 b. Sau khi được tích điện, ngắt tụ khỏi nguồn rồi mắc vào hai bản  của tụ 

điện C1 = 0,15 µF chưa được tích điện. Tính điện tích của bộ tụ điện, hiệu điện 

thế và năng lượng của bộ tụ. 

Đ s: a/ 0,54 m2, 12 µC, 0,6 mJ.        b/ 12  µC, 44,4 V, 0,27 mJ. 

2. Một tụ điện 6 µF được tích điện dưới một hiệu điện thế 12V. 

 a. Tính điện tích của mỗi bản tụ. 

 b. Hỏi tụ điện tích lũy một năng lượng cực đại là bao nhiêu ? 

 c. Tính công trung bình mà nguồn điện thực hiện để đưa 1 e từ bản mang 

điện tích dương � bản mang điện tích âm ? 
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    Đ s: a/ 7,2. 10-5 C.        b/ 4,32. 10-4 J.    c/ 9,6. 10-19 J.    

3. Một tụ điện phẳng không khí 3,5 pF, được đặt dưới một hiệu điện thế 6,3 V. 

 a. Tính cường độ điện trường giữa hai bản của tụ điện. 

 b. Tính năng lượng của tụ điện. 

      Đ s: 5000 V/m, 6,95. 10-11 J. 

4. Có 3 tụ điện C1 = 10 µF, C2 = 5 µF, C3 = 4 µF được mắc vào nguồn điện có          

hiệu điện thế U = 38 V. 

a. Tính điện dung C của bộ tụ điện, điện tích và hiệu điện thế trên các tụ điện. 

 b. Tụ C3 bị “đánh thủng”. Tìm điện tích và hiệu điện thế trên tụ C1. 

Đ s: a/  Cb ≈ 3,16 µF. Q1 = 8. 10-5 C, Q2 = 4. 10-5 C, Q3 = 1,2. 10-4 C, U1 = U2 = 8 

V, U3 = 30 V. 

               b/ Q1 = 3,8. 10-4 C, U1 = 38 V. 
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5. Tính điện dung tương đương, điện tích, hiệu điện thế trong mỗi tụ điện ở các 

trường hợp sau (hình vẽ) 

                                                                                           C2       C3                   

C2  

C1         C2         C3                   C1      C2        C3                                                          C1 

                                                                                                 C1                                                    

C3                  

                 (Hình 1)               (Hình 2)               (Hình 3)                      (Hình 4) 

 Hình 1: C1 = 2 µF, C2 = 4 µF, C3 = 6 µF. UAB = 100 V. 

 Hình 2: C1 = 1 µF, C2 = 1,5 µF, C3 = 3 µF. UAB = 120 V. 

 Hình 3: C1 = 0,25 µF, C2 = 1 µF, C3 = 3 µF. UAB = 12 V. 

 Hình 4: C1 = C2 = 2 µF, C3 = 1 µF, UAB = 10 V. 

6. Cho bộ tụ mắc như hình vẽ: 

 C1 = 1 µF, C2 = 3 µF, C3 = 6 µF, C4 = 4 µF. UAB = 20 V.                        C1            

C2 

Tính điện dung bộ tụ, điện tích và hiệu điện thế mỗi tụ khi. 

a. K hở.                                                                                                     C3             

C4 

b. K đóng. 

7. Trong hình bên  C1 = 3 µF, C2 = 6 µF, C3 = C4 = 4 µF, C5 = 8 µF.                   

C1           C2 

U = 900 V. Tính hiệu điện thế giữa A và B ? 

                                                                                                                      

C3         C4 

    Đ s: UAB = - 100V. 

                                                                                                                                   

C5 
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8. Cho mạch điện như hình vẽ: 

C1 = C2 = C3 = C4 =C5 = 1 µF, U = 15 V.                                                            C1         

C2 

Tính điện dung của bộ tụ, điện tích và hiệu điện thế của mỗi tụ khi:                                         

C5 

a. K hở. 

 b. K đóng.                                                                                                  C3           

C4 

 

9*. Cho bộ tụ điện như hình vẽ.                                                                  C2           

C2                   

 C2 = 2 C1, UAB = 16 V. Tính UMB.                                                        C1            

C1       C1 

     Đ s: 4 V. 

10*. Cho bộ 4 tụ điện giống nhau ghép theo 2 cách như hình vẽ. 

a. Cách nào có điện dung lớn hơn. 

b. Nếu điện dung tụ khác nhau thì chúng phải có liên hệ                                                        

thế nào để CA = CB (Điện dung của hai cách ghép bằng nhau) 

Hình A. 

 

 

                                                                                              

  

Hình B. 

   Đ s:  a/ CA = 
3

4 CB.  b/ 
21

21
4

.

CC

CC
C

+
=  
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III. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 

Câu hỏi 1: Ba tụ điện giống nhau cùng điện dung C ghép song song với nhau thì 

điện dung của bộ tụ là: 

A. C     B. 2C     C. C/3     D. 3C 

Câu hỏi 2: Ba tụ điện giống nhau cùng điện dung C ghép nối tiếp với nhau thì 

điện dung của bộ tụ là: 

A. C     B. 2C     C. C/3    D. 3C 

Câu hỏi 3: Bộ ba tụ điện C1 = C2 = C3/2 ghép song song rồi nối vào nguồn có 

hiệu điện thế 45V thì điện tích của bộ tụ là 18.10-4C. Tính điện dung của các tụ 

điện: 

A. C1 = C2 = 5µF; C3 = 10 µF    B. C1 = C2 = 8µF; C3 = 16 µF   

C. C1 = C2 = 10µF; C3 = 20 µF    D. C1 = C2 = 15µF; C3 = 30 µF   

Câu hỏi 4: Hai tụ điện có điện dung C1 = 2 µF; C2 = 3 µF mắc nối tiếp nhau. 

Tính điện dung của bộ tụ: 

A. 1,8 µF    B. 1,6 µF    C. 1,4 µF     D. 1,2 µF 

Câu hỏi 5: Hai tụ điện có điện dung C1 = 2 µF; C2 = 3 µF mắc nối tiếp nhau. Đặt 

vào bộ tụ hiệu điện thế một chiều 50V thì hiệu điện thế của các tụ là: 

A. U1 = 30V; U2 = 20V       B. U1 = 20V; U2 = 30V    

C. U1 = 10V; U2 = 40V       D. U1 = 250V; U2 = 25V  

Câu hỏi 6: Bốn tụ điện mắc thành bộ theo sơ đồ 

như hình vẽ, C1 = 1µF; C2 = C3 = 3 µF. Khi nối hai 

điểm M, N với nguồn điện thì C1 có điện tích q1 = 

6µC và cả bộ tụ có điện tích q = 15,6 µC. Hiệu điện 

thế đặt vào bộ tụ đó là: 

A. 4V        B. 6V          C. 8V           D. 10V 

 C
1 

C
2 

C
4 

C
3 

M N 
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Câu hỏi 7: Bốn tụ điện mắc thành bộ theo sơ đồ như hình vẽ ở trên, C1 = 1µF; 

C2 = C3 = 3 µF. Khi nối hai điểm M, N với nguồn điện thì C1 có điện tích q1 = 

6µC và cả bộ tụ có điện tích q = 15,6 µC. Điện dung C4 là: 

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

Câu hỏi 8: Ba tụ C1 = 3nF, C2 = 2nF, C3 = 20nF 

mắc như hình vẽ. Nối bộ tụ với hiệu điện thế 30V. 

Tính điện dung của cả bộ tụ: 

A. 2nF        B. 3nF       C. 4nF         D. 5nF 

 

Câu hỏi 9: Ba tụ C1 = 3nF, C2 = 2nF, C3 = 20nF mắc như hình vẽ trên. Nối bộ tụ 

với hiệu điện thế 30V. Tụ C1 bị đánh thủng. Tìm điện tích và hiệu điện thế trên 

tụ C3: 

A. U3 = 15V; q3 = 300nC       B. U3 = 30V; q3 = 600nC    

C.U3 = 0V; q3 = 600nC       D.U3 = 25V; q3 = 500nC   

Câu hỏi 10: Hai tụ điện điện dung C1 = 0,3nF, C2 = 0,6nF ghép nối tiếp, khoảng 

cách giữa hai bản tụ của hai tụ như nhau bằng 2mm. Điện môi của mỗi tụ chỉ 

chịu được điện trường có cường độ lớn nhất là 104V/m . Hiệu điện thế giới hạn 

được phép đặt vào bộ tụ đó bằng: 

A. 20V    B. 30V    C. 40V    D. 50V 

Câu hỏi 11: Hai tụ điện C1 = 0,4µF; C2 = 0,6µF ghép song song rồi mắc vào 

hiệu điện thế U < 60V thì một trong hai tụ có điện tích 30µC. Tính hiệu điện thế 

U và điện tích của tụ kia: 

A. 30V, 5 µC    B. 50V; 50 µC    

 C. 25V; 10 µC    D. 40V; 25 µC 

Câu hỏi 12: Ba tụ điện ghép nối tiếp có C1 = 20pF, C2 = 10pF, C3 = 30pF. Tính 

điện dung của bộ tụ đó: 

A. 3,45pF    B. 4,45pF     

C
1 
C
2 

C
3 

C
1 

C
3 

C
2 

M N 
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C.5,45pF    D. 6,45pF 

Câu hỏi 13: Một mạch điện như hình vẽ, C1 = 3 

µF , C2 = C3 = 4 µF. Tính điện dung của bộ tụ: 

           A. 3 µF             B. 5 µF             

           C. 7 µF             D. 12 µF 

 

Câu hỏi 14: Một mạch điện như hình vẽ trên, C1 = 3 µF , C2 = C3 = 4 µF. Nối 

hai điểm M, N với hiệu điện thế 10V. Điện tích trên mỗi tụ điện là:  

A. q1 =  5 µC; q2 = q3 =  20µC   B. q1 =  30 µC; q2 = q3 =  15µC  

C. q1 =  30 µC; q2 = q3 =  20µC   D. q1 =  15 µC; q2 = q3 =  10µC 

Câu hỏi 15: Ba tụ điện có điện dung bằng nhau và bằng C. Để được bộ tụ có 

điện dung là C/3 ta phải ghép các tụ đó thành bộ: 

A. 3 tụ nối tiếp nhau    B. 3 tụ song song nhau    

C. (C1 nt C2)//C3    D. (C1//C2)ntC3 

Câu hỏi 16: Ba tụ điện C1 = C2 = C, C3 = 2C. Để được bộ tụ có điện dung là C 

thì các tụ phải ghép: 

A. 3 tụ nối tiếp nhau    B. (C1//C2)ntC3   

C. 3 tụ song song nhau   D. (C1 nt C2)//C3   

Câu hỏi 17: Hai tụ giống nhau có điện dung C ghép nối tiếp nhau và nối vào nguồn 

một chiều hiệu điện thế U thì năng lượng của bộ tụ là Wt, khi chúng ghép song 

song và nối vào hiệu điện thế cũng là U thì năng lượng của bộ tụ là Ws. ta có: 

A. Wt = Ws     B. Ws = 4Wt       

C. Ws = 2Wt      D.Wt = 4Ws 

Câu hỏi 18: Ba tụ C1 = 3nF, C2 = 2nF, C3 = 20nF 

mắc như hình vẽ. Nối bộ tụ với hiệu điện thế 30V. 

Tính hiệu điện thế trên tụ C2: 

            A. 12V                                B. 18V   

             C. 24V                                D. 30V 

 C
1 
C
2 

C
3 
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Câu hỏi 19: Ba tụ C1 = 3nF, C2 = 2nF, C3 = 20nF mắc như hình vẽ trên. Nối bộ 

tụ với hiệu điện thế 30V. Tụ C1 bị đánh thủng. Tìm điện tích và hiệu điện thế 

trên tụ C1: 

A. U1 = 15V; q1 = 300nC       B. U1 = 30V; q1 = 600nC    

C.U1 = 0V; q1 = 0nC       D.U1 = 25V; q1 = 500nC    

Câu hỏi 20: Ba tụ C1 = 3nF, C2 = 2nF, C3 = 20nF mắc như hình vẽ trên. Nối bộ 

tụ với hiệu điện thế 30V. Tụ C1 bị đánh thủng. Tìm điện tích và hiệu điện thế 

trên tụ C2: 

A. U2 = 15V; q2 = 300nC     B. U2 = 30V; q2 = 600nC      

C.U2 = 0V; q2 = 0nC     D.U2 = 25V; q2 = 500nC    

Câu hỏi 21: Trong phòng thí nghiệm có một số tụ điện loại 6µF. Số tụ phải dùng 

ít nhất để tạo thành bộ tụ có điện dung tương đương là 4,5 µF là: 

A. 3    B. 5    C. 4     D. 6   

Câu hỏi 22: Có các tụ giống nhau điện dung là C, muốn ghép thành bộ tụ có 

điện dung là 5C/3 thì số tụ cần dùng ít nhất là: 

A. 3    B. 4    C. 5    D. 6 

Câu hỏi 23: Hai tụ điện có điện dung C1 = 2 C2 mắc nối tiếp vào nguồn điện có 

hiệu điện thế U thì hiệu điện thế của hai tụ quan hệ với nhau; 

A. U1 = 2U2    B. U2 = 2U1    C. U2 = 3U1   D.U1 = 3U2    

Câu hỏi 24: Hai tụ điện có điện dung C1 = 2 C2 mắc nối tiếp vào nguồn điện có 

hiệu điện thế U. Dìm tụ C2 vào điện môi lỏng có hằng số điện môi là 2. Cường 

độ điện trường giữa hai bản tụ C1 sẽ 

A. tăng 3/2 lần     B. tăng 2 lần  C. giảm còn 1/2 lần D. giảm còn 2/3 lần 

Câu hỏi 25: Một tụ điện phẳng đặt thẳng đứng trong không khí điện dung của nó 

là C. Khi dìm một nửa ngập trong điện môi có hằng số điện môi là 3, một nửa 

trong không khí điện dung của tụ sẽ : 
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A. tăng 2 lần   B. tăng 3/2 lần   C. tăng 3 lần     D. giảm 3 lần 

Câu hỏi 26: Một tụ điện phẳng đặt nằm ngang trong không khí điện dung của nó 

là C. Khi dìm một nửa ngập trong điện môi có hằng số điện môi là 3, một nửa 

trong không khí điện dung của tụ sẽ : 

A. giảm còn 1/2   B. giảm còn 1/3   C. tăng 3/2 lần   D. giảm còn 2/3 lần 

Câu hỏi 27: Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc song 

song với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V).  

Hiệu điện thế trên mỗi tụ điện là: 

A. U1 = 60 (V) và U2 = 60 (V).  B. U1 = 15 (V) và U2 = 45 (V). 

C. U1 = 45 (V) và U2 = 15 (V).  D. U1 = 30 (V) và U2 = 30 (V). 

Câu hỏi 28: Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau (C = 8 µF) ghép nối tiếp 

với nhau. Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế không đổi U = 150 (V). Độ biến 

thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là: 

A. ∆W = 9 (mJ).  B. ∆W = 10 (mJ). 

C. ∆W = 19 (mJ).  D. ∆W = 1 (mJ). 

Câu hỏi 29: Bộ tụ điện gồm ba tụ điện: C1 = 10 (µF), C2 = 15 (µF), C3 = 30 (µF) 

mắc nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là: 

A. Cb = 5 (µF). B. Cb = 10 (µF).  C. Cb = 15 (µF). D. Cb = 55 (µF). 

Câu hỏi 30 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc nối tiếp 

với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V).  Điện 

tích của mỗi tụ điện là: 

A. Q1 = 3.10-3 (C) và Q2 = 3.10-3 (C).  

B. Q1 = 1,2.10-3 (C) và Q2 = 1,8.10-3 (C). 

C. Q1 = 1,8.10-3 (C) và Q2 = 1,2.10-3 (C)  

D. Q1 = 7,2.10-4 (C) và Q2 = 7,2.10-4 (C). 



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

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – VẬT LÝ 11             - 91 -                              CHUYÊN ĐỀ 1: TĨNH ĐIỆN HỌC 

ðÁP ÁN ðỀ SỐ 9 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

D C C D A C B C B B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp 
án 

B C B C A B B C C C 

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

C B B A A C B D C C 

Người thành công luôn trao dồi kiến thức và mở rộng lòng 

khoan dung.  Họ sống hướng ñến quyền lợi chung của cộng 

ñồng 

IV.Bài tập nâng cao  

 6. Có 2 tụ điện, tụ điện 1 có điện dung C1=1 Fµ  tích điện đến hđt U1=100 V; tụ 

điện 2 có điện dung C2= 2 Fµ  tích điện đến hđt U2=200 V 

1) Nối các bản tích điện cùng dấu với nhau. Tính hiệu điện thế và điện tích của 

mỗi tụ điện sau khi nối và nhiệt lượng toả ra sau khi nối các bản 

2) Hỏi như phần 1 nhưng chỉ khác ta nối các bản trái dấu của 2 tụ với nhau 

HD: 1) Cb=C1+C2; Qb=Q1+Q2; Ub=Qb/Cb=U1
’=U2

’ � Q1
’ và Q2

’ 

Tính năng lượng trước: W=C1U1
2/2+ C2U2

2/2;  năng lượng sau: W’=CbUb
2/2; 

Q=W-W’ 

2) Làm tương tự chỉ khác Qb=Q2-Q1; Cb=C1+C2 

7. Một bộ tụ gồm 5 tụ điện giống hệt nhau nối tiếp mỗi tụ có C=10 Fµ  được nối 

vào hđt 100 V 

1) Hỏi năng lượng của bộ thay đổi ra sao nếu 1 tụ bị đánh thủng 

2) Khi tụ trên bị đánh thủng thì năng lượng của bộ tụ bị tiêu hao do phóng điện. 

Tìm năng lượng tiêu hao đó. 

HD: 1) Độ biến thiên năng lượng của bộ là: ∆W=W2-W1=(1/2)Cb2U
2-

(1/2)Cb1U
2=….>0 tức là năng lượng của bộ tăng lên (mặc dù có sự tiêu hao năng 

lượng do đánh thủng) 
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2) Tính điện tích của bộ tụ lúc trước và sau rồi tính q∆ =q2-q1>0. Năng lượng của 

tụ tăng vì nguồn đã thực hiện công A để đưa thêm điện tích đến tụ: A= q∆ .U. 

Theo ĐLBTNL: A=∆W+Wtiêu hao 

Từ đó tính được Wtiêu hao 

 8. Một tụ điện nạp điện tới hiệu điện thế U1=100 V được nối với với tụ điện thứ 

hai cùng điện dung nhưng được nạp điện tới hiệu điện thế U2=200V. Tính hiệu 

điện thế giữa các bản của mỗi tụ điện trong hai trường hợp sau: 

1) Các bản tích điện cùng dấu nối với nhau           (150 V) 

2) Các bản tích điện trái dấu nối với nhau             (50 V) 

 9. Ba tụ điện có điện dung C1=0,002 µ F; C2=0,004 µ F; C3=0,006 µ F được mắc 

nối tiếp thành bộ. Hiệu điện thế đánh thủng của mỗi tụ điện là 4000 V.Hỏi bộ tụ 

điện trên có thể chịu được hiệu điện thế U=11000 V không? Khi đó hiệu điện thế 

đặt trên mỗi tụ là bao nhiêu? 

ĐS: Không. Bộ sẽ bị đánh thủng; U1=6000 V; U2=3000 V; U3=2000 V 

10. Ba tụ điện có điện dung lần lượt là: C1=1 µ F; C2=2 µ F; C3 =3 µ F có thể chịu 

được các hiệu điện thế lớn nhất tương ứng là: 1000V;200V; 500V. Đem các tụ 

điện này mắc thành bộ 

1) Với cách mắc nào thì bộ tụ điện có thể chịu được hiệu điện thế lớn nhất 

2) Tính điện dung và hiệu điện thế của bộ tụ điện đó      ĐS: C1nt(C2//C3); 1200 

V; 5/6 µ F 

11.  Sáu tụ được mắc: ( ((C1nt(C2//C3))//C4 )  )nt C5 nt C6 ; C1=…C6=60 µ F; 

U=120V 

             Tính điện dung của bộ và điện tích của mỗi tụ  

 12. Hai bản của một tụ điện phẳng(diện tích mỗi bản là 200 cm2) được nhúng 

trong dầu có hằng số điện môi 2,2 và được mắc vào nguồn điện có hđt là 200 V. 

Tính công cần thiết để giảm khoảng cách giữa 2 bản từ 5 cm đến 1 cm(sau khi 

cắt tụ ra khỏi nguồn)            (1,2.10-7J) 
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13. Tại 4 đỉnh của một hình vuông LMNP có 4 điện tích điểm qL=qM=q=4.10-8C; 

qN=qP=-q. Đường chéo của hình vuông có độ dài a=20 cm. Hãy xác đinh: 

Điện thế tại tâm hình vuông? Điện thế tại đỉnh L của hình vuông? Công tối thiểu 

để đưa q từ L-O 

ĐS: 0 V; -1800 V; Công của lực điện là A=-7,2.10-5J; công của ngoại lực A’=-A 

14. Hai bản phẳng song song cách nhau d=5,6 mm, chiều dài mỗi bản là 5 cm. 

Một điện tử bay vào khoảng giữa với vận tốc v0=200 000 km/s hướng song song 

và cách đều 2 bản. Hỏi hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt lên 2 bản là bao nhiêu để 

khi bay ra khỏi 2 bản điện tử không bị chạm vào mép bản                     (50 V)  

15. Hiệu điện thế giữa 2 bản của một tụ điện phẳng là U=300 V. Một hạt bụi nằm 

cân bằng giữa 2 bản của tụ điện và cách bản dưới của tụ d1=0,8 cm. Hỏi sau bao lâu 

hạt bụi sẽ rơi xuống bản dưới của tụ nếu hiệu điện thế giữa 2 bản giảm đi 60 V                    

(0,09 s) 

16. Hai điện tích q1=6,67.10-9C và q2=13,35.10-9C nằm trong không khí cách 

nhau 40 cm. Tính công cần thiết để đưa hệ điện tích trên lại gần nhau và cách 

nhau 25 cm               ( 1,2.10-6 J) 

17. Một điện tử bay đến gần một iôn âm. Điện tích của iôn gấp 3 lần điện tích của 

điện tử. Lúc đầu điện tử ở cách xa iôn và có tốc độ là 105m/s. Tính khoảng  cách bé 

nhất mà điện tử có thể tiến gần đến iôn. Cho điện tích và khối lượng của e                          

( 1,5.10-7m) 

18.  Một mặt cầu bán kính 10 cm có mật độ điện mặt 3.10-5C/m2. Cách mặt cầu 

0,9 m có đặt một điện tích q0=7.10-9C . Tính công cần thiết để đưa điện tích điểm 

q0 về cách tâm mặt cầu 50 cm biết môi trường xung quanh điện tích là K2                

( 2,4.10-4 J) 

Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tải làm ngơ trước một ñám ñông 

ñang gào thét... và ñứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho 

là ñúng... 
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ðỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - SỐ 1 

M¤N: VẬT LÝ 11  - THỜI GIAN: 60  

Họ và tªn:...............…………………lớp:…...........…..Trường:………………. 

 

I. Tr¾c nghiÖm (7®) 

1. Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí 

thì hút nhau một lực 21N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào 

bình thì hai điện tích đó sẽ: 

A. Hút nhau một lực 10N.    C. Đẩy nhau một lực 10N.   

B. Hút nhau một lực 44,1N.    D. Đẩy nhau một lực 44,1N. 

2.  Hai điện tích điểm được đặt cố định trong một bình không khí thì lực tương 

tác giữa chúng là 12N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực 

tương tác giữa chúng là 4N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là: 

A. 3    B. 1/3    C. 9    D. 1/9 

3.  Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100cm trong parafin có hằng số điện môi 

bằng 2 thì lực tương tác là 1N. Nếu chúng được đặt cách nhau 50cm trong 

chân không thì lực tương tác có độ lớn là: 

A. 1 N    B. 2 N   C. 8 N   D. 48 N 

4.  Hai điện tích điểm có cùng độ lớn, đặt cách nhau 1m trong nước nguyên 

chất, tương tác với nhau một lực 10N. Nước nguyên chất có hằng số điện 

môi bằng 81. Độ lớn của mỗi điện tích là:  

A. 9 C    B. 9.10-8  C  C. 0,3 mC   D. 10-3  C 

5. Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát: 

A. Electron chuyển từ vật này sang vật khác.   

B. Các điện tích tự do được tạo ra trong vật. 

C. Vật bị nóng lên.      

D.  Các điện tích bị mất đi. 
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6. Hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng là hiện tượng nào sau đây? 

A. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần một quả cầu mang điện. 

B. Thanh thước nhựa sau khi cọ xát lên tóc hút được các vụn giấy. 

C. Mùa hanh khô, khi mặc quần áo vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào 

người. 

D. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào 

len dạ. 

7. Ba quả cầu kim loại lần lượt tích điện là +3C, -7C, -4C. Nếu cho chúng tiếp 

xúc nhau thì điện tích của hệ là: 

A. -8 C  B. -11 C  C. +14 C  D. +3 C 

8. Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong không khí,có cường 

độ điện trường 4000V/m theo chiều từ trái sang phải.Khi đổ một chất điện 

môi có hằng số điện môi bằng 2 bao chùm điện tích điểm và 8điểm đang xét 

thì cường độ điện trường tại điểm đó có độ lớn và hướng là 

A. 8000V/m ,hướng từ trái sang phải B. 8000V/m, hướng từ phải sang trái. 

C. 20000V/m , hướng từ phải sang trái D. 2000V/m , hướng từ trái sang phải. 

9. Trong không khí người ta bố trí 2 điện tích có cùng độ lớn 0,5 µC nhưng trái 

dấu cách nhau 2m.Tại trung điểm của 2 điện tích cường độ điện trường là 

A. 9000V/m ,hướng về điện tích dương. . 9000V/m ,hướng về điện tích âm. 

C.  bằng 0.  D. 9000V/m ,hướng vuông góc với đường nối hai điện tích. 

10. cho 2 điện tích điểm trái dấu,cùng độ lớn nằm cố định thì 

A. không có vị trí nào có cường độ điện trường bằng 0 

B. vị trí có điện trường bằng 0 nằm tại trung điểm của đoạn nối hai điện tích 

C. vị trí có điện trường bằng 0 nằm trên đường nối hai điện tích và phìa ngoài 

điện tích dương. 

D. vị trí có điện trường bằng 0 nằm trên đường nối hai điện tích và phìa ngoài 

điện tích âm. 
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11. Cho điện tích q=+10 -8C dịch chuyển giữa hai điểm cố định trong một điện 

trường đều thì công của lực điện trường là 60 mJ.Nếu một điện tích q=+4 -

9C dịch chuyển giữa hai điểm đó thì công của lực điện trường thực hiện là 

A.24 mJ.  B. 20 mJ.  C. 240 mJ.  D. 120 mJ. 

12. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10 µ C quãng đường 

1m vuông góc với các đường sức  điện trong một điện trường đều cường độ 

10 6 V/m là 

A.1 J.  B.1000 J.  C. 1 mJ.  D. 0 J. 

13. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10 mC song song với 

các đường sức  điện trong một điện trường đều  với quãng đường 10cm là 

1J. Độ lớn cường độ điện trường là 

A. 1000V/m .  B. 1V/m. C. 100V/m.  D. 16000V/m. 

14. Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức  thì 

nó nhận được một công 10J. Khi điện tích dịch chuyển tạo với chiều đường 

sức  60 0  trên cùng độ dài quãng đường  thì nó nhận được một công là 

A.5 J.  B. 5 3

2
 J.  C. 5 2 J.  D. 7,5 J. 

15. Hai điểm trên một đường sức  trong một điện trường đều cách nhau 2m, Độ 

lớn cường độ điện trường là 1000V/m .Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là. 

A. 500 V. B. 1000 V.  C 2000 V.  D.chưa đủ điều kiện để xác định. 

16. Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện 

thế không đổi 200V.Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai tấm kim loại 

đó là 

A. 5000V/m .  B. 50V/m. C. 800V/m.  D. 80V/m. 

17. Điểm A và điểm B trong một điện trường đều ,cách nhau 1m. Điểm A cách 

điểm C là 2 m.Nếu UAB=10V thì UAC 

A. 20 V.  B. 40 V.  C. 5 V.  D.chưa đủ điều kiện để xác định. 
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18. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích -2 µ C TỪ A đến B là 4 

mJ.hiệu điện thế giữa hai điểm Avà B là 

A. 2 V.  B. 2000 V.  C. 8 V.   D. -2000 V. 

19. Nếu đặt vào tụ điện một hiệu điện thế 4V thì tụ tích được điện lượng 2µ C. 

Nếu đặt vàotụ điện một hiệu điện thế 10V thì tụ tích được điện lượng là. 

A. 50 µ C.  B. 1 µ C.   C. 5 µ C.  D. 0,8 µ C.  

20. Để tụ tích một điện lượng 10 nC thì đặt vào tụ điện một hiệu điện thế 2V. 

Để tụ đó tích một điện lượng 2,5 nC thì phải đặt vào tụ điện một hiệu điện 

thế là. 

A. 500 mV.  B. 0,05 V.  C. 5V.   D. 20 V. 

21. Một tụ điện có điện dung 20µ F,khi có hiệu điện thế 5V thì năng lượng của 

tụ điện là 

A. 0,25 mJ.  B. 500 J.  C. 50 mJ.  D.50 µ J. 

22. Một tụ điện được tích điện bằng một hiệu điện thế 10V thì năng lượng của 

tụ là 10 mJ. Nếu muốn năng lượng của tụ là 22.5 mJ thì hai đầu tụ phải có 

hiệu điện thế là 

A. 15V.  B. 7,5 V.  C. 20 V.    D. 40 V. 

23. Giữa hai bản tụ phẳng cách nhau 1 cm có một hiệu điện thế 10V.Cường độ 

điện trường đều trong lòng tụ là 

A. 100 V/m .  B. 1 kV/m.  C. 10 V/m.   D. 0,01 V/m. 

24. Cho bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật 

B nhưng lại đẩy vật C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không 

đúng? 

A. Điện tích của vật A và D trái dấu. C. Điện tích của vật B và D cùng dấu. 

B. Điện tích của vật A và D cùng dấu. D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.  

25. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích trong không khí: 

A. Tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 
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B. Tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích. 

C. Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 

D. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích. 

26.  Hai điện tích điểm q1 và q2 đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. q1>0 và q2<0   B. q1<0 và q2>0   C. q1.q2 > 0  D. q1.q2 < 0   

27. Hai quả cầu giống nhau, ban đầu mang điện tích q1 và q2. Sau khi cho 

chúng tiếp xúc và tách ra, điện tích mỗi quả cầu là: 

A. 21 qqq +=   B. 21 qqq −=   C. 
21

21

qq

qq
q

+
=  D. 

2
21 qq

q
+

=  

28.  Hai quả cầu giống nhau, ban đầu mang điện tích q1 và q2 với q1 = -q2. Sau 

khi cho chúng tiếp xúc và tách ra, điện tích mỗi quả cầu là: 

A. 21 qqq +=   B. 21 qqq −=   C. 
21

21

qq

qq
q

+
=   D. 0=q  

29. Mét ®iÖn tÝch ®iÓm d−¬ng Q trong ch©n kh«ng g©y ra t¹i ®iÓm M c¸ch ®iÖn 

tÝch mét kho¶ng r = 30 (cm), mét ®iÖn tr−êng cã c−êng ®é E = 30000 (V/m). §é 

lín ®iÖn tÝch Q lµ: 

A. Q = 3.10-5 (C). B. Q = 3.10-6 (C). C. Q = 3.10-7 (C).   Q = 3.10-8 (C) 

30 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc nối tiếp với nhau, 

rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V).  Hiệu điện thế 

trên mỗi tụ điện là: 

A. U1 = 60 (V) và U2 = 60 (V).  B. U1 = 15 (V) và U2 = 45 (V). 

C. U1 = 36 (V) và U2 = 24 (V).  D. U1 = 30 (V) và U2 = 30 (V). 

31 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc song song với 

nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V).  Hiệu điện 

thế trên mỗi tụ điện là: 

A. U1 = 60 (V) và U2 = 60 (V).   B. U1 = 15 (V) và U2 = 45 (V). 

C. U1 = 45 (V) và U2 = 15 (V).   D. U1 = 30 (V) và U2 = 30 (V). 
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32 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc song song với 

nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V).  Điện tích 

của mỗi tụ điện là: 

A. Q1 = 3.10-3 (C) và Q2 = 3.10-3 (C). B. Q1 = 1,2.10-3 (C) và Q2 = 1,8.10-3 (C). 

C. Q1 = 1,8.10-3 (C) và Q2 = 1,2.10-3 (C). D Q1 = 7,2.10-4 (C) và Q2 = 7,2.10-4 (C). 

33 Một tụ điện không khí phẳng mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 200 

(V). Hai bản tụ cách nhau 4 (mm). Mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện 

là: 

A. w = 1,105.10-8 (J/m3).   B. w = 11,05 (mJ/m3).     

C. w = 8,842.10-8 (J/m3). D. w = 88,42 (mJ/m3). 

34 Có hai tụ điện: tụ điện 1 có điện dung C1 = 3 (µF) tích điện đến hiệu điện thế 

U1 = 300 (V), tụ điện 2 có điện dung C2 = 2 (µF) tích điện đến hiệu điện thế U2 = 

200 (V). Nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với nhau. Nhiệt 

lượng toả ra sau khi nối là: 

A. 175 (mJ).   B. 169.10-3 (J).   C. 6 (mJ).  D. 6 (J). 

35 Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau (C = 8 µF) ghép nối tiếp với nhau. 

Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế không đổi U = 150 (V). Độ biến thiên năng 

lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là: 

A. ∆W = 9 (mJ).  B. ∆W = 10 (mJ).   C. ∆W = 19 (mJ). D. ∆W = 1 (mJ). 

36 Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó 

ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có 

hằng số điện môi ε. Khi đó điện tích của tụ điện 

A. Không thay đổi. B. Tăng lên ε lần.  C. Giảm đi ε lần. D. Thay đổi ε lần. 

37 Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó 

ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có 

hằng số điện môi ε. Khi đó điện dung của tụ điện 
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A. Không thay đổi.  B. Tăng lên ε lần.  C. Giảm đi ε lần.  

D. Tăng lên hoặc giảm đi tuỳ thuộc vào lớp điện môi. 

38 Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó 

ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có 

hằng số điện môi ε. Khi đó hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện 

A. Không thay đổi.  B. Tăng lên ε lần.  C. Giảm đi ε lần.             

D. Tăng lên hoặc giảm đi tuỳ thuộc vào lớp điện môi. 

II. TỰ LUẬN:(3 ĐIỂM) 

  Sáu tụ được mắc: ( ((C1nt(C2//C3))//C4 )  )nt C5 nt C6 ; C1=…C6=60 µ F; 

U=120V 

- VẼ HÌNH   

- Tính điện dung của bộ và điện tích của mỗi tụ  

- Tính năng lương và mật độ năng lượng của tụ 2 biết bản tụ hình vuông cạnh 

3cm cách nhau 2cm 

 

 

 

I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG: 

1. ðịnh luật Cu   lông. 

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không: 

2

21

r

qq
kF =  

Trong đó k = 9.109SI. 

Các điện tích đặt trong điện môi vô hạn thì lực tương tác giữa chúng giảm đi ε 

lần. 

2. ðiện trường. 

10 

ÔN TẬP CHƯƠNG I: ðiện tích - ðiện trường. 
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- Véctơ cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về mặt 

tác dụng lực: 

q

F
E =  

- Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Q tại điểm cách nó một 

khoảng r trong chân không được xác định bằng hệ thức: 

2r

Q
kE =  

3. Công của lực ñiện và hiệu ñiện thế. 

- Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng 

đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối 

của đường đi trong điện trường 

- Công thức định nghĩa hiệu điện thế: 

q

A
U MN

MN =  

- Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế trong điện 

trường đều: 

'N'M

U
E MN=  

Với M’, N’ là hình chiếu của M, N lên một trục trùng với một đường sức bất 

kỳ. 

4. Tụ ñiện. 

- Công thức định nghĩa điện dung của tụ điện: 

U

Q
C =  

- Điện dung của tụ điện phẳng: 

d4.10.9

S
C

9 π
ε

=  

- Điện dung của n tụ điện ghép song song: 



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

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – VẬT LÝ 11             - 102 -                              CHUYÊN ĐỀ 1: TĨNH ĐIỆN HỌC 

C = C1 + C2 + ......+ Cn 

- Điện dung của n tụ điện ghép nối tiếp: 

n21 C

1
.....

C

1

C

1

C

1
++=  

- Năng lượng của tụ điện: 

C2

Q

2

CU

2

QU
W

22

===  

- Mật độ năng lượng điện trường: 

π
ε

=
8.10.9

E
w

9

2

 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. ðiện tích ñịnh luật Cu Lông 

1.1 Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là 

ñúng? 

A. q1> 0 và q2 < 0. 

B. q1< 0 và q2 > 0. 

C. q1.q2 > 0. 

D. q1.q2 < 0. 

1.2 Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật 

B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng? 

A. Điện tích của vật A và D trái dấu. 

B. Điện tích của vật A và D cùng dấu. 

C. Điện tích của vật B và D cùng dấu. 

D. Điện tích của vật A và C cùng dấu. 

1.3 Phát biểu nào sau đây là ñúng? 

A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện 

sang vật không nhiễm điện. 
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B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không 

nhiễm điện sang vật nhiễm điện. 

C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang 

đầu kia của vật bị nhiễm điện. 

D. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm 

điện vẫn không thay đổi. 

1. 4 Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí 

A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 

B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích. 

C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 

D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích. 

1.5 Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm trong một 1 cm3 khí Hiđrô ở 

điều kiện tiêu chuẩn là: 

A. 4,3.103 (C) và - 4,3.103 (C). 

B. 8,6.103 (C) và - 8,6.103 (C). 

C. 4,3 (C) và - 4,3 (C). 

D. 8,6 (C) và - 8,6 (C). 

1.6 Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng 

prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là: 

A. lực hút với F = 9,216.10-12 (N). 

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N). 

C. lực hút với F = 9,216.10-8 (N). 

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N). 

1.7 Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng 

r = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ lớn của hai điện tích đó 

là: 
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A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (µC). B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (µC). 

C. q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).  D. q1 = q2 = 2,67.10-7 (C). 

1.8 Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng 

r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực tương tác giữa hai 

điện tích đó bằng F2 =  2,5.10-4 (N) thì khoảng cách giữa chúng là: 

A. r2 = 1,6 (m).  B. r2 = 1,6 (cm).    C. r2 = 1,28 (m).    D. r2 

= 1,28 (cm). 

1.9 Hai điện tích điểm q1 = +3 (µC) và q2 = -3 (µC),đặt trong dầu (ε = 2) cách 

nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là: 

A. lực hút với độ lớn F = 45 (N). 

B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N). 

C. lực hút với độ lớn F = 90 (N). 

D. lực đẩy với độ lớn F = 90 (N). 

1.10 Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước (ε = 81) cách nhau 3 

(cm). Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-5 (N). Hai điện tích đó 

A. trái dấu, độ lớn là 4,472.10-2 (µC). 

B. cùng dấu, độ lớn là 4,472.10-10 (µC). 

C. trái dấu, độ lớn là 4,025.10-9 (µC). 

D. cùng dấu, độ lớn là 4,025.10-3 (µC). 

1.11 Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác với nhau 

một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là: 

A. r = 0,6 (cm).   B. r = 0,6 (m).    C. r = 6 (m).   D. r = 6 (cm). 

1.12* Có hai điện tích  q1 = + 2.10-6 (C), q2 = - 2.10-6 (C), đặt tại hai điểm A, B 

trong chân không và cách nhau một khoảng 6 (cm). Một điện tích q3 = + 2.10-6 

(C), đặt trên đương trung trực của AB, cách AB một khoảng 4 (cm). Độ lớn 

của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là: 
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A. F = 14,40 (N).  B. F = 17,28 (N). 

C. F = 20,36 (N).  D. F = 28,80 (N). 

2. Thuyết Electron. ðịnh luật bảo toàn ñiện tích 

1.13 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C). 

B. Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg). 

C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion. 

D. êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác.  

1.14 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron. 

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron. 

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các 

ion dương. 

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm 

êlectron.  

1.15 Phát biết nào sau đây là không đúng? 

A. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do. 

B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do. 

C. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do. 

D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do. 

1.16 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Trong quá trình nhiễm điện do cọ sát, êlectron đã chuyển từ vật này sang 

vật kia. 

B. Trong quá trình nhiễm điện do hưởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn trung 

hoà điện. 
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C. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, 

thì êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương. 

D. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, 

thì điện tích dương chuyển từ vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm 

điện. 

1.17 Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác 

nhiễm điện thì 

A. hai quả cầu đẩy nhau.    

B. hai quả cầu hút nhau. 

C. không hút mà cũng không đẩy nhau.   

D. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau. 

1.18 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do. 

B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do. 

C. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung 

hoà điện. 

D. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung 

hoà điện. 

3. ðiện trường 

1.19 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra. 

B. Tính chất cơ bản của điện trường là nó tác dụng lực điện lên điện tích đặt 

trong nó. 

C. Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều 

với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích đặt tại điểm đó trong điện 

trường. 



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

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – VẬT LÝ 11             - 107 -                              CHUYÊN ĐỀ 1: TĨNH ĐIỆN HỌC 

D. Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều 

với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó trong 

điện trường. 

1.20 Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả 

nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động: 

A. dọc theo chiều của đường sức điện trường. 

B. ngược chiều đường sức điện trường. 

C. vuông góc với đường sức điện trường. 

D. theo một quỹ đạo bất kỳ. 

1.21 Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả 

nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động: 

A. dọc theo chiều của đường sức điện trường. 

B. ngược chiều đường sức điện trường. 

C. vuông góc với đường sức điện trường. 

D. theo một quỹ đạo bất kỳ. 

1.22 Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là không 

đúng? 

A. Tại một điểm trong điện tường ta có thể vẽ được một đường sức đi qua. 

B. Các đường sức là các đường cong không kín.  

C. Các đường sức không bao giờ cắt nhau. 

D. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện 

tích âm. 

1.23 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức trong điện trường. 

B. Tất cả các đường sức đều xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện 

tích âm. 
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C. Cũng có khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất 

phát từ vô cùng. 

D. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và 

cách đều nhau. 

1.24 Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại 

một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là: 

A. 
2

910.9
r

Q
E =  B. 

2
910.9

r

Q
E −=  C. 

r

Q
E 910.9=  D. 

r

Q
E 910.9−=  

1.25 Một điện tích đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 (V/m). Lực tác 

dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4 (N). Độ lớn điện tích đó là: 

A. q = 8.10-6 (µC).   B. q = 12,5.10-6 (µC). 

C. q = 8 (µC).    D. q = 12,5 (µC). 

1.26 Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10-9 (C), tại một điểm 

trong chân không cách điện tích một khoảng 10 (cm) có độ lớn là: 

A. E = 0,450 (V/m).  B. E = 0,225 (V/m). 

C. E = 4500 (V/m).  D. E = 2250 (V/m). 

1.27 Ba điện tích q giống hệt nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của một tam 

giác đều có cạnh a. Độ lớn cường độ điện trường tại tâm của tam giác đó là: 

A. 
2

910.9
a

Q
E =   B. 

2
910.9.3

a

Q
E =  

C. 
2

910.9.9
a

Q
E =   D. E = 0. 

1.28 Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 

10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên 

đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là: 

A. E = 18000 (V/m).  B. E = 36000 (V/m).  

C. E = 1,800 (V/m).   D. E = 0 (V/m). 
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1.29 Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam 

giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại 

đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là: 

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).   B. E = 0,6089.10-3 (V/m). 

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).   D. E = 0,7031.10-3 (V/m). 

1.30 Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 

10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên 

đường thẳng đi qua hai điện tích và cách q1 5 (cm), cách q2 15 (cm) là: 

A. E = 16000 (V/m).  B. E = 20000 (V/m). 

C. E = 1,600 (V/m).   D. E = 2,000 (V/m). 

1.31 Hai điện tích q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C 

của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện 

trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là: 

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).   B. E = 0,6089.10-3 (V/m). 

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).   D. E = 0,7031.10-3 (V/m). 

            4. Công của lực ñiện. Hiệu ñiện thế 

1.32 Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q 

trong điện trường đều E là A = qEd, trong đó d là: 

A. khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối. 

B. khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một 

đường sức. 

C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối 

lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện. 

D. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối 

lên một đường sức. 

1.33 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
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A. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng 

đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối 

của đoạn đường đi trong điện trường. 

B. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho 

khả năng sinh công của điện trường làm dịch chuyển điện tích giữa hai điểm 

đó. 

C. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho 

điện trường tác dụng lực mạnh hay yếu khi đặt điện tích thử tại hai điểm đó. 

D. Điện trường tĩnh là một trường thế. 

1.34 Mối liên hệ giưa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là: 

A. UMN = UNM. B. UMN = - UNM.  C. UMN =
NMU

1 . D. UMN = 
NMU

1
− . 

1.35 Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều 

có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công 

thức nào sau đây là không đúng?  

A. UMN = VM – VN.  B. UMN = E.d 

C. AMN = q.UMN  D. E = UMN.d 

1.36 Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một 

đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì 

A. A > 0 nếu q > 0.    

B. A > 0 nếu q < 0. 

C. A ≠ 0 còn dấu của A chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của q. 

D. A = 0 trong mọi trường hợp. 

1.37 Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 (cm) và được nhiễm điện trái 

dấu nhau. Muốn làm cho điện tích q = 5.10-10 (C) di chuyển từ tấm này đến 

tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9 (J). Coi điện trường bên trong khoảng 



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

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – VẬT LÝ 11             - 111 -                              CHUYÊN ĐỀ 1: TĨNH ĐIỆN HỌC 

giữa hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc 

với các tấm. Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là: 

A. E = 2 (V/m). B. E = 40 (V/m). C. E = 200 (V/m). D. E = 400 (V/m). 

1.38 Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. 

Cường độ điện trường E = 100 (V/m). Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300 

(km/s). Khối lượng của êlectron là m = 9,1.10-31 (kg). Từ lúc bắt đầu chuyển 

động đến lúc vận tốc của êlectron bằng không thì êlectron chuyển động được 

quãng đường là: 

A. S = 5,12 (mm).   B. S = 2,56 (mm). 

C. S = 5,12.10-3 (mm).  D. S = 2,56.10-3 (mm). 

1.39 Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 1 (V). Công của điện 

trường làm dịch chuyển điện tích q = - 1 (µC) từ M đến N là: 

A. A = - 1 (µJ). B. A = + 1 (µJ). C. A = - 1 (J). D. A = + 1 (J). 

1.40 Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15 (kg), mang điện tích 4,8.10-18 (C), 

nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, 

cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Hiệu điện thế đặt vào hai 

tấm kim loại đó là: 

A. U = 255,0 (V).  B. U = 127,5 (V).    

C. U = 63,75 (V).  D. U = 734,4 (V). 

1.41 Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có 

hiệu điện thế U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ lớn của điện tích đó là 

A. q = 2.10-4 (C).   B. q = 2.10-4 (µC). 

C. q = 5.10-4 (C).   D. q = 5.10-4 (µC). 

1.42 Một điện tích q = 1 (µC) di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện 

trường, nó thu được một năng lượng W = 0,2 (mJ). Hiệu điện thế giữa hai 

điểm A, B là: 
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A. U = 0,20 (V).   B. U = 0,20 (mV). C. U = 200 (kV). D. U = 200 (V). 

5. Bài tập về lực Cu  lông và ñiện trường 

1.43 Cho hai điện tích dương q1 = 2 (nC) và q2 = 0,018 (µC) đặt cố định và 

cách nhau 10 (cm). Đặt thêm điện tích thứ ba q0 tại một điểm trên đường nối 

hai điện tích q1, q2 sao cho q0 nằm cân bằng. Vị trí của q0 là 

A. cách q1 2,5 (cm) và cách q2 7,5 (cm).  

B. cách q1 7,5 (cm) và cách q2 2,5 (cm). 

C. cách q1 2,5 (cm) và cách q2 12,5 (cm).  

D. cách q1 12,5 (cm) và cách q2 2,5 (cm). 

1.44 Hai điện tích điểm q1 = 2.10-2 (µC) và q2 = - 2.10-2 (µC) đặt tại hai điểm A 

và B cách nhau một đoạn a = 30 (cm) trong không khí. Lực điện tác dụng lên 

điện tích q0 = 2.10-9 (C) đặt tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có 

độ lớn là: 

A. F = 4.10-10 (N). B. F = 3,464.10-6 (N).  

C. F = 4.10-6 (N). D. F = 6,928.10-6 (N). 

1.45 Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) và q2 = - 0,5 (nC) đặt tại hai điểm A, B 

cách nhau 6 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm của 

AB có độ lớn là: 

A. E = 0 (V/m).   B. E = 5000 (V/m). 

C. E = 10000 (V/m).  D. E = 20000 (V/m). 

1.46 Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) và q2 = - 0,5 (nC) đặt tại hai điểm A, B 

cách nhau 6 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M nằm trên 

trung trực của AB, cách trung điểm của AB một khoảng l = 4 (cm) có độ lớn 

là: 

A. E = 0 (V/m).   B. E = 1080 (V/m). 

C. E = 1800 (V/m).   D. E = 2160 (V/m). 
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1.47 Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, một êlectron 

bay vào điện trường giữ hai bản kim loại nói trên, với vận tốc ban đầu v0 

vuông góc với các đường sức điện. Bỏ qua tác dụng của trong trường. Quỹ đạo 

của êlectron là:  

A. đường thẳng song song với các đường sức điện. 

B. đường thẳng vuông góc với các đường sức điện. 

C. một phần của đường hypebol. 

D. một phần của đường parabol. 

1.48 Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, thả một 

êlectron không vận tốc ban đầu vào điện trường giữ hai bản kim loại trên. Bỏ 

qua tác dụng của trọng trường. Quỹ đạo của êlectron là:  

A. đường thẳng song song với các đường sức điện. 

B. đường thẳng vuông góc với các đường sức điện. 

C. một phần của đường hypebol. 

D. một phần của đường parabol. 

1.49 Một điện tích q = 10-7 (C) đặt tại điểm M trong điện trường của một điện 

tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 3.10-3 (N). Cường độ điện trường do 

điện tích điểm Q gây ra tại điểm M có độ lớn là: 

A. EM = 3.105 (V/m).   B. EM = 3.104 (V/m). 

C. EM = 3.103 (V/m).   D. EM = 3.102 (V/m). 

1.50 Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm M cách 

điện tích một khoảng r = 30 (cm), một điện trường có cường độ E = 30000 

(V/m). Độ lớn điện tích Q là: 

A. Q = 3.10-5 (C).    B. Q = 3.10-6 (C). 

C. Q = 3.10-7 (C).    D. Q = 3.10-8 (C). 
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1.51 Hai điện tích điểm q1 = 2.10-2 (µC) và q2 = - 2.10-2 (µC) đặt tại hai điểm A 

và B cách nhau một đoạn a = 30 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường 

tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là: 

A. EM = 0,2 (V/m). B. EM = 1732 (V/m). C. EM = 3464 (V/m).     D. EM 

= 2000 (V/m). 

6. Vật dẫn và ñiện môi trong ñiện trường 

1.52 Phát biểu nào sau đây đối với vật dẫn cân bằng điện là không đúng? 

A. Cường độ điện trường trong vật dẫn bằng không. 

B. Vectơ cường độ điện trường ở bề mặt vật dẫn luôn vuông góc với bề mặt 

vật dẫn. 

C. Điện tích của vật dẫn chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn. 

D. Điện tích của vật dẫn luôn phân bố đều trên bề mặt vật dẫn. 

1.53 Giả sử người ta làm cho một số êlectron tự do từ một miếng sắt vẫn trung 

hoà điện di chuyển sang vật khác. Khi đó 

A. bề mặt miếng sắt vẫn trung hoà điện. 

B. bề mặt miếng sắt nhiễm điện dương. 

C. bề mặt miếng sắt nhiễm điện âm. 

D. trong lòng miếng sắt nhiễm điện dương. 

1.54 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Khi đưa một vật nhiễm điện dương lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì 

quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện dương. 

B. Khi đưa một vật nhiễm điện âm lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì 

quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện âm. 

C. Khi đưa một vật nhiễm điện âm lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì 

quả cầu bấc bị đẩy ra xa vật nhiễm điện âm. 
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D. Khi đưa một vật nhiễm điện lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì quả 

cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện. 

1.55 Một quả cầu nhôm rỗng được nhiễm điện thì điện tích của quả cầu 

A. chỉ phân bố ở mặt trong của quả cầu. 

B. chỉ phân bố ở mặt ngoài của quả cầu. 

C. phân bố cả ở mặt trong và mặt ngoài của quả cầu. 

D. phân bố ở mặt trong nếu quả cầu nhiễm điện dương, ở mặt ngoài nếu quả 

cầu nhiễm điện âm. 

1.56 Phát biểu nào sau đây là ñúng? 

A. Một vật dẫn nhiễm điện dương thì điện tích luôn luôn được phân bố đều 

trên bề mặt vật dẫn. 

B. Một quả cầu bằng đồng nhiễm điện âm thì vectơ cường độ điện trường tại 

điểm bất kì bên trong quả cầu có hướng về tâm quả cầu. 

C. Vectơ cường độ điện trường tại một điểm bên ngoài vật nhiễm điện luôn 

có phương vuông góc với mặt vật đó. 

D. Điện tích ở mặt ngoài của một quả cầu kim loại nhiễm điện được phân bố 

như nhau ở mọi điểm. 

1.57 Hai quả cầu bằng kim loại có bán kính như nhau, mang điện tích cùng 

dấu. Một quả cầu đặc, một quả cầu rỗng. Ta cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau 

thì 

A. điện tích của hai quả cầu bằng nhau. 

B. điện tích của quả cầu đặc lớn hơn điện tích của quả cầu rỗng. 

C. điện tích của quả cầu rỗng lớn hơn điện tích của quả cầu đặc. 

D. hai quả cầu đều trở thành trung hoà điện. 

1.58 Đưa một cái đũa nhiễm điện lại gần những mẩu giấy nhỏ, ta thấy mẩu 

giấy bị hút về phía đũa. Sau khi chạm vào đũa thì 
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A. mẩu giấy càng bị hút chặt vào đũa. 

B. mẩu giấy bị nhiễm điện tích trái dấu với đũa. 

C. mẩu giấy bị trở lên trung hoà điện nên bị đũa đẩy ra. 

D. mẩu giấy lại bị đẩy ra khỏi đũa do nhiễm điện cùng dấu với đũa 

7. Tụ ñiện 

1.59 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với 

nhau. Mỗi vật đó gọi là một bản tụ. 

B. Tụ điện phẳng là tụ điện có hai bản tụ là hai tấm kim loại có kích thước 

lớn đặt đối diện với nhau. 

C. Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của 

tụ điện và được đo bằng thương số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế 

giữa hai bản tụ. 

D. Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai bản tụ điện 

mà lớp điện môi của tụ điện đã bị đánh thủng. 

1.60 Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào: 

A. Hình dạng, kích thước của hai bản tụ. 

B. Khoảng cách giữa hai bản tụ. 

C. Bản chất của hai bản tụ. 

D. Chất điện môi giữa hai bản tụ. 

1.61 Một tụ điện phẳng gồm hai bản tụ có diện tích phần đối diện là S, khoảng 

cách giữa hai bản tụ là d, lớp điện môi có hằng số điện môi ε, điện dung được 

tính theo công thức: 

A. 
d2.10.9

S
C

9 π
ε

=  B. 
d4.10.9

S
C

9 π
ε

=  C. 
d4.

S.10.9
C

9

πε
=  D. 

d4

S10.9
C

9

π
ε

=  
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1.62 Một tụ điện phẳng, giữ nguyên diện tích đối diện giữa hai bản tụ, tăng 

khoảng cách giữa hai bản tụ lên hai lần thì 

A. Điện dung của tụ điện không thay đổi. 

B. Điện dung của tụ điện tăng lên hai lần. 

C. Điện dung của tụ điện giảm đi hai lần. 

D. Điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần. 

1.63 Bốn tụ điện giống nhau có điện dung C được ghép nối tiếp với nhau thành 

một bộ tụ điện. Điện dung của bộ tụ điện đó là: 

A. Cb = 4C.  B. Cb = C/4.  C. Cb = 2C.  D. Cb = C/2. 

1.64 Bốn tụ điện giống nhau có điện dung C được ghép song song với nhau 

thành một bộ tụ điện. Điện dung của bộ tụ điện đó là: 

A. Cb = 4C.  B. Cb = C/4.  C. Cb = 2C.  D. Cb = C/2. 

1.65 Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). 

Điện tích của tụ điện là: 

A. q = 5.104 (µC). B. q = 5.104 (nC).    C. q = 5.10-2 (µC).  D. q = 5.10-4 (C). 

1.66 Một tụ điện phẳng gồm hai bản có dạng hình tròn bán kính 3 (cm), đặt 

cách nhau 2 (cm) trong không khí. Điện dung của tụ điện đó là: 

A. C = 1,25 (pF). B. C = 1,25 (nF).    C. C = 1,25 (µF). D. C = 1,25 (F). 

1.67 Một tụ điện phẳng gồm hai bản có dạng hình tròn bán kính 5 (cm), đặt 

cách nhau 2 (cm) trong không khí. Điện trường đánh thủng đối với không khí 

là 3.105(V/m). Hệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào hai bản cực của tụ điện là: 

A. Umax = 3000 (V).    B. Umax = 6000 (V).  

C. Umax = 15.103 (V).      D. Umax = 6.105 (V). 

1.68 Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện 

thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ 

tăng gấp hai lần thì 
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A. Điện dung của tụ điện không thay đổi. 

B. Điện dung của tụ điện tăng lên hai lần. 

C. Điện dung của tụ điện giảm đi hai lần. 

D. Điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần. 

1.69 Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện 

thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ 

tăng gấp hai lần thì 

A. Điện tích của tụ điện không thay đổi. 

B. Điện tích của tụ điện tăng lên hai lần. 

C. Điện tích của tụ điện giảm đi hai lần. 

D. Điện tích của tụ điện tăng lên bốn lần. 

1.70 Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện 

thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ 

tăng gấp hai lần thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị là: 

A. U = 50 (V). B. U = 100 (V).    C. U = 150 (V).      D. U = 200 (V). 

1.71 Hai tụ điện có điện dung C1 = 0,4 (µF), C2 = 0,6 (µF) ghép song song với 

nhau. Mắc bộ tụ điện đó vào nguồn điện có hiệu điện thế U < 60 (V) thì một 

trong hai tụ điện đó có điện tích bằng 3.10-5 (C). Hiệu điện thế của nguồn điện là: 

A. U = 75 (V). B. U = 50 (V).  C. U = 7,5.10-5 (V). D. U = 5.10-4 (V). 

1.72 Bộ tụ điện gồm ba tụ điện: C1 = 10 (µF), C2 = 15 (µF), C3 = 30 (µF) mắc 

nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là: 

A. Cb = 5 (µF). B. Cb = 10 (µF).  C. Cb = 15 (µF).  D. Cb = 55 (µF). 

1.73 Bộ tụ điện gồm ba tụ điện: C1 = 10 (µF), C2 = 15 (µF), C3 = 30 (µF) mắc 

song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là: 

A. Cb = 5 (µF).  B. Cb = 10 (µF).  C. Cb = 15 (µF).   D. Cb = 55 (µF). 
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1.74 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc nối tiếp với 

nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V).  Điện 

tích của bộ tụ điện là: 

A. Qb = 3.10-3 (C).  B. Qb = 1,2.10-3 (C). 

C. Qb = 1,8.10-3 (C).  D. Qb = 7,2.10-4 (C). 

1.75 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc nối tiếp với 

nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V).  Điện 

tích của mỗi tụ điện là: 

A. Q1 = 3.10-3 (C) và Q2 = 3.10-3 (C). B. Q1 = 1,2.10-3 (C) và Q2 = 1,8.10-3 (C). 

C. Q1 = 1,8.10-3 (C) và Q2 = 1,2.10-3 (C) D. Q1 = 7,2.10-4 (C) và Q2 = 7,2.10-4 (C). 

1.76 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc nối tiếp với 

nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V).  Hiệu 

điện thế trên mỗi tụ điện là: 

A. U1 = 60 (V) và U2 = 60 (V).  B. U1 = 15 (V) và U2 = 45 (V). 

C. U1 = 45 (V) và U2 = 15 (V).  D. U1 = 30 (V) và U2 = 30 (V). 

1.77 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc song song với 

nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V). Hiệu 

điện thế trên mỗi tụ điện là: 

A. U1 = 60 (V) và U2 = 60 (V).  B. U1 = 15 (V) và U2 = 45 (V). 

C. U1 = 45 (V) và U2 = 15 (V).  D. U1 = 30 (V) và U2 = 30 (V). 

1.78 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc song song với 

nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V).  Điện 

tích của mỗi tụ điện là: 

A. Q1 = 3.10-3 (C) và Q2 = 3.10-3 (C). B. Q1 = 1,2.10-3 (C) và Q2 = 1,8.10-3 (C). 

C. Q1 = 1,8.10-3 (C) và Q2 = 1,2.10-3 (C) D. Q1 = 7,2.10-4 (C) và Q2 = 7,2.10-4 (C). 
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8. Năng lượng ñiện trường 

1.79 Phát biểu nào sau đây là ñúng? 

A. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng 

hoá năng. 

B. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng 

cơ năng. 

C. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng 

nhiệt năng. 

D. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó là năng lượng của 

điện trường trong tụ điện. 

1.80 Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích 

của tụ là Q. Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng 

lượng của tụ điện? 

A. W = 
C

Q

2

1 2

  B. W = 
C

U

2

1 2

  C. W = 2CU
2

1   D. W = QU
2

1  

1.81 Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích 

của tụ là Q. Công thức xác định mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện 

là: 

A. w = 
C

Q

2

1 2

  B. w = 2CU
2

1  C. w = QU
2

1   D. w = 
π

ε
8.10.9

E
9

2

 

1.82 Một tụ điện có điện dung C = 6 (µF) được mắc vào nguồn điện 100 (V). 

Sau khi ngắt tụ điện khỏi nguồn, do có quá trình phóng điện qua lớp điện môi 

nên tụ điện mất dần điện tích. Nhiệt lượng toả ra trong lớp điện môi kể từ khi 

bắt đầu ngắt tụ điện khỏi nguồn điện đến khi tụ phóng hết điện là: 

A. 0,3 (mJ).  B. 30 (kJ).  C. 30 (mJ).  D. 3.104 (J). 

1.83 Một tụ điện có điện dung C = 5 (µF) được tích điện, điện tích của tụ điện 

bằng 10-3 (C). Nối tụ điện đó vào bộ acquy suất điện động 80 (V), bản điện 
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tích dương nối với cực dương, bản điện tích âm nối với cực âm của bộ acquy. 

Sau khi đã cân bằng điện thì 

A. năng lượng của bộ acquy tăng lên một lượng 84 (mJ). 

B. năng lượng của bộ acquy giảm đi một lượng 84 (mJ). 

C. năng lượng của bộ acquy tăng lên một lượng 84 (kJ). 

D. năng lượng của bộ acquy giảm đi một lượng 84 (kJ). 

1.84 Một tụ điện không khí phẳng mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 

200 (V). Hai bản tụ cách nhau 4 (mm). Mật độ năng lượng điện trường trong 

tụ điện là: 

A. w = 1,105.10-8 (J/m3).  B. w = 11,05 (mJ/m3).  

C. w = 8,842.10-8 (J/m3).  D. w = 88,42 (mJ/m3). 

9. Bài tập về tụ ñiện 

1.85 Hai bản của một tụ điện phẳng là hình tròn, tụ điện được tích điện sao cho 

điện trường trong tụ điện bằng E = 3.105 (V/m). Khi đó điện tích của tụ điện là 

Q = 100 (nC). Lớp điện môi bên trong tụ điện là không khí. Bán kính của các 

bản tụ là: 

A. R = 11 (cm). B. R = 22 (cm).  C. R = 11 (m). D. R = 22 (m). 

1.86 Có hai tụ điện: tụ điện 1 có điện dung C1 = 3 (µF) tích điện đến hiệu điện 

thế U1 = 300 (V), tụ điện 2 có điện dung C2 = 2 (µF) tích điện đến hiệu điện 

thế U2 = 200 (V). Nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với 

nhau. Hiệu điện thế giữa các bản tụ điện là: 

A. U = 200 (V).    B. U = 260 (V).      C. U = 300 (V). D. U = 500 (V). 

1.87 Có hai tụ điện: tụ điện 1 có điện dung C1 = 3 (µF) tích điện đến hiệu điện 

thế U1 = 300 (V), tụ điện 2 có điện dung C2 = 2 (µF) tích điện đến hiệu điện 

thế U2 = 200 (V). Nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với 

nhau. Nhiệt lượng toả ra sau khi nối là: 
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A. 175 (mJ).  B. 169.10-3 (J).   C. 6 (mJ).   D. 6 (J). 

1.88 Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau (C = 8 µF) ghép nối tiếp với 

nhau. Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế không đổi U = 150 (V). Độ biến 

thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là: 

A. ∆W = 9 (mJ).     B. ∆W = 10 (mJ).      C. ∆W = 19 (mJ)       .D. ∆W = 1 (mJ). 

1.89 Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó 

ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có 

hằng số điện môi ε. Khi đó điện tích của tụ điện 

A. Không thay đổi.    B. Tăng lên ε lần.     C. Giảm đi ε lần.      D. Thay đổi ε lần. 

1.90 Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó 

ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có 

hằng số điện môi ε. Khi đó điện dung của tụ điện 

A. Không thay đổi.  B. Tăng lên ε lần.  

C. Giảm đi ε lần. D. Tăng lên hoặc giảm đi tuỳ thuộc vào lớp điện môi. 

1.91 Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó 

ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có 

hằng số điện môi ε. Khi đó hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện 

A. Không thay đổi. B. Tăng lên ε lần. 

C. Giảm đi ε lần.    D. Tăng lên hoặc giảm đi tuỳ thuộc vào lớp điện môi. 

 



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

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – VẬT LÝ 11             - 123 -                              CHUYÊN ĐỀ 1: TĨNH ĐIỆN HỌC 

III. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ TRẢ LỜI  ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 1 

1. ðiện tích ñịnh luật Cu Lông 

1.1 Chọn: C 

Hướng dẫn: Hai điện tích đẩy nhau vậy chúng phải cùng dấu suy ra tích 

q1.q2 > 0. 

1.2 Chọn: B 

Hướng dẫn: Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C suy ra A và C cùng 

dấu, A và B trái dấu. Vật C hút vật D suy ra C và D cùng dấu. Như vậy A, C 

và D cùng dấu đồng thời trái dấu với D. 

1.3 Chọn: C 

Hướng dẫn: Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu 

này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện. 

1.4 Chọn: C 

Hướng dẫn: Công thức tính lực Culông là: 

2
21

r

qq
kF =  

 Như vậy lực tương tác giữa hai điện tích điểm tỉ lệ nghịch với bình phương 

khoảng cách giữa hai điện tích. 

1.5 Chọn: D 

Hướng dẫn: Một mol khí hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là 22,4 

(lit). Mỗi phân tử H2 lại có 2 nguyên tử, mỗi nguyên tử hiđrô gồm 1 prôton 

và 1 êlectron. Điện tích của prôton là +1,6.10-19 (C), điện tích của êlectron là 

-1,6.10-19 (C). Từ đó ta tính được tổng điện tích dương trong 1 (cm3) khí 

hiđrô là 8,6 (C) và  tổng điện tích âm là - 8,6 (C). 

1.6 Chọn: C 
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Hướng dẫn: Áp dụng công thức 
2

21

r

qq
kF =  với q1 = +1,6.10-19 (C), q2 = -

1,6.10-19 (C) và r = 5.10-9 (cm) = 5.10-11 (m) ta được F = = 9,216.10-8 (N). 

1.7 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức 
2

21

r

qq
kF = , với q1 = q2 = q, r = 2 (cm) = 2.10-2 

(m) và F = 1,6.10-4 (N). Ta tính được q1 = q2 = 2,67.10-9 (C). 

1.8 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức 
2

21

r

qq
kF = , khi r = r1 = 2 (cm) thì 

2
1

21
1 r

qq
kF = , 

khi r = r2 thì 
2
2

21
2 r

qq
kF =  ta suy ra 

2
1

2
2

2

1

r

r

F

F
= , với F1 = 1,6.10-4 (N), F2 = 2,5.10-4 

(N) ,từ đó ta tính được r2 = 1,6 (cm). 

1.9 Chọn: A 

Hướng dẫn: Hai điện tích trái dấu nên chúng hút nhau. Áp dụng công thức 

2
21

r

qq
kF
ε

= , với q1 = +3 (µC) = + 3.10-6 (C) và q2 = -3 (µC) = - 3.10-6 (C), ε = 2 

và r = 3 (cm). Ta được lực tương tác giữa hai điện tích đó có độ lớn F = 45 

(N). 

1.10 Chọn: D 

Hướng dẫn: Hai điện tích điểm đẩy nhau do đó chúng cùng dấu. 

Áp dụng công thức 
2

2

2
21

r

q
k

r

qq
kF

ε
=

ε
= , với ε = 81, r = 3 (cm) và F = 0,2.10-5 

(N). Ta suy ra q = 4,025.10-3 (µC). 

1.11 Chọn: D 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức 
2

21

r

qq
kF = , với q1 = 10-7 (C), q2 = 4.10-7 (C) 

và F = 0,1 (N) Suy ra khoảng cách giữa chúng là r = 0,06 (m) = 6 (cm). 

1.12 Chọn: B 
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Hướng dẫn:  

- Lực do q1 tác dụng lên q3 là 
2

13

31
13 r

qq
kF =  với q1 = + 2.10-6 (C), q3 = + 2.10-6 

(C), khoảng cách giữa điện tích q1 và q3 là r13 = 5 (cm), ta suy ra F13 = 14,4 

(N), có hướng từ q1 tới q3. 

- Lực do q2 tác dụng lên q3 là 
2
23

32
23 r

qq
kF =  với q2 = - 2.10-6 (C), q3 = + 2.10-6 

(C), khoảng cách giữa điện tích q2 và q3 là r23 = 5 (cm), ta suy ra F23 = 14,4 

(N), có hướng từ q3 tới q2. 

- Lực tổng hợp 2313 FFF +=  với F13 = F23 ta suy ra F = 2.F13.cosα với cosα = 

3/5 = 0,6 => F = 17,28 (N) 

2. Thuyết Electron. ðịnh luật bảo toàn ñiện tích 

1.13 Chọn: D 

Hướng dẫn: Theo thuyết êlectron thì êlectron là hạt có mang điện tích q = -

1,6.10-19 (C), có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg). Nguyên tử có thể mất hoặc 

nhận thêm êlectron để trở thành ion. Như vậy nế nói “êlectron không thể 

chuyển động từ vật này sang vật khác” là không đúng.  

1.14 Chọn: C 

Hướng dẫn: Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu 

êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron, một vật nhiễm điện âm 

là vật đã nhận thêm êlectron. Như vậy phát biểu “một vật nhiễm điện dương 

là vật đã nhận thêm các ion dương” là không đúng. 

1.15 Chọn: C 

Hướng dẫn: Theo định nghĩa: Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự 

do. Vật cách điện (điện môi) là vật có chứa rất ít điện tích tự do. Như vậy 

phát biểu “Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do” là không đúng. 

1.16 Chọn: D 
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Hướng dẫn: Theo thuyết êlectron: Trong quá trình nhiễm điện do cọ sát, 

êlectron đã chuyển từ vật này sang vật kia. Trong quá trình nhiễm điện do 

hưởng ứng, êlectron chỉ chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật còn vật bị 

nhiễm điện vẫn trung hoà điện. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc 

với một vật chưa nhiễm điện, thì êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện 

sang vật nhiễm điện dương. Như vậy phát biểu “Khi cho một vật nhiễm điện 

dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì điện tích dương chuyển từ 

vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện” là không đúng. 

1.17 Chọn: B 

Hướng dẫn: Khi đưa một quả cầu kim loại A không nhiễm điện lại gần một 

quả cầu B nhiễm điện thì hai quả cầu hút nhau. Thực ra khi đưa quả cầu A 

không tích điện lại gần quả cầu B tích điện thì quả cầu A sẽ bị nhiễm điện do 

hưởng ứng phần điện tích trái dấu với quả cầu B nằm gần quả cầu B hơn so 

với phần tích điện cùng dấu. Tức là quả cầu  B vừa đẩy lại vừa hút quả cầu 

A, nhưng lực hút lớn hơn lực đẩy nên kết quả là quả cầu B đã hút quả cầu A. 

1.18 Chọn: D 

Hướng dẫn: Theo thuyết êlectron thì: Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện 

tích tự do. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do. Xét về toàn bộ thì  một 

vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện. Còn nhiễm điện 

do tiếp xúc thì êlectron chuyển từ vật ày sang vật kia dẫn đến vật này thừa 

hoặc thiếu êlectron. Nên phát biểu “Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm điện 

do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện” là không đúng. 

3. ðiện trường 

1.19 Chọn: C 

Hướng dẫn: Theo định nghĩa về điện trường: Điện trường tĩnh là do các hạt 

mang điện đứng yên sinh ra. Tính chất cơ bản của điện trường là nó tác dụng 

lực điện lên điện tích đặt trong nó. Theo quy ước về chiều của vectơ cường 
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độ điện trường: Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng 

phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích dương đặt 

tại điểm đó trong điện trường. Nếu phát biểu “ Véctơ cường độ điện trường 

tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên 

một điện tích đặt tại điểm đó trong điện trường” là không đúng vì có thể ở 

đây là điện tích âm. 

1.20 Chọn: A 

Hướng dẫn: Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường 

đều rồi thả nhẹ. Dưới tác dụng của lực điện làm điện tích dương sẽ chuyển 

động dọc theo chiều của đường sức điện trường. Điện tích âm chuyển động 

ngược chiều đường sức điện trường. 

1.21 Chọn: B 

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 1.20 

1.22 Chọn: D 

Hướng dẫn: Theo tính chất của đường sức điện: Tại một điểm trong điện 

tường ta có thể vẽ được một đường sức đi qua. Các đường sức là các đường 

cong không kín. Các đường sức không bao giờ cắt nhau. Các đường sức điện 

xuất phát từ điện tích dương hoặc ở vô cực và kết thúc ở điện tích âm hoặc ở 

vô cực. Nên phát biểu “Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích 

dương và kết thúc ở điện tích âm” là không đúng. 

1.23 Chọn: B 

Hướng dẫn: Xem hướn dẫn câu 1.22 

1.24 Chọn: B 

Hướng dẫn: Điện tích Q < 0 nên độ lớn của cường độ điện trường là 

2
910.9

r

Q
E −= . 

1.25 Chọn: C 
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Hướng dẫn: Áp dụng công thức 
E

F
q

q

F
E =⇒=  với E = 0,16 (V/m) và F = 2.10-

4 (N). Suy ra độ lớn điện tích đó là q = 8.10-6 (C) = 8 (µC). 

1.26 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức 
2

9

r

Q
10.9E =  với Q = 5.10-9 (C), r = 10 (cm) = 

0,1 (m). Suy ra E = 4500 (V/m). 

1.27 Chọn: D 

Hướng dẫn: Khoảng cách từ tâm của tam giác đều cạnh a đến mỗi đỉnh của 

tam giác là 
3

a . 

- Cường độ điện trường do mỗi điện tích Q gây ra tại tâm của tam giác có độ 

lớn bằng nhau là 
2321 r

Q
kEEE === , với r = 

3

a . Hướng của mỗi vectơ cường 

độ điện trường hướng ra xa mỗi điện tích. 

- Cường độ điện trường tổng hợp tại tâm của tam giác đều là 

0EEEE 321 =++=  

1.28 Chọn: B 

Hướng dẫn:  

- Điểm M nằm trên đường thẳng nối hai điện tích và cách đều hai điện tích, 

điểm đó cách mỗi điện tích một khoảng r = 5 (cm) = 0,05 (m). 

- Cường độ điện trường do điện tích q1 = 5.10-9 (C) gây ra tại M có độ lớn 

2

19
1 r

q
10.9E =  = 18000 (V/m), có hướng ra xa điện tích q1. 

-  Cường độ điện trường do điện tích q2 = - 5.10-9(C) gây ra tại M có độ lớn 

2
29

2 r

q
10.9E =  = 18000 (V/m), có hướng về phía q2 tức là ra xa điện tích q1. 

Suy ra hai vectơ 1E  và 2E cùng hướng. 
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- Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là 21 EEE += do 1E  và 2E cùng 

hướng nên E = E1 + E2 = 36000 (V/m). 

1.29 Chọn: A 

Hướng dẫn:  

- Cường độ điện trường do điện tích q1 = 5.10-16 (C) nằm tại B gây ra tại A 

có độ lớn 
2

19
1 r

q
10.9E =  = 7,03.10-4 (V/m), có hướng từ B tới A. 

- Cường độ điện trường do điện tích q2 = 5.10-16 (C) nằm tại C gây ra tại A 

có độ lớn 
2
29

2 r

q
10.9E =  = 7,03.10-4 (V/m), có hướng từ C tới A. 

- Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm A là 21 EEE += , do 1E  và 2E hợp với 

nhau một góc 600 và E1 = E2 nên E = 2.E1.cos300 = 1,2178.10-3 (V/m). 

1.30 Chọn: A 

Hướng dẫn:  

- Điểm M nằm trên đường thẳng nối hai điện tích và cách q1 một khoảng r1 = 

5 (cm) = 0.05 (m); cách q2 một khoảng r2 = 15 (cm) = 0,15 (m). Điểm M 

nằm ngoài khoảng q1q2. 

- Cường độ điện trường do điện tích q1 = 5.10-9 (C) gây ra tại M có độ lớn 

2
1

19
1 r

q
10.9E =  = 18000 (V/m), có hướng ra xa điện tích q1. 

-  Cường độ điện trường do điện tích q2 = - 5.10-9(C) gây ra tại M có độ lớn 

2
2

29
2 r

q
10.9E =  = 2000 (V/m), có hướng về phía q2. Suy ra hai vectơ 1E  và 

2E ngược hướng. 

- Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là 21 EEE += do 1E  và 2E ngược 

hướng nên E = E1 - E2 = 16000 (V/m). 

1.31 Chọn: D 

Hướng dẫn: 
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- Cường độ điện trường do điện tích q1 = 5.10-16 (C) nằm tại B gây ra tại A 

có độ lớn 
2

19
1 r

q
10.9E =  = 7,03.10-4 (V/m), có hướng từ B tới A. 

- Cường độ điện trường do điện tích q2 = - 5.10-16 (C) nằm tại C gây ra tại A 

có độ lớn 
2
29

2 r

q
10.9E =  = 7,03.10-4 (V/m), có hướng từ A tới C. 

- Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm A là 21 EEE += , do 1E  và 2E hợp với 

nhau một góc 1200 và E1 = E2 nên E = E1 = E2 = 7,03.10-4 (V/m). 

 

4. Công của lực ñiện. Hiệu ñiện thế 

1.32 Chọn: C 

Hướng dẫn: Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển 

điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd, trong đó d là độ dài đại số 

của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường 

sức, tính theo chiều đường sức điện. 

1.33 Chọn: C 

Hướng dẫn: Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc 

trưng cho điện trường về khả năng thực hiện công khi điện tích dịch chuyển 

giữa hai điểm đó. Nên phát biểu “Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện 

trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường tác dụng lực mạnh hay yếu 

khi đặt điện tích thử tại hai điểm đó” là không đúng. Đại lượng đặc trưng 

cho điện trường về phương diện tác dụng lực đó là cường độ điện trường. 

1.34 Chọn: B 

Hướng dẫn: Theo định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 

VM – VN ta suy ra UNM = VN – VM như vậy UMN = - UNM. 

1.35 Chọn: D 
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Hướng dẫn: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện 

trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách 

MN = d. Các công thức UMN = VM – VN, UMN = E.d, AMN = q.UMN đều là 

các công thức đúng. 

1.36 Chọn: D 

Hướng dẫn: Công của lực điện trường không phụ thuộc vào hình dạng 

đường đi mà chỉ phụ thuộc vào hình chiếu điểm đầu và điểm cuối lên một 

đường sức điện. Do đó với một đường cong kín thì điểm đầu và điểm cuối 

trùng nhau, nên công của lực điện trường trong trường hợp này bằng không. 

Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường 

cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì A = 0 trong 

mọi trường hợp.  

1.37 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức A = qEd với d = 2 (cm) = 0,02 (m), q = 

5.10-10 (C) và A = 2.10-9 (J). Ta suy ra E = 200 (V/m). 

1.38 Chọn: B 

Hướng dẫn:  

- Lực điện trường tác dụng lên êlectron là F = e .E trong đó E = 100 (V/m)và  

e = - 1,6.10-19 (C). 

- Chuyển động của êlectron là chuyển động chậm dần đều với gia tốc là a = - 

F/m, m = 9,1.10-31 (kg). 

Vận tốc ban đầu của êlectron là v0 = 300 (km/s) = 3.105 (m/s). Từ lúc bắt 

đầu chuyển động đến lúc vận tốc của êlectron bằng không (v = 0) thì 

êlectron chuyển động được quãng đường là S có v2 –v0
2 = 2aS, từ đó tính 

được S = 2,56.10-3 (m) = 2,56 (mm). 

1.39 Chọn: A 
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Hướng dẫn: Áp dụng công thức AMN = qUMN với UMN = 1 (V), q = - 1 (µC) 

từ đó tính được AMN = - 1 (µJ). Dấu (-) chứng tỏ công của điện trường là 

công cản, làm điện tích chuyển động chậm dần. 

1.40 Chọn: B 

Hướng dẫn: Khi quả cầu nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm 

ngang nhiễm điện trái dấu, thì quả cầu chịu tác dụng của 2 lực: Trọng lực P 

= mg hướng xuống dưới, lực điện F = qE hướng lên trên. Hai lực này cân 

bằng nhau, chúng có cùng độ lớn P = F ↔ mg = qE, với m = 3,06.10-15 

(kg),q = 4,8.10-18 (C) và g = 10 (m/s2) ta tính được E. áp dụng công thức U = 

Ed với E tính được ở trên và d = 2 (cm) = 0,20 (m) ta tính được U = 127,5 

(V). 

1.41 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức A = qU với U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ 

lớn của điện tích đó là q = 5.10-4 (C). 

1.42 Chọn: D 

Hướng dẫn: Năng lượng mà điện tích thu được là do điện trường đã thực 

hiện công, phần năng lượng mà điện tích thu được bằng công của điện 

trường thực hiện suy ra A = W = 0,2 (mJ) = 2.10-4 (J). Áp dụng công thức A 

= qU với q = 1 (µC) = 10-6 (C) ta tình được U = 200 (V). 

5. Bài tập về lực Cu – lông và ñiện trường 

1.43 Chọn: A 

Hướng dẫn:  

- Lực điện do q1 = 2 (nC) = 2.10-9 (C) và q2 = 0,018 (µC) = 18.10-9(C) tác 

dụng lên điện tích q0 đặt tại điểm là F = q0.E = 0, suy ra cường độ điện 

trường tại điểm M là E = 0.  

- Cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại M lần lượt là 1E và 2E . 
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- Cường độ điện trường tổng hợp tại M là 21 EEE +=  = 0, suy ra hai vectơ 

1E và 2E phải cùng phương, ngược chiều, độ lớn bằng nhau E1 = E2, điểm M 

thoả mãn điều kiện của E1 và E2 thì M phải nằm trên đường thẳng đi qua hai 

điện tích q1 và q2, do q1 và q2 cùng dấu nên M nămg trong khoảng giữa q1 và 

q2 suy ra r1 + r2 = 10 (cm).  

- Từ E1 = E2 ta có 2
2

2
2

1

1
2
2

2
2

1

1

r

q

r

q

r

q
.k

r

q
.k =⇔=  mà r1 + r2 = 10 (cm) từ đó ta tính được 

r1 = 2,5 (cm) và r2 = 7,5 (cm). 

1.44 Chọn: C 

Hướng dẫn: Tam giác ABM là tam giác đều cạnh a = 30 (cm) = 0,3 (m). 

- Cường độ điện trường do q1 = 2.10-2 (µC) = 2.10-8 (C) đặt tại A, gây ra tại 

M là 
2

19
1 a

q
10.9E = = 2000 (V/m), có hướng từ A tới M. 

- Cường độ điện trường do q2 = - 2.10-2 (µC) = - 2.10-8 (C) đặt tại B, gây ra 

tại M là 
2
19

2 a

q
10.9E = = 2000 (V/m), có hướng từ M tới B. Suy ra hai vectơ 1E  

và 2E hợp với nhau một góc 1200. 

- Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là 21 EEE += , do 1E  và 2E hợp 

với nhau một góc 1200 và E1 = E2 nên E = E1 = E2 = 2000 (V/m). 

- Lực điện tác dụng lên điện tích q0 = 2.10-9 (C) đặt tại điểm M có hướng 

song song với AB và độ lớn là F = q0.E =  4.10-6 (N). 

1.45 Chọn: C 

Hướng dẫn: Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) = 5.10-10 (C) và q2 = - 0,5 (nC) 

= -5.10-10(C) đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. Xét 

điểm M là trung điểm của AB, ta có AM = BM = r = 3 (cm) = 0,03 (m). 

- Cường độ điện trường do q1 = 5.10-10 (C) đặt tại A, gây ra tại M là 

2
19

1 r

q
10.9E = = 5000 (V/m), có hướng từ A tới M. 
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- Cường độ điện trường do q2 = - 5.10-10 (C) đặt tại B, gây ra tại M là 

2

19
2 r

q
10.9E = = 5000 (V/m), có hướng từ M tới B. Suy ra hai vectơ 1E  và 

2E cùng hướng. 

- Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là 21 EEE += , do 1E  và 2E cùng 

hướng nên E = E1 + E2 = 10000 (V/m).  

1.46 Chọn: D 

Hướng dẫn: Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) = 5.10-10 (C) và q2 = - 0,5 (nC) 

= -5.10-10(C) đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. Xét 

điểm M nằm trên đường trung trực của AB cách trung điểm của AB một 

khoảng 4 (cm), ta có AM = BM = r = 5 (cm) = 0,05 (m). 

- Cường độ điện trường do q1 = 5.10-10 (C) đặt tại A, gây ra tại M là 

2
19

1 r

q
10.9E = = 1800 (V/m), có hướng từ A tới M. 

- Cường độ điện trường do q2 = - 5.10-10 (C) đặt tại B, gây ra tại M là 

2

19
2 r

q
10.9E = = 1800 (V/m), có hướng từ M tới B. 

- Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là 21 EEE += , do 1E  và 2E hợp 

với nhau một góc 2.α và E1 = E2 nên E = 2E1.cosα, với cosα = 3/5, suy ra E 

= 2160 (V/m).  

1.47 Chọn: D 

Hướng dẫn: Khi êlectron bay vào điện trường với vận tốc ban đầu v0 vuông 

góc với các đường sức điện trường khi đó êlectron chỉ chịu tác dụng của lực 

điện không đổi có hướng vuông góc với vectơ v0, chuyển động của êlectron 

tương tự chuyển động của một vật bị ném ngang trong trường trọng lực. Quỹ 

đạo của êlectron là một phần của đường parabol. 

1.48 Chọn: A 
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Hướng dẫn: Khi êlectron được thả vào điện trường đều không vận tốc ban 

đầu, dưới tác dụng của lực điện nên êlectron chuyển động theo một đường 

thẳng song song với các đường sức điện trường và ngược chiều điện trường. 

1.49 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức EM = F/q với q = 10-7 (C) và F = 3.10-3 (N). 

Ta được EM = 3.104 (V/m). 

1.50 Chọn: C 

Hướng dẫn: áp dụng công thức 
2r

Q
.kE = với r = 30 (cm) = 0,3 (m), E = 30000 

(V/m). Suy ra độ lớn điện tích Q là Q = 3.10-7 (C). 

1.51 Chọn: D 

Hướng dẫn: Tam giác ABM là tam giác đều cạnh a = 30 (cm) = 0,3 (m). 

- Cường độ điện trường do q1 = 2.10-2 (µC) = 2.10-8 (C) đặt tại A, gây ra tại 

M là 
2

19
1 a

q
10.9E = = 2000 (V/m), có hướng từ A tới M. 

- Cường độ điện trường do q2 = - 2.10-2 (µC) = - 2.10-8 (C) đặt tại B, gây ra 

tại M là 
2
19

2 a

q
10.9E = = 2000 (V/m), có hướng từ M tới B. Suy ra hai vectơ 1E  

và 2E hợp với nhau một góc 1200. 

- Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là 21 EEE += , do 1E  và 2E hợp 

với nhau một góc 1200 và E1 = E2 nên E = E1 = E2 = 2000 (V/m). 

 

6. Vật dẫn và ñiện môi trong ñiện trường 

1.52 Chọn: D 

Hướng dẫn: Các phát biểu sau là đúng: 

- Cường độ điện trường trong vật dẫn bằng không. 
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- Vectơ cường độ điện trường ở bề mặt vật dẫn luôn vuông góc với bề mặt 

vật dẫn. 

- Điện tích của vật dẫn chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn. 

Phát biểu: “Điện tích của vật dẫn luôn phân bố đều trên bề mặt vật dẫn” là 

không đúng, vì điện tích phân bố trên bề mặt vật dẫn nếu là vật hình cầu thì 

điện tích phân bố đều, còn các vật khác điện tích được tập trung chủ yếu ở 

những chỗ mũi nhọn. 

1.53 Chọn: B 

Hướng dẫn: Giả sử người ta làm cho một số êlectron tự do từ một miếng sắt 

vẫn trung hoà điện di chuyển sang vật khác. Khi đó bề mặt miếng sắt thiếu 

êlectron nên nhiễm điện dương. 

1.54 Chọn: C 

Hướng dẫn: Khi đưa một vật nhiễm điện lại gần một quả cầu bấc (điện môi) 

thì quả cầu bấc bao giờ quả cầu bấc cũng bị nhiễm điện do hưởng ứng và bị 

hút về phía vật nhiễm điện. 

1.55 Chọn: B 

Hướng dẫn: Với vật dẫn cân bằng điện thì điện tích chỉ phân bố trên bề mặt 

vật dẫn. Do đó một quả cầu nhôm rỗng được nhiễm điện thì điện tích của 

quả cầu chỉ phân bố ở mặt ngoài của quả cầu. 

1.56 Chọn: D 

Hướng dẫn: Điện tích ở mặt ngoài của một quả cầu kim loại nhiễm điện 

được phân bố như nhau ở mọi điểm. 

1.57 Chọn: A 

Hướng dẫn: Với vật dẫn cân bằng điện thì điện tích chỉ phân bố trên bề mặt 

vật dẫn. Do đó quả cầu đặc hay rỗng thì sự phân bố điện tích trên bề mặt là 

như nhau. 
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Hai quả cầu bằng kim loại có bán kính như nhau, mang điện tích cùng dấu. 

Một quả cầu đặc, một quả cầu rỗng. Ta cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau thì 

điện tích của hai quả cầu bằng nhau. 

1.58 Chọn: D 

Hướng dẫn: Đưa một cái đũa nhiễm điện lại gần những mẩu giấy nhỏ, ta 

thấy mẩu giấy bị hút về phía đũa. Sau khi chạm vào đũa thì mẩu giấy nhiễm 

điện cùng dấu với đũa (nhiễm điện do tiếp xúc) nên lại bị đũa đẩy ra. 

7. Tụ ñiện 

1.59 Chọn: D 

Hướng dẫn: Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai bản 

tụ điện mà lớp điện môi của tụ điện vẫn chưa bị đánh thủng. 

1.60 Chọn: C 

Hướng dẫn: Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào hình dạng, kích thước, 

khoảng cách giữa hai bản tụ và chất điện môi giữa hai bản tụ. Không phụ 

thuộc vào bản chất của hai bản tụ. 

1.61 Chọn: B 

Hướng dẫn: Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng 
d4.10.9

S
C

9 π
ε

= . 

1.62 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính điện dung của tụ điện phẳng 

d4.10.9

S
C

9 π
ε

= ta thấy: Một tụ điện phẳng, giữ nguyên diện tích đối diện giữa hai 

bản tụ, tăng khoảng cách giữa hai bản tụ lên hai lần thì điện dung của tụ điện 

giảm đi hai lần. 

1.63 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính điện dung của bộ tụ điện gồm n tụ điện 

giống nhau mắc nối tiếp Cb = C/n 
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1.64 Chọn: A 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính điện dung của bộ tụ điện gồm n tụ điện 

giống nhau mắc song song Cb = n.C 

1.65 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính điện tích của tụ điện q = C.U với C = 

500 (pF) = 5.10-10 (F) và U= 100 (V). Điện tích của tụ điện là q = 5.10-8 (C) 

= 5.10-2 (µC). 

1.66 Chọn: A 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính điện dung của tụ điện phẳng 

d4.10.9

S
C

9 π
ε

= ,với không khí có ε = 1, diện tích S = πR2, R = 3 (cm) = 0,03 (m), 

d = 2 (cm) = 0,02 (m). Điện dung của tụ điện đó là C = 1,25.10-12 (F) = 1,25 

(pF). 

1.67 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức Umax = Emax.d với d = 2 (cm) = 0,02 (m) và 

Emax = 3.105(V/m). Hệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào hai bản cực của tụ 

điện là Umax = 6000 (V). 

1.68 Chọn: C 

Hướng dẫn: Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có 

hiệu điện thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách 

giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì điện tích của tụ điện không thay đổi còn 

điện dung của tụ điện giảm đi 2 lần. 

1.69 Chọn: A 

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 1.68 

1.70 Chọn: B 

Hướng dẫn: Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có 

hiệu điện thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách 
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giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì điện tích của tụ điện không thay đổi còn 

điện dung của tụ điện giảm đi 2 lần, suy ra hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 

lên 2 lần: U = 100 (V). 

1.71 Chọn: B 

Hướng dẫn: 

- Xét tụ điện C1 = 0,4 (µF) = 4.10-7 (C) được tích điện q = 3.10-5 (C) ta suy 

ra U = q/C = 75 (V).  

 - Xét tụ điện C2 = 0,6 (µF) = 6.10-7 (C) được tích điện q = 3.10-5 (C) ta suy 

ra U = q/C = 50 (V).  

- Theo bài ra U < 60 (V) suy ra hiệu điện thế U = 50 (V) thoả mãn. Vởy hiệu 

điện thế của nguồn điện là U = 50 (V). 

1.72 Chọn: A 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính điện dung của bộ tụ điện mắc nối tiếp: 

n21 C

1
.....

C

1

C

1

C

1
++=  

1.73 Chọn: D 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính điện dung của bộ tụ điện mắc song 

song: 

C = C1 + C2 + ......+ Cn 

1.74 Chọn: D 

Hướng dẫn:  

- Điệp dung của bộ tụ điện là Cb = 12 (µF) = 12.10-6 (F). 

- Điện tích của bộ tụ điện là Qb = Cb.U, với U = 60 (V). Suy ra Qb = 7,2.10-4 

(C). 

1.75 Chọn: D 

Hướng dẫn:  
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- Xem hướng dẫn câu 1.74 

- Các tụ điện mắc nối tiếp với nhau thì điện tích của bộ tụ điện bằng điện 

tích của mỗi thụ thành phần: Qb = Q1 = Q2 = ......= Qn. Nên điện tích của mỗi 

tụ điện là Q1 = 7,2.10-4 (C) và Q2 = 7,2.10-4 (C). 

1.76 Chọn: C 

Hướng dẫn:  

- Xem hướng dẫn câu 1.74 và 1.75 

- Áp dụng công thức tính điện tích của tụ điện Q = CU, với Q1 = Q2 = 

7,2.10-4 (C). Ta tính được U1 = 45 (V) và U2 = 15 (V). 

1.77 Chọn: A 

Hướng dẫn: Bộ tụ điện gồm các tụ điện mắc song song thì hiệu điện thế 

được xác định: U = U1 = U2. 

1.78 Chọn: B 

Hướng dẫn:  

- Bộ tụ điện gồm các tụ điện mắc song song thì hiệu điện thế được xác định: 

U1 = U2 = U = 60 (V) 

- Điện tích của mỗi tụ điện là Q = CU, suy ra Q1 = 1,2.10-3 (C) và Q2 = 

1,8.10-3 (C). 

 

8. Năng lượng ñiện trường 

1.79 Chọn: D 

Hướng dẫn: Năng lượng trong tụ điện là năng lượng điện trường. Sau khi 

nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó là năng lượng của điện 

trường trong tụ điện. 

1.80 Chọn: B 
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Hướng dẫn: Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, 

điện tích của tụ là Q. Công thức xác định năng lượng của tụ điện là W = 

C

Q

2

1 2

= 2CU
2

1 = QU
2

1  

1.81 Chọn: D 

Hướng dẫn: Công thức xác định mật độ năng lượng điện trường là w = 

π
ε

8.10.9

E
9

2

 

1.82 Chọn: C 

Hướng dẫn: Khi tụ điện phóng hết điện thì năng lượng của tụ điện đã chuyển 

hoàn toàn thành nhiệt năng. Nhiệt lượng toả ra trong lớp điện môi bằng năng 

lượng của tụ điện: W = 2CU
2

1 , với C = 6 (µF) = 6.10-6(C) và U = 100 (V) ta 

tính được W = 0,03 (J) = 30 (mJ). 

1.83 Chọn: A 

Hướng dẫn: 

- Một tụ điện có điện dung C = 5 (µF) = 5.10-6 (C) được tích điện, điện tích 

của tụ điện là q = 10-3 (C). Hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ điện là U = 

q/C = 200 (V). 

- Bộ acquy suất điện động E = 80 (V), nên khi nối tụ điện với bộ acquy sao 

cho bản điện tích dương nối với cực dương, bản điện tích âm nối với cực âm 

của bộ acquy, thì tụ điện sẽ nạp điện cho acquy. Sau khi đã cân bằng điện thì 

hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng suất điện động của acquy. Phần năng 

lượng mà acquy nhận được bằng phần năng lượng mà tụ điện đã bị giảm 

∆W = 2CU
2

1 - C
2

1 E2 = 84.10-3 (J) =  84 (mJ). 

1.84 Chọn: B 

Hướng dẫn: 
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Mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện w = 
29

2

9

2

d.8.10.9

U

8.10.9

E

π
ε

=
π

ε với ε = 1, 

U = 200 (V) và d = 4 (mm), suy ra w = 11,05.10-3 (J/m3) = 11,05 (mJ/m3). 

9. Bài tập về tụ ñiện 

1.85 Chọn: A 

Hướng dẫn: Áp dụng các công thức: 

- Điện dung của tụ điện phẳng: 
d4.10.9

S
C

9 π
ε

= , với S = π.R2. 

- Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: U = E.d 

- Điện tích của tụ điện: q = CU. 

1.86 Chọn: B 

Hướng dẫn: Khi nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với 

nhau thì điện tích của bộ tụ điện bằng tổng điện tích của hai tụ điện: qb = q1 

+ q2 = C1U1 + C2U2 = 13.10-4 (C). Điện dung của bộ tụ điện là Cb = C1 + C2 

= 5 (µF) = 5.10-6 (C). Mặt khác ta có qb = Cb.Ub suy ra Ub = qb/Cb = 260 (V). 

1.87 Chọn: C 

Hướng dẫn: 

- Năng lượng của mỗi tụ điện trước khi nối chúng với nhau lần lượt là: W1 = 

2
11UC

2

1  = 0,135 (J) và W2 = 2
22UC

2

1  = 0,04 (J). 

- Xem hướng dẫn câu 1.86 

- Năng lượng của bộ tụ điện sau khi nối với nhau là: Wb = 2
bbUC

2

1  = 0,169 (J). 

- Nhiệt lượng toả ra khi nối hai tụ điện với nhau là ∆W = W1 + W2 – Wb = 

6.10-3 (J) = 6 (mJ). 

1.88 Chọn: D 

Hướng dẫn: 
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- Trước khi một tụ điện bị đánh thủng, năng lượng của bộ tụ điện là Wb1 = 

2
1b UC

2

1 = 2U
10

C
.

2

1 = 9.10-3 (J). 

- Sau khi một tụ điện bị đánh thủng, bộ tụ điện còn 9 tụ điện ghép nối tiếp 

với nhau, năng lượng của bộ tụ điện là Wb2 = 2
2b UC

2

1 = 2U
110

C
.

2

1

−
= 10.10-3 (J). 

- Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh 

thủng là ∆W = 10-3 (J) = 1 (mJ). 

1.89 Chọn: A 

Hướng dẫn: 

- Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó 

ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi 

có hằng số điện môi ε. Khi đó tụ điện cô lập về điện nên điện tích của tụ 

điện không thay đổi. 

- Điện dung của tụ điện được tính theo công thức: 
d4.10.9

S
C

9 π
ε

=  nên điện dung 

của tụ điện tăng lên ε lần. 

- Hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ điện được tính theo công thức: U = 

q/C với q = hằng số, C tăng ε lần suy ra hiệu điện thế giảm đi ε lần. 

1.90 Chọn: B 

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 1.89 

1.91 Chọn: C 

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 1.89 

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin 

tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi ñó cháu sẽ luôn có niềm tin 

tuyệt ñối vào nhận loại 
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ðỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 - SỐ 2 ( XẾP HẠNG KHEN THƯỞNG) 

M¤N: VẬT LÝ 11 

THỜI GIAN: 60   ( kể c¶ thêi gian giao ñề ) 

 

Họ và 

tªn:……………lớp:….…..Trường:…………………………………………… 

 

I. Tr¾c nghiÖm (7®) 

1.1 Cã hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2, chóng ®Èy nhau. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ 

®óng? 

A. q1> 0 vµ q2 < 0. B. q1< 0 vµ q2 > 0.  C. q1.q2 > 0.  D. q1.q2 

< 0. 

1.2 Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch th−íc nhá, nhiÔm ®iÖn. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B 

nh−ng l¹i ®Èy C. VËt C hót vËt D. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D tr¸i dÊu.   B. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D 

cïng dÊu. 

C. §iÖn tÝch cña vËt B vµ D cïng dÊu.   D. §iÖn tÝch cña vËt A vµ C 

cïng dÊu. 

1.3 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? 

A. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt nhiÔm ®iÖn sang 

vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn. 

B. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt kh«ng nhiÔm 

®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn. 

C. Khi nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng, electron chØ dÞch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu 

kia cña vËt bÞ nhiÔm ®iÖn. 

D. Sau khi nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng, sù ph©n bè ®iÖn tÝch trªn vËt bÞ nhiÔm ®iÖn 

vÉn kh«ng thay ®æi. 
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1.45 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 0,5 (nC) vµ q2 = - 0,5 (nC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B c¸ch 

nhau 6 (cm) trong kh«ng khÝ. C−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i trung ®iÓm cña AB cã ®é 

lín lµ: 

A. E = 0 (V/m).  B. E = 5000 (V/m).  C. E = 10000 (V/m).  D. 

E = 20000 (V/m). 

1.5 Tæng ®iÖn tÝch d−¬ng vµ tæng ®iÖn tÝch ©m trong mét 1 cm3 khÝ Hi®r« ë ®iÒu 

kiÖn tiªu chuÈn lµ: 

A. 4,3.103 (C) vµ - 4,3.103 (C). B. 8,6.103 (C) vµ - 8,6.103 (C). 

C. 4,3 (C) vµ - 4,3 (C).   D. 8,6 (C) vµ - 8,6 (C). 

1.6 Kho¶ng c¸ch gi÷a mét pr«ton vµ mét ªlectron lµ r = 5.10-9 (cm), coi r»ng 

pr«ton vµ ªlectron lµ c¸c ®iÖn tÝch ®iÓm. Lùc t−¬ng t¸c gi÷a chóng lµ: 

A. lùc hót víi F = 9,216.10-12 (N).  B. lùc ®Èy víi F = 9,216.10-12 (N). 

C. lùc hót víi F = 9,216.10-8 (N).  D. lùc ®Èy víi F = 9,216.10-8 (N). 

1.7 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r 

= 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng lµ F = 1,6.10-4 (N). §é lín cña hai ®iÖn tÝch ®ã lµ: 

A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (µC).   B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (µC). 

C. q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).   D. q1 = q2 = 2,67.10-7 (C). 

1.8 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r1 

= 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng lµ F1 = 1,6.10-4 (N). §Ó lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn 

tÝch ®ã b»ng F2 =  2,5.10-4 (N) th× kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ: 

A. r2 = 1,6 (m). B. r2 = 1,6 (cm). C. r2 = 1,28 (m). D. r2 = 1,28 (cm). 

1.9 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = +3 (µC) vµ q2 = -3 (µC),®Æt trong dÇu (ε = 2) c¸ch 

nhau mét kho¶ng r = 3 (cm). Lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã lµ: 

A. lùc hót víi ®é lín F = 45 (N).   B. lùc ®Èy víi ®é lín F = 45 (N). 

C. lùc hót víi ®é lín F = 90 (N).   D. lùc ®Èy víi ®é lín F = 90 (N). 

1.10 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®−îc ®Æt trong n−íc (ε = 81) c¸ch nhau 3 

(cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng b»ng 0,2.10-5 (N). Hai ®iÖn tÝch ®ã 
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A. tr¸i dÊu, ®é lín lµ 4,472.10-2 (µC). B. cïng dÊu, ®é lín lµ 4,472.10-10 (µC). 

C. tr¸i dÊu, ®é lín lµ 4,025.10-9 (µC). D. cïng dÊu, ®é lín lµ 4,025.10-3 (µC). 

1.11 Hai qu¶ cÇu nhá cã ®iÖn tÝch 10-7 (C) vµ 4.10-7 (C), t−¬ng t¸c víi nhau mét 

lùc 0,1 (N) trong ch©n kh«ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ: 

A. r = 0,6 (cm).  B. r = 0,6 (m).  C. r = 6 (m).  D. r = 6 (cm). 

1.12 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 2.10-2 (µC) vµ q2 = - 2.10-2 (µC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A vµ 

B c¸ch nhau mét ®o¹n a = 30 (cm) trong kh«ng khÝ. C−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i 

®iÓm M c¸ch ®Òu A vµ B mét kho¶ng b»ng a cã ®é lín lµ: 

A. EM = 0,2 (V/m). B. EM = 1732 (V/m).  C. EM = 3464 (V/m). D. EM = 2000 (V/m). 

1.13 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. H¹t ªlectron lµ h¹t cã mang ®iÖn tÝch ©m, cã ®é lín 1,6.10-19 (C). 

B. H¹t ªlectron lµ h¹t cã khèi l−îng m = 9,1.10-31 (kg). 

C. Nguyªn tö cã thÓ mÊt hoÆc nhËn thªm ªlectron ®Ó trë thµnh ion. 

D. ªlectron kh«ng thÓ chuyÓn ®éng tõ vËt nµy sang vËt kh¸c.  

1.14 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng lµ vËt thiÕu ªlectron. 

B. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt thõa ªlectron. 

C. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng lµ vËt ®· nhËn thªm c¸c ion 

d−¬ng. 

D. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt ®· nhËn thªm ªlectron.  

1.15 Ph¸t biÕt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa nhiÒu ®iÖn tÝch tù do.     

B. VËt c¸ch ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do. 

C. VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.     

D. ChÊt ®iÖn m«i lµ chÊt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do. 
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1.16 Cho hai b¶n kim lo¹i ph¼ng ®Æt song song tÝch ®iÖn tr¸i dÊu, th¶ mét 

ªlectron kh«ng vËn tèc ban ®Çu vµo ®iÖn tr−êng gi÷ hai b¶n kim lo¹i trªn. Bá qua 

t¸c dông cña träng tr−êng. Quü ®¹o cña ªlectron lµ:  

A. ®−êng th¼ng song song víi c¸c ®−êng søc ®iÖn.  

B. ®−êng th¼ng vu«ng gãc víi c¸c ®−êng søc ®iÖn.  

C. mét phÇn cña ®−êng hypebol.     

D. mét phÇn cña ®−êng parabol. 

1.18 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. Trong vËt dÉn ®iÖn cã rÊt nhiÒu ®iÖn tÝch tù do.   

B. Trong ®iÖn m«i cã rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do. 

C. XÐt vÒ toµn bé th×  mét vËt nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng vÉn lµ mét vËt trung hoµ 

®iÖn. 

D. XÐt vÒ toµn bé th×  mét vËt nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc vÉn lµ mét vËt trung hoµ 

®iÖn. 

1.19 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 2.10-2 (µC) vµ q2 = - 2.10-2 (µC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A vµ 

B c¸ch nhau mét ®o¹n a = 30 (cm) trong kh«ng khÝ. Lùc ®iÖn t¸c dông lªn ®iÖn 

tÝch q0 = 2.10-9 (C) ®Æt t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu A vµ B mét kho¶ng b»ng a cã ®é lín 

lµ: 

A. F = 4.10-10 (N). B. F = 3,464.10-6 (N).   

C. F = 4.10-6 (N).  D. F = 6,928.10-6 (N). 

1.20 §Æt mét ®iÖn tÝch d−¬ng, khèi l−îng nhá vµo mét ®iÖn tr−êng ®Òu råi th¶ 

nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng: 

A. däc theo chiÒu cña ®−êng søc ®iÖn tr−êng.   

B. ng−îc chiÒu ®−êng søc ®iÖn tr−êng. 

C. vu«ng gãc víi ®−êng søc ®iÖn tr−êng.     

D. theo mét quü ®¹o bÊt kú. 
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1.21 §Æt mét ®iÖn tÝch ©m, khèi l−îng nhá vµo mét ®iÖn tr−êng ®Òu råi th¶ nhÑ. 

§iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng: 

A. däc theo chiÒu cña ®−êng søc ®iÖn tr−êng.   

B. ng−îc chiÒu ®−êng søc ®iÖn tr−êng. 

C. vu«ng gãc víi ®−êng søc ®iÖn tr−êng.    

D. theo mét quü ®¹o bÊt kú. 

1.22 Mét ®iÖn tÝch q = 1 (µC) di chuyÓn tõ ®iÓm A ®Õn ®iÓm B trong ®iÖn tr−êng, 

nã thu ®−îc mét n¨ng l−îng W = 0,2 (mJ). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm A, B lµ: 

A. U = 0,20 (V).    B. U = 0,20 (mV). C. U = 200 (kV). D. U = 200 (V). 

1.23 Cho hai ®iÖn tÝch d−¬ng q1 = 2 (nC) vµ q2 = 0,018 (µC) ®Æt cè ®Þnh vµ c¸ch 

nhau 10 (cm). §Æt thªm ®iÖn tÝch thø ba q0 t¹i mét ®iÓm trªn ®−êng nèi hai ®iÖn 

tÝch q1, q2 sao cho q0 n»m c©n b»ng. VÞ trÝ cña q0 lµ 

A. c¸ch q1 2,5 (cm) vµ c¸ch q2 7,5 (cm).  B. c¸ch q1 7,5 (cm) vµ c¸ch q2 2,5 (cm). 

C. c¸ch q1 2,5 (cm) vµ c¸ch q2 12,5 (cm).  D. c¸ch q1 12,5 (cm) vµ c¸ch q2 2,5 (cm). 

1.24 C«ng thøc x¸c ®Þnh c−êng ®é ®iÖn tr−êng g©y ra bëi ®iÖn tÝch Q < 0, t¹i mét 

®iÓm trong ch©n kh«ng, c¸ch ®iÖn tÝch Q mét kho¶ng r lµ: 

A. 
2

910.9
r

Q
E =   B. 

2
910.9

r

Q
E −=   C. 

r

Q
E 910.9=  D. 

r

Q
E 910.9−=  

1.25 Mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm cã c−êng ®é ®iÖn tr−êng 0,16 (V/m). Lùc t¸c 

dông lªn ®iÖn tÝch ®ã b»ng 2.10-4 (N). §é lín ®iÖn tÝch ®ã lµ: 

A. q = 8.10-6 (µC). B. q = 12,5.10-6 (µC).   

C. q = 1,25.10-3 (C).  D. q = 12,5 (µC). 

1.26 C−êng ®é ®iÖn tr−êng g©y ra bëi ®iÖn tÝch Q = 5.10-9 (C), t¹i mét ®iÓm trong 

ch©n kh«ng c¸ch ®iÖn tÝch mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ: 

A. E = 0,450 (V/m). B. E = 0,225 (V/m).   

C. E = 4500 (V/m). D. E = 2250 (V/m). 
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1.27 Ba ®iÖn tÝch q gièng hÖt nhau ®−îc ®Æt cè ®Þnh t¹i ba ®Ønh cña mét tam gi¸c 

®Òu cã c¹nh a. §é lín c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i t©m cña tam gi¸c ®ã lµ: 

A. 
2

910.9
a

Q
E =  B. 

2
910.9.3

a

Q
E =    C. 

2
910.9.9

a

Q
E =   D. E = 0. 

1.28 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ®Æt t¹i hai ®iÓm c¸ch nhau 10 

(cm) trong ch©n kh«ng. §é lín c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i ®iÓm n»m trªn ®−êng 

th¼ng ®i qua hai ®iÖn tÝch vµ c¸ch ®Òu hai ®iÖn tÝch lµ: 

A. E = 18000 (V/m).  B. E = 36000 (V/m).  

C. E = 1,800 (V/m).  D. E = 0 (V/m). 

1.29 Hai ®iÖn tÝch q1 = q2 = 5.10-16 (C), ®Æt t¹i hai ®Ønh B vµ C cña mét tam gi¸c 

®Òu ABC c¹nh b»ng 8 (cm) trong kh«ng khÝ. C−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i ®Ønh A cña 

tam gi¸c ABC cã ®é lín lµ: 

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).    B. E = 0,6089.10-3 (V/m).  

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).   D. E = 0,7031.10-3 (V/m). 

1.30 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ®Æt t¹i hai ®iÓm c¸ch nhau 10 

(cm) trong ch©n kh«ng. §é lín c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i ®iÓm n»m trªn ®−êng 

th¼ng ®i qua hai ®iÖn tÝch vµ c¸ch q1 5 (cm), c¸ch q2 15 (cm) lµ: 

A. E = 16000 (V/m).  B. E = 20000 (V/m).   

C. E = 1,600 (V/m).      D. E = 2,000 (V/m). 

1.31 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), ®Æt t¹i hai ®Ønh B vµ C cña 

mét tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh b»ng 8 (cm) trong kh«ng khÝ. C−êng ®é ®iÖn tr−êng 

t¹i ®Ønh A cña tam gi¸c ABC cã ®é lín lµ: 

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).   B. E = 0,6089.10-3 (V/m). 

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).   D. E = 0,7031.10-3 (V/m). 

1.32 C«ng thøc x¸c ®Þnh c«ng cña lùc ®iÖn tr−êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q 

trong ®iÖn tr−êng ®Òu E lµ A = qEd, trong ®ã d lµ: 

A. kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi. 
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B. kho¶ng c¸ch gi÷a h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu vµ h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®−êng 

søc. 

C. ®é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn 

mét ®−êng søc, tÝnh theo chiÒu ®−êng søc ®iÖn. 

D. ®é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn 

mét ®−êng søc. 

1.33 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. C«ng cña lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch kh«ng phô thuéc vµo d¹ng 

®−êng ®i cña ®iÖn tÝch mµ chØ phô thuéc vµo vÞ trÝ ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña 

®o¹n ®−êng ®i trong ®iÖn tr−êng. 

B. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn tr−êng lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho kh¶ 

n¨ng sinh c«ng cña ®iÖn tr−êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch gi÷a hai ®iÓm ®ã. 

C. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn tr−êng lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho ®iÖn 

tr−êng t¸c dông lùc m¹nh hay yÕu khi ®Æt ®iÖn tÝch thö t¹i hai ®iÓm ®ã. 

D. §iÖn tr−êng tÜnh lµ mét tr−êng thÕ. 

1.34 Mèi liªn hÖ gi−a hiÖu ®iÖn thÕ UMN vµ hiÖu ®iÖn thÕ UNM lµ: 

A. UMN = UNM. B. UMN = - UNM.  C. UMN =
NMU

1 .  D. UMN = 
NMU

1
− . 

1.35 Hai ®iÓm M vµ N n»m trªn cïng mét ®−êng søc cña mét ®iÖn tr−êng ®Òu cã 

c−êng ®é E, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a M vµ N lµ UMN, kho¶ng c¸ch MN = d. C«ng thøc 

nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?  

A. UMN = VM – VN.  B. UMN = E.d C. AMN = q.UMN  D. E = UMN.d 

1.36 Mét ®iÖn tÝch q chuyÓn ®éng trong ®iÖn tr−êng kh«ng ®Òu theo mét ®−êng 

cong kÝn. Gäi c«ng cña lùc ®iÖn trong chuyÓn ®éng ®ã lµ A th× 

A. A > 0 nÕu q > 0.  B. A > 0 nÕu q < 0.   

C. A = 0 trong mäi tr−êng hîp. 

D. A ≠ 0 cßn dÊu cña A ch−a x¸c ®Þnh v× ch−a biÕt chiÒu chuyÓn ®éng cña q.    
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1.37 Hai tÊm kim lo¹i song song, c¸ch nhau 2 (cm) vµ ®−îc nhiÔm ®iÖn tr¸i dÊu 

nhau. Muèn lµm cho ®iÖn tÝch q = 5.10-10 (C) di chuyÓn tõ tÊm nµy ®Õn tÊm kia 

cÇn tèn mét c«ng A = 2.10-9 (J). Coi ®iÖn tr−êng bªn trong kho¶ng gi÷a hai tÊm 

kim lo¹i lµ ®iÖn tr−êng ®Òu vµ cã c¸c ®−êng søc ®iÖn vu«ng gãc víi c¸c tÊm. 

C−êng ®é ®iÖn tr−êng bªn trong tÊm kim lo¹i ®ã lµ: 

A. E = 2 (V/m).   B. E = 40 (V/m).   

C. E = 200 (V/m). D. E = 400 (V/m). 

1.38 Mét ®iÖn tÝch q = 10-7 (C) ®Æt t¹i ®iÓm M trong ®iÖn tr−êng cña mét ®iÖn 

tÝch ®iÓm Q, chÞu t¸c dông cña lùc F = 3.10-3 (N). C−êng ®é ®iÖn tr−êng do ®iÖn 

tÝch ®iÓm Q g©y ra t¹i ®iÓm M cã ®é lín lµ: 

A. EM = 3.105 (V/m).  B. EM = 3.104 (V/m).   

C. EM = 3.103 (V/m). D. EM = 3.102 (V/m). 

1.39 HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ UMN = 1 (V). C«ng cña ®iÖn tr−êng 

lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q = - 1 (µC) tõ M ®Õn N lµ: 

A. A = - 1 (µJ).   B. A = + 1 (µJ).    

C. A = - 1 (J).  D. A = + 1 (J). 

1.40 Mét ®iÖn tÝch ®iÓm d−¬ng Q trong ch©n kh«ng g©y ra t¹i ®iÓm M c¸ch ®iÖn 

tÝch mét kho¶ng r = 30 (cm), mét ®iÖn tr−êng cã c−êng ®é E = 30000 (V/m). §é 

lín ®iÖn tÝch Q lµ: 

A. Q = 3.10-5 (C).  B. Q = 3.10-6 (C).   

C. Q = 3.10-7 (C). D. Q = 3.10-8 (C) 

II. Tự luận(3ñ).  

1.* Cã hai ®iÖn tÝch  q1 = + 2.10-6 (C), q2 = - 2.10-6 (C), ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B 

trong ch©n kh«ng vµ c¸ch nhau mét kho¶ng 6 (cm). Mét ®iÖn tÝch q3 = + 2.10-6 

(C), ®Æt trªn ®−¬ng trung trùc cña AB, c¸ch AB mét kho¶ng 4 (cm). §é lín cña 

lùc ®iÖn do hai ®iÖn tÝch q1 vµ q2 t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q3 lµ: 

Bµi lµm:..... 
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2* Mét ªlectron chuyÓn ®éng däc theo ®−êng søc cña mét ®iÖn tr−êng ®Òu. 

C−êng ®é ®iÖn tr−êng E = 100 (V/m). VËn tèc ban ®Çu cña ªlectron b»ng 300 

(km/s). Khèi l−îng cña ªlectron lµ m = 9,1.10-31 (kg). Tõ lóc b¾t ®Çu chuyÓn ®éng 

®Õn lóc vËn tèc cña ªlectron b»ng kh«ng th× ªlectron chuyÓn ®éng ®−îc qu·ng 

®−êng lµ: 

Bµi lµm:...... 

3* Mét qu¶ cÇu nhá khèi l−îng 3,06.10-15 (kg), mang ®iÖn tÝch 4,8.10-18 (C), n»m 

l¬ löng gi÷a hai tÊm kim lo¹i song song n»m ngang nhiÔm ®iÖn tr¸i dÊu, c¸ch 

nhau mét kho¶ng 2 (cm). LÊy g = 10 (m/s2). HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai tÊm kim 

lo¹i ®ã lµ: 

Bµi lµm:...... 

 

Một cuốn sách tốt mở ra thì gợi niềm hy vọng 

Khép lại thì đem lại điều hữu ích. 

 

 


