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CẤU TRÚC TÀI LIỆU: 

CHUONG 1; DIEN TICH - DIEN TRUONG 

 CHU DE 1.  TƯƠNG TÁC  ðIỆN TÍCH ðIỂM, nhiễm ñiện  
 CHU DE 2. tong hop luc culong 
 CHU DE 3. ñiện tích chịu lực tác dụng cân bằng 
 CHU DE 4. cường ñộ ñiện trường 
 CHU DE 5. cong cua luc dien, hieu dien the 
 CHU DE 6. chuyen dong cua hat mang dien trong dien truong 
 CHU DE 7. TỤ ðIỆN 
CHUONG 2; DONG DIEN KHONG DOI 
 chu de 1. dai cuong dong dien khong doi-nguon dien 
 chu de 2. ðIỆN NĂNG, ðL JUNLENXO-CÔNG,CÔNG SUẤT NGUỒN 
 chu de 3. ñịnh lật ôm cho ñoạn mạch chỉ chứa R hoặc nguồn 
 chu de 4. ðỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH 
 chu de 5. ñinh luật ôm cho các loại ñoạn mạch - hay +khó 
 chu de 6. on tap va kiem tra -DÒNG ðIỆN KHÔNG ðỔI 
CHUONG 3; DONG DIEN TRONG CAC MOI TRUONG 
 CHỦ ðỀ 1. DÒNG ðIỆN Trong kim loại 
 CHỦ DỀ 2.Dòng ñiện trong CHẤT ðIỆN PHÂN 
 CHỦ DỀ 3.Dòng ñiện trong CHÂN KHÔNG VÀ CHẤT KHÍ 
 CHU DE 4.Dòng ñiện trong các môi trường BÁN DẪN 
 CHU DE 5.  on tap -  kiem tra - chuong 3 
CHUONG 4; TU TRUONG 
 CHU DE 1. TỪ TRƯỜNG CỦA CÁC LOẠI DÒNG ðIỆN 
 CHU DE 2. LỰC TỪ - TƯƠNG TÁC TỪ 
 CHU DE 3. LỰC LO REN XƠ 
 CHU DE 4. ON TAP-K.TRA 
CHUONG 5; CAM UNG DIEN TU 
 CHU DE 1. Cảm ứng ñiện từ tổng quát 
 CHU DE 2. ðoạn dây dẫn chuyển ñộng trong từ trường 
 CHU DE 3. HIEN TUONG TU CAM 
 CHU DE 4. ON TAP - KIEM TRA 
CHUONG 6; KHUC XA ANH SANG 
 chu de 1. Bai tap tong hop 
 chu de 2. on tap - kiem tra 
CHUONG 7; MAT- DUNG CU QUANG HOC 
 chu de 1. lang kinh 
 chu de 2. thau kinh mong 
 chu de 3. mat 
 chu de 4. kinh lup, hien vi, thien van 
 chu de 5. on tap kiem tra 
DE THI - KIEM TRA LỚP 11 
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Họ và tên học sinh :…………………………..Trường:THPT..................................................... 
 
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:  
I. kiến thức. 
1. Lực 
 - ðặc ñiểm của vecto lực + ðiểm ñặt tại vật 
      + Phương của lực tác dụng 
      + Chiều của lực tác dụng 
      + ðộ lớn tỉ lệ với ñộ 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 ñộ 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

r r
 thì 1 2F F F= +

r r r
 

 + 1 2 1 2F F F F F↑↑ ⇒ = +
r r

   + 1 2 1 2F F F F F↑↓ ⇒ = −
r r

 

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

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

 

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 
ñó 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 ðềcác vuông góc.  

1 2F F F= +
ur uur uur

 lúc này, biểu thức trên vẫn sử dụng trên các trục tọa ñộ ñã chọn Ox, Oy: 

 1 2

1 2

Ox Ox Ox

Oy Oy Oy

F F F

F F F

= +

= +

uuur uuuur uuuur

uuur uuuur uuuur   

ðộ 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
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F
=

=∑
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II. Bài tập 
Bài 1: Tìm hợp lực của các lực trong các trường hợp sau (Các lực ñược vẽ theo thứ tự chiều 
quay của kim ñồng hồ) 

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
 

 

Bổ sung kiến thức về véctơ lực 
 

 0 
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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 
ðáp số: a. 19,3 N  b. 28,7 N  c. 10 N  d. 24 N 
Bài 2: Một chất ñiểm chịu tác dụng ñồng thời của 2 lực có ñộ lớn 20N và 30N, xác ñịnh góc hợp 
bởi phương của 2 lực nếu hợp lực có giá trị: 
a. 50N   b. 10N   c. 40N 
  d. 20N 
ðs: a. 00  b. 1800  c. 75,50  d. 138,50 
Bài 3: Một chất ñiểm chịu tác dụng ñồng thời của 3 lực: F1 = 20N, F2 
= 20N và F3. Biết góc giữa các lực là bằng nhau và ñều bằng 1200. 
Tìm F3 ñể hợp lực tác dụng lên chất ñiểm bằng 0?  ðáp số: F3 = 20 N 
Bài 4: Vật m = 5kg ñược ñặt nằm yên trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang như 
hình vẽ. Xác ñịnh các lực tác dụng lên vật? Biết trọng lực ñược xác ñịnh bằng công thức P = 
mg, với g = 10m/s2.      ðáp số: P = 50N; N = 25 3 N; Fms = 
25 N 
Bài 5: Vật m = 3kg ñược 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) ðáp số: T 
= 15 2N  

 
 
 
 

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

I. kiến thức: 
1. Vật nhiểm ñiện_ vật mang ñiện, ñiện tích_ là vật có khả năng hút ñược các vật nhẹ. 

 Có 3 hiện tượng nhiễm ñiện là nhiễm ñiện do cọ xát, nhiễm ñiện do do tiếp xúc và nhiễm 
ñiện do hưởng ứng. 
 2. Một vật tích ñiện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới ñiểm ta xét ñược gọi là 
ñiện tích ñiểm. 
 3. Các ñiện tích cùng dấu thì ñẩy nhau, trái (ngược) dấu thì hút nhau. 
  4. ðịnh luật Cu_Lông (Coulomb): Lực hút hay ñẩy giữa hai ñiện tích ñiểm ñạt trong chân 
không có phương trùng với ñường thẳng nối hai ñiện tích ñiểm ñó, có ñộ lớn tỉ lệ thuận với tích 
ñộ lớn của hai ñiện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng   

 Công thức:  
2
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kF =         Với   k = 9
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        q1, q2 : hai ñiện tích ñiểm (C ) 
        r : Khoảng cách giữa hai ñiện tích (m) 
  5.Lực tương tác của các ñiện tích trong ñiện môi (môi trường ñồng tính) 

m 

m 

LỰC TƯƠNG TÁC  ðIỆN TÍCH ðIỂM, hiện tượng nhiễm ñiện  
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   ðiện môi là môi trường cách ñiện. 
   Các thí nghiệm ñã chứng tỏ rằng, lực tương tác giữa các ñiện tích ñiểm ñặt trong một 
ñiện môi ñồng chất, chiếm ñầy không gian xung quanh ñiện tích, giãm ñi ε  lần khi chúng ñược 
ñặt trong chân không: 

                
2

21

.

.

r

qq
kF

ε
=     ε : hằng số ñiện môi của môi trường.  (chân không thì ε  = 1) 

 6. Thuyết electron (e) dựa vào sự cư trú và di chuyển của các e ñể giải thích các hiện 
tượng ñiện và các tính chất ñiện của các vật. Trong việc vận dụng thuyết e ñể giải thích các hiện 
tượng nhiễm ñiện (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 ñiểm này ñến ñiểm kia trên vật. 
 7.chất dẫn ñiện là chất có nhiều ñiện tích tự do,chất cách ñiện(ñiện môi) 
  8. ðịnh luật bảo toàn ñiện tích: Trong một hệ vật cô lập về ñiện, tổng ñại số của các ñiện 
tích là không ñổi. 

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

 - Áp dụng công thức của ñịnh luật Cu_Lông : 
2

21

.

.

r

qq
kF

ε
=  (Lưu ý ñơn vị của các ñại lượng) 

 - Trong chân không hay trong không khí ε  = 1. Trong các môi trường khác ε > 1. 
 � TH có nhiều ñiện tích ñiểm.  
 - Lực tác dụng lên một ñiện tích là hợp lực cùa các lực tác dụng lên ñiện tích ñó tạo bởi 
các ñiện tích còn lại. 
 - Xác ñịnh phương, chiều, ñộ lớn của từng lực, vẽ các vectơ lực.  
 - Vẽ vectơ hợp lực. 
 - Xác ñịnh hợp lực từ hình vẽ. 
 Khi xác ñịnh tổng của 2 vectơ cần lưu ý các trường hợp ñặc biệt là tam gaic1 vuông, cân, 
ñều, … Nếu không xảy ra ở các trường hợp ñặc biệt ñó thì có thể tính ñộ dài của vec tơ bằng 
ñịnh lý hàm số cosin: a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA hay Ftổng

2 = F1
2+F2

2+2F1F2cosα 
 
II. bài tập tự luận: 
1. Hai ñiện tích ñiểm dương q1 và q2 có cùng ñộ lớn ñiện tích là 8.10-7 C ñược ñặt trong không 
khí cách nhau 10 cm.  
 a. Hãy xác ñịnh lực tương tác giữa hai ñiện tích ñó. 
 b. ðặt hai ñiện tích ñó vào trong môi trường có hằng số ñiện môi là ε =2 thì lực tương tác 
giữa chúng sẽ thay ñổi thế nào ? ðể lực tương tác giữa chúng là không ñổi (bằng lực tương tác 
khi ñặt trong không khí) thì khoảng cách giữa chúng khi ñặt trong môi trường có hằng số ñiện 
môi ε =2 là bao nhiêu ?        ðs: 0,576 N, 0,288 N, 7 
cm.  
2. Hai ñiện tích ñiểm như nhau ñặt trong chân không cách nhau một ñoạn 4 cm, lực ñẩy tĩnh 
ñiện giữa chúng là 10-5 N. 
 a. Tìm ñộ lớn mỗi ñiện tích. 
 b. Tìm khoảng cách giữa chúng ñể lực ñẩy tĩnh ñiện giữa chúng là 2,5. 10-6 N. 
   ðs: 1,3. 10-9 C, 8 cm. 
3. Mỗi prôtôn có khối lượng m= 1,67.10-27 kg, ñiện tích q= 1,6.10-19C. Hỏi lực ñẩy giữa hai 
prôtôn lớn hơn lực hấp dẫn giữa chúng bao nhiêu lần ?    ðs: 1,35. 1036  
4. Hai vật nhỏ giống nhau, mỗi vật  thừa 1 electron. Tìm khối lượng mỗi vật ñể lực tĩnh ñiện 
bằng lực hấp dẫn.         ð s: 1,86. 10-9 kg. 
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5. Hai vật nhỏ ñặt trong không khí cách nhau một ñoạn 1m, ñẩy nhau một lực F= 1,8 N. ðiện 
tích tổng cộng của hai vật là 3.10-5 C. Tìm ñiện tích của mỗi vật.  ð s: q1= 2. 10-5 C, q2 = 
10-5 C (hoặc ngược lại) 
6. Hai ñiện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C ñặt tại A và B trong không khí (AB = 6 cm). Xác 
ñịnh 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.       ð s: 0,18 N; 30,24.10-3 N; 27,65.10-3 
N. 
7. Người ta ñặt 3 ñiện tích q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C tại ba ñỉnh của một tam giác ñều 
cạnh 6 cm trong không khí. Xác ñịnh lực tác dụng lên ñiện tích q0 = 6.10-9 C ñặt ở tâm O của 
tam giác. 
   ð s: 72.10-5 N. 
8. Ba ñiện tích ñiểm q1 = -10-6 C, q2 = 5.10-7 C, q3 = 4.10-7 C lần lượt ñặt tại A, B, C trong không 
khí, AB = 5 cm. AC = 4 cm. BC = 1 cm. Tính lực tác dụng lên mỗi ñiện tích. 
   ð s: 4,05. 10-2 N, 16,2. 10-2 N, 20,25. 10-2 N. 
9. Ba ñiện tích ñiểm q1 = 4. 10-8 C, q2 = -4. 10-8 C, q3 = 5. 10-8 C. ñặt trong không khí tại ba ñỉnh 
của một tam giác ñều cạnh 2 cm. Xác ñịnh vectơ lực tác dụng lên q3 ?   ð s: 45. 10-3 
N. 

10 Ba ñiện tích ñiểm q1 =  q2 = q3 = 1,6. 10-19 C. ñặt trong chân không tại ba ñỉnh của một tam 
giác ñều cạnh 16 cm. Xác ñịnh vectơ lực tác dụng lên q3 ?     ð s: 
15,6. 10-27N. 

11.  Ba ñiện tích ñiểm q1 = 27.10-8 C, q2 = 64.10-8 C, q3 = -10-7 C ñặt trong không khí lần lượt tại 
ba ñỉnh của một tam giác vuông (vuông góc tại C). Cho AC = 30 cm, BC = 40 cm.Xác ñịnh 
vectơ  lực tác dụng lên q3.            ð s: 
45.10-4 N. 

12. Hai ñiện tích q1 = -4.10-8 C, q2 = 4. 10-8 C ñặt tại hai ñiểm A và B cách nhau một khoảng 4 
cm trong không khí. Xác ñịnh lực tác dụng lên ñiện tích q = 2.10-9 C khi: 
 a. q ñặt tại trung ñiểm O của AB. 
 b. q ñặt tại M sao cho AM = 4 cm, BM = 8 cm. 
 13. Hai ñiện tích ñiểm q1 = q2 = 5.10-10 C ñặt trong không khí cách nhau một ñoạn 10 cm. 
 a. Xác ñịnh lực tương tác giữa hai ñiện tích? 
 b. ðem hệ hai ñiện tích này ñặt vào môi trường nước (ε = 81), hỏi lực tương tác giữa hai 
ñiện tích sẽ thay ñổi thế nào ? ðể lực tương tác giữa hai ñiện tích không thay ñổi (như ñặt trong 
không khí) thì khoảng cách giữa hai ñiện tích là bao nhiêu? 
14. Cho hai ñiện tích q1 và q2 ñặt cách nhau một khoảng r = 30 cm trong không khí, lực tác dụng 
giữa chúng là F0. Nếu ñặt chúng trong dầu thì lực này yếu ñi 2,25 lần. Vậy cần dịch chuyển 
chúng lại một khoảng bằng bao nhiêu ñể lực tương tác giữa chúng vẫn bằng F ? 
   ð s: 10 cm. 
III. Bài tập trắc nghiệm: 
- ðề 1: 
Câu hỏi 1: Bốn vật kích thước nhỏ A,B, C, D nhiễm ñiện. Vật A hút vật B nhưng ñẩy vật C, vật 
C hút vật D. Biết A nhiễm ñiện dương. Hỏi B nhiễm ñiện 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 ñiện: 
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A. Vật nhiễm ñiện dương là vật chỉ có các ñiện tích dương  
B. Vật nhiễm ñiện âm là vật chỉ có các ñiện tích âm 
C. Vật nhiễm ñiện dương là vật thiếu electron,  nhiễm ñiện âm là vật dư electron 
D. Vật nhiễm ñiện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít 

Câu hỏi 3: ðưa một quả cầu kim loại không nhiễm ñiện A lại  gần quả cầu kim loại B nhiễm 
ñiện thì chúng hút nhau. Giải thích nào là ñúng: 

A. A nhiễm ñiện do tiếp xúc. Phần A gần B nhiễm ñiện cùng dấu với B, phần kia nhiễm 
ñiện trái dấu. Lực hút lớn hơn lực ñẩy nên A bị hút về B 
B. A nhiễm ñiện do tiếp xúc. Phần A gần B nhiễm ñiện trái dấu với B làm A bị hút về B 
C. A nhiễm ñiện do hưởng ứng Phần A gần B nhiễm ñiện cùng dấu với B, phần kia nhiễm 
ñiện trái dấu. Lực hút lớn hơn lực ñẩy nên A bị hút về B  
D. A nhiễm ñiện do hưởng ứng Phần A gần B nhiễm ñiện trái dấu với B, phần kia nhiễm 
ñiện cùng dấu. Lực hút lớn hơn lực ñẩy nên A bị hút về B 

Câu hỏi 4: Có 3 vật dẫn, A nhiễm ñiện dương, B và C không nhiễm ñiện. ðể B và C nhiễm ñiện 
trái dấu ñộ 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 ñặt gần B 
C. Cho A gần C ñể nhiễm ñiện hưởng ứng, rồi cho C tiếp xúc với B   
D. nối C với D rồi ñặt gần A ñể nhiễm ñiện hưởng ứng, sau ñó cắt dây nối. 

Câu hỏi 5: Hai ñiện tích ñặt gần nhau, nếu giảm khoảng cách giữa chúng ñi 2 lần thì lực tương 
tác giữa 2 vật sẽ:  

A. tăng lên 2 lần  B. giảm ñi 2 lần    C. tăng lên 4 lần    D. giảm ñi 4 lần 
Câu hỏi 6: ðưa vật A nhiễm ñiện dương lại gần quả cầu kim loại B ban ñầu trung hoà về ñiện 
ñược nối với ñất bởi một dây dẫn. Hỏi ñiện tích của B như nào nếu ta cắt dây nối ñất sau ñó ñưa 
A ra xa B: 

A. B mất ñiện tích    B. B tích ñiện âm    
C. B tích ñiện dương    D.B tích ñiện dương hay âm tuỳ vào tốc ñộ ñưa A ra xa 

Câu hỏi 7: Trong 22,4 lít khí Hyñrô ở 00C, áp suất 1atm thì có 12,04. 1023 nguyên tử Hyñrô. 
Mỗi nguyên tử Hyñrô gồm 2 hạt mang ñiện là prôtôn và electron. Tính tổng ñộ lớn các ñiện tích 
dương và tổng ñộ lớn các ñiện tích âm trong một cm3 khí Hyñrô: 

A. Q+ = Q- = 3,6C    B. Q+ = Q- = 5,6C    C.Q+ = Q- = 6,6C    D.Q+ = Q- = 
8,6C 
Câu hỏi 8: Bốn quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang ñiện tích + 2,3µC, -264.10-7C, - 
5,9 µC,  + 3,6.10-5C. Cho 4 quả cầu ñồng thời tiếp xúc nhau sau ñó tách chúng ra. Tìm ñiện 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 ñiện, lực hấp dẫn giữa electron và hạt nhân trong nguyên tử 
Hyñrô, biết khoảng cách giữa chúng là 5.10-9cm, khối lượng hạt nhân bằng 1836 lần khối lượng 
electron 

A. Fñ = 7,2.10-8 N, Fh = 34.10-51N     B. Fñ = 9,2.10-8 N, Fh = 36.10-51N    
C.Fñ = 9,2.10-8 N, Fh = 41.10-51N     D.Fñ = 10,2.10-8 N, Fh = 51.10-51N    

Câu hỏi 10: Tính lực tương tác ñiện giữa một electron và một prôtôn khi chúng ñặt 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 ñiện tích ñiểm q1 = +3 (µC) và q2 = -3 (µC),ñặt trong dầu (ε= 2) cách nhau một 
khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai ñiện tích ñó là: 

A. lực hút với ñộ lớn F = 45 (N).      B. lực ñẩy với ñộ lớn F = 45 (N). 
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C. lực hút với ñộ lớn F = 90 (N).  D. lực ñẩy với ñộ lớn F = 90 (N). 
Câu 12: ðộ lớn của lực tương tác giữa hai ñiện tích ñiểm trong không khí 

A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai ñiện tích.  
B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai ñiện tích. 
C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai ñiện tích. 
D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai ñiện tích. 

Câu 13: Hai quả cầu nhỏ có ñiện 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 ñây là không ñúng? 

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm ñiện dương là vật thiếu êlectron. 
B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm ñiện âm là vật thừa êlectron. 
C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm ñiện dương là vật ñã nhận thêm các ion dương. 
D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm ñiện âm là vật ñã nhận thêm êlectron.  

Câu 15: Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Trong vật dẫn ñiện có rất nhiều ñiện tích tự do.    
B. Trong ñiện môi có rất ít ñiện tích tự do. 
C. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm ñiện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà ñiện. 
D. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm ñiện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà ñiện. 

Câu 16: Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Đưa 1 vật nhiễm ñiện dương lại gần 1 quả cầu bấc (ñiện môi), nó bị hút về phía vật nhiễm 
ñiện dương. 
B. Khi ñưa 1 vật nhiễm ñiện âm lại gần một quả cầu bấc (ñiện môi),nó bị hút về phía vật nhiễm 
ñiện âm. 
C. Khi ñưa một vật nhiễm ñiện âm lại gần một quả cầu bấc (ñiện môi), nó bị ñẩy ra xa vật nhiễm 
ñiện âm. 
D. Khi ñưa một vật nhiễm ñiện lại gần một quả cầu bấc (ñiện môi) thì nó bị hút về phía vật 
nhiễm ñiện. 
Câu 17: Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 

A. êlectron là hạt mang ñiện 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 ñể trở thành ion. 
D. êlectron không thể chuyển ñộng từ vật này sang vật khác.  

Câu 18: Hai ñiện tích ñiểm nằm yên trong chân không chúng tương tác với nhau một lực F. 
Người ta thay ñổi các yếu tố q1, q2, r thấy lực tương tác ñổi chiều nhưng ñộ lớn không ñổi. Hỏi 
các yếu tố trên thay ñổi 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 ñổi 

Câu 19: ðồ thị biểu diễn lực tương tác Culông giữa hai ñiện tích quan hệ với bình phương 
khoảng cách giữa hai ñiện tích là ñường: 

A. hypebol     B thẳng bậc nhất    C. parabol    D. elíp 
Câu 20: Hai ñiện tích ñiểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F. Người ta 
giảm mỗi ñiện tích ñi một nửa, và khoảng cách cũng giảm một nửa thì lực tương tác giữa chúng 
sẽ: 
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A. không ñổi    B. tăng gấp ñôi    C. giảm một nửa   D. giảm bốn lần 
Câu 21: Hai ñiện tích ñiểm bằng nhau ñặt trong ñiện môi lỏng ε = 81 cách nhau 3cm chúng ñẩy 
nhau bởi lực 2 µN. ðộ lớn các ñiện tích là: 

A. 0,52.10-7C     B. 4,03nC    C. 1,6nC     D. 2,56 pC 
Câu 22: Hai ñiện tích ñiểm bằng nhau ñặt trong không khí cách nhau 12cm, lực tương tác giữa 
chúng bằng 10N. Các ñiện tích ñó bằng:   

A. ± 2µC    B. ± 3µC     C. ± 4µC     D. ± 5µC    
Câu 23: Hai ñiện tích ñiểm ñặt trong không khí cách nhau 12cm, lực tương tác giữa chúng bằng 
10N. ðặt chúng vào trong dầu cách nhau 8cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10N. Hằng 
số ñiện 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 ñiện cách nhau 40cm. Giả sử bằng cách nào ñó có 
4.1012 electron từ quả cầu này di chuyển sang quả cầu kia. Khi ñó chúng hút hay ñẩy nhau? Tính 
ñộ lớn lực tương tác ñó 

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

Câu 25: Hai quả cầu nhỏ ñiện 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 ñiện tích ñiểm bằng nhau ñặt trong chân không cách nhau một khoảng 2cm thì lực 
ñẩy giữa chúng là 1,6.10-4N. Khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu ñể lực tương tác giữa 
chúng là 2,5.10-4N, tìm ñộ lớn các ñiện tích ñó: 

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 ñiện tích q1 = q2 = 3µC cách nhau một khoảng 3cm trong 
chân không (F1) và trong dầu hỏa có hằng số ñiện 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 ñiện tích ñiểm cách nhau một khoảng 2cm ñẩy nhau một lực 1N. Tổng ñiện tích 
của hai vật bằng 5.10-5C. Tính ñiện 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 ñiện q1 = 3µC và q2 = 1µC kích thước giống nhau cho 
tiếp xúc với nhau rồi ñặt trong chân không cách nhau 5cm. Tính lực tương tác tĩnh ñiện 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 ñiện q1 = 5µC và q2 = - 3µC kích thước giống nhau cho 
tiếp xúc với nhau rồi ñặt trong chân không cách nhau 5cm. Tính lực tương tác tĩnh ñiện giữa 
chúng sau khi tiếp xúc:  

A. 4,1N    B. 5,2N     C. 3,6N    D. 1,7N 
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 ñặt cách nhau với khoảng cách cũ thì chúng ñẩy 
nhau một lực 2,25mN. Tính ñiện tích ban ñầu của chúng: 
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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 ñiện cách nhau 2,5m trong không khí chúng tương tác 
với nhau bởi lực 9mN. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau thì ñiện tích của mỗi quả cầu bằng - 3µC. 
Tìm ñiện tích của các quả cầu ban ñầu: 

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 ñiện cách nhau 20cm chúng hút 
nhau một lực 1,2N. Cho chúng tiếp xúc với nhau tách ra ñến khoảng cách cũ thì chúng ñẩy nhau 
một lực bằng lực hút. Tìm ñiện tích của mỗi quả cầu lúc ñầu: 

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

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

 Câu 34: Hai ñiện tích ñiểm ñặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì hút nhau một lực F. 
ðưa chúng vào trong dầu có hằng số ñiện 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 ñiểm mang ñiện tích khi ñặt gần nhau chúng ñẩy nhau thì có thể kết luận: 

A. chúng ñều là ñiện tích dương   B. chúng ñều là ñiện tích âm    

C. chúng trái dấu nhau    D. chúng cùng dấu nhau 

Câu 36: Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang ñiện tích lần lượt là q1 và q2, cho 
chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì mỗi quả cầu mang ñiện 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 ñiện tích với |q1| = |q2|, ñưa chúng lại 
gần thì chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ mang ñiện 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 ñiện tích với |q1| = |q2|, ñưa chúng lại 
gần thì chúng ñẩy nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ mang ñiện tích: 

A. q = q1    B. q =  q1/2  C. q = 0      D. q =  2q1   
Câu 39: Hai ñiện tích ñiểm bằng nhau ñặt trong chân không cách nhau một ñoạn 4cm, chúng 
ñẩy nhau một lực 10-5 N. ðộ lớn mỗi ñiện tích ñó 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 ñiện tích ñiểm bằng nhau ñặt trong chân không cách nhau một ñoạn 4cm, chúng 
hút nhau một lực 10-5 N. ðể lực hút giữa chúng là 2,5.10-6 N thì chúng phải ñặt cách nhau: 

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

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 A C D C D C D C A A 
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án 

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 
ðáp 
án 

B C D A D C B A A B 

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

I.kiến thức: 
 
PP Chung: 
���� ðối với dạng bài tập này, Hs cần vận dụng ñịnh luật bảo toàn ñiện tích: “ Trong một hệ cô lập 
về ñiện, tổng ñại số các ñiện tích luôn luôn là một hằng số” 
 
 
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN: 
1. Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các ñiện tích q1 và q2 ñặt trong không khí cách nhau 
2 cm, ñẩy nhau bằng một lực 2,7.10-4 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại ñưa về vị trí cũ, 
chú ñẩy nhau bằng một lực 3,6.10-4 N. Tính q1, q2 ?  ð s: 6.10-9 C , 2. 10-9 C, -6. 10-9 
C, -2. 10-9 C. 
2. Hai quả cầu nhỏ, giống nhau, bằng kim loại. Quả cầu A mang ñiện tích 4,50 µC; quả cầu B 
mang ñiện tích – 2,40 µC. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi ñưa chúng ra cách nhau 1,56 cm. Tính 
lực tương tác ñiện giữa chúng.      ð s: 40,8 N. 
3. Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống hệt nhau, mang ñiện tích như nhau q ñặt cách nhau một 
khoảng R, chúng ñẩy nhau một lực có ñộ lớn 6,4 N. Sau khi cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra 
một khoảng 2R thì chúng ñẩy nhau một lực bao nhiêu ? ð s: 1,6 N. 
4.  Hai hòn bi bằng kim loại giống nhau, hòn bi này có ñộ lớn ñiện tích bằng 5 lần hòn bi kia. 
Cho xê dịch hai hòn bi chạm nhau rồi ñặt chúng lại vị trí cũ. ðộ lớn của lực tương tác biến ñổi 
thế nào nếu ñiện tích của chúng : 
 a. cùng dấu. 
 b. trái dấu.      ð s: Tăng 1,8 lần, giảm 0,8 lần.  
5. Hai hòn bi bằng kim loại giống nhau có ñiện tích cùng dấu q và 4q ở cách nhau một khoảng r. 
Sau khi cho hai hòn bi tiếp xúc nhau, ñể cho lực tương tác giữa chúng không thay ñổi, ta phải 
ñặt chúng cách một khoảng r’. Tìm r’

 ?    ð s: r’ = 1,25 r. 
6. Hai quả cầu kim loại giống nhau, ñược tích ñiện 3.10-5 C  và  2.10-5 C. Cho hai quả cầu tiếp 
xúc nhau rồi ñặt cách nhau một khoảng 1m. Lực ñiện tác dụng lên mỗi quả cầu có ñộ lớn là bao 
nhiêu? 
ð s: 5,625 N. 
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 

 

ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN ðIỆN TÍCH  - HỢP LỰC TÁC DỤNG  2 



  -  ðT: 01689.996.187                  Diễn ñàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                    

   Trang 11

Câu 1: Hai ñiện tích có ñộ lớn bằng nhau cùng dấu là q ñặt trong không khí cách nhau một 
khoảng r. ðặt ñiện tích q3 tại trung ñiểm của ñoạn thẳng nối hai ñiện 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 ñỉnh A, B, C của một tam giác ñều có cạnh 15cm ñặt ba ñiện 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 ñỉnh của một hình vuông cạnh bằng 10cm có bốn ñiện tích ñặt cố ñịnh trong ñó 
có hai ñiện tích dương  và hai ñiện tích âm ñộ lớn bằng nhau ñều bằng 1,5 µC, chúng ñược ñặt 
trong ñiện môi ε = 81 và ñược ñặt sao cho lực tác dụng lên các ñiện tích ñều hướng vào tâm 
hình vuông. Hỏi chúng ñược sắp xếp như thế nào, tính lực tác dụng lên mỗi ñiện tích: 

A. Các ñiện tích cùng dấu cùng một phía, F = 0,043N   
B. Các ñiện tích trái dấu xen kẽ nhau, F = 0,127N 
C. Các ñiện tích trái dấu xen kẽ nhau, F = 0,023N   
D. Các ñiện tích cùng dấu cùng một phía, F = 0,023N   

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa ñộ xoy có ba ñiện tích ñiểm q1 = +4 µC ñặt tại gốc O, q2 = - 3 µC 
ñặt tại M trên trục Ox cách O ñoạn OM = +5cm, q3 = - 6 µC ñặt tại N trên trục Oy cách O ñoạn 
ON = +10cm. Tính lực ñiện tác dụng lên q1: 

A. 1,273N     B. 0,55N    C. 0,483 N    D. 2,13N 
Câu 5: Hai ñiện tích ñiểm bằng nhau q = 2 µC ñặt tại A và B cách nhau một khoảng AB = 6cm. 
Một ñiện tích q1 = q ñặt trên ñường trung trực của AB cách AB một khoảng x = 4cm. Xác ñịnh 
lực ñiện tác dụng lên q1:  

A. 14,6N     B. 15,3 N     C. 17,3 N     D. 21,7N 
Câu 6: Ba ñiện tích ñiểm q1 = 2.10-8 C, q2 = q3 = 10-8 C ñặt lần lượt tại 3 ñỉnh A, B, C của tam 
giác vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Tính lực ñiện 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 ñiện tích ñiểm q1, q2, q3, q4 ñặt trong không khí lần lượt tại các ñỉnh của một hình 
vuông ABCD, biết hợp lực ñiện tác dụng vào q4 ở D có phương AD thì giữa ñiện 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 ñiện tích ñiểm q1 = 8nC, q2 = q3 = - 8nC ñặt tại ba ñỉnh của tam giác ñều ABC cạnh a 
= 6cm trong không khí xác ñịnh lực tác dụng lên ñiện tích q0 6nC ñặt 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 ñiện tích  q1 = + 2.10-6 (C), q2 = - 2.10-6 (C), ñặt tại hai ñiểm A, B trong chân 
không và cách nhau một khoảng 6 (cm). Một ñiện tích q3 = + 2.10-6 (C), ñặt trên ñương trung 
trực của AB, cách AB một khoảng 4 (cm). ðộ lớn của lực ñiện do hai ñiện tích q1 và q2 tác dụng 
lên ñiện 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 ñiện tích có ñộ lớn bằng nhau trái dấu là q ñặt trong không khí cách nhau một 
khoảng r. ðặt ñiện tích q3 tại trung ñiểm của ñoạn thẳng nối hai ñiện 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
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

D A C C C C C A B D 

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

I.kiến thức cần nhớ: 
PP Chung 
Khi khảo sát ñiều kiện cân bằng của một ñiện tích ta thường gặp hai trường hợp: 
 ����. Trường hợp chỉ có lực ñiện: 

 - Xác ñịnh phương, chiều, ñộ lớn của tất cả các lực ñiện 1F
r

, 2F
r

, … tác dụng lên ñiện 
tích ñã xét. 

 - Dùng ñiều kiện cân bằng:  0...21

rrr
=++ FF  

 - Vẽ hình và tìm kết quả. 
 ����. Trường hợp có thêm lực cơ học (trọng lực, lực căng dây, …) 
 - Xác ñịnh ñầy ñủ phương, chiều, ñộ lớn của tất cả các lực tác dụng lên vật mang ñiện mà 
ta xét. 
 - Tìm hợp lực của các lực cơ học và hợp lực của các lực ñiện. 

 - Dùng ñiều kiện cân bằng: 0
rrr

=+ FR    �  FR
rr

−=  (hay ñộ lớn R = F). 
           - Trong SGK VL 11, công thức của ñịnh luật CouLomb chỉ dùng ñể tính ñộ lớn của lực 
tác dụng giữa hai ñiện tích ñiểm. Vì vậy, ta chỉ ñưa ñộ lớn (chứ không ñưa dấu) của các ñiện 
tích vào công thức. 
 
II. Bài tập tự luận: 
1. Hai ñiện tích ñiểm q1 = 10-8 C, q2 = 4. 10-8 C ñặt tại A và B cách nhau 9 cm trong chân không. 
Phải ñặt ñiện tích q3 = 2. 10-6 C tại ñâu ñể ñiện tích q3 nằm cân bằng (không di chuyển)  ? 
ð s: Tại C cách A 3 cm,  cách B 6 cm. 
2. Hai ñiện tích ñiểm q1 = q2 = -4. 10-6C, ñặt tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Phải 
ñặt ñiện tích q3 = 4. 10-8C tại ñâu ñể q3 nằm cân bằng?   ð s: CA = CB = 5 cm. 
3. Hai ñiện tích q1 = 2. 10-8 C, q2= -8. 10-8 C ñặt tại A và B trong không khí, AB = 8 cm.Một 
ñiện tích q3 ñặt tại C. Hỏi: 
 a. C ở ñâu ñể q3 cân bằng? 
 b. Dấu và ñộ lớn của q3 ñể q1 và q2 cũng cân bằng? ðs: CA= 8 cm,CB= 16 cm, q3 = -8. 
10-8 C. 
4. Hai ñiện tích q1 = - 2. 10-8 C, q2= 1,8. 10-8 C ñặt tại A và B trong không khí, AB = 8 cm. Một 
ñiện tích q3 ñặt tại C. Hỏi: 
 a. C ở ñâu ñể q3 cân bằng?       ðs: CA= 4 cm,CB= 12 
cm 

 

ðiện tích chịu td lực Culông  cân bằng 
 

3 
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 b. Dấu và ñộ lớn của q3 ñể q1 và q2 cũng cân bằng ?  ðs: q3 = 4,5. 10-8 C. 
5. Tại ba ñỉnh của một tam giác ñều cạnh a người ta ñặt ba ñiện tích giống nhau q1 = q2 = q3 = 6. 
10-7 C. Hỏi phải ñặt ñặt ñiện tích thứ tư q0 tại ñâu, có giá trị là bao nhiêu ñể hệ thống ñứng yên 
cân bằng? 

ð s: q0 = Cq 7
1 10.46,3

3

3 −−≈−  

6. Cho hai ñiện tích q1 = 6q, q2 = 
2

.3 q lần lượt ñặt tại A và B cách nhau một một khoảng a (cm). 

Phải ñặt một ñiện tích q0 ở ñâu và có trị số thế nào ñể nó cân bằng?         ð s: Nằm trên AB, 

cách B: 
3

a  cm. 

7. Hai ñiện tích q1 = 2. 10-8 C ñặt tại A và q2 = -8. 10-8C ñặt tại B, chúng cách nhau một ñoạn AB 
= 15 cm trong không khí. Phải ñặt một ñiện tích q3 tại M cách A bao nhiêu ñể nó cân bằng? 
ð s: AM = 10 cm. 
8. Ở trọng tâm của một tam giác ñều người ta ñặt một ñiện tích q1 = C610.3 − . Xác ñịnh ñiện 
tích q cần ñặt ở mỗi ñỉnh của tam giác ñể cho cả hệ ở trạng thái cân bằng?  ð s: -3. 10-6 
C. 
9. Hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng m= 0,6 kg ñược treo trong không khí bằng hai sợi dây nhẹ 
cùng chiều dài l= 50 cm vào cùng một ñiểm. Khi hai quả cầu nhiễm ñiện giống nhau, chúng ñẩy 
nhau và cách nhau một khoảng R = 6 cm. 
 a. Tính ñiện 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 ñẩy Acsimet.  
Cho biết khi góc α nhỏ thì sin α ≈ tg α.      ð s: 12. 10-9 C, 2 
cm. 
10. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng nhôm không nhiễm ñiện, mỗi quả cầu có khối lượng 0,1 
kg và ñược treo vào hai ñầu một sợi chỉ tơ dài 1m rồi móc vào cùng một ñiểm cố ñịnh sao cho 
hai quả cầu vừa chạm vào nhau. Sau khi chạm một vật nhiễm ñiện vào một trong hai quả cầu thì 
thấy chúng ñẩy nhau và tách ra xa nhau một khoảng r = 6 cm. Xác ñịnh ñiện tích của mỗi quả 
cầu? 
ð s: 0,035. 10-9 C. 
11*. Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau mỗi quả có ñiện tích q khối lượng m = 10g treo bởi 
hai dây cùng chiều dài 30 cm vào cùng một ñiểm. Giữ  cho quả cầu I cố ñịnh theo phương thẳng 
ñứng, dây treo quả cầu II sẽ lệch góc α = 600 so với phương thẳng ñứng. Cho g= 10m/s2. Tìm q 
? 

ð s: q = C
k

gm
l 610

. −=  

III. Bài tập trắc nghiệm: 
ðề 1: 
Câu 1: Hai ñiện tích ñiểm q và 4q ñặt cách nhau một khoảng r. Cần ñặt ñiện tích thứ 3 Q có 
ñiện tích dương hay âm và ở ñâu ñể ñiện tích này cân bằng, khi q và 4q giữ cố ñịnh: 

A. Q > 0,  ñặt giữa hai ñiện tích cách 4q khoảng r/4   
B. Q < 0,  ñặt giữa hai ñiện tích cách 4q khoảng 3r/4   
C. Q > 0,  ñặt giữa hai ñiện tích cách q khoảng r/3   
D. Q tùy ý ñặt giữa hai ñiện tích cách q khoảng r/3   

Câu 2: Hai ñiện tích ñiểm q và 4q ñặt cách nhau một khoảng r. Cần ñặt ñiện tích thứ 3 Q có 
ñiện tích dương hay âm và ở ñâu ñể hệ 3 ñiện tích này cân bằng: 
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A. Q > 0,  ñặt giữa hai ñiện tích cách 4q khoảng r/3   
B. Q < 0,  ñặt giữa hai ñiện tích cách 4q khoảng 2r/3   
C.Q trái dấu với q ñặt giữa 2 ñiện tích cách q khoảng r/3  
D.Q tùy ý ñặt giữa 2 ñiện tích cách q khoảng r/3   

Câu 3: Tại bốn ñỉnh của một hình vuông ñặt 4 ñiện tích ñiểm giống nhau q = + 1µC và tại tâm 
hình vuông ñặt ñiện tích q0, hệ năm ñiện tích ñó cân bằng. Tìm dấu và ñộ lớn ñiện tích ñiểm 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 ñiện tích q1 = + 0,1µC treo vào một sợi chỉ cách ñiện, 
người ta ñưa quả cầu 2 mang ñiện tích q2 lại gần thì quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí ban ñầu 
một góc 300, khi ñó hai quả cầu ở trên cùng một mặt phẳng nằm ngang cách nhau 3cm. Tìm dấu, 
ñộ lớn ñiện 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   
Câu 5: Người ta treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau m = 0,01g bằng hai sợi dây có ñộ 
dài như nhau l = 50cm( khối lượng không ñáng kể). Cho chúng nhiễm ñiện bằng nhau chúng 
ñẩy nhau cách nhau 6cm. Tính ñiện 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 ñộ dài l( khối 
lượng không ñáng kể). Cho chúng nhiễm ñiện bằng nhau chúng ñẩy nhau cách nhau khoảng r = 
6cm. Nhúng cả hệ thống vào trong rượu có ε = 27, bỏ qua lực ñẩy 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 ñộ dài 
như nhau l ( khối lượng không ñáng kể). Cho chúng nhiễm ñiện bằng nhau chúng ñẩy nhau và 
cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng ñứng một góc 150. Tính lực tương tác ñiện 
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 ñộ dài 
như nhau l = 10cm( khối lượng không ñáng kể). Truyền một ñiện tích Q cho hai quả cầu thì 
chúng ñẩy nhau cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng ñứng một góc 150, lấy g = 
10m/s2. Tính ñiện tích Q: 

A. 7,7nC    B. 17,7nC     C. 21nC     D. 27nC 
Câu 9: Ba ñiện tích bằng nhau q dương ñặt tại 3 ñỉnh của tam giác ñều ABC cạnh a. Hỏi phải 
ñặt một ñiện tích q0 như thế nào và ở ñâu ñể lực ñiện tác dụng lên các ñiện 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 ñỉnh A của tam giác 

Câu 10: Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống hệt nhau tích ñiện dương treo trên hai sợi dây 
mảnh cùng chiều dài vào cùng một ñiểm. Khi hệ cân bằng thì góc hợp bởi hai dây treo là 2α. 
Sau ñó cho chúng tiếp xúc với nhau rồi buông ra, ñể 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 ñiện tích q1 và q2 ñặt trong chân không 
cách nhau 20cm hút nhau một lực 5.10- 7 N. ðặt vào giữa hai quả cầu một tấm thủy tinh dày d = 
5cm có hằng số ñiện môi ε = 4 thì lực lúc này tương tác giữa hai quả cầu là bao nhiêu? 

A. 1,2.10-7 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 ñiện như nhau treo ở ñầu của hai sợi 
dây dài như nhau ñặt trong dầu khối lượng riêng D0, hằng số ñiện môi ε = 4 thì góc lệch giữa hai 
dây treo là α. Khi ñặt ra ngoài không khí thấy góc lệch giữa chúng vẫn bằng α. Tính tỉ số D/ D0 



  -  ðT: 01689.996.187                  Diễn ñàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                    

   Trang 15

A. 1/2    B. 2/3     C. 5/2     D. 4/3 
Câu 13: Bốn ñiện tích ñiểm q1, q2, q3, q4 ñặt trong không khí lần lượt tại các ñỉnh ABCD của 
hình vuông thấy hợp lực tĩnh ñiện tác dụng lên q4 tại D bằng không. Giữa 3 ñiện 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 ñiện tích ñiểm trong không khí q1 và q2 = - 4q1 tại A và B, ñặt q3 tại C thì hợp các 
lực ñiện tác dụng lên q3 bằng không. Hỏi ñiểm C có vị trí ở ñâu: 

A. trên trung trực của AB    B. Bên trong ñoạn AB    
C. Ngoài ñoạn AB.    D. không xác ñịnh ñược vì chưa biết giá trị của q3 

Câu 15: Hai ñiện tích ñiểm trong không khí q1 và q2 = - 4q1 tại A và B với AB = l, ñặt q3 tại C 
thì hợp các lực ñiện tác dụng lên q3 bằng không. Khoảng cách từ A và B tới C lần lượt có giá trị: 

A. l/3; 4l/3    B. l/2; 3l/2   C. l; 2l    D. không xác ñịnh ñược vì chưa biết giá trị của q3 
Câu 16: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau khối lượng m, tích ñiện cùng loại bằng nhau ñược 
treo bởi hai sợi dây nhẹ dài l cách ñiện như nhau vào cùng một ñiểm. Chúng ñẩy nhau khi cân 
bằng hai quả cầu cách nhau một ñoạn r << l , gia tốc rơi tự do là g, ñiện tích hai quả cầu gần 
ñúng 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 ñiện cùng loại bằng nhau ñược 
treo bởi hai sợi dây nhẹ dài l cách ñiện như nhau vào cùng một ñiểm trong không khí thì chúng 
ñẩy nhau khi cân bằng hai quả cầu cách nhau một ñoạn r << l , gia tốc rơi tự do là g. Khi hệ 
thống ñặt trong chất lỏng có hằng số ñiện môi ε thì chúng ñẩy nhau cân bằng 2 quả cầu cách 
nhau một ñoạn r'. Bỏ qua lực ñẩy 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 ñiện cùng loại bằng nhau ñược 
treo bởi hai sợi dây nhẹ dài l cách ñiện như nhau vào cùng một ñiểm trong không khí thì chúng 
ñẩy nhau khi cân bằng hai quả cầu cách nhau một ñoạn r << l , gia tốc rơi tự do là g. Chạm tay 
vào một quả cầu. Sau một lúc hệ ñạt 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 ñiện tích q1 = + 0,1µC treo vào một sợi chỉ cách 
ñiện, người ta ñưa quả cầu 2 mang ñiện tích q2 lại gần thì quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí ban 
ñầu một góc 300, khi ñó 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 ñộ 
dài như nhau l ( khối lượng không ñáng kể). Cho chúng nhiễm ñiện bằng nhau chúng ñẩy nhau 
và cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng ñứng 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 

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 
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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: 

  Áp dụng công thức 
2.r

Q
k

q

F
E

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

r

       q1�-------------------    

  

 (Cường ñộ ñiện 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 ñộ ñiện trường E là một ñại lượng vectơ. Trong chân không, không khí ε = 
1) 
 ðơn vị chuẩn: k = 9.109 (N.m2/c2 ), Q (C), r (m), E (V/m) 
   
 
II. Bài tập tự luận: 
1. Xác ñịnh vectơ cường ñộ ñiện trường tại ñiểm M trong không khí cách ñiện tích ñiểm q = 
2.10-8 C một khoảng 3 cm. 
ð s: 2.105 V/m. 
2. Một ñiện tích ñiểm dương Q trong chân không gây ra một ñiện trường có cường ñộ E = 3. 104 
V/m tại ñiểm M cách ñiện tích một khoảng 30 cm. Tính ñộ lớn ñiện tích Q ? 
ð s: 3. 10-7 C. 
3. Một ñiện tích ñiểm q = 10-7 C ñặt tại ñiểm M trong ñiện trường của một ñiện tích ñiểm Q, 
chịu tác dụng của một lực F = 3.10-3 N. Cường ñộ ñiện trường do ñiện tích ñiểm Q gây ra tại M 
có ñộ lớn là bao nhiêu ? 
ð s: 3. 104 V/m. 
4 Một quả cầu nhỏ khối lượng m= 0,25 g mang ñiện tích q= 2,5. 10-9C ñược treo bởi một dây và 
ñặt trong một ñiện trường ñều E

r
. E
r

 có phương nằm ngang và có ñộ lớn E= 106 V/m. Tính góc 
lệch của dây treo so với phương thẳng ñứng. Lấy g= 10 m/s2. 
ð s: α = 450. 
III.Bài tập trắc nghiệm: 
ðiện trường - Dạng 1: Xác ñịnh ñllq E của ñiện tích ñiểm- ðề 1 
Câu hỏi 1: ðáp án nào là ñúng khi nói về quan hệ về hướng giữa véctơ cường ñộ ñiện trường và 

lực ñiện trường : A. E cùng phương chiều với F tác dụng lên ñiện tích thử ñặt trong ñiện 
trường ñó 

  B. E cùng phương ngược chiều với F tác dụng lên ñiện tích thử ñặt trong ñiện 
trường ñó 

4 
 

ðIỆN TRƯỜNG   -   số 1 
 

1E
r
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  C. E cùng phương chiều với F tác dụng lên ñiện tích thử dương ñặt trong ñiện 
trường ñó 

  D. E cùng phương chiều với F tác dụng lên ñiện tích thử âm ñặt trong ñiện trường 
ñó 
Câu hỏi 2: Trong các quy tắc vẽ các ñường sức ñiện sau ñây, quy tắc nào là sai: 

A. Tại một ñiểm bất kì trong ñiện trường có thể vẽ ñược một ñường sức ñi qua nó 
B. Các ñường sức xuất phát từ các ñiện tích âm, tận cùng tại các ñiện tích dương 
C. Các ñường sức không cắt nhau   
D. Nơi nào cường ñộ ñiện trường lớn hơn thì các ñường sức ñược vẽ dày hơn 

Câu hỏi 3: Một ñiện tích q ñược ñặt trong ñiện môi ñồng tính, vô hạn. Tại ñiểm M cách q 
40cm, ñiện trường có cường ñộ 9.105V/m và hướng về ñiện tích q, biết hằng số ñiện môi của 
môi trường là 2,5. Xác ñịnh dấu và ñộ lớn của q:  

A. - 40 µC       B. + 40  µC  C. - 36 µC    D. +36 µC  
 Câu hỏi 4: Một ñiện tích thử ñặt tại ñiểm có cường ñộ ñiện trường 0,16 V/m. Lực tác dụng lên 
ñiện tích ñó bằng 2.10-4N. ðộ lớn của ñiện tích ñó là: 

A. 1,25.10-4C     B. 8.10-2C     C. 1,25.10-3C      D. 8.10-4C  
 Câu hỏi 5:ðiện tích ñiểm q = -3 µC ñặt tại ñiểm có cường ñộ ñiện trường E = 12 000V/m, có 
phương thẳng ñứng chiều từ trên xuống dưới. Xác ñịnh phương chiều và ñộ lớn của lực tác dụng 
lên ñiện tích q: 

A. F có phương thẳng ñứng, 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 ñứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,36N 

D. F có phương thẳng ñứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,036N 
Câu hỏi 6: Một ñiện tích q = 5nC ñặt tại ñiểm A. Xác ñịnh cường ñộ ñiện trường của q tại ñiểm 
B cách A một khoảng 10cm:  

A. 5000V/m     B. 4500V/m    C. 9000V/m    D. 2500V/m 
Câu hỏi 7: Một ñiện tích q = 10-7C ñặt trong ñiện trường của một ñiện tích ñiểm Q, chịu tác 
dụng lực F = 3mN. Tính cường ñộ ñiện trường tại ñiểm ñặt ñiện tích q. Biết rằng hai ñiện 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: ðiện tích ñiểm q ñặt tại O trong không khí, Ox là một ñường sức ñiện. Lấy hai ñiểm 
A, B trên Ox, ñặt M là trung ñiểm của AB. Giữa EA, EB ,EM có mối liên hệ: 

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

1   

C. 









+=

BAM EEE

11
2

1   D. 









+=

BAM EEE

11

2

11  

Câu hỏi 9: Cường ñộ ñiện trường của một ñiện tích ñiểm tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m. 
Hỏi cường ñộ ñiện trường tại trung ñiểm C của AB bằng bao nhiêu, biết hai ñiểm A, B nằm trên 
cùng một ñường sức:   

A. 30V/m     B. 25V/m     C. 16V/m     D. 12 V/m 
Câu hỏi 10: Một ñiện tích q = 10-7C ñặt trong ñiện trường của một ñiện tích ñiểm Q, chịu tác 
dụng lực F = 3mN. Tính ñộ lớn của ñiện tích Q. Biết rằng hai ñiện tích cách nhau một khoảng r 
= 30cm trong chân không: A. 0,5 µC    B. 0,3 µC   C. 0,4 µC    D. 0,2 
µC   

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp C B A C D B B D C B 
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án 
 
ðiện trường - Dạng 1: Xác ñịnh ñllq E của ñiện tích ñiểm- ðề 2 
Câu hỏi 1: Một quả cầu nhỏ mang ñiện tích q = 1nC ñặt trong không khí. Cường ñộ ñiện trường 
tại ñiểm cách quả cầu 3cm là: 

A. 105V/m     B. 104 V/m    C. 5.103V/m     D. 3.104V/m 
Câu hỏi 2: Một quả cầu kim loại bán kính 4cm mang ñiện tích q = 5.10-8C. Tính cường ñộ ñiện 
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 3: Cho hai quả cầu kim loại bán kính bằng nhau, tích ñiện cùng dấu tiếp xúc với nhau. 
Các ñiện tích phân bố như thế nào trên hai quả cầu ñó nếu một trong hai quả cầu là rỗng; 

A. quả cầu ñặc phân bố ñều trong cả thể tích, quả cầu rỗng chỉ ở mặt ngoài 
B. quả cầu ñặc và quả cầu rỗng phân bố ñều trong cả thể tích  
C. quả cầu ñặc và quả cầu rỗng chỉ phân bố ở mặt ngoài 
D. quả cầu ñặc phân bố ở mặt ngoài, quả cầu rỗng phân bố ñều trong thể tích 

Câu hỏi 4: Một giọt thủy ngân hình cầu bán kính 1mm tích ñiện q = 3,2.10-13C ñặt trong không 
khí. Tính cường ñộ ñiện trường trên bề mặt giọt thủy ngân : 

A. E = 2880V/m    B. E = 3200V/m    C. 32000V/m    D. 28800 V/m 
Câu hỏi 5: Một quả cầu kim loại bán kính 4cm mang ñiện tích q = 5.10-8C. Tính cường ñộ ñiện 
trường tại ñiểm M cách tâm quả cầu 10cm: 

A. 36.103V/m     B. 45.103V/m    C. 67.103V/m   D. 47.103V/m    
Câu hỏi 6: Một vỏ cầu mỏng bằng kim loại bán kính R ñược tích ñiện +Q. ðặt bên trong vỏ cầu 
này một quả cầu kim loại nhỏ hơn bán kính r, ñồng tâm O với vỏ cầu và mang ñiện tích +q. Xác 
ñịnh cường ñộ ñiện trường trong quả cầu và tại ñiểm 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 
Câu hỏi 7: Một quả cầu kim loại bán kính R1 = 3cm mang ñiện tích q1 = 5.10-8C. Quả cầu ñược 
bao quanh bằng một vỏ cầu kim loại ñặt ñồng tâm O có bán kính R2 = 5cm mang ñiện tích q2 = - 
6.10-8C. Xác ñịnh cường ñộ ñiện trường ở những ñiểm 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 8: ðặt một ñiện tích âm, khối lượng nhỏ vào một ñiện trường ñều rồi thả nhẹ. ðiện tích 
sẽ chuyển ñộng: 

A. dọc theo chiều của ñường sức ñiện trường. B. ngược chiều ñường sức ñiện 
trường. 
C. vuông góc với ñường sức ñiện trường.  D. theo một quỹ ñạo bất kỳ. 

Câu hỏi 9: Công thức xác ñịnh cường ñộ ñiện trường gây ra bởi ñiện tích ñiểm Q < 0, tại một 
ñiểm trong chân không cách ñiện tích ñiểm 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 10: Cường ñộ ñiện trường gây ra bởi ñiện tích Q = 5.10-9 (C), tại một ñiểm trong chân 
không cách ñiện tích một khoảng 10 (cm) có ñộ lớn là: 
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A. E = 0,450 (V/m). B. E = 0,225 (V/m). C. E = 4500 (V/m). D. E = 2250 
(V/m). 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

B B C A B C C D A A 

 
Dạng 4 chuyển ñộng của ñiện tích trong ñiện trường: 
Bài 1: Một electron ñược thả không vận tốc ñầu ở sát bản âm, trong ñiện trường ñều giữa hai 

bản kim loại phẳng, tích ñiện trái dấu. Cường ñộ ñiện trường giữa hai bản là 1000 V/m. 

Khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Tính ñộng năng của electron khi nó ñập vào bản 

dương? 

Bài 2: Prôtôn ñược ñặt vào ñiện trường ñều 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 ñi ñược 20cm ? 

Bài 3: Electron ñang chuyển ñộng với vận tốc V0 =4.106m/s thì ñi vào ñiện trường ñều 

E=9x102V/m;  0V
r

cùng chiều ñường sức ñiện trường. Mô tả chuyển ñộng của electron 

trong các trường hợp sau: 

a) Ev
rr

↑↓0 ;                           b) Ev
rr

↑↑0 ;                        c) Ev
rr

⊥0  

 
 
 
 
I. Kiến thức cần nhớ: 
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

r

       q1�-------------------    

  

 (Cường ñộ ñiện 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 ñộ ñiện trường E là một ñại lượng vectơ. Trong chân không, không khí ε = 
1) 
 ðơn 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 ñiện trường: 
 + Xác ñịnh phương, chiều, ñộ lớn của từng vectơ cường ñộ ñiện trường do từng ñiện tích 
gây ra. 
 + Vẽ vectơ cường ñộ ñiện trường tổng hợp. 
 + Xác ñịnh ñộ lớn của cường ñộ ñiện trường tổng hợp từ hình vẽ. 

5 

 

ðIỆN TRƯỜNG    - số 2 
 

1E
r
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 Khi xác ñịnh tổng của hai vectơ cần lưu ý các trường hợp ñặc biệt: ↑↑, ↑↓, ⊥ , tam giac 
vuông, tam giác ñều, … Nếu không xảy ra các trường hợp ñặt biệt thì có thể tính ñộ dài của 
vectơ bằng ñịnh lý hàm cosin:  a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA.  
II. Bài tập tự luận: 
1. Cho hai ñiện tích q1 = 4. 10-10 C, q2 = -4. 10-10 C, ñặt tại A và B trong không khí biết AB = 2 
cm. Xác ñịnh vectơ cường ñộ ñiện trường E

r
 tại: 

 a. H, là trung ñiểm của AB. 
 b. M, MA = 1 cm, MB = 3 cm. 
 c. N, biết rằng NAB là một tam giác ñều. 
ð 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 ñiện tích q1 = 8. 10-8 C, q2 = -8. 10-8 C ñặt tại A và B trong không khí biết AB = 4 cm. 
Tìm vectơ cường ñộ ñiện trường tại C trên ñường trung trực của AB và cách AB 2 cm, suy ra 
lực tác dụng lên ñiện tích q = 2. 10-9 C ñặt tại C. 
ð s: ≈ 12,7. 105 V/m.     F = 25,4. 10-4 N.  
4. Hai ñiện tích q1 = -10-8 C, q2 = 10-8 C ñặt tại A và B trong không khí, AB = 6 cm. Xác ñịnh 
vectơ cường ñộ ñiện trường tại M nằm trên ñường trung trực của AB cách AB 4 cm. 
ðs: ≈ 0,432. 105 V/m. 
5. Tại ba ñỉnh của một tam giác vuông tại A cạnh a= 50 cm, b= 40 cm, c= 30 cm.Ta ñặt lần lượt 
các ñiện tích q1 = q2 = q3 = 10-9 C. Xác ñịnh vectơ cường ñộ ñiện trường tại H, H là chân ñường 
cao kẻ từ A. 
ð s: 246 V/m. 
6. Tại hai ñiểm A và B cách nhau 5 cm trong chân không có hai ñiện tích q1 = 16.10-8 C, q2 = -
9.10-8 C. Tìm cường ñộ ñiện trường tổng hợp và vẽ vectơ cường ñộ ñiện trường tại ñiểm C nằm 
cách A một khoảng 4 cm, cách B một khoảng 3 cm. 
ðs: 12,7. 105 V/m. 
7. Hai ñiện tích ñiểm q1 = 2. 10-2 µC, q2 = -2. 10-2 µC ñặt tại hai ñiểm A và B cách nhau một 
ñoạn a = 30 cm trong không khí. Tính cường ñộ ñiện trường tại M cách ñều A và B một khoảng 
là a. 
ð s: 2000 V/m. 
8. Trong chân không, một ñiện tích ñiểm q = 2. 10-8C ñặt tại một ñiểm M trong ñiện trường của 
một ñiện tích ñiểm Q = 2. 10-6C chịu tác dụng của một lực ñiện F = 9.10-3N. Tính cường ñộ ñiện 
trường tại M và khoảng cách giữa hai ñiện tích? 
ðs: 45.104V/m, R = 0,2 m. 
9. Trong chân không có hai ñiện tích ñiểm q1= 3. 10-8C và q2= 4.10-8C ñặt theo thứ tự tại hai 
ñỉnh B và C của tam giác ABC vuông cân tại A với AB=AC= 0,1 m. Tính cường ñộ ñiện trường 
tại A. 
ð s: 45. 103 V/m. 
10.  Trong chân không có hai ñiện tích ñiểm q1 = 2. 10-8C và q2= -32.10-8C ñặt tại hai ñiểm A và 
B cách nhau một khoảng 30 cm. Xác ñịnh vị trí ñiểm M tại ñó cường ñộ ñiện trường bằng 
không. 
ð s: MA = 10 cm, MB = 40 cm. 
11*. Bốn ñiểm A, B, C, D trong không khí tạo thành một hình chữ nhật ABCD cạnh AD = a= 3 
cm, AB= b= 1 cm.Các ñiện tích q1, q2, q3 ñược ñặt lần lượt tại A, B, C. Biết q2 = - 12,5. 10-8C và 

cường ñộ ñiện trường tổng hợp ở D 0
rv

=DE . Tính q1 và q3? 
ð s: q1 2,7. 10-8C, q2 = 6,4. 10-8C. 
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12. Cho hai ñiện tích ñiểm q1 và q2 ñặt ở A và B trong không khí, AB = 100 cm. Tìm ñiểm C mà 
tại ñó cường ñộ ñiện trường bằng không với: 
 a. q1= 36. 10-6C,  q2= 4. 10-6C.   b. q1= - 36. 10-6C,  q2= 4. 10-6C. 
ð s: a. CA= 75cm, CB= 25cm.     b. CA= 150 cm, CB= 50 cm. 
13. Cho hai ñiện tích ñiểm q1, q2 ñặt tại A và B, AB= 2 cm. Biết q1 + q2 = 7. 10-8C và ñiểm C 
cách q1 là 6 cm, cách q2 là 8 cm có cường ñộ ñiện trường bằng E = 0. Tìm q1 và q2 ? 
ð s: q1= -9.10-8C, q2= 16.10-8C. 
14. Cho hình vuông ABCD, tại A và C ñặt các ñiện tích q1 = q3 = q. Hỏi phải ñặt ở B một ñiện 
tích bao nhiêu ñể cường ñộ ñiện trường ở D bằng không? 
ð s: q2 = - q.22  

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
ðiện trường - Dạng 3: Nguyên lý chồng chất ñiện trường - ðề 1 
Câu hỏi 1: Hai ñiện tích ñiểm q1 = 5nC, q2 = - 5nC cách nhau 10cm. Xác ñịnh véctơ cường ñộ 
ñiện trường tại ñiểm M nằm trên ñường thẳng ñi qua hai ñiện tích ñó và cách ñều hai ñiện tích: 

A. 18 000V/m   B. 45 000V/m    C. 36 000V/m   D. 12 500V/m 
Câu hỏi 2: Hai ñiện tích ñiểm q1 = 5nC, q2 = - 5nC cách nhau 10cm. Xác ñịnh véctơ cường ñộ 
ñiện trường tại ñiểm M nằm trên ñường thẳng ñi qua hai ñiện tích ñó 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 ñỉnh của tam giác ñều cạnh 10cm có ba ñiện tích bằng nhau và bằng 10nC. 
Hãy xác ñịnh cường ñộ ñiện trường tại trung ñiểm của cạnh BC của tam giác: 

A. 2100V/m     B. 6800V/m     C. 9700V/m    D. 12 
000V/m 
Câu hỏi 4: Tại ba ñỉnh của tam giác ñều cạnh 10cm có ba ñiện tích bằng nhau và bằng 10nC. 
Hãy xác ñịnh cường ñộ ñiện trường tại tâm của tam giác: 

A. 0    B. 1200V/m    C. 2400V/m     D. 3600V/m 
Câu hỏi 5: Một ñiện tích ñiểm q = 2,5µC ñặt tại ñiểm M trong ñiện trường ñều mà ñiện trường 
có hai thành phần Ex = +6000V/m, Ey = - 6 3 .103 V/m. Véctơ lực tác dụng lên ñiện tích q là: 

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 ñiện tích ñiểm cùng ñộ lớn, cùng dấu q ñặt tại ba ñỉnh của một tam giác ñều cạnh 
a. Xác ñịnh cường ñộ ñiện trường tại ñiểm ñặt của mỗi ñiện tích do hai ñiện 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 ñiện tích ñiểm cùng ñộ lớn q, trái dấu, ñặt tại 2 ñỉnh của một tam giác ñều cạnh 
a. Xác ñịnh cường ñộ ñiện trường tại ñỉnh còn lại của tam giác do hai ñiện 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 ñiện tích ñiểm cùng ñộ lớn cùng dấu q ñặt tại bốn ñỉnh của hình vuông cạnh a. 
Xác ñịnh cường ñộ ñiện trường gây ra bởi bốn ñiện tích ñó 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  
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Câu hỏi 9: Bốn ñiện tích ñiểm cùng ñộ lớn q, hai ñiện tích dương và hai ñiện tích âm, ñặt tại 
bốn ñỉnh của hình vuông cạnh a, các ñiện tích cùng dấu kề nhau. Xác ñịnh cường ñộ ñiện trường 
gây ra bởi bốn ñiện tích ñó 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 ñiện tích dương q ñặt tại A và B, AB = a. Xác ñịnh véctơ cường ñộ ñiện trường 
tại ñiểm M trên ñường trung trực của ñoạn thẳng AB cách trung ñiểm O của AB một ñoạn OM 
= a 3 /6: 

A.E = k
2a

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

2

a

q , hướng theo trung trực của 

AB ñi  vào AB   

C. E = k
2

3

a

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

3

a

q , hướng hướng song song 

với AB 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

C D D A A C B C D C 

ðiện trường - Dạng 3: Nguyên lý chồng chất ñiện trường - ðề 2 
Câu hỏi 1: Hai ñiện tích +q và - q ñặt lần lượt tại A và B, AB = a. Xác ñịnh véctơ cường ñộ 
ñiện trường tại ñiểm M trên ñường trung trực của ñoạn thẳng AB cách trung ñiểm O của AB 
một ñoạn 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 ñi  xa AB   D. E = k
2

33

a

q , hướng song song với 

AB 
Câu hỏi 2: Hai ñiện tích ñặt trong không khí tại M và N. Tại I nằm trên ñường trung trực của 
MN cách MN một ñoạn IH có véctơ cường ñộ ñiện trường tổng hợp IE nằm theo ñường trung 
trực IH và hướng ra xa MN thì hai ñiện tích ñó có ñặc ñiểm: 
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 3: Hai ñiện tích ñặt trong không khí tại M và N. Tại I nằm trên ñường trung trực của 
MN cách MN một ñoạn IH có véctơ cường ñộ ñiện trường tổng hợp IE nằm theo ñường trung 
trực IH và hướng lại gần MN thì hai ñiện tích ñó có ñặc ñiểm: 

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 4: Hai ñiện tích ñặt trong không khí tại M và N. Tại I nằm trên ñường trung trực của 
MN cách MN một ñoạn IH có véctơ cường ñộ ñiện trường tổng hợp IE song song với MN thì 
hai ñiện tích ñó có ñặc ñiểm: 
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 5: Hai ñiện tích q1 = +q và q2 = - q ñặt tại A và B trong không khí, biết AB = 2a. ðộ 
lớn cường ñộ ñiện trường tại M trên ñường trung trực của AB cách AB một ñoạn h là: 
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Câu hỏi 6: Hai ñiện tích q1 = +q và q2 = - q ñặt tại A và B trong không khí, biết AB = 2a. tại M 
trên ñường trung trực của AB cách AB một ñoạn h EM  có giá trị cực ñại. Giá trị cực ñại ñó là: 

A. 
22a

kq   B. 
2a

kq    C. 
2

2
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kq    D. 
2

4
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kq  

Câu hỏi 7: Ba ñiện tích q1, q2, q3 ñặt trong không khí lần lượt tại các ñỉnh A, B, C của hình 
vuông ABCD. Biết véctơ cường ñộ ñiện trường tổng hợp tại D có giá là cạnh CD. Quan hệ giữa 
3 ñiện tích trên là: A. q1 = q2 = q3   B. q1 = - q2 = q3    C. q2 = - 2 2 q1   D. q3 = - 2 2 q2   
Câu hỏi 8: Hai ñiện tích ñiểm q1 = 2.10-2 (µC) và q2 = - 2.10-2 (µC) ñặt tại hai ñiểm A và B cách 
nhau một ñoạn a = 30 (cm) trong khụng khí. Cường ñộ ñiện trường tại ñiểm M cách ñều A và B 
một khoảng bằng a có ñộ 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 9: Hai ñiện tích q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), ñặt tại hai ñỉnh B và C của một tam 
giác ñều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường ñộ ñiện trường tại ñỉnh A của tam giác 
ABC có ñộ 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). 

Câu hỏi 10: Hai ñiện tích ñiểm q1 = 0,5 (nC) và q2 = - 0,5 (nC) ñặt tại hai ñiểm A, B cách nhau 
6 (cm) trong không khí. Cường ñộ ñiện trường tại trung ñiểm của AB có ñộ lớn là: 

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

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

D A C D C A C B D C 

ðiện trường - Dạng 4: q cân bằng trong ñiện trường, E triệt tiêu - ðề 1 
Câu hỏi 1: Hai ñiện tích ñiểm q1 và q2 ñặt tại hai ñiểm cố ñịnh A và B. Tại ñiểm M trên ñường 
thẳng nối AB và ở gần A hơn B người ta thấy ñiện trường tại ñó có cường ñộ 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 2: Hai ñiện tích ñiểm q1 = - 9µC, q2 = 4 µC ñặt lần lượt tại A, B cách nhau 20cm. Tìm 
vị trí ñiểm M tại ñó ñiện trường bằng không: 
 A. M nằm trên ñoạn thẳng AB, giữa AB, cách B 8cm   
 B. M nằm trên ñường thẳng AB, ngoài gần B cách B 40cm   
 C. M nằm trên ñường thẳng AB, ngoài gần A cách A 40cm   
 D. M là trung ñiểm của AB 
Câu hỏi 3: Hai ñiện tích ñiểm q1 = - 4 µC, q2 = 1 µC ñặt lần lượt tại A và B cách nhau 8cm. Xác 
ñịnh vị trí ñiểm M tại ñó cường ñộ ñiện 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 4: Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang nhiễm ñiện trái dấu ñặt trong dầu, ñiện trường 
giữa hai bản là ñiện trường ñều hướng từ trên xuống dưới và có cường ñộ 20 000V/m. Một quả 
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cầu bằng sắt bán kính 1cm mang ñiện tích q nằm lơ lửng ở giữa khoảng không gian giữa hai tấm 
kim loại. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3, của dầu là 800kg/m3, lấy g = 10m/s2. Tìm 
dấu và ñộ lớn của q: 

A. - 12,7 µC   B. 14,7 µC   C. - 14,7 µC   D. 12,7 µC 
Câu hỏi 5: Một quả cầu khối lượng 1g treo ở ñầu một sợi dây mảnh cách ñiện. Hệ thống nằm 
trong ñiện trường ñều có phương nằm ngang, cường ñộ E = 2kV/m. Khi ñó dây treo hợp với 
phương thẳng ñứng một góc 600. Tìm ñiện 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 6: Một quả cầu kim loại nhỏ có khối lượng 1g ñược tích ñiện q = 10-5C treo vào ñầu 
một sợi dây mảnh và ñặt trong ñiện trường ñều E. Khi quả cầu ñứng cân bằng thì dây treo hợp 
với phương thẳng ñứng một góc 600, lấy g = 10m/s2. Tìm E: 

A. 1730V/m     B. 1520V/m    C. 1341V/m     D. 1124V/m 
Câu hỏi 7: Hai quả cầu nhỏ mang ñiện tích q1 = - 2nC, q2 = +2nC, ñược 
treo ở ñầu hai sợi dây cách ñiện dài bằng nhau trong không khí tại hai 
ñiểm treo M, N cách nhau 2cm ở cùng một ñộ cao. Khi hệ cân bằng hai 
dây treo lệch khỏi phương thẳng ñứng, muốn ñưa các dây treo về vị trí 
phương thẳng ñứng thì phải tạo một ñiện trường ñều E có hướng nào ñộ 
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 8: Một viên bi nhỏ kim loại khối lượng 9.10-5kg thể tích 10mm3 ñược ñặt trong dầu có 
khối lượng riêng 800kg/m3. Chúng ñặt trong ñiện trường ñều E = 4,1.105 V/m có hướng thẳng 
ñứng từ trên xuống, thấy viên bi nằm lơ lửng, lấy g = 10m/s2. ðiện tích của bi là: 

A. - 1nC     B. 1,5nC    C. - 2nC    D. 2,5nC 
Câu hỏi 9: Hai ñiện tích q1 = q2 = q ñặt trong chân không lần lượt tại hai ñiểm A và B cách 
nhau một khoảng l. Tại I người ta thấy ñiện trường tại ñó bằng không. Hỏi I có vị trí nào sau 
ñây: 

A. AI = BI = l/2   B. AI = l; BI = 2l   C. BI = l; AI = 2l    D. AI = l/3; BI = 2l/3 
Câu hỏi 10: Hai ñiện tích ñiểm q1 = 36 µC và q2 = 4 µC ñặt trong không khí lần lượt tại hai 
ñiểm A và B cách nhau 100cm. Tại ñiểm C ñiện trường tổng hợp triệt tiêu, C có vị trí nào: 

A. bên trong ñoạn AB, cách A 75cm    B. bên trong ñoạn AB, cách A 60cm   
C. bên trong ñoạn AB, cách A 30cm    D. bên trong ñoạn AB, cách A 15cm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

C B D C D A C C A A 

ðiện trường - Dạng 4: q cân bằng trong ñiện trường, E triệt tiêu - ðề 2 
Câu hỏi 1: Ba ñiện tích q1, q2, q3 ñặt trong không khí lần lượt tại các ñỉnh A, B, C của hình 
vuông ABCD. Biết ñiện trường tổng hợp tại D triệt tiêu. Quan hệ giữa 3 ñiện 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 2: Một quả cầu khối lượng 1g treo ở ñầu một sợi dây mảnh cách ñiện. Hệ thống nằm 
trong ñiện trường ñều có phương nằm ngang, cường ñộ E = 2kV/m. Khi ñó dây treo hợp với 
phương thẳng ñứng 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 3: Hai ñiện tích ñiểm q và -q ñặt lần lượt tại A và B. ðiện trường tổng hợp triệt tiêu tại: 

M N 

q1 q2 
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A. Một ñiểm trong khoảng AB     
B. Một ñiểm ngoài khoảng AB, gần A hơn   
C. Một ñiểm ngoài khoảng AB, gần B hơn   
D. ðiện trường tổng hợp không thể triệt tiêu tại bất cứ ñiểm nào 

Câu hỏi 4: Hai ñiện tích ñiểm q1 và q2 ñặt ở hai ñỉnh A và B của tam giác ñều ABC. ðiện 
trường ở C bằng không, ta có thể kết luận: 

A. q1 = - q2     B. q1 = q2     
C. q1 ≠ q2     D. Phải có thêm ñiện tích q3 nằm ở ñâu ñó 

Câu hỏi 5: Hai ñiện tích ñiểm q1 = - q2 = 3µC ñặt lần lượt tại A và B cách nhau 20cm. ðiện 
trường tổng hợp tại trung ñiểm O của AB có: 

A. ñộ lớn bằng không     B. Hướng từ O ñến B, E = 2,7.106V/m   
C. Hướng từ O ñến A, E = 5,4.106V/m   D. Hướng từ O ñến B, E = 5,4.106V/m   

Câu hỏi 6: Hai ñiện tích ñiểm q1 = - 2,5 µC và q2 = + 6 µC ñặt lần lượt tại A và B cách nhau 
100cm. ðiện trường tổng hợp triệt tiêu tại: 

A. trung ñiểm của AB    
B. ðiểm M trên ñường thẳng AB, ngoài ñoạn AB, cách B một ñoạn 1,8m 
C. ðiểm M trên ñường thẳng AB, ngoài ñoạn AB, cách A một ñoạn 1,8m  
D. ðiện trường tổng hợp không thể triệt tiêu 

Câu hỏi 7: Các ñiện tích q1 và q2 = q1 ñặt lần lượt tại hai ñỉnh A và C của một hình vuông 
ABCD. ðể ñiện trường tổng hợp tại ñỉnh D bằng không thì phải ñặt tại ñỉnh B một ñiện tích q3 
có ñộ lớn và dấu bằng: 

A. - q1       B. - 2 q1   
C. -2 2 q1       D. không thể tìm ñược vì không biết chiều dài của cạnh hình 
vuông 

Câu hỏi 8: Ba ñiện tích ñiểm bằng nhau q > 0 ñặt tại ba ñỉnh của một tam giác ñều ABC. ðiện 
trường tổng hợp triệt tiêu tại: 

A. một ñỉnh của tam giác      B. tâm của tam giác   
C. trung ñiểm một cạnh của tam giác   D. không thề triệt tiêu 

Câu hỏi 9: Ba ñiện tích ñiểm bằng nhau q < 0 ñặt tại ba ñỉnh của một tam giác ñều ABC. ðiện 
trường tổng hợp triệt tiêu tại: 

A. một ñỉnh của tam giác      B. tâm của tam giác   
C. trung ñiểm một cạnh của tam giác   D. không thề triệt tiêu 

Câu hỏi 10: Ba ñiện tích ñiểm q1, q2 = - 12,5.10-8C, q3 ñặt lần lượt tại A, B, C của hình chữ nhật 
ABCD cạnh AD = a = 3cm, AB = b = 4cm. ðiện trường tổng hợp tại ñỉnh 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   

 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

A D D D D C C B B A 
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I. Kiến thức: 
 1. Khi một ñiện tích dương q dịch chuyển trong ñiện trường ñều có cường ñộ E (từ M ñến 
N) thì công mà lực ñiện tác dụng lên q có biểu thức:  A = q.E.d             

 Với: d là khoảng cách từ ñiểm ñầu � ñiểm cuối (theo phương của E
r

). 
 Vì thế d có thể dương (d> 0) và cũng có thể âm (d< 0)     
 Cụ thể như hình vẽ: khi ñiện tích q di chuyển từ M� N thì d = MH.                           

 Vì cùng chiều với E
r

 nên trong trường hợp trên d>0.                         E
r

    F
r

    
  Nếu A > 0 thì lực ñiện sinh công dương, A< 0 thì lực ñiện sinh công âm.                                                                                                                                             
 2. Công A chỉ phụ thuộc vào vị trí ñiểm ñầu và ñiểm cuối của ñường ñi trong ñiện trường 
mà không phụ thuộc vào hình dạng ñường ñi. Tính chất này cũng ñúng cho ñiện trường bất kì 
(không ñều). Tuy nhiên, công thức tính công sẽ khác. 
 ðiện trường là một trường thế. 
 3. Thế năng của ñiện tích q tại một ñiểm M trong ñiện trường tỉ lệ với ñộ lớn của ñiện tích 
q: 
  WM = AM∞ = q.VM. 
 AM∞ là  công của ñiện trường trong sự dịch chuyển của ñiện tích q từ ñiểm M ñến vô cực. 
(mốc ñể tính thế năng.) 
 4. ðiện thế tại ñiểm M trong ñiện trường là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng của ñiện 
trường trong việc tạo ra thế năng của ñiện tích q ñặt tại M.  
 
       
 5. Hiệu ñiện thế UMN giữa hai ñiểm M và N là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng sinh 
công của ñiện trường trong sự di chuyển của ñiện tích q từ M ñến N. 
 
 6. ðơn vị ño ñiện thế, hiệu ñiện thế là Vôn (V) 
  
II. Bài tập tự luận:                         
   
Dạng 1: Tính A của lực ñiện trường -U, V 
* Hướng dẫn giải bài tập: 
 - Công mà ta ñề cập ở ñây là công của lực ñiện hay công của ñiện trường. Công này có 
thể có giá trị dương hay âm. 
 - Có thể áp dụng ñịnh lý ñộng năng cho chuyển ñộng của ñiện tích. Nếu ngoài lực ñiện 
còn có các lực khác tác dụng lên ñiện tích thì công tổng cộng của tất cả các lực tác dụng lên ñiện 
tích bằng ñộ tăng ñộng năng của vật mang ñiện tích. 
 - Nếu vật mang ñiện chuyển ñộng ñều thì công tổng cộng bằng không. Công của lực ñiện 
và công của các lực khác sẽ có ñộ lớn bằng nhau nhưng trái dấu. 
 - Nếu chỉ có lực ñiện tác dụng lên ñiện tích thì công của lực ñiện bằng ñộ tăng ñộng năng 
của vật mang ñiện tích. 
 
 
 Với m là khối lượng của vật mang ñiện tích q. 
 - Trong công thức A= q.E.d chỉ áp dụng ñược cho trường hợp ñiện tích di chuyển trong 
ñiện trường ñều. 
 - Công của lực ñiện tác dụng lên một ñiện tích không phụ thuộc vào hình dạng ñường ñi 
của ñiện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của ñiểm ñầu và ñiểm cuối của ñường ñi trong ñiện 
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trường. Do ñó, với một ñường cong kín thì ñiểm ñầu và ñiểm cuối trùng nhau, nên công của lực 
ñiện trong trường hợp này bằng không. 
 Công của lực ñiện: A = qEd = q.U 
 Công của lực ngoài A’ = A. 
 ðịnh lý ñộng năng:  

 Biểu thức hiệu ñiện thế: 
q

A
U MN

MN =  

 Hệ thức liên hệ giữa cường ñộ ñiện trường hiệu ñiện thế trong ñiện trường ñều: 
d

U
E =  

* Bài tập vận dụng: 
1. Ba ñiểm A, B, C tạo thành một tam giác vuông tại C. AC = 4 cm, BC = 3 cm và nằm trong 

một ñiện trường ñều. Vectơ cường ñộ ñiện trường E
r

 song song với AC, hướng từ A� C và có 
ñộ lớn E = 5000V/m. Tính:                              

                  E
r

 
 a. UAC, UCB, UAB. 
 b. Công của ñiện trường khi một electron (e) di chuyển từ A ñến B ? 
     ð s: 200v, 0v, 200v.       - 3,2. 10-17 J. 

2. Tam giác ABC vuông tại A ñược ñặt trong ñiện trường ñều E
r

, α = ABC = 600,  

AB ↑↑ E
r

. Biết BC = 6 cm, UBC= 120V. 

 a. Tìm UAC, UBA và cường ñộ ñiện trường E?                                                                   E
r

                               
 b. ðặt thêm ở C ñiện tích ñiểm q = 9. 10-10 C. Tìm cường ñộ ñiện trường  
tổng hợp tại A.     ð s: UAC = 0V, UBA = 120V, E = 4000 V/m, E = 5000 V/m. 
3.  Một ñiện tích ñiểm q = -4. 10-8C di chuyển dọc theo chu vi của một tam giác MNP, vuông tại 

P, trong ñiện trường ñều, có cường ñộ 200 v/m. Cạnh MN = 10 cm, MN ↑↑ E
r

.NP = 8 cm. Môi 
trường là không khí. Tính công của lực ñiện trong các dịch chuyển sau của q: 
 a. từ M � N.   b. Từ N � P. 
 c. Từ P � M.   d. Theo ñường kín MNPM.   
                     ð s: AMN= -8. 10-7J. ANP= 5,12. 10-7J, APM = 2,88. 10-7J. AMNPM = 
0J. 
4. Một ñiện trường ñều có cường ñộ E = 2500 V/m. Hai ñiểm A , B cách nhau 10 cm khi tính 
dọc theo ñường sức. Tính công của lực ñiện trường thực hiện một ñiện tích q khi nó di chuyển 
từ A � B ngược chiều ñường sức. Giải bài toán khi: 
a. q = - 10-6C.  b. q = 10-6C  ð s: 25. 105J, -25. 105J. 
5. Cho 3 bản kim loại phẳng A, B, C có tích ñiện và ñặt song song như hình. 
 Cho d1 = 5 cm, d2= 8 cm. Coi ñiện trường giữa các bản là ñều và có chiều 
 như hình vẽ. Cường ñộ ñiện trường tương ứng là E1 =4.104V/m ,  
E2 = 5. 104V/m.  
Tính ñiện thế của bản B và bản C nếu lấy gốc ñiện thế là ñiện thế bản A.            d1                        d2 
      ð s: VB = -2000V. VC = 2000V. 
 
 
 

6. Ba ñiểm A, B, C nằm trong ñiện trường ñều sao cho E
r

// CA. Cho AB ⊥AC và AB = 6 cm. 
AC = 8 cm. 
 a. Tính cường ñộ ñiện trường E, UAB và UBC. Biết UCD = 100V (D là trung ñiểm của AC) 
 b. Tính công của lực ñiện trường khi electron di chuyển từ B � C, từ B� D. 
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   ð s: 2500V/m,UAB= 0v, UBC = - 200v, ABC
 = 3,2. 10-17J. ABD= 1,6. 10-17J. 

7. ðiện tích q = 10-8 C di chuyển dọc theo cạnh của một tam giác ñều 
ABC cạnh a = 10 cm trong ñiện trường ñều có cường ñộ là 300 V/m. 

E
r

// BC. Tính công của lực ñiện trường khi q dịch chuyển trên mỗi 
cạnh của tam giác. 
   ð s: AAB = - 1,5. 10-7 J,  ABC = 3. 10-7 J.  ACA = -1,5. 10-7 J. 
8. ðiện tích q = 10-8 C di chuyển dọc theo cạnh của một tam giác ñều 

MBC, mỗi cạnh 20 cm ñặt trong ñiện trường ñều E
r

 có hướng song 
song với BC và có cường ñộ là 3000 V/m. Tính công thực hiện ñể 
dịch chuyển ñiện tích q theo các cạnh MB, BC và CM của tam giác. 
    ð s: AMB = -3µJ, ABC = 6 µJ, AMB = -3 µJ. 
9. Giữa hai ñiểm B và C cách nhau một ñoạn 0,2 m có một ñiện trường ñều với ñường sức 
hướng từ B � C. Hiệu ñiện thế UBC = 12V. Tìm: 
 a. Cường ñộ ñiện trường giữa B cà C. 
 b. Công của lực ñiện khi một ñiện tích q = 2. 10-6 C ñi từ B� C. 
        ð s: 60 V/m.  24 µJ. 
10. Cho 3 bản kim loại phẳng tích ñiện A, B, C ñặt song song như hình. 
 ðiện trường giữa các bản là ñiện trường ñều và có chiều như hình vẽ.Hai bản  
A và B cách nhau một ñoạn d1 = 5 cm, Hai bản B và C cách nhau một ñoạn 
 d2 = 8 cm. Cường ñộ ñiện trường tương ứng là E1 =400 V/m ,      
E2 = 600 V/m. Chọn gốc ñiện thế cùa bản A. Tính ñiện thế của bản B và của bản C. d1                        

d2 
                                   ð s: VB = - 20V, VC = 28 V. 
11. Một electron di chuyển ñược môt ñoạn 1 cm, dọc theo một ñường sức ñiện, dưới tác dụng 
của một lực ñiện trong một ñiện trường ñều có cường ñộ 1000 V/m. Hãy xác ñịnh công của lực 
ñiện ? 
         ð s: 1,6. 10-18 J. 
12. Khi bay từ ñiểm M ñến ñiểm N trong ñiện trường, electron tăng tốc, ñộng năng tăng thêm 
250eV.(biết rằng 1 eV = 1,6. 10-19J). Tìm UMN? 
         ð s: - 250 V. 
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
ðề 1 
Câu hỏi 1: Một ñiện trường ñều cường ñộ 4000V/m, có phương song song với cạnh huyền BC 
của một tam giác vuông ABC có chiều từ B ñến C, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính hiệu ñiện 
thế giữa hai ñiểm BC: 

A. 400V    B. 300V    C. 200V    D. 100V 

Câu hỏi 2: Một ñiện tích q chuyển ñộng từ ñiểm M ñến Q, ñến N, ñến 
P trong ñiện trường ñều như hình vẽ. ðáp án nào là sai khi nói về mối 
quan hệ giữa công của lực ñiện trường dịch chuyển ñiện tích trên các 
ñoạn ñường: 
A. AMQ = - AQN       B. AMN = ANP          C. AQP = AQN         D. AMQ = 
AMP  

 

Câu hỏi 3: Hai tấm kim loại phẳng song song cách nhau 2cm nhiễm ñiện trái dấu. Muốn làm 
cho ñiện tích q = 5.10-10C di chuyển từ tấm này sang tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9J. Xác 
ñịnh cường ñộ ñiện trường bên trong hai tấm kim loại, biết ñiện trường bên trong là ñiện trường 
ñều có ñường sức vuông góc với các tấm, không ñổi theo thời gian: 

E
r

E
r

M 
Q 

N 

P 
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A. 100V/m    B. 200V/m     C. 300V/m    D. 400V/m 
Câu hỏi 4: Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm M, N là UMN = 2V. Một ñiện tích q = -1C di chuyển từ 
M ñến N thì công của lực ñiện 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 ñiện tích q = 4,8.10-18C nằm lơ lửng giữa 
hai tấm kim loại phẳng song song nằm ngang cách nhau 2cm và nhiễm ñiện trái dấu . Lấy g = 
10m/s2, tính hiệu ñiện 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 ñầu một sợi dây dài 1m, quả 
cầu nằm giữa hai tấm kim loại phẳng song song  thẳng ñứng cách nhau 4cm, ñặt hiệu ñiện thế 
giữa hai tấm là 750V, thì quả cầu lệch 1cm ra khỏi vị trí ban ñầu, lấy g = 10m/s2. Tính ñiện tích 
của quả cầu: 

A. 24nC    B. - 24nC    C. 48nC     D. - 36nC 
Câu hỏi 7: Giả thiết rằng một tia sét có ñiện tích q = 25C ñược phóng từ ñám mây dông xuống 
mặt ñất, khi ñó hiệu ñiện thế giữa ñám mây và mặt ñất U = 1,4.108V. Tính năng lượng của tia 
sét ñó: 

A. 35.108J    B. 45.108 J    C. 55.108 J    D. 65.108 J 
Câu hỏi 8: Một ñiện tích ñiểm q = + 10µC chuyển ñộng từ ñỉnh B ñến ñỉnh C của tam giác ñều 
ABC, nằm trong ñiện trường ñều có cường ñộ 5000V/m có ñường sức ñiện trường song song 
với cạnh BC có chiều từ C ñến B. Biết cạnh tam giác bằng 10cm, tìm công của lực ñiện trường 
khi di chuyển ñiện tích trên theo ñoạn thẳng B ñến C: 

A. 2,5.10-4J     B. - 2,5.10-4J       C. - 5.10-4J      D. 
5.10-4J     
Câu hỏi 9: Một ñiện tích ñiểm q = + 10µC chuyển ñộng từ ñỉnh B ñến ñỉnh C của tam giác ñều 
ABC, nằm trong ñiện trường ñều có cường ñộ 5000V/m có ñường sức ñiện trường song song 
với cạnh BC có chiều từ C ñến B. Biết cạnh tam giác bằng 10cm, tìm công của lực ñiện trường 
khi di chuyển ñiện tích trên theo ñoạn 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 ñiện tích âm, mặt ngoài mang 
ñiện tích dương. Hiệu ñiện thế giữa hai mặt này bằng 0,07V. Màng tế bào dày 8nm. Cường ñộ 
ñiện 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 ñiện thế giữa 
hai tấm là 50V. Tính cường ñộ ñiện trường và cho biết ñặc ñiểm ñiện trường, dạng ñường sức 
ñiện trường giữa hai tấm kim loại: 
 A. ñiện trường biến ñổi, ñường sức là ñường cong, E = 1200V/m 
 B. ñiện trường biến ñổi tăng dần, ñường sức là ñường tròn, E = 800V/m 
 C. ñiện trường ñều, ñường sức là ñường thẳng, E = 1200V/m 
 D. ñiện trường ñều, ñường sức là ñường thẳng, E = 1000V/m 
Câu hỏi 12: Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 5cm. Hiệu ñiện thế giữa 
hai tấm là 50V. Một electron không vận tốc ban ñầu chuyển ñộng từ tấm tích ñiện âm về tấm 
tích ñiện dương. Hỏi khi ñến tấm tích ñiện dương thì electron nhận ñược một năng lượng bằng 
bao nhiêu: 
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A. 8.10-18J  B. 7.10-18J  C. 6.10-18J    D. 5.10-18J 
Câu hỏi 13: Công của lực ñiện trường làm di chuyển một ñiện tích giữa hai ñiểm có hiệu ñiện 
thế U = 2000V là 1J. Tính ñộ lớn ñiện tích ñó: 

A. 2mC     B. 4.10-2C    C. 5mC      D. 5.10-4C 
Câu hỏi 14: Giữa hai ñiểm A và B có hiệu ñiện thế bằng bao nhiêu nếu một ñiện tích q = 1µC 
thu ñược năng lượng 2.10-4J khi ñi từ A ñến B: 

A. 100V    B. 200V     C. 300V      D. 500V 
Câu hỏi 15: Cho ba bản kim loại phẳng tích ñiện 1, 2, 3 ñặt song song lần lượt nhau cách nhau 
những khoảng d12 = 5cm, d23 = 8cm, bản 1 và 3 tích ñiện dương, bản 2 tích ñiện âm. E12 = 
4.104V/m, E23 = 5.104V/m, tính ñiện thế V2, V3 của các bản 2 và 3 nếu lấy gốc ñiện 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 ñiện thế gây bởi quả cầu tại ñiểm A 
cách tâm quả cầu 40cm và tại ñiểm B trên mặt quả cầu, biết ñiện 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 ñiện thế gây bởi quả cầu tại ñiểm A 
cách tâm quả cầu 40cm và tại ñiểm B trên mặt quả cầu, biết ñiện 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 ñiện q = 3,2.10-13C ñặt trong 
không khí. Tính cường ñộ ñiện trường và ñiện 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 

Câu hỏi 19: Một hạt bụi kim loại tích ñiện âm khối lượng 10-10kg lơ lửng trong khoảng giữa hai 
bản tụ ñiện phẳng nằm ngang bản tích ñiện dương ở trên, bản tích ñiện âm ở dưới. Hiệu ñiện 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 ñiện trường ñều E = 300V/m. Tính công của lực ñiện 
trường trên di chuyển ñiện tích q = 10nC trên quỹ ñạo ABC với ABC là 
tam giác ñều 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 ñiểm A, B, C ở 3 ñỉnh của tam giác vuông như hình vẽ, α = 600, BC = 6cm, 
UBC = 120V. Các hiệu ñiện 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 ñiện tích - 1µC nằm yên cân bằng trong ñiện 
trường giữa hai bản kim loại phẳng nằm ngang tích ñiện trái dấu có ñộ lớn bằng nhau. Khoảng 
cách giữa hai bản là 2cm, lấy g = 10m/s2. Tính hiệu ñiện thế giữa hai bản kim loại phẳng trên: 

A 

B C 

E  
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A. 20V    B. 200V     C. 2000V    D. 20 000V 
Câu hỏi 23: Một prôtôn mang ñiện tích + 1,6.10-19C chuyển ñộng dọc theo phương của ñường 
sức một ñiện trường ñều. Khi nó ñi ñược quãng ñường 2,5cm thì lực ñiện thực hiện một công là 
+ 1,6.10-20J. Tính cường ñộ ñiện trường ñều này: 

A. 1V/m    B. 2V/m    C. 3V/m    D. 4V/m 
Câu hỏi 24: Giả thiết rằng một tia sét có ñiện tích q = 25C ñược phóng từ ñám mây dông xuống 
mặt ñất, khi ñó hiệu ñiện thế giữa ñám mây và mặt ñất 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 

A. 1120kg    B. 1521kg     C. 2172kg     D. 2247kg 
Câu hỏi 25: Một ñiện trường ñều cường ñộ 4000V/m, có phương song song với cạnh huyền BC 
của một tam giác vuông ABC có chiều từ B ñến C, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính hiệu ñiện 
thế giữa hai ñiểm AC: 

A. 256V    B. 180V    C. 128V    D. 56V 
Câu hỏi 26: Một ñiện trường ñều cường ñộ 4000V/m, có phương song song với cạnh huyền BC 
của một tam giác vuông ABC có chiều từ B ñến C, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính hiệu ñiện 
thế giữa hai ñiểm BA: 
 A. 144V   B. 120V    C. 72V    D. 44V 
Câu hỏi 27: Công của lực ñiện trường làm di chuyển một ñiện tích giữa hai ñiểm có hiệu ñiện 
thế U = 2000 (V) là A = 1 (J). ðộ lớn của ñiện tích ñó là 

A. q = 2.10-4 (C). B. q = 2.10-4 (ỡC).  C. q = 5.10-4 (C). D. q = 5.10-4 (ỡC). 
Câu hỏi 28: Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 (cm) và ñược nhiễm ñiện trái dấu nhau. 
Muốn làm cho ñiện tích q = 5.10-10 (C) di chuyển từ tấm này ñến tấm kia cần tốn một công A = 
2.10-9 (J). Coi ñiện trường bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại là ñiện trường ñều và có các 
ñường sức ñiện vuông góc với các tấm. Cường ñộ ñiện trường bên trong tấm kim loại ñó 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 ñiện thế giữa 
hai tấm là 50V. Một electron không vận tốc ban ñầu chuyển ñộng từ tấm tích ñiện âm về tấm 
tích ñiện dương. Hỏi khi ñến tấm tích ñiện 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 ñặt song song tích ñiện trái dấu, thả một êlectron 
không vận tốc ban ñầu vào ñiện trường giữa hai bản kim loại trên. Bỏ qua tác dụng của trọng 
trường. Quỹ ñạo của êlectron là:  

A. ñường thẳng song song với các ñường sức ñiện.    
B. ñường thẳng vuông góc với các ñường sức ñiện. 
C. một phần của ñường hypebol.     
D. một phần của ñường parabol. 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

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 
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ðáp 
án 

A B D B A A B D A B 

 
 
 
  
 
 
I. Kiến thức cần nhớ: 
 ���� Khi hạt mang ñiện ñược thả tự do không vận tốc ñầu trong một ñiện trường ñều thì 
dưới tác dụng của lực ñiện , hạt mang ñiện chuyển ñộng theo một ñường thẳng song song với 
ñưởng sức ñiện. 
  Nếu ñiện tích dương (q >0) thì hạt mang ñiện (q) sẽ chuyển ñộng cùng chiều ñiện 
trường. 
  Nếu ñiện tích âm (q <0) thì hạt mang ñiện (q ) sẽ chuyển ñộng ngược chiều ñiện 
trường. 
 Khi ñó chuyển ñộng của hạt mang ñiện là chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều. 

  Ta áp dụng công thức: x = x0 +v0.t + 
2

1 a.t2. 

      v = v0 + a.t , v2 – v0
2 = 2.a.s  , s = 0xx −  

 ���� Khi electron bay vào ñiện trường với vận tốc ban ñầu ov
r

 vuông góc với các ñường sức 

ñiện. E chịu tác dụng của lực ñiện không ñổi có hướng vuông góc với ov
r

 , chuyển ñộng của e 
tương tự như chuyển ñộng của một vật bị ném ngang trong trường trọng lực. Quỹ ñạo của e là 
một phần của ñường parapol.   
II. Bài tập tự luận: 
1. Một e có vận tốc ban ñầu vo = 3. 106 m/s chuyển ñộng dọc theo chiều ñường sức của một ñiện 
trường có cường ñộ ñiện trường E = 1250 V/m. Bỏ qua tác dụng của trọng trường, e chuyển 
ñộng như thế nào? 
         ð s: a = -2,2. 1014 m/s2, s= 2 cm. 
2. Một e ñược bắn với vận tốc ñầu 2. 10-6 m/s vào một ñiện trường ñều theo phương vuông góc 
với ñường sức ñiện. Cường ñộ ñiện trường là 100 V/m. Tính vận tốc của e khi nó chuyển ñộng 
ñược 10-7 s trong ñiện trường. ðiện tích của e là –1,6. 10-19C, khối lượng của e là 9,1. 10-31 kg. 
ð 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 ñộng với vận tốc ban ñầu 104 m/s dọc theo ñường sức của một ñiện trường ñều 
ñược một quảng ñường 10 cm thì dừng lại. 
 a. Xác ñịnh cường ñộ ñiện trường. 
 b. Tính gia tốc của e. 
        ð s: 284. 10-5 V/m. 5. 107m/s2. 
4. Một e chuyển ñộng dọc theo ñường sức của một ñiện trường ñều có cường ñộ 364 V/m. e 
xuất phát từ ñiểm M với vận tốc 3,2. 106 m/s,Hỏi:  
 a. e ñi ñược quảng ñường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng 0 ? 
 b. Sau bao lâu kể từ lúc xuất phát e trở về ñiểm M ? 
        ð s: 0,08 m,  0,1 µs. 
 
5. Một e ñược bắn với vận tốc ñầu 4. 107 m/s vào một ñiện trường ñều theo phương vuông góc 
với các ñường sức ñiện. Cường ñộ ñiện trường là 103 V/m. Tính: 

CHUYỂN ðỘNG CỦA HẠT MANG ðIỆN TRONG ðIỆN TRƯỜNG.              
 7 
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 a. Gia tốc của e. 
 b. Vận tốc của e khi nó chuyển ñộng ñược 2. 10-7 s trong ñiện trường. 
        ð s: 3,52. 1014 m/s2.  8,1. 107 m/s. 
6. Một protôn bay theo phương của ñường sức ñiện. Lúc protôn ở ñiểm A thì vận tốc của nó là 
2,5. 104 m/s. Khi bay ñến B vận tốc của protôn bằng 0. ðiện thế tại A bằng 500 V, Hỏi ñiện thế 
tại B ? cho biết protôn có khối lượng 1,67. 10-27 kg, có ñiện tích 1,6. 10-19 C. ð s: 503,3 V. 
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 
A, U, V - : Chuyển ñộng của q trong ñiện trường - ðề 1: 
Câu hỏi 1: Một electrôn chuyển ñộng dọc theo hướng ñường sức của một ñiện trường ñều có 
cường ñộ 100V/m với vận tốc ban ñầu là 300 km/s . Hỏi nó chuyển ñộng ñược quãng ñường dài 
bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không: 

A. 2,56cm     B. 25,6cm      C. 2,56mm    D. 2,56m 
Câu hỏi 2: Trong ñèn hình của máy thu hình, các electrôn ñược tăng tốc bởi hiệu ñiện thế 25 
000V. Hỏi khi ñập vào màn hình thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu, bỏ qua vận tốc ban ñầu 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 ñường sức ñiện trường. Lúc ở ñiểm A nó có 
vận tốc 2,5.104m/s, khi ñến ñiểm B vận tốc của nó bằng không. Biết nó có khối lượng 1,67.10-

27kg và có ñiện tích 1,6.10-19C. ðiện thế tại A là 500V, tìm ñiện 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 ñiện thế giữa hai 
tấm là 50V. Một electron không vận tốc ban ñầu chuyển ñộng từ tấm tích ñiện âm về tấm tích 
ñiện dương. Hỏi khi ñến tấm tích ñiện 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 ñơn vị năng lượng là eV. eV là năng lượng 
mà một electrôn thu ñược khi nó ñi qua ñoạn ñường có hiệu ñiện 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 ñiện thế giữa 
hai bản là 100V. Một electrôn có vận tốc ban ñầu 5.106m/s chuyển ñộng dọc theo ñường sức về 
bản âm. Tính gia tốc của nó. Biết ñiện trường giữa hai bản là ñiện trường ñều 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 ñiện âm khối lượng 10-10kg lơ lửng trong khoảng giữa hai 
bản tụ ñiện phẳng nằm ngang bản tích ñiện dương ở trên, bản tích ñiện âm ở dưới. Hiệu ñiện thế 
giữa hai bản bằng 1000V, khoảng cách giữa 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 ñã mất: 

A. 18 000 hạt    B. 20000 hạt     C. 24 000 hạt    D. 28 000 
hạt 
Câu hỏi 8: Một electrôn chuyển ñộng dọc theo một ñường sức của ñiện trường ñều có cường ñộ 
364V/m. Electrôn xuất phát từ ñiểm M với vận tốc 3,2.106m/s ñi ñược quãng ñường dài bao 
nhiêu thì vận tốc của nó bằng không: 

A. 6cm     B. 8cm    C. 9cm     D. 11cm 
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Câu hỏi 9: Một electrôn chuyển ñộng dọc theo một ñường sức của ñiện trường ñều có cường ñộ 
364V/m. Electrôn xuất phát từ ñiểm M với vận tốc 3,2.106m/s. Thời gian kể từ lúc xuất phát ñến 
khi nó quay trở về ñiểm 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 ñiện thế 
giữa hai bản là 100V. Một electrôn có vận tốc ban ñầu 5.106m/s chuyển ñộng dọc theo ñường 
sức về bản âm. Tính  ñoạn ñường nó ñi ñược cho ñến khi dừng lại. Biết ñiện trường giữa hai bản 
là ñiện trường ñều và bỏ qua tác dụng của trọng lực: 

A. 7,1cm     B. 12,2cm    C. 5,1cm     D. 15,2cm 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

C D C A D A D B A A 

A, U, V -: Chuyển ñộng của q trong ñiện trường - ðề 2: 
Câu hỏi 1: Một electrôn ñược phóng ñi từ O với vận tốc ban ñầu v0 vuông góc với các ñường 
sức của một ñiện trường ñều cường ñộ E. Khi ñến  ñiểm B cách O một ñoạn h theo phương của 
ñường 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 2: Một electrôn ñược phóng ñi từ O với vận tốc ban ñầu v0 dọc theo ñường sức của một 
ñiện trường ñều cường ñộ E cùng hướng ñiện trường. Quãng ñường xa nhất mà nó di chuyển 
ñược trong ñiện 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
 

Câu hỏi 3:Electron chuyển ñộng không vận tốc ban ñầu từ A ñến B trong một ñiện trường ñều 
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 4:Khi bay từ M ñến N trong ñiện trường ñều, electron tăng tốc ñộng năng tăng thêm 
250eV. Hiệu ñiện thế UMN bằng: 
 A. -250V    B. 250V    C. - 125V    D. 125V 
Câu hỏi 5: Một tụ ñiện phẳng có các bản nằm ngang cách nhau khoảng d, chiều dài các bản là l. 
Giữa hai bản có hiệu ñiện thế U. Một electron bay vào ñiện trường của tụ từ ñiểm O ở giữa cách 
ñều hai bản với vận tốc 0v song song với các bản. ðộ lớn gia tốc của nó trong ñiện trường là: 

 A. 
d

Ue
    B.

md

Ue
  C. 

2
0mdv

Ule
    D. 

2
0dv

Ule
 

Câu hỏi 6: Một tụ ñiện phẳng có các bản nằm ngang cách nhau khoảng d, chiều dài các bản là l. 
Giữa hai bản có hiệu ñiện thế U. Một electron bay vào ñiện trường của tụ từ ñiểm O ở giữa cách 
ñều hai bản với vận tốc 0v song song với các bản. ðộ lệch của nó theo phương vuông góc với 
các bản khi ra khỏi ñiện trường có biểu thức: 

 A. 
d

Ue
    B.

md

Ue
   C. 

2
0mdv

Ule
    D. 

2
0

2

2mdv

Ule
 

Câu hỏi 7: : Một tụ ñiện phẳng có các bản nằm ngang cách nhau khoảng d, chiều dài các bản là 
l. Giữa hai bản có hiệu ñiện thế U. Một electron bay vào ñiện trường của tụ từ ñiểm O ở giữa 
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cách ñều hai bản với vận tốc 0v song song với các bản. Góc lệch α giữa hướng vận tốc của nó 

khi vừa ra khỏi ñiện trường v so với 0v  có tanα ñược tính bởi biểu thức: 

 A. 
d

Ue
    B.

md

Ue
  C. 

2
0mdv

Ule
    D. 

2
0

2

2mdv

Ule
 

Câu hỏi 8: Một electron bay vào ñiện trường của một tụ ñiện phẳng theo phương song song 
cùng hướng với các ñường sức ñiện trường với vận tốc ban ñầu là 8.106m/s. Hiệu ñiện thế tụ 
phải có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu ñể electron không tới ñược bản ñối diện 
 A. 182V     B.91V    C. 45,5V    D.50V 
Câu hỏi 9: Khi một electron chuyển ñộng ngược hướng với vectơ cường ñộ ñiện trường thì: 

A. thế năng của nó tăng, ñiện thế của nó giảm B. thế năng giảm, ñiện thế tăng 
C. thế năng và ñiện thế ñều giảm    D. thế năng và ñiện thế ñều tăng 

Câu hỏi 10: Một electron ñược tăng tốc từ trạng thái ñứng yên nhờ hiệu ñiện thế U = 200V. 
Vận tốc cuối mà nó ñạt ñược là: A. 2000m/s    B. 8,4.106m/s     C. 2.105m/s    
 D. 2,1.106m/s 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

D A C A B D C A B B 

A, U, V -: Chuyển ñộng của q trong ñiện trường - ðề 3: 
Câu hỏi 1: Một prôtôn và một một electron lần lượt ñược tăng tốc từ trạng thái ñứng yên trong 
các ñiện trường ñều có cường ñộ ñiện trường bằng nhau và ñi ñược những quãng ñường bằng 
nhau thì: 

A. Cả hai có cùng ñộng năng, electron có gia tốc lớn hơn   
B. Cả hai có cùng ñộng năng, electron có gia tốc nhỏ hơn   
C. prôtôn có ñộng năng lớn hơn. electron có gia tốc lớn hơn  
D.  electron có ñộng năng lớn hơn. Electron có gia tốc nhỏ hơn 

Câu hỏi 2: Một electron thả cho chuyển ñộng không vận tốc ban ñầu trong ñiện trường ñều giữa 
hai mặt ñẳng thế V1 = +10V, V2 = -5V. Nó sẽ chuyển ñộng : 

A. Về phía mặt  ñẳng thế V1       B. Về phía mặt  ñẳng thế V2    
C. Tùy cường ñộ ñiện trường mà nó có thể về V1 hay V2.  D. nó ñứng yên 

Câu hỏi 3: Một electrôn ñược phóng ñi từ O với vận tốc ban ñầu v0 dọc theo ñường sức của một 
ñiện trường ñều cường ñộ E ngược hướng ñiện trường. Khi ñến  ñiểm B cách O một ñoạn 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 +  

Câu hỏi 4: Trong Vật lý hạt nhân người ta hay dùng ñơn vị năng lượng là eV. eV là năng lượng 
mà một electrôn thu ñược khi nó ñi qua ñoạn ñường có hiệu ñiện 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 5: Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm bên ngoài và bên trong của một màng tế bào là - 90mV, 
bề dày của màng tế bào là 10nm, thì ñiện trường( giả sử là ñều) giữa màng tế bào có cường ñộ 
là: 

A. 9.106 V/m    B. 9.1010 V/m    C. 1010 V/m     D. 106 V/m   
Câu hỏi 6:  Khi sét ñánh xuống mặt ñất thì có một lượng ñiện tích - 30C di chuyển từ ñám mây 
xuống mặt ñất. Biết hiệu ñiện thế giữa mặt ñất và ñám mây là 2.107V. Năng lượng mà tia sét 
này truyền từ ñám mây xuống mặt ñất bằng: 

A. 1,5.10-7J      B. 0,67.107J    C. 6.109J     D. 6.108J   
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Câu hỏi 7: Chọn một ñáp án sai : 
A. Khi một ñiện tích chuyển ñộng trên một mặt ñẳng thế thì công của lực ñiện bằng không 
B. Lực ñiện tác dụng lên một ñiện tích q ở trong một mặt ñẳng thế có phương tiếp tuyến với mặt 
ñẳng thế 
C. Véctơ cường ñộ ñiện trường tại mỗi ñiểm trong mặt ñẳng thế có phương vuông góc với mặt 
ñẳng thế 
D. Khi một ñiện tích di chuyển từ một mặt ñẳng thế này sang một mặt ñẳng thế khác thì công 
của lực ñiện chăc chắn khác không 
Câu hỏi 8: Khi electron chuyển ñộng từ bản tích ñiện dương về phía bản âm trong khoảng 
không gian giữa hai bản kim loại phẳng tích ñiện trái dấu ñộ lớn bằng nhau thì: 

A. Lực ñiện thực hiện công dương, thế năng lực ñiện tăng   
B. Lực ñiện thực hiện công dương, thế năng lực ñiện giảm   
C. Lực ñiện thực hiện công âm, thế năng lực ñiện tăng   
D. Lực ñiện thực hiện công âm, thế năng lực ñiện giảm 

 Câu hỏi 9: Hai ñiểm A và B nằm trên cùng một mặt ñẳng thế. Một ñiện tích q chuyển ñộng từ 
A ñến B thì: A. lực ñiện thực hiện công dương nếu q > 0, thực hiện công âm nếu q < 0 

B. lực ñiện thực hiện công dương hay âm tùy vào dấu của q và giá trị ñiện thế của A(B) 
C. phải biết chiều của lực ñiện mới xác ñịnh ñược dấu của công lực ñiện trường 
D. lực ñiện không thực hiện công 

Câu hỏi 10: Một ñiện tích +1C chuyển ñộng từ bản tích ñiện dương sang bản tích ñiện âm ñặt 
song song ñối diện nhau thì lực ñiện thực hiện một công bằng 200J. Hiệu ñiện thế giữa hai bản 
có ñộ lớn bằng: 

A. 5.10-3V.      B. 200V     C. 1,6.10-19V   D. 2000V 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

A A D D A C B C D B 

 
IV.Bài tập nâng cao ���� (CỰC HAY , CỰC KHÓ, CÁC HỌC SINH GIỎI) 

1. Một quả cầu khối lượng 10 g, ñược treo vào một sợi chỉ cách ñiện. Quả cầu mang ñiện 

tích  

q1= 0,1 Cµ . ðưa quả cầu thứ 2 mang ñiện tích q2 lại gần thì quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí lúc 

ñầu, dây treo hợp với ñường thẳng ñứng một góc α =300. Khi ñó 2 quả cầu nằm trên cùng một 

mặt phẳng nằm ngang và cách nhau 3 cm. Tìm ñộ lớn của q2 và lực căng của dây treo? 

g=10m/s2 

HD: F=P.tanα ; P=T.cosα ; ðS: Dộ lớn của q2=0,058 Cµ ; T=0,115 N 

2.Hai ñiện tích ñiểm q1=-9.10-5C và q2=4.10-5C nằm cố ñịnh tại hai ñiểm AB cách nhau 20 cm 

trong chân không. 

1) Tính cường ñộ ñiện trường tại ñiểm M nằm trên ñường trung trực của AB cách A 20 cm 

2) Tìm vị trí tại ñó CððT bằng không . Hỏi phải ñặt một ñiện tích q0 ở ñâu ñể nó nằm cân 

bằng?                                    ðS: Cách q2 40 cm 
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3. Một e di chuyển một ñoạn 0,6 cm từ ñiểm M ñến ñiểm N dọc theo một ñường sức ñiện của 1 

ñiện trường ñều thì lực ñiện sinh công 9,6.10-18J 

1) Tính công mà lực ñiện sinh ra khi e di chuyển tiếp 0,4 cm từ ñiểm N ñến ñiểm 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 ñi ngược 

chiều ñường sức.Với '' NM =- 0,006 m ta tính ñược E suy ra ANP= q.E. ''PN = 6,4.10-18 J 

  Dùng ðL ñộng năng ta tính ñược vP= 5,93.106m/s 

4. Bắn một e với vận tốc ban ñầu v0 vào ñiện trường ñều giữa hai bản kim loại phẳng song 

song,nằm ngang theo phương vuông góc với ñường sức của ñiện trường. Electrôn bay vào 

khoảng chính giữa 2 bản. Hiệu ñiện thế giữa 2 bản là U 

1) Biết e bay ra khỏi ñiện trường tại ñiểm nằm sát mép một bản. Viết biểu thức tính công của 

lực ñiện trong sự dịch chuyển cuả e trong ñiện trường 

2) Viết công thức tính ñộng năng của e khi bắt ñầu ra khỏi ñiện 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  

        2) Dùng ñịnh lí ñộng năng: W2-W1=A � W2= (m.v0
2- e.U)/2 

5. Một hạt mang ñiện tích q=+1,6.10-19C ; khối lượng m=1,67.10-27kg chuyển ñộng trong một 

ñiện trường. Lúc hạt ở ñiểm A nó có vận tốc là 2,5.104 m/s. Khi bay ñến B thì nó dừng lại. Biết 

ñiện thế tại B là 503,3 V. Tính ñiện thế tại A        ( ðS: VA= 500 V) 

HD: )(
2

.

2

. 22

BAAB
AB VVqA

vmvm
−==−  

6. Cho 2 bản kim loại phẳng có ñộ dài l=5 cm ñặt nằm ngang song song với nhau,cách nhau d=2 

cm. Hiệu ñiện thế giữa 2 bản là 910V. Một e bay theo phương ngang vào giữa 2 bản với vận tốc 

ban ñầu v0=5.107 m/s. Biết e ra khỏi ñược ñiện trường. Bỏ qua tác dụng của trọng trường 

1) Viết ptrình quĩ ñạo của e trong ñiện trường 

2) Tính thời gian e ñi trong ñiện trường? Vận tốc của nó tại ñiểm bắt ñầu ra khỏi ñiện trường? 

3) Tính ñộ lệch của e khỏi phương ban ñầu khi ra khỏi ñiện trường?    ( ðS: 0,4 cm) 

7.Ba ñiểm A,B,C tạo thành một tam giác vuông (vuông ở A); AC= 4 cm; AB=3 cm nằm trong 

một ñiện trường ñều có 
→

E  song song với cạnh CA, chiều từ C ñến A. ðiểm D là trung ñiểm của 

AC. 
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1) Biết UCD=100 V. Tính E, UAB; UBC                   ( ðS: 5000V/m; UBC=-200 V; UAB=0) 

2) Tính công của lực ñiện khi một e di chuyển : 

a) Từ C ñến D b) Từ C ñến B c) Từ B ñến A 

HD: Dùng các công thức: AMN=q.UMN; E= UMN/ '' NM  ; UMN=VM-VN 

8. Một hạt bụi mang ñiện có khối lượng m=10-11g nằm cân bằng giữa 2 bản của 1 tụ ñiện phẳng. 

Khoảng cách giữa 2 bản là d=0,5 cm. Chiếu ánh sáng tử ngoại vào hạt bụi. Do mất một phần 

ñiện tích,hạt bụi sẽ mất cân bằng. ðể thiết lập lại cân bằng người ta phải tăng hiệu ñiện thế giữa 

2 bản lên một lượng U∆ =34V. Tính ñiện lượng ñã mất ñi biết ban ñầu hñt giữa 2 bản là 306,3V 

HD: Lúc ñầu: m.g=F=q.U/d (1); Sau ñó (q- q∆ ).(U+ U∆ )/d = m.g (2). Từ (1) và (2) ta ñược q∆   

9. Giữa 2 bản của tụ ñiện ñặt nằm ngang cách nhau d=40 cm có một ñiện trường ñều E=60V/m. 

Một hạt bụi có khối lượng m=3g và ñiện tích q=8.10-5C bắt ñầu chuyển ñộng từ trạng thái nghỉ 

từ bản tích ñiện dương về phía tấm tích ñiện âm. Bỏ qua ảnh hưởng của trọng trường. Xác ñịnh 

vận tốc của hạt tại ñiểm chính giữa của tụ ñiện                                  ðS: 0,8 m/s 

HD: Tính a theo ðL 2 sau ñó dùng công thức của chuyển ñộng biến ñổi ñều 

10. Cho 3 bản kim loại phẳng A,B,C ñặt song song với nhau,tích ñiện ñều cách nhau các khoảng 

d1=2,5 cm; d2=4 cm.Biết CððT giữa các bản là ñều có ñộ lớn E1=8.104V/m; E2=105V/m có 

chiều như hình vẽ. Nối bản A với ñất.  

Tính ñiện thế của bản B và C   

 

HD: VA-VB=E1.d1 �VB;   VC-VB=E2.d2 �VC=2000 V 

 11. Một quả cầu tích ñiện khối lượng m=0,1 g nằm cân bằng giữa 2 bản tụ ñiện phẳng ñặt thẳng 

ñứng cách nhau d=1cm. Hiệu ñiện thế giữa 2 bản là U. Góc lệch của dây treo so với phương 

thẳng ñứng là 100. ðiện tích của quả cầu là 1,3.10-9C. Tìm U (cho g=10m/s2)             ðS: 1000 

V 

12. Hai quả cầu giống nhau bằng kim loại tích ñiện trái dấu ñặt cách nhau 20 cm chúng hút nhau 

bằng 1 lực F1=4.10-3N. Cho 2 quả cầu tiếp xúc với nhau sau ñó lại tách chúng ra vị trí cũ. Khi ñó 

2 quả cầu ñẩy nhau bởi 1 lực F2=2,25.10-3N. Xác ñịnh ñiện tích của mỗi quả cầu trước khi cho 

chúng tiếp xúc nhau.                                                                   

13. Tại các ñỉnh A,B,C của 1 hình vuông ABCD cạnh a=1,5 cm lần lượt ñặt cố ñịnh q1,q2,q3 

E
1 

E
2 

A B C 
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1) Biết q2=4.10-6C và CððT tổng hợp tại D bằng không. Tính q1, q3             (ðS: q1=q3=-1,4.10-6C) 

2) Tìm CððT tổng hợp tại tâm O của hình vuông                                     (3,2.108 V/m)  

 
 
 ðỀ KIỂM TRA 15’ 
  Tụ ñiện - Dạng 1: ðiện dung, năng lượng ñiện trường 
HỌ VÀ TÊN:………………………………………TRƯỜNG........................... 
Câu hỏi 1: Một tụ ñiện có ñiện dung là bao nhiêu thì tích lũy một năng lượng 0,0015J dưới một 
hiệu ñiện thế 6V: 

A. 83,3µF    B. 1833 µF    C. 833nF    D. 833pF 
Câu hỏi 2: Năng lượng của tụ ñiện tồn tại: 

A. trong khoảng không gian giữa hai bản tụ    B. ở hai mặt của bản tích ñiện dương 
C. ở hai mặt của bản tích ñiện âm      D. ở các ñiện tích tồn tại trên hai bản 
tụ 

Câu hỏi 3: Một tụ ñiện ñiện dung 12pF mắc vào nguồn ñiện một chiều có hiệu ñiện thế 4V. 
Tăng hiệu ñiện thế này lên bằng 12V thì ñiện dung của tụ ñiện này sẽ có giá trị: 

A.36pF    B. 4pF     C. 12pF     D. còn phụ thuộc vào ñiện tích 
của tụ 
Câu hỏi 4: Một tụ ñiện có ñiện dung 20 µF mắc vào hiệu ñiện thế của nguồn một chiều thì ñiện 
tích của tụ bằng 80µC. Biết hai bản tụ cách nhau 0,8cm. ðiện trường giữa hai bản tụ có ñộ lớn: 

A. 10-4V/m    B. 0,16V/m    C. 500V/m    D. 5V/m 
Câu hỏi 5: Khi ñặt tụ ñiện có ñiện dung 2 µF dưới hiệu ñiện thế 5000V thì công thực hiện ñể 
tích ñiện cho tụ ñiện bằng: 

A. 2,5J    B. 5J    C. 25J     D. 50J 
Câu hỏi 6: Với một tụ ñiện xác ñịnh có ñiện dung C không ñổi, ñể tăng năng lượng ñiện trường 
tích trữ trong tụ ñiện lên gấp 4 lần ta có thể làm cách nào sau ñây: 

A. tăng ñiện tích của tụ lên 8 lần, giảm hiệu ñiện thế ñi 2 lần  
B. tăng hiệu ñiện thế 8 lần và giảm ñiện tích tụ ñi 2 lần 
C. tăng hiệu ñiện thế lên 2 lần   
D. tăng ñiện tích của tụ lên 4 lần 

Câu hỏi 7: Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Tụ ñiện là hệ hai vật dẫn ñặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với nhau. Mỗi vật ñó gọi là một 
bản tụ. 
B. Tụ ñiện phẳng là tụ ñiện có hai bản tụ là hai tấm kim loại có kích thước lớn ñặt ñối diện với 
nhau. 
C. ðiện dung của tụ ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng tích ñiện của tụ ñiện và ñược ño 
bằng thương số giữa ñiện tích của tụ và hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ. 
D. Hiệu ñiện thế giới hạn là hiệu ñiện thế lớn nhất ñặt vào hai bản tụ ñiện mà lớp ñiện môi của 
tụ ñiện ñã bị ñánh thủng. 
Câu hỏi 8: Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 

A. Sau khi nạp ñiện, tụ ñiện có năng lượng, năng lượng ñó tồn tại dưới dạng hoá năng. 
B. Sau khi nạp ñiện, tụ ñiện có năng lượng, năng lượng ñó tồn tại dưới dạng cơ năng. 
C. Sau khi nạp ñiện, tụ ñiện có năng lượng, năng lượng ñó tồn tại dưới dạng nhiệt năng. 
D. Sau khi nạp, tụ ñiện có năng lượng, năng lượng ñó là năng lượng của ñiện trường trong 
tụ ñiện. 
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Câu hỏi 9: Một tụ ñiện có ñiện dung C = 6 (ỡF) ñược mắc vào nguồn ñiện 100 (V). Sau khi ngắt 
tụ ñiện khỏi nguồn, do có quá trình phóng ñiện qua lớp ñiện môi nên tụ ñiện mất dần ñiện tích. 
Nhiệt lượng toả ra trong lớp ñiện môi kể từ khi bắt ñầu ngắt tụ ñiện khỏi nguồn ñiện ñến khi tụ 
phóng hết ñiện là: 

A. 0,3 (mJ).  B. 30 (kJ).  C. 30 (mJ).  D. 3.104 (J). 
Câu hỏi 10: Một tụ ñiện phẳng có ñiện dung C, ñược mắc vào một nguồn ñiện, sau ñó ngắt khỏi 
nguồn ñiện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ ñiện vào chất ñiện môi có hằng số ñiện môi ồ. Khi ñó 
hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ ñiện 

A. Không thay ñổi.  B. Tăng lên ồ lần.   
C. Giảm ñi ồ lần.  D. Tăng lên hoặc giảm ñi tuỳ thuộc vào lớp ñiện môi. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

A A C C C C A D A A 

 
 
 
 
 

 
 HỌ VÀ TÊN:………………………TRƯỜNG:………………………………….. 
 
 
I. Kiến thức: 
  1. Tụ ñiện là một hệ gồm hai vật dẫn ñặt gần nhau và cách ñiện với nhau. Tụ ñiện dùng ñể 
tích ñiện và phóng ñiện trong mạch ñiện. Tụ ñiện thường dùng là tụ ñiện phằng. 
       Kí hiệu của tụ ñiện:  
 2. Nối hai bản của tụ ñiện với hai cực của nguồn ñiện thì tụ ñiện sẽ bị tích ñiện. ðộ lớn 
ñiện tích hai bản tụ bao giờ cũng bằng nhau nhưng trái dấu. Người ta gọi ñiện tích của tụ ñiện là 
ñiện tích của bản dương. 
 3. ðại lượng ñặc trưng của tụ ñiện là ñiện dung của tụ. ðiện dung C của tụ ñiện là ñại 
lượng ñặc trưng cho khả năng tích ñiện của tụ ñiện ở một hiệu ñiện thế nhất ñịnh. Nó ñược ño 
bằng thương số của ñiện tích Q của tụ với hiệu ñiện thế U giữa hai bản của nó. 

  
U

Q
C =   ðơn vị ño ñiện dung của tụ ñiện là fara (F)    

     1 mF = 10-3 F. 1 µF = 10-6 F.   
     1 nF = 10-9 F.  1 pF = 10-12 F. 

 - ðiện dung của tụ ñiện phẳng: 
d

S

d

S
C o

..4.10.9

...
9 π
εεε

==   

  Trong ñó: )
F

(  10.85,8
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9 mo
−≈=

π
ε  ;        )
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==
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 Lưu ý: Trong công thức  
U

Q
C = , ta thường lầm tưởng C là ñại lượng phụ thuộc vào Q, 

phụ thuộc vào U. Nhưng thực tế C KHÔNG phụ thuộc vào Q và U. 
 4*. Ghép tụ ñiện (xem kĩ): 
  Ghép nối tiếp:     Ghép song song: 
     C1            C2      Cn                                  

TỤ ðIỆN (SỐ 1) 
8 
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           Cb = C1 + C2 + ... + Cn. 
                                                                                                                
                   Qb = Q1 + Q2 + … + Qn. 
                                      Qb =  Q1 = Q2 =… = Qn. 
                             Ub = U1 + U2 +...+ Un.     Ub = U1 = U2 = … 
= Un. 
 

 5. ðiện trường trong tụ ñiện mang một năng lượng là:  U
C

W .
2

1

.2

2

Q
Q

== =cu^2/2 

 -  ðiện trường trong tụ ñiện là ñiện trường ñều. 
 - Công thức liên hệ giữa cường ñộ ñiện trường E bên trong tụ ñiện, hiệu ñiện thế U và 

khoảng cách d giữa hai bản là:  
d

U
E =    

 - Nếu cường ñộ ñiện trường trong lớp ñiện môi vượt quá một giá trị giới hạn Emax thì lớp 
ñiện môi trở thành dẫn ñiện và tụ ñiện sẽ bị hỏng. Như vậy, hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ ñiện 
không ñược vượt quá giới hạn ñược phép: Umax = Emax.d 

II.  BÀI TẬP TỰ LUẬN: 
Dạng 1: ðIỆN DUNG, ðIỆN TÍCH, HIỆU ðIỆN THẾ VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA TỤ 
ðIỆN.               
PP Chung: 
 Vận dụng công thức: 

 ���� ðiện dung của tụ ñiện:  
U

Q
C =   (1)          Năng lượng của tụ ñiện: 

2
2

.
2

1
.

2

1

2

1
UCU

C

Q
W === Q  

 ���� ðiện dung của tụ ñiện phẳng:  
d

S

d

S
C o

..4.10.9

...
9 π
εεε

==   (2) 

 Trong ñó S là diện tích của một bản (là phần ñối diện với bản kia) 
 ðối với tụ ñiện biến thiên thì phần ñối diện của hai bản sẽ thay ñổi. 
 Công thức  (2) chỉ áp dụng cho trường hợp chất ñiện môi lấp ñầy khoảng không gian giữa 
hai bản. Nếu lớp ñiện môi chỉ chiếm một phần khoảng không gian giữa hai bản thì cần phải 
phân tích, lập luận mới tính ñược ñiện dung C của tụ ñiện. 

- Lưu ý các ñiều kiện sau: 
 + Nối tụ ñiện vào nguồn: U = const. 
 + Ngắt tụ ñiện khỏi nguồn: Q = const. 

1. Tụ ñiện phẳng gồm hai bản tụ có diện tích 0,05 m2 ñặt cách nhau 0,5 mm, ñiện dung của tụ là 
3 nF. Tính hằng số ñiện môi của lớp ñiện môi giữa hai bản tụ.   ð s: 3,4. 
2.  Một tụ ñiện phẳng không khí có ñiện dung 3,5 pF, diện tích mỗi bản là 5 cm2 ñược ñặt dưới 
hiệu ñiện thế 6,3 V. Biết εo = 8,85. 10-12 F/m. Tính: 
 a. khoảng cách giữa hai bản tụ. 
 b. Cường ñộ ñiện trường giữa hai bản.  ð s: 1,26 mm . 5000 V/m. 
3. Một tụ ñiện không khí nếu ñược tích ñiện lượng 5,2. 10-9 C thì ñiện trường giữa hai bản tụ là 
20000 V/m. Tính diện tích mỗi bản tụ.   ð s: 0,03 m2. 
4. một tụ ñiện phẳng bằng nhôm có kích thước 4 cm x 5 cm. ñiện môi là dung dịch axêton có 
hằng số ñiện môi là 20. khoảng cách giữa hai bản của tụ ñiện là 0,3 mm. Tính ñiện dung của tụ 
ñiện. 
           ð s: 1,18. 10-9 F. 

nb CCCC

1
...

111

21

+++=
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5. Một tụ ñiện phẳng không khí có hai bản cách nhau 1 mm và có ñiện dung 2. 10-11 F ñược mắc 
vào hai cực của một nguồn ñiện có hiệu ñiện thế 50V. Tính diện tích mỗi bản tụ ñiện và ñiện 
tích của tụ ñiện. Tính cường ñộ ñiện trường giữa hai bản ?  ð s: 22,6 dm2, 10-9 C, 5. 
104 V/m. 
6. Một tụ ñiện phẳng ñiện dung 12 pF, ñiện môi là không khí. Khoảng cách giữa hai bản tụ 0,5 
cm. Tích ñiện cho tụ ñiện dưới hiệu ñiện thế 20 V. Tính: 
 a. ñiện tích của tụ ñiện. 
 b. Cường ñộ ñiện trường trong tụ.   ð s: 24. 10-11C, 4000 V/m. 
7. Một tụ ñiện phẳng không khí, ñiện dung 40 pF, tích ñiện cho tụ ñiện ở hiệu ñiện thế 120V. 
 a. Tính ñiện tích của tụ. 
 b. Sau ñó tháo bỏ nguồn ñiện rồi tăng khoảng cách giữa hai bản tụ lên gấp ñôi. Tính hiệu 
ñiện thế mới giữa hai bản tụ. Biết rằng ñiện dung của tụ ñiện phẳng tỉ lệ nghịch với khoảng cách 
giữa hai bản của nó.          ð s: 48. 10-

10C, 240 V. 
8. Tụ ñiện phẳng không khí có ñiện dung C = 500 pF ñược tích ñiện ñến hiệu ñiện thế 300 V. 
 a. Tính ñiện tích Q của tụ ñiện. 
 b. Ngắt tụ ñiện khỏi nguồn rồi nhúng tụ ñiện vào chất ñiện môi lỏng có ε = 2. Tính ñiện 
dung C1 , ñiện tích Q1  và hiệu ñiện thế U1 của tụ ñiện lúc ñó. 
 c. Vẫn nối tụ ñiện với nguồn nhưng nhúng tụ ñiện vào chất ñiện môi lỏng có ε = 2. Tính 
C2 , Q2 , U2 của tụ ñiện. 
ðs: 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 ñiện phẳng không khí ñiện dung 2 pF ñược tích ñiện ở hiệu ñiện thế 600V. 
 a. Tính ñiện tích Q của tụ. 
 b. Ngắt tụ khỏi nguồn, ñưa hai ñầu tụ ra xa ñể khoảng cách tăng gấp ñôi. Tính C1, Q1, U1 
của tụ. 
 c. Vẫn nối tụ với nguồn, ñưa hai bản tụ ra xa ñề khoảng cách tăng gấp ñôi. Tính C2, Q2, 
U2 của tụ. 
 ð 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 ñiện phẳng có các bản tụ hình tròn bán kính 10 cm. Khoảng cách và hiệu ñiện thế giữa 
hai bản là 1cm, 108 V. Giữa hai bản là không khí. Tìm ñiện tích của tụ ñiện ? 
         ð s: 3. 10-9 C. 
11. Tụ ñiện phẳng gồm hai bản tụ hình vuông cạch a = 20 cm ñặt cách nhau 1 cm. Chất ñiện 
môi giữa hai bản là thủy tinh có ε = 6. Hiệu ñiện thế giữa hai bản U = 50 V. 
 a. Tính ñiện dung của tụ ñiện. 
 b. Tính ñiện tích của tụ ñiện. 
 c. Tính năng lượng của tụ ñiện, tụ ñiện có dùng ñề làm nguồn ñiện ñược không ? 
        ð s: 212,4 pF ; 10,6 nC ; 266 nJ. 
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
 
Tụ ñiện - Dạng 1: ðiện dung, năng lượng ñiện trường - ðề 1 
Câu hỏi 1: Một tụ ñiện ñiện dung 5µF ñược tích ñiện ñến ñiện tích bằng 86µC. Tính hiệu ñiện 
thế trên hai bản tụ: 

A. 17,2V     B. 27,2V     C.37,2V     D. 47,2V 
Câu hỏi 2: Một tụ ñiện ñiện dung 24nF tích ñiện ñến hiệu ñiện thế 450V thì có bao nhiêu 
electron mới di chuyển ñến bản âm của tụ ñiện: 



  -  ðT: 01689.996.187                  Diễn ñàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                    

   Trang 43

A. 575.1011 electron    B. 675.1011 electron     
C. 775.1011 electron    D. 875.1011 electron    

Câu hỏi 3: Bộ tụ ñiện trong chiếc ñèn chụp ảnh có ñiện dung 750 µF ñược tích ñiện ñến hiệu 
ñiện thế 330V. Xác ñịnh năng lượng mà ñèn tiêu thụ trong mỗi lần ñèn lóe sáng: 

A. 20,8J      B. 30,8J     C. 40,8J     D. 50,8J 
Câu hỏi 4: Bộ tụ ñiện trong chiếc ñèn chụp ảnh có ñiện dung 750 µF ñược tích ñiện ñến hiệu 
ñiện thế 330V. Mỗi lần ñèn lóe sáng tụ ñiện phóng ñiện trong thời gian 5ms. Tính công suất 
phóng ñiện của tụ ñiện: 

A. 5,17kW     B.6 ,17kW     C. 8,17kW     D. 8,17kW    
Câu hỏi 5:Một tụ ñiện có ñiện dung 500pF mắc vào hai cực của một máy phát ñiện có hiệu ñiện 
thế 220V. Tính ñiện tích của tụ ñiện: 

A. 0,31µC    B. 0,21µC    C.0,11µC     D.0,01µC   
Câu hỏi 6: Tụ ñiện phẳng không khí có ñiện dung 5nF. Cường ñộ ñiện trường lớn nhất mà tụ có 
thể chịu ñược là 3.105V/m, khoảng cách giữa hai bản là 2mm. ðiện tích lớn nhất có thể tích cho 
tụ là: 

A. 2 µC    B. 3 µC     C. 2,5µC   D. 4µC 
Câu hỏi 7: Năng lượng ñiện trường trong tụ ñiện tỉ lệ với: 

A. hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ ñiện      
B. ñiện tích trên tụ ñiện    
C. bình phương hiệu ñiện thế hai bản tụ ñiện    
D. hiệu ñiện thế hai bản tụ và ñiện tích trên tụ 

Câu hỏi 8: Một tụ ñiện có ñiện dung 5nF, ñiện trường lớn nhất mà tụ có thể chịu ñược là 
3.105V/m, khoảng cách giữa hai bản là 2mm. Hiệu ñiện thế lớn nhất giữa hai bản tụ là: 

A. 600V    B. 400V    C. 500V     D.800V 
Câu hỏi 9: Một tụ ñiện có ñiện dung 2000 pF mắc vào hai cực của nguồn ñiện hiệu ñiện thế 
5000V. Tính ñiện tích của tụ ñiện: 

A. 10µC      B. 20 µC   C. 30µC   D. 40µC 
Câu hỏi 10: Một tụ ñiện có ñiện dung 2000 pF mắc vào hai cực của nguồn ñiện hiệu ñiện thế 
5000V. Tích ñiện cho tụ rồi ngắt khỏi nguồn, tăng ñiện dung tụ lên hai lần thì hiệu ñiện thế của 
tụ khi ñó là: 

A. 2500V    B. 5000V    C. 10 000V     D. 1250V 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

A B C D C B C A A A 

Tụ ñiện - Dạng 1: ðiện dung, năng lượng ñiện trường - ðề 2 
Câu hỏi 1: Một tụ ñiện có thể chịu ñược ñiện trường giới hạn là 3.106V/m, khoảng cách giữa 
hai bản tụ là 1mm, ñiện dung là 8,85.10-11F. Hỏi hiệu ñiện thế tối ña có thể ñặt vào hai bản tụ là 
bao nhiêu: 

A. 3000V  B. 300V  C. 30 000V   D.1500V 
Câu hỏi 2: Một tụ ñiện có thể chịu ñược ñiện trường giới hạn là 3.106V/m, khoảng cách giữa 
hai bản tụ là 1mm, ñiện dung là 8,85.10-11F. Hỏi ñiện tích cực ñại mà tụ tích ñược: 

A.  26,65.10-8C B. 26,65.10-9C  C. 26,65.10-7C     D. 13.32. 10-8C  
Câu hỏi 3: Tụ ñiện có ñiện dung 2µF có khoảng cách giữa hai bản tụ là 1cm ñược tích ñiện với 
nguồn ñiện có hiệu ñiện thế 24V. Cường ñộ ñiện trường giữa hai bản tụ bằng: 
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A. 24V/m     B. 2400V/m    C. 24 000V/m     D. 2,4V 
 Câu hỏi 4: Tụ ñiện có ñiện dung 2µF có khoảng cách giữa hai bản tụ là 1cm ñược tích ñiện với 
nguồn ñiện có hiệu ñiện 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 5: Một tụ ñiện có ñiện dung C, ñiện tích q, hiệu ñiện thế U. Tăng hiệu ñiện thế hai bản 
tụ lên gấp ñôi thì ñiện tích của tụ: 

A. không ñổi   B. tăng gấp ñôi   C. tăng gấp bốn    D. giảm một nửa 
Câu hỏi 6: Một tụ ñiện có ñiện dung C, ñiện tích q, hiệu ñiện thế U. Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm 
ñiện dung xuống còn một nửa thì ñiện tích của tụ:  

A. không ñổi   B. tăng gấp ñôi    
C. Giảm còn một nửa  D. giảm còn một phần tư 

Câu hỏi 7: Một tụ ñiện có ñiện dung C, ñiện tích q, hiệu ñiện thế U. Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm 
ñiện dung xuống còn một nửa thì hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ: 

A. không ñổi    B. tăng gấp ñôi     
C. Giảm còn một nửa    D. giảm còn một phần tư 

Câu hỏi 8: Một tụ ñiện có ñiện dung C, ñiện tích q, hiệu ñiện thế U. Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm 
ñiện dung xuống còn một nửa thì năng lượng của tụ: 

A. không ñổi    B. tăng gấp ñôi     
C. Giảm còn một nửa   D. giảm còn một phần tư 

Câu hỏi 9: Một tụ ñiện phẳng có ñiện môi là không khí có ñiện dung là 2µF, khoảng cách giữa 
hai bản tụ là 1mm. Tụ chịu ñược. Biết ñiện trường giới hạn ñối với không khí là 3.106V/m. Hiệu 
ñiện thế và ñiện tích cực ñại của tụ là: 

A. 1500V; 3mC     B. 3000V; 6mC      
C. 6000V/ 9mC     D. 4500V; 9mC 

Câu hỏi 10: Một tụ ñiện phẳng có ñiện môi là không khí có ñiện dung là 2µF, khoảng cách giữa 
hai bản tụ là 1mm. Tụ chịu ñược. Biết ñiện trường giới hạn ñối với không khí là 3.106V/m. 
Năng lượng tối ña mà tụ tích trữ ñược là: 

A. 4,5J     B. 9J     C. 18J     D. 13,5J 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 

A A B A B A B B B B 

Tụ ñiện - Dạng 2: Tụ phẳng - ðề 1 
Câu hỏi 1: Một tụ ñiện phẳng mắc vào hai cực của một nguồn ñiện có hiệu ñiện thế 500V. Ngắt 
tụ khỏi nguồn rồi tăng khoảng cách lên hai lần. Hiệu ñiện thế của tụ ñiện khi ñó: 

A. giảm hai lần    B. tăng hai lần     
C. tăng 4 lần      D. giảm 4 lần 

Câu hỏi 2: Nối hai bản tụ ñiện phẳng với hai cực của acquy. Nếu dịch chuyển các bản xa nhau 
thì trong khi dịch chuyển có dòng ñiện ñi qua acquy không: 

A. Không   
B. lúc ñầu có dòng ñiện ñi từ cực âm sang cực dương của acquy sau ñó dòng ñiện có 
chiều ngược lại 
C. dòng ñiện ñi từ cực âm sang cực dương     
D. dòng ñiện ñi từ cực dương sang cực âm 
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Câu hỏi 3: Nối hai bản tụ ñiện phẳng với hai cực của nguồn một chiều, sau ñó ngắt tụ ra khỏi 
nguồn rồi ñưa vào giữa hai bản một chất ñiện môi có hằng số ñiện môi ε thì ñiện dung C và hiệu 
ñiện 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 4: Nối hai bản tụ ñiện phẳng với hai cực của nguồn một chiều, sau ñó ngắt tụ ra khỏi 
nguồn rồi ñưa vào giữa hai bản một chất ñiện môi có hằng số ñiện môi ε thì năng lượng W của 
tụ và cường ñộ ñiện 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 

Câu hỏi 5: Một tụ ñiện phẳng có ñiện dung 7nF chứa ñầy ñiện môi có hằng số ñiện môi ε, diện 
tích mỗi bản là 15cm2 và khoảng cách giữa hai bản bằng 10-5m. Tính hằng số ñiện môi ε: 

A. 3,7     B. 3,9     C. 4,5     D. 5,3 
Câu hỏi 6: Một tụ ñiện phẳng hai bản có dạng hình tròn bán kính 2cm ñặt trong không khí cách 
nhau 2mm. ðiện dung của tụ ñiện ñó là: 

A. 1,2pF    B. 1,8pF     C. 0,87pF    D. 0,56pF 
Câu hỏi 7: Một tụ ñiện phẳng hai bản có dạng hình tròn bán kính 2cm ñặt trong không khí cách 
nhau 2mm. Có thể ñặt một hiệu ñiện thế lớn nhất là bao nhiêu vào hai bản tụ ñó, biết ñiện 
trường nhỏ nhất có thể ñánh thủng không khí là 3.106V/m: 

A. 3000V     B. 6000V    C. 9000V    D. 10 000V 
Câu hỏi 8: Một tụ ñiện phẳng không khí mắc vào nguồn ñiện có hiệu ñiện thế 200V, diện tích 
mỗi bản là 20cm2 , hai bản cách nhau 4mm. Tính mật ñộ năng lượng ñiện trường trong tụ ñiện: 

A. 0,11J/m3    B. 0,27J/m3    C. 0,027J/m3    D. 0,011J/m3    
Câu hỏi 9: ðiện dung của tụ ñiện phẳng phụ thuộc vào: 

A. hình dạng, kích thước tụ và bản chất ñiện môi    
B. kích thước, vị trí tương ñối của 2 bản và bản chất ñiện môi 
C. hình dạng, kích thước, vị trí tương ñối của hai bản tụ   
D. hình dạng, kích thước, vị trí tương ñối của hai bản tụ và bản chất ñiện môi  

Câu hỏi 10: Hai bản tụ ñiện phẳng hình tròn bán kính 60cm, khoảng cách giữa hai bản là 2mm, 
giữa hai bản là không khí. ðiện dung của tụ là: 

A. 5nF    B. 0,5nF    C. 50nF     D. 5µF 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
IV.Bài tập nâng cao: 
1. Hai bản của tụ ñiện 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 ñiện dung của tụ ñiện                    ( 5.10-9F) 

2) Có thể tích cho tụ ñiện ñó một ñiện tích lớn nhất là bao nhiêu ñể tụ ñiện không bị ñánh thủng. 

Biết cññt lớn nhất mà không khí chịu ñược là 3.106 V/m . Hiệu ñiện thế lớn nhất giữa 2 bản tụ là 

bao nhiêu?      HD:   Umax= Emax.d;   Qmax=C.Umax ;(ðs: 6.103V; 3.10-5C) 
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 2. Một tụ ñiện không khí có C=2000 pF ñược mắc vào 2 cực của nguồn ñiện có hñt là U=5000 

V 

1) Tính ñiện tích của tụ ñiện                                                  ( 10-5C) 

2) Nếu người ta ngắt tụ ñiện ra khỏi nguồn rồi nhúng nó chìm hẳn vào một ñiện môi lỏng có 

hằng số ñiện môi =2. Tìm ñiện dung của tụ và hiệu ñiện thế của tụ      ( 1000 pF; 2500 V) 

3) Nếu người ta không ngắt tụ khỏi nguồn và ñưa tụ vào ñiện môi lỏng như ở phần 2. Tính ñiện 

tích và hñt giữa 2 bản tụ 

HD: Nếu ngắt tụ khỏi nguồn rồi ñưa nó vào ñiện môi thì ñiện tích không ñổi chỉ có ñiện dung 

thay ñổi. Nếu không ngắt tụ khỏi nguồn và nhúng tụ vào ñiện môi thì hñt không ñổi,ñiện tích 

thay ñổi 

3. Một tụ ñiện có ñiện dung C= 2 Fµ  ñược tích ñiện, ñiện tích của tụ là 103 Cµ . Nối tụ ñiện ñó 

vào bộ ác qui có Sðð E=50V. Bản tích ñiện dương nối với cực dương. Hỏi khi ñó năng lượng 

của bộ ác qui tăng lên hay giảm ñi? 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 ñiện phẳng mà ñiện môi có ε =2 mắc vào nguồn ñiện có hñt U=100 V; khoảng cách 

giữa 2 bản là d=0,5 cm; diện tích một bản là 25 cm2 

1) Tính mật ñộ năng lượng ñiện trường trong tụ 

2) Sau khi ngắt tụ ra khỏi nguồn,ñiện tích của tụ ñiện phóng qua lớp ñiện môi giữa 2 bản tụ ñến 

lúc ñiện tích của tụ bằng không. Tính nhiệt lượng toả ra ở ñiện môi 

HD: Nhiệt lượng toả ra ở ñiện môi bằng năng lượng của tụ 

 5. Hai bản của 1 tụ ñiện phẳng không khí có dạng hình chữ nhật kích thước 10cm x 5cm. Tụ 

ñiện ñược tích ñiện bằng một nguồn ñiện sao cho CððT giữa 2 bản tụ là 8.105 V/m . Tính ñiện 

tích của tụ ñiện trên. Có thể tính ñược hñt giữa 2 bản tụ không? 

HD: Q=C.U= 
d

S

.4.10.9 9 π E.d ; Không thể tính ñược U vì chưa biết d 

 
 
 
 
 
 

  
 HỌ VÀ 
TÊN:…………………………TRƯỜNG:…………………………………………….. 

 

TỤ ðIỆN (SỐ 2) 
9 
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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. 
 
 - Vận dụng các công thức tìm ñiện dung (C), ñiện tích (Q), hiệu ñiện thế (U)  của tụ ñiện 
trong các cách mắc song song, nối tiếp. 
 - Nếu trong bài toán có nhiều tụ ñược mắc hổn hợp, ta cần tìm ra ñược cách mắc tụ ñiện 
của mạch ñó rồi mới tính toán. 
 - Khi tụ ñiện bị ñánh thủng, nó trở thành vật dẫn. 
 - Sau khi ngắt tụ ñiện khỏi nguồn và vẫn giữ tụ ñiện ñó cô lập thì ñiện tích Q của tụ ñó 
vẫn không thay ñổi.  
 � ðối với bài toán ghép tụ ñiện cần lưu ý hai trường hợp: 
  + Nếu ban ñầu các tụ chưa tích ñiện, khi ghép nối tiếp thì các tụ ñiện có cùng ñiện 
tích và khi ghép song song các tụ ñiện có cùng một hiệu ñiện thế. 
  + Nếu ban ñầu tụ ñiện (một hoặc một số tụ ñiện trong bộ) ñã ñược tích ñiện cần áp 
dụng ñịnh luật bảo toàn ñiện tích (Tổng ñại số các ñiện tích của hai bản nối với nhau bằng dây 
dẫn ñược bảo toàn, nghĩa là tổng ñiện tích của hai bản ñó trước khi nối với nhau bằng tổng ñiện 
tích của chúng sau khi nối). 
I. BÀI TẬP TỰ LUẬN:  
1. Một tụ ñiện phẳng ñiện dung C = 0,12 µF có lớp ñiện môi dày 0,2 mm có hằng số ñiện môi ε 
= 5. Tụ ñược ñặt dưới một hiệu ñiện thế U = 100 V. 
 a. Tính diện tích các bản của tụ ñiện, ñiện tích và năng lượng của tụ. 
 b. Sau khi ñược tích ñiện, ngắt tụ khỏi nguồn rồi mắc vào hai bản  của tụ ñiện C1 = 0,15 
µF chưa ñược tích ñiện. Tính ñiện tích của bộ tụ ñiện, hiệu ñiện thế và năng lượng của bộ tụ. 
ð s: a/ 0,54 m2, 12 µC, 0,6 mJ.        b/ 12  µC, 44,4 V, 0,27 mJ. 
2. Một tụ ñiện 6 µF ñược tích ñiện dưới một hiệu ñiện thế 12V. 
 a. Tính ñiện tích của mỗi bản tụ. 
 b. Hỏi tụ ñiện tích lũy một năng lượng cực ñại là bao nhiêu ? 
 c. Tính công trung bình mà nguồn ñiện thực hiện ñể ñưa 1 e từ bản mang ñiện tích dương 
� bản mang ñiện tích âm ? 
     ð s: a/ 7,2. 10-5 C.        b/ 4,32. 10-4 J.    c/ 9,6. 10-19 J.    
3. Một tụ ñiện phẳng không khí 3,5 pF, ñược ñặt dưới một hiệu ñiện thế 6,3 V. 
 a. Tính cường ñộ ñiện trường giữa hai bản của tụ ñiện. 
 b. Tính năng lượng của tụ ñiện. 
      ð s: 5000 V/m, 6,95. 10-11 J. 
4. Có 3 tụ ñiện C1 = 10 µF, C2 = 5 µF, C3 = 4 µF ñược mắc vào nguồn ñiện có         C1                   
C3 
hiệu ñiện thế U = 38 V. 
 a. Tính ñiện dung C của bộ tụ ñiện, ñiện tích và hiệu ñiện thế trên các             C2  
tụ ñiện. 

nb CCCC

1
...

111

21

+++=



  -  ðT: 01689.996.187                  Diễn ñàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                    

   Trang 48

 b. Tụ C3 bị “ñánh thủng”. Tìm ñiện tích và hiệu ñiện thế trên tụ C1. 
ð 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. 
5. Tính ñiện dung tương ñương, ñiện tích, hiệu ñiện thế trong mỗi tụ ñiện 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 ñiện dung bộ tụ, ñiện tích và hiệu ñiện thế mỗi tụ khi. 

a. K hở.                                                                                                     C3             C4 

b. K ñóng. 
7. Trong hình bên  C1 = 3 µF, C2 = 6 µF, C3 = C4 = 4 µF, C5 = 8 µF.                   C1           C2 
U = 900 V. Tính hiệu ñiện thế giữa A và B ? 

                                                                                                                      C3         C4 

    ð s: UAB = - 100V. 
                                                                                                                                   C5 

8. Cho mạch ñiện như hình vẽ: 
C1 = C2 = C3 = C4 =C5 = 1 µF, U = 15 V.                                                            C1         C2 
Tính ñiện dung của bộ tụ, ñiện tích và hiệu ñiện thế của mỗi tụ khi:                                         C5 

a. K hở. 
 b. K ñóng.                                                                                                  C3           C4 
 
 
 
9*. Cho bộ tụ ñiện như hình vẽ.                                                                  C2           C2                   
 C2 = 2 C1, UAB = 16 V. Tính UMB.                                                        C1            C1       C1 

      ð s: 4 V. 
 
10*. Cho bộ 4 tụ ñiện giống nhau ghép theo 2 cách như hình vẽ. 

a. Cách nào có ñiện dung lớn hơn. 
b. Nếu ñiện dung tụ khác nhau thì chúng phải có liên hệ                                                         

thế nào ñể CA = CB (ðiện dung của hai cách ghép bằng nhau) 
Hình A. 

 
 
                                                                                                

Hình B. 

   ð s:  a/ CA = 
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III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
Tụ ñiện - Dạng 3: Ghép tụ - ðề 1 
Câu hỏi 1: Ba tụ ñiện giống nhau cùng ñiện dung C ghép song song với nhau thì ñiện dung của 
bộ tụ là: 

A. C     B. 2C     C. C/3     D. 3C 
Câu hỏi 2: Ba tụ ñiện giống nhau cùng ñiện dung C ghép nối tiếp với nhau thì ñiện dung của bộ 
tụ là: 

A. C     B. 2C     C. C/3    D. 3C 
Câu hỏi 3: Bộ ba tụ ñiện C1 = C2 = C3/2 ghép song song rồi nối vào nguồn có hiệu ñiện thế 45V 
thì ñiện tích của bộ tụ là 18.10-4C. Tính ñiện dung của các tụ ñiện: 

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 ñiện có ñiện dung C1 = 2 µF; C2 = 3 µF mắc nối tiếp nhau. Tính ñiện 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 ñiện có ñiện dung C1 = 2 µF; C2 = 3 µF mắc nối tiếp nhau. ðặt vào bộ tụ hiệu 
ñiện thế một chiều 50V thì hiệu ñiện 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 ñiện mắc thành bộ theo sơ ñồ như hình 
vẽ, C1 = 1µF; C2 = C3 = 3 µF. Khi nối hai ñiểm M, N với 
nguồn ñiện thì C1 có ñiện tích q1 = 6µC và cả bộ tụ có ñiện 
tích q = 15,6 µC. Hiệu ñiện thế ñặt vào bộ tụ ñó là: 
A. 4V        B. 6V          C. 8V           D. 10V 

 

Câu hỏi 7: Bốn tụ ñiện mắc thành bộ theo sơ ñồ như hình vẽ ở trên, C1 = 1µF; C2 = C3 = 3 µF. 
Khi nối hai ñiểm M, N với nguồn ñiện thì C1 có ñiện tích q1 = 6µC và cả bộ tụ có ñiện tích q = 
15,6 µC. ðiện 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 ñiện thế 30V. Tính ñiện 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 ñiện 
thế 30V. Tụ C1 bị ñánh thủng. Tìm ñiện tích và hiệu ñiện 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 ñiện ñiện dung C1 = 0,3nF, C2 = 0,6nF ghép nối tiếp, khoảng cách giữa hai 
bản tụ của hai tụ như nhau bằng 2mm. ðiện môi của mỗi tụ chỉ chịu ñược ñiện trường có cường 
ñộ lớn nhất là 104V/m . Hiệu ñiện thế giới hạn ñược phép ñặt vào bộ tụ ñó bằng: 

A. 20V    B. 30V    C. 40V    D. 50V 
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Tụ ñiện - Dạng 3: ghép tụ - ðề 2 
Câu hỏi 1: Hai tụ ñiện C1 = 0,4µF; C2 = 0,6µF ghép song song rồi mắc vào hiệu ñiện thế U < 
60V thì một trong hai tụ có ñiện tích 30µC. Tính hiệu ñiện thế U và ñiện tích của tụ kia: 

A. 30V, 5 µC    B. 50V; 50 µC    
 C. 25V; 10 µC    D. 40V; 25 µC 

Câu hỏi 2: Ba tụ ñiện ghép nối tiếp có C1 = 20pF, C2 = 10pF, C3 = 30pF. Tính ñiện dung của bộ 
tụ ñó: 

A. 3,45pF    B. 4,45pF     
C.5,45pF    D. 6,45pF 

Câu hỏi 3: Một mạch ñiện như hình vẽ, C1 = 3 µF , C2 
= C3 = 4 µF. Tính ñiện dung của bộ tụ: 

           A. 3 µF             B. 5 µF             

           C. 7 µF             D. 12 µF 

 

Câu hỏi 4: Một mạch ñiện như hình vẽ trên, C1 = 3 µF , C2 = C3 = 4 µF. Nối hai ñiểm M, N với 
hiệu ñiện thế 10V. ðiện tích trên mỗi tụ ñiện 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 5: Ba tụ ñiện có ñiện dung bằng nhau và bằng C. ðể ñược bộ tụ có ñiện dung là C/3 ta 
phải ghép các tụ ñó 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 6: Ba tụ ñiện C1 = C2 = C, C3 = 2C. ðể ñược bộ tụ có ñiện 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 7: Hai tụ giống nhau có ñiện dung C ghép nối tiếp nhau và nối vào nguồn một chiều 
hiệu ñiện thế U thì năng lượng của bộ tụ là Wt, khi chúng ghép song song và nối vào hiệu ñiện 
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 8: Ba tụ C1 = 3nF, C2 = 2nF, C3 = 20nF mắc như 
hình vẽ. Nối bộ tụ với hiệu ñiện thế 30V. Tính hiệu ñiện 
thế trên tụ C2: 

            A. 12V                                B. 18V   

             C. 24V                                D. 30V 

 

Câu hỏi 9: Ba tụ C1 = 3nF, C2 = 2nF, C3 = 20nF mắc như hình vẽ trên. Nối bộ tụ với hiệu ñiện 
thế 30V. Tụ C1 bị ñánh thủng. Tìm ñiện tích và hiệu ñiện 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 10: Ba tụ C1 = 3nF, C2 = 2nF, C3 = 20nF mắc như hình vẽ trên. Nối bộ tụ với hiệu ñiện 
thế 30V. Tụ C1 bị ñánh thủng. Tìm ñiện tích và hiệu ñiện thế trên tụ C2: 

A. U2 = 15V; q2 = 300nC     B. U2 = 30V; q2 = 600nC      

C.U2 = 0V; q2 = 0nC     D.U2 = 25V; q2 = 500nC    
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Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp 
án 
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Tụ ñiện - Dạng 3: ghép tụ - ðề 3 
Câu hỏi 1: Trong phòng thí nghiệm có một số tụ ñiện loại 6µF. Số tụ phải dùng ít nhất ñể tạo 
thành bộ tụ có ñiện dung tương ñương là 4,5 µF là: 

A. 3    B. 5    C. 4     D. 6   
Câu hỏi 2: Có các tụ giống nhau ñiện dung là C, muốn ghép thành bộ tụ có ñiện dung là 5C/3 
thì số tụ cần dùng ít nhất là: 

A. 3    B. 4    C. 5    D. 6 
Câu hỏi 3: Hai tụ ñiện có ñiện dung C1 = 2 C2 mắc nối tiếp vào nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U 
thì hiệu ñiện thế của hai tụ quan hệ với nhau; 

A. U1 = 2U2    B. U2 = 2U1    C. U2 = 3U1   D.U1 = 3U2    
Câu hỏi 4: Hai tụ ñiện có ñiện dung C1 = 2 C2 mắc nối tiếp vào nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U. 
Dìm tụ C2 vào ñiện môi lỏng có hằng số ñiện môi là 2. Cường ñộ ñiện 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 5: Một tụ ñiện phẳng ñặt thẳng ñứng trong không khí ñiện dung của nó là C. Khi dìm 
một nửa ngập trong ñiện môi có hằng số ñiện môi là 3, một nửa trong không khí ñiện dung của 
tụ sẽ : 

A. tăng 2 lần   B. tăng 3/2 lần   C. tăng 3 lần     D. giảm 3 lần 
Câu hỏi 6: Một tụ ñiện phẳng ñặt nằm ngang trong không khí ñiện dung của nó là C. Khi dìm 
một nửa ngập trong ñiện môi có hằng số ñiện môi là 3, một nửa trong không khí ñiện 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 7: Bộ tụ ñiện gồm hai tụ ñiện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc song song với nhau, rồi 
mắc vào hai cực của nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U = 60 (V).  Hiệu ñiện thế trên mỗi tụ ñiện 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 8: Một bộ tụ ñiện gồm 10 tụ ñiện giống nhau (C = 8 µF) ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ 
ñiện ñược nối với hiệu ñiện thế không ñổi U = 150 (V). ðộ biến thiên năng lượng của bộ tụ ñiện 
sau khi có một tụ ñiện bị ñánh thủng là: 

A. ∆W = 9 (mJ).  B. ∆W = 10 (mJ). 
C. ∆W = 19 (mJ).  D. ∆W = 1 (mJ). 

Câu hỏi 9: Bộ tụ ñiện gồm ba tụ ñiện: C1 = 10 (µF), C2 = 15 (µF), C3 = 30 (µF) mắc nối tiếp với 
nhau. ðiện dung của bộ tụ ñiện là: 

A. Cb = 5 (µF). B. Cb = 10 (µF).  C. Cb = 15 (µF). D. Cb = 55 (µF). 
Câu hỏi 10 Bộ tụ ñiện gồm hai tụ ñiện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc nối tiếp với nhau, rồi 
mắc vào hai cực của nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U = 60 (V).  ðiện tích của mỗi tụ ñiện 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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 6. Có 2 tụ ñiện, tụ ñiện 1 có ñiện dung C1=1 Fµ  tích ñiện ñến hñt U1=100 V; tụ ñiện 2 có ñiện 
dung C2= 2 Fµ  tích ñiện ñến hñt U2=200 V 
1) Nối các bản tích ñiện cùng dấu với nhau. Tính hiệu ñiện thế và ñiện tích của mỗi tụ ñiện 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 ñiện giống hệt nhau nối tiếp mỗi tụ có C=10 Fµ  ñược nối vào hñt 100 V 

1) Hỏi năng lượng của bộ thay ñổi ra sao nếu 1 tụ bị ñánh thủng 

2) Khi tụ trên bị ñánh thủng thì năng lượng của bộ tụ bị tiêu hao do phóng ñiện. Tìm năng lượng 

tiêu hao ñó. 

HD: 1) ðộ 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 ñánh thủng) 

2) Tính ñiện tích của bộ tụ lúc trước và sau rồi tính q∆ =q2-q1>0. Năng lượng của tụ tăng vì 

nguồn ñã thực hiện công A ñể ñưa thêm ñiện tích ñến tụ: A= q∆ .U. Theo ðLBTNL: 

A= ∆ W+Wtiêu hao 

Từ ñó tính ñược Wtiêu hao 

 8. Một tụ ñiện nạp ñiện tới hiệu ñiện thế U1=100 V ñược nối với với tụ ñiện thứ hai cùng ñiện 

dung nhưng ñược nạp ñiện tới hiệu ñiện thế U2=200V. Tính hiệu ñiện thế giữa các bản của mỗi 

tụ ñiện trong hai trường hợp sau: 

1) Các bản tích ñiện cùng dấu nối với nhau           (150 V) 

2) Các bản tích ñiện trái dấu nối với nhau             (50 V) 

 9. Ba tụ ñiện có ñiện dung C1=0,002 µ F; C2=0,004 µ F; C3=0,006 µ F ñược mắc nối tiếp thành 

bộ. Hiệu ñiện thế ñánh thủng của mỗi tụ ñiện là 4000 V.Hỏi bộ tụ ñiện trên có thể chịu ñược 

hiệu ñiện thế U=11000 V không? Khi ñó hiệu ñiện thế ñặt trên mỗi tụ là bao nhiêu? 

ðS: Không. Bộ sẽ bị ñánh thủng; U1=6000 V; U2=3000 V; U3=2000 V 

10. Ba tụ ñiện có ñiện dung lần lượt là: C1=1 µ F; C2=2 µ F; C3 =3 µ F có thể chịu ñược các hiệu 

ñiện thế lớn nhất tương ứng là: 1000V;200V; 500V. ðem các tụ ñiện này mắc thành bộ 

1) Với cách mắc nào thì bộ tụ ñiện có thể chịu ñược hiệu ñiện thế lớn nhất 

2) Tính ñiện dung và hiệu ñiện thế của bộ tụ ñiện ñó      ðS: C1nt(C2//C3); 1200 V; 5/6 µ F 

11.  Sáu tụ ñược mắc: ( ((C1nt(C2//C3))//C4 )  )nt C5 nt C6 ; C1=…C6=60 µ F; U=120V 
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             Tính ñiện dung của bộ và ñiện tích của mỗi tụ  

 12. Hai bản của một tụ ñiện phẳng(diện tích mỗi bản là 200 cm2) ñược nhúng trong dầu có hằng 

số ñiện môi 2,2 và ñược mắc vào nguồn ñiện có hñt là 200 V. Tính công cần thiết ñể giảm 

khoảng cách giữa 2 bản từ 5 cm ñến 1 cm(sau khi cắt tụ ra khỏi nguồn)            (1,2.10-7J) 

13. Tại 4 ñỉnh của một hình vuông LMNP có 4 ñiện tích ñiểm qL=qM=q=4.10-8C; qN=qP=-q. 

ðường chéo của hình vuông có ñộ dài a=20 cm. Hãy xác ñinh: 

ðiện thế tại tâm hình vuông? ðiện thế tại ñỉnh L của hình vuông? Công tối thiểu ñể ñưa q từ L-

O 

ðS: 0 V; -1800 V; Công của lực ñiện 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 ñiện tử bay 

vào khoảng giữa với vận tốc v0=200 000 km/s hướng song song và cách ñều 2 bản. Hỏi hiệu 

ñiện thế lớn nhất có thể ñặt lên 2 bản là bao nhiêu ñể khi bay ra khỏi 2 bản ñiện tử không bị 

chạm vào mép bản                     (50 V)  

15. Hiệu ñiện thế giữa 2 bản của một tụ ñiện phẳng là U=300 V. Một hạt bụi nằm cân bằng giữa 

2 bản của tụ ñiện 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 ñiện thế giữa 2 bản giảm ñi 60 V                    (0,09 s) 

16. Hai ñiện tích q1=6,67.10-9C và q2=13,35.10-9C nằm trong không khí cách nhau 40 cm. Tính 

công cần thiết ñể ñưa hệ ñiện tích trên lại gần nhau và cách nhau 25 cm               ( 1,2.10-6 J) 

17. Một ñiện tử bay ñến gần một iôn âm. ðiện tích của iôn gấp 3 lần ñiện tích của ñiện tử. Lúc 

ñầu ñiện tử ở cách xa iôn và có tốc ñộ là 105m/s. Tính khoảng  cách bé nhất mà ñiện tử có thể 

tiến gần ñến iôn. Cho ñiện tích và khối lượng của e                          ( 1,5.10-7m) 

18.  Một mặt cầu bán kính 10 cm có mật ñộ ñiện mặt 3.10-5C/m2. Cách mặt cầu 0,9 m có ñặt một 

ñiện tích q0=7.10-9C . Tính công cần thiết ñể ñưa ñiện tích ñiểm q0 về cách tâm mặt cầu 50 cm 

biết môi trường xung quanh ñiện tích là K2                ( 2,4.10-4 J) 

 
 
 
 

ðỀ KT CHƯƠNG I 
M¤N: VẬT LÝ 11      THỜI GIAN: 60 ( kể c¶ thêi gian giao ñề ) 

 
Họ và 

tªn:………......................................………………………lớp:…...........…..Trường:…………
………………………………………. 

 
I. Tr¾c nghiÖm (7®) 
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1. Hai ñiện tích ñiểm ñược ñặt cố ñịnh và cách ñiện trong một bình không khí thì hút 
nhau một lực 21N. Nếu ñổ ñầy dầu hỏa có hằng số ñiện môi 2,1 vào bình thì hai ñiện 
tích ñó sẽ: 

A. Hút nhau một lực 10N.    C. ðẩy nhau một lực 10N.   
B. Hút nhau một lực 44,1N.    D. ðẩy nhau một lực 44,1N. 

2.  Hai ñiện tích ñiểm ñược ñặt cố ñịnh trong một bình không khí thì lực tương tác giữa 
chúng là 12N. Khi ñổ ñầy một chất lỏng cách ñiện vào bình thì lực tương tác giữa 
chúng là 4N. Hằng số ñiện môi của chất lỏng này là: 

A. 3    B. 1/3    C. 9    D. 1/9 
3.  Hai ñiện tích ñiểm ñặt cách nhau 100cm trong parafin có hằng số ñiện môi bằng 2 thì 

lực tương tác là 1N. Nếu chúng ñược ñặt cách nhau 50cm trong chân không thì lực 
tương tác có ñộ lớn là: 

A. 1 N    B. 2 N    C. 8 N    D. 48 
N 

4.  Hai ñiện tích ñiểm có cùng ñộ lớn, ñặt cách nhau 1m trong nước nguyên chất, tương 
tác với nhau một lực 10N. Nước nguyên chất có hằng số ñiện môi bằng 81. ðộ lớn của 
mỗi ñiện tích là:  

A. 9 C    B. 9.10-8  C   C. 0,3 mC   D. 10-3  C 
5. Vật bị nhiễm ñiện do cọ xát vì khi cọ xát: 

A. Electron chuyển từ vật này sang vật khác.  C. Các ñiện tích tự do ñược tạo ra 
trong vật. 

B. Vật bị nóng lên.     D. Các ñiện tích bị mất ñi. 
6. Hiện tượng nhiễm ñiện do hưởng ứng là hiện tượng nào sau ñây? 

A. ðầu thanh kim loại bị nhiễm ñiện khi ñặt gần một quả cầu mang ñiện. 
B. Thanh thước nhựa sau khi cọ xát lên tóc hút ñược 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 ñiện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ. 

7. Ba quả cầu kim loại lần lượt tích ñiện là +3C, -7C, -4C. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau 
thì ñiện tích của hệ là: 

A. -8 C  B. -11 C  C. +14 C  D. +3 C 
8. Một ñiểm cách một ñiện tích một khoảng cố ñịnh trong không khí,có cường ñộ ñiện 

trường 4000V/m theo chiều từ trái sang phải.Khi ñổ một chất ñiện môi có hằng số 
ñiện môi bằng 2 bao chùm ñiện tích ñiểm và 8ñiểm ñang xét thì cường ñộ ñiện trường 
tại ñiểm ñó có ñộ 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 ñiện tích có cùng ñộ lớn 0,5 µ C nhưng trái dấu 
cách nhau 2m.Tại trung ñiểm của 2 ñiện tích cường ñộ ñiện trường là 

A. 9000V/m ,hướng về ñiện tích dương.  B. 9000V/m ,hướng về ñiện tích âm. 
C.  bằng 0.       D. 9000V/m ,hướng vuông góc với ñường nối hai 
ñiện tích. 

10. cho 2 ñiện tích ñiểm trái dấu,cùng ñộ lớn nằm cố ñịnh thì 
A. không có vị trí nào có cường ñộ ñiện trường bằng 0 
B. vị trí có ñiện trường bằng 0 nằm tại trung ñiểm của ñoạn nối hai ñiện tích 
C. vị trí có ñiện trường bằng 0 nằm trên ñường nối hai ñiện tích và phìa ngoài ñiện tích 
dương. 
D. vị trí có ñiện trường bằng 0 nằm trên ñường nối hai ñiện tích và phìa ngoài ñiện tích 
âm. 
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11. Cho ñiện tích q=+10 -8C dịch chuyển giữa hai ñiểm cố ñịnh trong một ñiện trường ñều 
thì công của lực ñiện trường là 60 mJ.Nếu một ñiện tích q=+4 -9C dịch chuyển giữa 
hai ñiểm ñó thì công của lực ñiện trường thực hiện là 

A.24 mJ.  B. 20 mJ.  C. 240 mJ.  D. 120 mJ. 
12. Công của lực ñiện trường dịch chuyển một ñiện tích 10 µ C quãng ñường 1m vuông 

góc với các ñường sức  ñiện trong một ñiện trường ñều cường ñộ 10 6 V/m là 
A.1 J.  B.1000 J.  C. 1 mJ.  D. 0 J. 

13. Công của lực ñiện trường dịch chuyển một ñiện tích 10 mC song song với các ñường 
sức  ñiện trong một ñiện trường ñều  với quãng ñường 10cm là 1J. ðộ lớn cường ñộ 
ñiện trường là 

A. 1000V/m .  B. 1V/m. C. 100V/m.  D. 16000V/m. 
14. Khi ñiện tích dịch chuyển trong ñiện trường ñều theo chiều ñường sức  thì nó nhận 

ñược một công 10J. Khi ñiện tích dịch chuyển tạo với chiều ñường sức  60 0  trên cùng 
ñộ dài quãng ñường  thì nó nhận ñược một công là 

A.5 J.  B. 5 3

2
 J.  C. 5 2 J.  D. 7,5 J. 

15. Hai ñiểm trên một ñường sức  trong một ñiện trường ñều cách nhau 2m, ðộ lớn 
cường ñộ ñiện trường là 1000V/m .Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm ñó là. 

A. 500 V.  B. 1000 V.  C. 2000 V.   D.chưa ñủ ñiều kiện ñể xác ñịnh. 
16. Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu ñiện thế không 

ñổi 200V.Cường ñộ ñiện trường ở khoảng giữa hai tấm kim loại ñó là 
A. 5000V/m .  B. 50V/m. C. 800V/m.  D. 80V/m. 

17. ðiểm A và ñiểm B trong một ñiện trường ñều ,cách nhau 1m. ðiểm A cách ñiểm C là 
2 m.Nếu UAB=10V thì UAC 

A. 20 V.  B. 40 V.  C. 5 V.   D.chưa ñủ ñiều kiện ñể xác ñịnh. 
18. Công của lực ñiện trường dịch chuyển một ñiện tích -2 µ C TỪ A ñến B là 4 mJ.hiệu 

ñiện thế giữa hai ñiểm Avà B là 
A. 2 V.  B. 2000 V.  C. 8 V.   D. -2000 V. 
19. Nếu ñặt vào tụ ñiện một hiệu ñiện thế 4V thì tụ tích ñược ñiện lượng 2 µ C. Nếu ñặt 

vàotụ ñiện một hiệu ñiện thế 10V thì tụ tích ñược ñiện lượng là. 
A. 50 µ C.  B. 1 µ C.   C. 5 µ C.  D. 0,8 µ C.  
20. ðể tụ tích một ñiện lượng 10 nC thì ñặt vào tụ ñiện một hiệu ñiện thế 2V. ðể tụ ñó 

tích một ñiện lượng 2,5 nC thì phải ñặt vào tụ ñiện một hiệu ñiện thế là. 
A. 500 mV.  B. 0,05 V.  C. 5V.   D. 20 V. 
21. Một tụ ñiện có ñiện dung 20 µ F,khi có hiệu ñiện thế 5V thì năng lượng của tụ ñiện là 
A. 0,25 mJ.  B. 500 J.   C. 50 mJ.  D.50 µ J. 
22. Một tụ ñiện ñược tích ñiện bằng một hiệu ñiện thế 10V thì năng lượng của tụ là 10 

mJ. Nếu muốn năng lượng của tụ là 22.5 mJ thì hai ñầu tụ phải có hiệu ñiện 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 ñiện thế 10V.Cường ñộ ñiện 

trường ñều 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 ñiện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng 
lại ñẩy vật C. Vật C hút vật D. Khẳng ñịnh nào sau ñây là không ñúng? 

A. ðiện tích của vật A và D trái dấu.   C. ðiện tích của vật B và D cùng 
dấu. 
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B. ðiện tích của vật A và D cùng dấu.   D. ðiện tích của vật A và C cùng 
dấu.  

25. ðộ lớn của lực tương tác giữa hai ñiện tích trong không khí: 
A. Tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai ñiện tích. 
B. Tỉ lệ với khoảng cách giữa hai ñiện tích. 
C. Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai ñiện tích. 
D. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai ñiện tích. 

26.  Hai ñiện tích ñiểm q1 và q2 ñẩy nhau. Khẳng ñịnh nào sau ñây là ñúng? 
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 ñầu mang ñiện tích q1 và q2. Sau khi cho chúng tiếp xúc 
và tách ra, ñiện 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 ñầu mang ñiện tích q1 và q2 với q1 = -q2. Sau khi cho 
chúng tiếp xúc và tách ra, ñiện 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). D. Q = 3.10-8 (C) 

30 Bộ tụ ñiện gồm hai tụ ñiện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc 
vào hai cực của nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U = 60 (V).  Hiệu ñiện thế trên mỗi tụ ñiện 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 ñiện gồm hai tụ ñiện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc song song với nhau, rồi mắc 
vào hai cực của nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U = 60 (V).  Hiệu ñiện thế trên mỗi tụ ñiện 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). 
32 Bộ tụ ñiện gồm hai tụ ñiện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc song song với nhau, rồi mắc 
vào hai cực của nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U = 60 (V).  ðiện tích của mỗi tụ ñiện 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 ñiện không khí phẳng mắc vào nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U = 200 (V). Hai bản 
tụ cách nhau 4 (mm). Mật ñộ năng lượng ñiện trường trong tụ ñiện 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 ñiện: tụ ñiện 1 có ñiện dung C1 = 3 (µF) tích ñiện ñến hiệu ñiện thế U1 = 300 
(V), tụ ñiện 2 có ñiện dung C2 = 2 (µF) tích ñiện ñến hiệu ñiện thế U2 = 200 (V). Nối hai bản 
mang ñiện tích cùng tên của hai tụ ñiện ñó 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 ñiện gồm 10 tụ ñiện giống nhau (C = 8 µF) ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ ñiện 
ñược nối với hiệu ñiện thế không ñổi U = 150 (V). ðộ biến thiên năng lượng của bộ tụ ñiện 
sau khi có một tụ ñiện bị ñánh thủng là: 
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A. ∆W = 9 (mJ).  B. ∆W = 10 (mJ).  C. ∆W = 19 (mJ). D. ∆W = 1 (mJ). 
36 Một tụ ñiện phẳng có ñiện dung C, ñược mắc vào một nguồn ñiện, sau ñó ngắt khỏi 
nguồn ñiện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ ñiện vào chất ñiện môi có hằng số ñiện môi ε. 
Khi ñó ñiện tích của tụ ñiện 
A. Không thay ñổi.  B. Tăng lên ε lần.  C. Giảm ñi ε lần. D. Thay ñổi ε lần. 
37 Một tụ ñiện phẳng có ñiện dung C, ñược mắc vào một nguồn ñiện, sau ñó ngắt khỏi 
nguồn ñiện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ ñiện vào chất ñiện môi có hằng số ñiện môi ε. 
Khi ñó ñiện dung của tụ ñiện 
A. Không thay ñổi.  B. Tăng lên ε lần.  C. Giảm ñi ε lần.  
D. Tăng lên hoặc giảm ñi tuỳ thuộc vào lớp ñiện môi. 
38 Một tụ ñiện phẳng có ñiện dung C, ñược mắc vào một nguồn ñiện, sau ñó ngắt khỏi 
nguồn ñiện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ ñiện vào chất ñiện môi có hằng số ñiện môi ε. 
Khi ñó hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ ñiện 
A. Không thay ñổi.  B. Tăng lên ε lần.  C. Giảm ñi ε lần.             D. Tăng lên 
hoặc giảm ñi tuỳ thuộc vào lớp ñiện môi. 
II. TỰ LUẬN:(3 ðIỂM) 

  Sáu tụ ñược mắc: ( ((C1nt(C2//C3))//C4 )  )nt C5 nt C6 ; C1=…C6=60 µ F; U=120V 

 - VẼ HÌNH - Tính ñiện dung của bộ và ñiện tích của mỗi tụ  

- Tính năng lương và mật ñộ năng lượng của tụ 2 biết bản tụ hình vuông cạnh 3cm cách 

nhau 2cm 

 
 
 
 

ðỀ SỐ 1 
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. 
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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. 
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 
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? 
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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. 
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. 
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 
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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). 
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. 
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? 
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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.    
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). Cùc khã lu«n (sî ch−a?) 
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:...... 
 
 
 
 
 
 

Chương I: ðiện tích - ðiện trường. 
 
 
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG: 

10 
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1. ðịnh luật Cu   lông. 
ðộ lớn của lực tương tác giữa hai ñiện tích ñiểm ñứng yên trong chân không: 

2

21

r

qq
kF =  

Trong ñó k = 9.109SI. 
Các ñiện tích ñặt trong ñiện môi vô hạn thì lực tương tác giữa chúng giảm ñi ε lần. 
2. ðiện trường. 
- Véctơ cường ñộ ñiện trường là ñại lượng ñặc trưng cho ñiện trường về mặt tác dụng lực: 

q

F
E =  

- Cường ñộ ñiện trường gây ra bởi ñiện tích ñiểm Q tại ñiểm cách nó một khoảng r trong chân 
không ñược xác ñịnh bằng hệ thức: 

2r

Q
kE =  

3. Công của lực ñiện và hiệu ñiện thế. 
- Công của lực ñiện tác dụng lên một ñiện tích không phụ thuộc vào dạng ñường ñi của ñiện 
tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của ñiểm ñầu và ñiểm cuối của ñường ñi trong ñiện trường 
- Công thức ñịnh nghĩa hiệu ñiện thế: 

q

A
U MN

MN =  

- Công thức liên hệ giữa cường ñộ ñiện trường và hiệu ñiện thế trong ñiện trường ñều: 

'N'M

U
E MN=  

Với M’, N’ là hình chiếu của M, N lên một trục trùng với một ñường sức bất kỳ. 
4. Tụ ñiện. 
- Công thức ñịnh nghĩa ñiện dung của tụ ñiện: 

U

Q
C =  

- ðiện dung của tụ ñiện phẳng: 

d4.10.9

S
C 9 π

ε
=  

- ðiện dung của n tụ ñiện ghép song song: 
C = C1 + C2 + ......+ Cn 

- ðiện dung của n tụ ñiện ghép nối tiếp: 

n21 C

1
.....

C

1

C

1

C

1
++=  

- Năng lượng của tụ ñiện: 

C2

Q

2

CU

2

QU
W

22

===  

- Mật ñộ năng lượng ñiện trường: 

π
ε

=
8.10.9

E
w 9

2
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II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. ðiện tích ñịnh luật Cu Lông 
1.1 Có hai ñiện tích ñiểm q1 và q2, chúng ñẩy nhau. Khẳng ñịnh nào sau ñây 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 ñiện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại 
ñẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng ñịnh nào sau ñây là không ñúng? 

A. ðiện tích của vật A và D trái dấu. 
B. ðiện tích của vật A và D cùng dấu. 
C. ðiện tích của vật B và D cùng dấu. 
D. ðiện tích của vật A và C cùng dấu. 

1.3 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Khi nhiễm ñiện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm ñiện sang vật không 
nhiễm ñiện. 
B. Khi nhiễm ñiện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm ñiện sang vật 
nhiễm ñiện. 
C. Khi nhiễm ñiện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ ñầu này sang ñầu kia của vật 
bị nhiễm ñiện. 
D. Sau khi nhiễm ñiện do hưởng ứng, sự phân bố ñiện tích trên vật bị nhiễm ñiện vẫn 
không thay ñổi. 

1. 4 ðộ lớn của lực tương tác giữa hai ñiện tích ñiểm trong không khí 
A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai ñiện tích. 
B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai ñiện tích. 
C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai ñiện tích. 
D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai ñiện tích. 

1.5 Tổng ñiện tích dương và tổng ñiện tích âm trong một 1 cm3 khí Hiñrô ở ñiều 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 ñiện tích ñiểm. Lực tương tác giữa chúng là: 

A. lực hút với F = 9,216.10-12 (N). 
B. lực ñẩy với F = 9,216.10-12 (N). 
C. lực hút với F = 9,216.10-8 (N). 
D. lực ñẩy với F = 9,216.10-8 (N). 

1.7 Hai ñiện tích ñiểm bằng nhau ñặt trong chân không cách nhau một khoảng r = 2 (cm). Lực 
ñẩy giữa chúng là F = 1,6.10-4 (N). ðộ lớn của hai ñiện tích ñó 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 ñiện tích ñiểm bằng nhau ñặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 (cm). 
Lực ñẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). ðể lực tương tác giữa hai ñiện tích ñó 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 ñiện tích ñiểm q1 = +3 (µC) và q2 = -3 (µC),ñặt trong dầu (ε = 2) cách nhau một 
khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai ñiện tích ñó là: 

A. lực hút với ñộ lớn F = 45 (N). 
B. lực ñẩy với ñộ lớn F = 45 (N). 
C. lực hút với ñộ lớn F = 90 (N). 
D. lực ñẩy với ñộ lớn F = 90 (N). 

1.10 Hai ñiện tích ñiểm bằng nhau ñược ñặt trong nước (ε = 81) cách nhau 3 (cm). Lực ñẩy 
giữa chúng bằng 0,2.10-5 (N). Hai ñiện tích ñó 

A. trái dấu, ñộ lớn là 4,472.10-2 (µC). 
B. cùng dấu, ñộ lớn là 4,472.10-10 (µC). 
C. trái dấu, ñộ lớn là 4,025.10-9 (µC). 
D. cùng dấu, ñộ lớn là 4,025.10-3 (µC). 

1.11 Hai quả cầu nhỏ có ñiện 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 ñiện tích  q1 = + 2.10-6 (C), q2 = - 2.10-6 (C), ñặt tại hai ñiểm A, B trong chân 
không và cách nhau một khoảng 6 (cm). Một ñiện tích q3 = + 2.10-6 (C), ñặt trên ñương trung 
trực của AB, cách AB một khoảng 4 (cm). ðộ lớn của lực ñiện do hai ñiện tích q1 và q2 tác 
dụng lên ñiện tích q3 là: 

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 ñây là không ñúng? 

A. Hạt êlectron là hạt có mang ñiện tích âm, có ñộ 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 ñể trở thành ion. 
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D. êlectron không thể chuyển ñộng từ vật này sang vật khác.  
1.14 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm ñiện dương là vật thiếu êlectron. 
B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm ñiện âm là vật thừa êlectron. 
C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm ñiện dương là vật ñã nhận thêm các ion dương. 
D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm ñiện âm là vật ñã nhận thêm êlectron.  

1.15 Phát biết nào sau ñây là không ñúng? 
A. Vật dẫn ñiện là vật có chứa nhiều ñiện tích tự do. 
B. Vật cách ñiện là vật có chứa rất ít ñiện tích tự do. 
C. Vật dẫn ñiện là vật có chứa rất ít ñiện tích tự do. 
D. Chất ñiện môi là chất có chứa rất ít ñiện tích tự do. 

1.16 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Trong quá trình nhiễm ñiện do cọ sát, êlectron ñã chuyển từ vật này sang vật kia. 
B. Trong quá trình nhiễm ñiện do hưởng ứng, vật bị nhiễm ñiện vẫn trung hoà ñiện. 
C. Khi cho một vật nhiễm ñiện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm ñiện, thì êlectron 
chuyển từ vật chưa nhiễm ñiện sang vật nhiễm ñiện dương. 
D. Khi cho một vật nhiễm ñiện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm ñiện, thì ñiện tích 
dương chuyển từ vật vật nhiễm ñiện dương sang chưa nhiễm ñiện. 

1.17 Khi ñưa một quả cầu kim loại không nhiễm ñiện lại gần một quả cầu khác nhiễm ñiện thì 
A. hai quả cầu ñẩy nhau. 
B. hai quả cầu hút nhau. 
C. không hút mà cũng không ñẩy nhau. 
D. hai quả cầu trao ñổi ñiện tích cho nhau. 

1.18 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Trong vật dẫn ñiện có rất nhiều ñiện tích tự do. 
B. Trong ñiện môi có rất ít ñiện tích tự do. 
C. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm ñiện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà ñiện. 
D. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm ñiện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà ñiện. 

 
3. ðiện trường 

1.19 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. ðiện trường tĩnh là do các hạt mang ñiện ñứng yên sinh ra. 
B. Tính chất cơ bản của ñiện trường là nó tác dụng lực ñiện lên ñiện tích ñặt trong nó. 
C. Véctơ cường ñộ ñiện trường tại một ñiểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực 
ñiện tác dụng lên một ñiện tích ñặt tại ñiểm ñó trong ñiện trường. 
D. Véctơ cường ñộ ñiện trường tại một ñiểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực 
ñiện tác dụng lên một ñiện tích dương ñặt tại ñiểm ñó trong ñiện trường. 

1.20 ðặt một ñiện tích dương, khối lượng nhỏ vào một ñiện trường ñều rồi thả nhẹ. ðiện tích 
sẽ chuyển ñộng: 

A. dọc theo chiều của ñường sức ñiện trường. 
B. ngược chiều ñường sức ñiện trường. 
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C. vuông góc với ñường sức ñiện trường. 
D. theo một quỹ ñạo bất kỳ. 

1.21 ðặt một ñiện tích âm, khối lượng nhỏ vào một ñiện trường ñều rồi thả nhẹ. ðiện tích sẽ 
chuyển ñộng: 

A. dọc theo chiều của ñường sức ñiện trường. 
B. ngược chiều ñường sức ñiện trường. 
C. vuông góc với ñường sức ñiện trường. 
D. theo một quỹ ñạo bất kỳ. 

1.22 Phát biểu nào sau ñây về tính chất của các ñường sức ñiện là không ñúng? 
A. Tại một ñiểm trong ñiện tường ta có thể vẽ ñược một ñường sức ñi qua. 
B. Các ñường sức là các ñường cong không kín.  
C. Các ñường sức không bao giờ cắt nhau. 
D. Các ñường sức ñiện luôn xuất phát từ ñiện tích dương và kết thúc ở ñiện tích âm. 

1.23 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. ðiện phổ cho ta biết sự phân bố các ñường sức trong ñiện trường. 
B. Tất cả các ñường sức ñều xuất phát từ ñiện tích dương và kết thúc ở ñiện tích âm. 
C. Cũng có khi ñường sức ñiện không xuất phát từ ñiện tích dương mà xuất phát từ vô 
cùng. 
D. Các ñường sức của ñiện trường ñều là các ñường thẳng song song và cách ñều nhau. 

1.24 Công thức xác ñịnh cường ñộ ñiện trường gây ra bởi ñiện tích Q < 0, tại một ñiểm trong 
chân không, cách ñiện 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 ñiện tích ñặt tại ñiểm có cường ñộ ñiện trường 0,16 (V/m). Lực tác dụng lên ñiện 
tích ñó bằng 2.10-4 (N). ðộ lớn ñiện tích ñó 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 ñộ ñiện trường gây ra bởi ñiện tích Q = 5.10-9 (C), tại một ñiểm trong chân không 
cách ñiện tích một khoảng 10 (cm) có ñộ lớn là: 

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 ñiện tích q giống hệt nhau ñược ñặt cố ñịnh tại ba ñỉnh của một tam giác ñều có cạnh 
a. ðộ lớn cường ñộ ñiện trường tại tâm của tam giác ñó 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 ñiện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ñặt tại hai ñiểm cách nhau 10 (cm) trong 
chân không. ðộ lớn cường ñộ ñiện trường tại ñiểm nằm trên ñường thẳng ñi qua hai ñiện tích 
và cách ñều hai ñiện tích là: 

A. E = 18000 (V/m). 
B. E = 36000 (V/m). 
C. E = 1,800 (V/m). 
D. E = 0 (V/m). 

1.29 Hai ñiện tích q1 = q2 = 5.10-16 (C), ñặt tại hai ñỉnh B và C của một tam giác ñều ABC 
cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường ñộ ñiện trường tại ñỉnh A của tam giác ABC có ñộ 
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 ñiện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ñặt tại hai ñiểm cách nhau 10 (cm) trong 
chân không. ðộ lớn cường ñộ ñiện trường tại ñiểm nằm trên ñường thẳng ñi qua hai ñiện 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 ñiện tích q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), ñặt tại hai ñỉnh B và C của một tam giác 
ñều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường ñộ ñiện trường tại ñỉnh A của tam giác 
ABC có ñộ 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 ñịnh công của lực ñiện trường làm dịch chuyển ñiện tích q trong ñiện 
trường ñều E là A = qEd, trong ñó d là: 

A. khoảng cách giữa ñiểm ñầu và ñiểm cuối. 
B. khoảng cách giữa hình chiếu ñiểm ñầu và hình chiếu ñiểm cuối lên một ñường sức. 
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C. ñộ dài ñại số của ñoạn từ hình chiếu ñiểm ñầu ñến hình chiếu ñiểm cuối lên một ñường 
sức, tính theo chiều ñường sức ñiện. 
D. ñộ dài ñại số của ñoạn từ hình chiếu ñiểm ñầu ñến hình chiếu ñiểm cuối lên một ñường 
sức. 

1.33 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Công của lực ñiện tác dụng lên một ñiện tích không phụ thuộc vào dạng ñường ñi của 
ñiện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí ñiểm ñầu và ñiểm cuối của ñoạn ñường ñi trong ñiện 
trường. 
B. Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm trong ñiện trường là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng sinh 
công của ñiện trường làm dịch chuyển ñiện tích giữa hai ñiểm ñó. 
C. Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm trong ñiện trường là ñại lượng ñặc trưng cho ñiện trường tác 
dụng lực mạnh hay yếu khi ñặt ñiện tích thử tại hai ñiểm ñó. 
D. ðiện trường tĩnh là một trường thế. 

1.34 Mối liên hệ giưa hiệu ñiện thế UMN và hiệu ñiện thế UNM là: 
A. UMN = UNM. 
B. UMN = - UNM. 

C. UMN =
NMU

1 . 

D. UMN = 
NMU

1
− . 

1.35 Hai ñiểm M và N nằm trên cùng một ñường sức của một ñiện trường ñều có cường ñộ E, 
hiệu ñiện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau ñây là không 
ñúng?  

A. UMN = VM – VN. 
B. UMN = E.d 
C. AMN = q.UMN 
D. E = UMN.d 

1.36 Một ñiện tích q chuyển ñộng trong ñiện trường không ñều theo một ñường cong kín. Gọi 
công của lực ñiện trong chuyển ñộng ñó là A thì 

A. A > 0 nếu q > 0. 
B. A > 0 nếu q < 0. 
C. A ≠ 0 còn dấu của A chưa xác ñịnh vì chưa biết chiều chuyển ñộng của q. 
D. A = 0 trong mọi trường hợp. 

1.37 Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 (cm) và ñược nhiễm ñiện trái dấu nhau. Muốn 
làm cho ñiện tích q = 5.10-10 (C) di chuyển từ tấm này ñến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-

9 (J). Coi ñiện trường bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại là ñiện trường ñều và có các 
ñường sức ñiện vuông góc với các tấm. Cường ñộ ñiện trường bên trong tấm kim loại ñó 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 ñộng dọc theo ñường sức của một ñiện trường ñều. Cường ñộ ñiện 
trường E = 100 (V/m). Vận tốc ban ñầu của êlectron bằng 300 (km/s). Khối lượng của 
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êlectron là m = 9,1.10-31 (kg). Từ lúc bắt ñầu chuyển ñộng ñến lúc vận tốc của êlectron bằng 
không thì êlectron chuyển ñộng ñược quãng ñường 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 ñiện thế giữa hai ñiểm M và N là UMN = 1 (V). Công của ñiện trường làm dịch 
chuyển ñiện tích q = - 1 (µC) từ M ñến 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 ñiện tích 4,8.10-18 (C), nằm lơ lửng 
giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm ñiện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 
(cm). Lấy g = 10 (m/s2). Hiệu ñiện thế ñặt vào hai tấm kim loại ñó 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 ñiện trường làm di chuyển một ñiện tích giữa hai ñiểm có hiệu ñiện thế U 
= 2000 (V) là A = 1 (J). ðộ lớn của ñiện tích ñó 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 ñiện tích q = 1 (µC) di chuyển từ ñiểm A ñến ñiểm B trong ñiện trường, nó thu ñược 
một năng lượng W = 0,2 (mJ). Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A, B là: 

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 ñiện tích dương q1 = 2 (nC) và q2 = 0,018 (µC) ñặt cố ñịnh và cách nhau 10 
(cm). ðặt thêm ñiện tích thứ ba q0 tại một ñiểm trên ñường nối hai ñiện 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). 
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1.44 Hai ñiện tích ñiểm q1 = 2.10-2 (µC) và q2 = - 2.10-2 (µC) ñặt tại hai ñiểm A và B cách 
nhau một ñoạn a = 30 (cm) trong không khí. Lực ñiện tác dụng lên ñiện tích q0 = 2.10-9 (C) 
ñặt tại ñiểm M cách ñều A và B một khoảng bằng a có ñộ 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 ñiện tích ñiểm q1 = 0,5 (nC) và q2 = - 0,5 (nC) ñặt tại hai ñiểm A, B cách nhau 6 
(cm) trong không khí. Cường ñộ ñiện trường tại trung ñiểm của AB có ñộ 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 ñiện tích ñiểm q1 = 0,5 (nC) và q2 = - 0,5 (nC) ñặt tại hai ñiểm A, B cách nhau 6 
(cm) trong không khí. Cường ñộ ñiện trường tại ñiểm M nằm trên trung trực của AB, cách 
trung ñiểm của AB một khoảng l = 4 (cm) có ñộ lớn là: 

A. E = 0 (V/m). 
B. E = 1080 (V/m). 
C. E = 1800 (V/m). 
D. E = 2160 (V/m). 

1.47 Cho hai bản kim loại phẳng ñặt song song tích ñiện trái dấu, một êlectron bay vào ñiện 
trường giữ hai bản kim loại nói trên, với vận tốc ban ñầu v0 vuông góc với các ñường sức 
ñiện. Bỏ qua tác dụng của trong trường. Quỹ ñạo của êlectron là:  

A. ñường thẳng song song với các ñường sức ñiện. 
B. ñường thẳng vuông góc với các ñường sức ñiện. 
C. một phần của ñường hypebol. 
D. một phần của ñường parabol. 

1.48 Cho hai bản kim loại phẳng ñặt song song tích ñiện trái dấu, thả một êlectron không vận 
tốc ban ñầu vào ñiện trường giữ hai bản kim loại trên. Bỏ qua tác dụng của trọng trường. Quỹ 
ñạo của êlectron là:  

A. ñường thẳng song song với các ñường sức ñiện. 
B. ñường thẳng vuông góc với các ñường sức ñiện. 
C. một phần của ñường hypebol. 
D. một phần của ñường parabol. 

1.49 Một ñiện tích q = 10-7 (C) ñặt tại ñiểm M trong ñiện trường của một ñiện tích ñiểm Q, 
chịu tác dụng của lực F = 3.10-3 (N). Cường ñộ ñiện trường do ñiện tích ñiểm Q gây ra tại 
ñiểm M có ñộ 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). 
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1.50 Một ñiện tích ñiểm dương Q trong chân không gây ra tại ñiểm M cách ñiện tích một 
khoảng r = 30 (cm), một ñiện trường có cường ñộ E = 30000 (V/m). ðộ lớn ñiện 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). 

1.51 Hai ñiện tích ñiểm q1 = 2.10-2 (µC) và q2 = - 2.10-2 (µC) ñặt tại hai ñiểm A và B cách 
nhau một ñoạn a = 30 (cm) trong không khí. Cường ñộ ñiện trường tại ñiểm M cách ñều A và 
B một khoảng bằng a có ñộ 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 ñây ñối với vật dẫn cân bằng ñiện là không ñúng? 
A. Cường ñộ ñiện trường trong vật dẫn bằng không. 
B. Vectơ cường ñộ ñiện trường ở bề mặt vật dẫn luôn vuông góc với bề mặt vật dẫn. 
C. ðiện tích của vật dẫn chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn. 
D. ðiện tích của vật dẫn luôn phân bố ñều 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 ñiện di 
chuyển sang vật khác. Khi ñó 

A. bề mặt miếng sắt vẫn trung hoà ñiện. 
B. bề mặt miếng sắt nhiễm ñiện dương. 
C. bề mặt miếng sắt nhiễm ñiện âm. 
D. trong lòng miếng sắt nhiễm ñiện dương. 

1.54 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Khi ñưa một vật nhiễm ñiện dương lại gần một quả cầu bấc (ñiện môi) thì quả cầu bấc 
bị hút về phía vật nhiễm ñiện dương. 
B. Khi ñưa một vật nhiễm ñiện âm lại gần một quả cầu bấc (ñiện môi) thì quả cầu bấc bị 
hút về phía vật nhiễm ñiện âm. 
C. Khi ñưa một vật nhiễm ñiện âm lại gần một quả cầu bấc (ñiện môi) thì quả cầu bấc bị 
ñẩy ra xa vật nhiễm ñiện âm. 
D. Khi ñưa một vật nhiễm ñiện lại gần một quả cầu bấc (ñiện môi) thì quả cầu bấc bị hút về 
phía vật nhiễm ñiện. 

1.55 Một quả cầu nhôm rỗng ñược nhiễm ñiện thì ñiện 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 ñiện dương, ở mặt ngoài nếu quả cầu nhiễm 
ñiện âm. 

1.56 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
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A. Một vật dẫn nhiễm ñiện dương thì ñiện tích luôn luôn ñược phân bố ñều trên bề mặt vật 
dẫn. 
B. Một quả cầu bằng ñồng nhiễm ñiện âm thì vectơ cường ñộ ñiện trường tại ñiểm bất kì 
bên trong quả cầu có hướng về tâm quả cầu. 
C. Vectơ cường ñộ ñiện trường tại một ñiểm bên ngoài vật nhiễm ñiện luôn có phương 
vuông góc với mặt vật ñó. 
D. ðiện tích ở mặt ngoài của một quả cầu kim loại nhiễm ñiện ñược phân bố như nhau ở 
mọi ñiểm. 

1.57 Hai quả cầu bằng kim loại có bán kính như nhau, mang ñiện tích cùng dấu. Một quả cầu 
ñặc, một quả cầu rỗng. Ta cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau thì 

A. ñiện tích của hai quả cầu bằng nhau. 
B. ñiện tích của quả cầu ñặc lớn hơn ñiện tích của quả cầu rỗng. 
C. ñiện tích của quả cầu rỗng lớn hơn ñiện tích của quả cầu ñặc. 
D. hai quả cầu ñều trở thành trung hoà ñiện. 

1.58 ðưa một cái ñũa nhiễm ñiện lại gần những mẩu giấy nhỏ, ta thấy mẩu giấy bị hút về phía 
ñũa. Sau khi chạm vào ñũa thì 

A. mẩu giấy càng bị hút chặt vào ñũa. 
B. mẩu giấy bị nhiễm ñiện tích trái dấu với ñũa. 
C. mẩu giấy bị trở lên trung hoà ñiện nên bị ñũa ñẩy ra. 
D. mẩu giấy lại bị ñẩy ra khỏi ñũa do nhiễm ñiện cùng dấu với ñũa 

Tuần 3  
Ngày soạn ............................... 
Ngày ký ..................................... 

                           7. Tụ ñiện 
1.59 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 

A. Tụ ñiện là một hệ hai vật dẫn ñặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với nhau. Mỗi vật ñó 
gọi là một bản tụ. 
B. Tụ ñiện phẳng là tụ ñiện có hai bản tụ là hai tấm kim loại có kích thước lớn ñặt ñối diện 
với nhau. 
C. ðiện dung của tụ ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng tích ñiện của tụ ñiện và ñược 
ño bằng thương số giữa ñiện tích của tụ và hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ. 
D. Hiệu ñiện thế giới hạn là hiệu ñiện thế lớn nhất ñặt vào hai bản tụ ñiện mà lớp ñiện môi 
của tụ ñiện ñã bị ñánh thủng. 

1.60 ðiện dung của tụ ñiện 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 ñiện môi giữa hai bản tụ. 

1.61 Một tụ ñiện phẳng gồm hai bản tụ có diện tích phần ñối diện là S, khoảng cách giữa hai 
bản tụ là d, lớp ñiện môi có hằng số ñiện môi ε, ñiện dung ñược tính theo công thức: 

A. 
d2.10.9

S
C

9 π
ε

=  
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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

=  

1.62 Một tụ ñiện phẳng, giữ nguyên diện tích ñối diện giữa hai bản tụ, tăng khoảng cách giữa 
hai bản tụ lên hai lần thì 

A. ðiện dung của tụ ñiện không thay ñổi. 
B. ðiện dung của tụ ñiện tăng lên hai lần. 
C. ðiện dung của tụ ñiện giảm ñi hai lần. 
D. ðiện dung của tụ ñiện tăng lên bốn lần. 

1.63 Bốn tụ ñiện giống nhau có ñiện dung C ñược ghép nối tiếp với nhau thành một bộ tụ 
ñiện. ðiện dung của bộ tụ ñiện ñó là: 

A. Cb = 4C. 
B. Cb = C/4. 
C. Cb = 2C. 
D. Cb = C/2. 

1.64 Bốn tụ ñiện giống nhau có ñiện dung C ñược ghép song song với nhau thành một bộ tụ 
ñiện. ðiện dung của bộ tụ ñiện ñó là: 

A. Cb = 4C. 
B. Cb = C/4. 
C. Cb = 2C. 
D. Cb = C/2. 

1.65 Một tụ ñiện có ñiện dung 500 (pF) ñược mắc vào hiệu ñiện thế 100 (V). ðiện tích của tụ 
ñiện 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 ñiện phẳng gồm hai bản có dạng hình tròn bán kính 3 (cm), ñặt cách nhau 2 (cm) 
trong không khí. ðiện dung của tụ ñiện ñó 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 ñiện phẳng gồm hai bản có dạng hình tròn bán kính 5 (cm), ñặt cách nhau 2 (cm) 
trong không khí. ðiện trường ñánh thủng ñối với không khí là 3.105(V/m). Hệu ñiện thế lớn 
nhất có thể ñặt vào hai bản cực của tụ ñiện là: 

A. Umax = 3000 (V). 
B. Umax = 6000 (V). 
C. Umax = 15.103 (V). 
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D. Umax = 6.105 (V). 
1.68 Một tụ ñiện phẳng ñược mắc vào hai cực của một nguồn ñiện có hiệu ñiện thế 50 (V). 
Ngắt tụ ñiện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì 

A. ðiện dung của tụ ñiện không thay ñổi. 
B. ðiện dung của tụ ñiện tăng lên hai lần. 
C. ðiện dung của tụ ñiện giảm ñi hai lần. 
D. ðiện dung của tụ ñiện tăng lên bốn lần. 

1.69 Một tụ ñiện phẳng ñược mắc vào hai cực của một nguồn ñiện có hiệu ñiện thế 50 (V). 
Ngắt tụ ñiện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì 

A. ðiện tích của tụ ñiện không thay ñổi. 
B. ðiện tích của tụ ñiện tăng lên hai lần. 
C. ðiện tích của tụ ñiện giảm ñi hai lần. 
D. ðiện tích của tụ ñiện tăng lên bốn lần. 

1.70 Một tụ ñiện phẳng ñược mắc vào hai cực của một nguồn ñiện có hiệu ñiện thế 50 (V). 
Ngắt tụ ñiện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì hiệu 
ñiện 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 ñiện có ñiện dung C1 = 0,4 (µF), C2 = 0,6 (µF) ghép song song với nhau. Mắc bộ 
tụ ñiện ñó vào nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U < 60 (V) thì một trong hai tụ ñiện ñó có ñiện 
tích bằng 3.10-5 (C). Hiệu ñiện thế của nguồn ñiện 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 ñiện gồm ba tụ ñiện: C1 = 10 (µF), C2 = 15 (µF), C3 = 30 (µF) mắc nối tiếp với 
nhau. ðiện dung của bộ tụ ñiện là: 

A. Cb = 5 (µF). 
B. Cb = 10 (µF). 
C. Cb = 15 (µF). 
D. Cb = 55 (µF). 

1.73 Bộ tụ ñiện gồm ba tụ ñiện: C1 = 10 (µF), C2 = 15 (µF), C3 = 30 (µF) mắc song song với 
nhau. ðiện dung của bộ tụ ñiện là: 

A. Cb = 5 (µF). 
B. Cb = 10 (µF). 
C. Cb = 15 (µF). 
D. Cb = 55 (µF). 

1.74 Bộ tụ ñiện gồm hai tụ ñiện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc 
vào hai cực của nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U = 60 (V).  ðiện tích của bộ tụ ñiện là: 

A. Qb = 3.10-3 (C). 
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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 ñiện gồm hai tụ ñiện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc 
vào hai cực của nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U = 60 (V).  ðiện tích của mỗi tụ ñiện 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 ñiện gồm hai tụ ñiện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc 
vào hai cực của nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U = 60 (V).  Hiệu ñiện thế trên mỗi tụ ñiện 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 ñiện gồm hai tụ ñiện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc song song với nhau, rồi mắc 
vào hai cực của nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U = 60 (V).  Hiệu ñiện thế trên mỗi tụ ñiện 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 ñiện gồm hai tụ ñiện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc song song với nhau, rồi mắc 
vào hai cực của nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U = 60 (V).  ðiện tích của mỗi tụ ñiện 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). 

 
8. Năng lượng ñiện trường 

1.79 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Sau khi nạp ñiện, tụ ñiện có năng lượng, năng lượng ñó tồn tại dưới dạng hoá năng. 
B. Sau khi nạp ñiện, tụ ñiện có năng lượng, năng lượng ñó tồn tại dưới dạng cơ năng. 
C. Sau khi nạp ñiện, tụ ñiện có năng lượng, năng lượng ñó tồn tại dưới dạng nhiệt năng. 
D. Sau khi nạp ñiện, tụ ñiện có năng lượng, năng lượng ñó là năng lượng của ñiện trường 
trong tụ ñiện. 

1.80 Một tụ ñiện có ñiện dung C, ñược nạp ñiện ñến hiệu ñiện thế U, ñiện tích của tụ là Q. 
Công thức nào sau ñây không phải là công thức xác ñịnh năng lượng của tụ ñiện? 

A. W = 
C

Q

2

1 2

 

B. W = 
C

U

2

1 2
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C. W = 2CU
2

1  

D. W = QU
2

1  

1.81 Một tụ ñiện có ñiện dung C, ñược nạp ñiện ñến hiệu ñiện thế U, ñiện tích của tụ là Q. 
Công thức xác ñịnh mật ñộ năng lượng ñiện trường trong tụ ñiện 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 ñiện có ñiện dung C = 6 (µF) ñược mắc vào nguồn ñiện 100 (V). Sau khi ngắt tụ 
ñiện khỏi nguồn, do có quá trình phóng ñiện qua lớp ñiện môi nên tụ ñiện mất dần ñiện tích. 
Nhiệt lượng toả ra trong lớp ñiện môi kể từ khi bắt ñầu ngắt tụ ñiện khỏi nguồn ñiện ñến khi 
tụ phóng hết ñiện là: 

A. 0,3 (mJ). 
B. 30 (kJ). 
C. 30 (mJ). 
D. 3.104 (J). 

1.83 Một tụ ñiện có ñiện dung C = 5 (µF) ñược tích ñiện, ñiện tích của tụ ñiện bằng 10-3 (C). 
Nối tụ ñiện ñó vào bộ acquy suất ñiện ñộng 80 (V), bản ñiện tích dương nối với cực dương, 
bản ñiện tích âm nối với cực âm của bộ acquy. Sau khi ñã cân bằng ñiện thì 

A. năng lượng của bộ acquy tăng lên một lượng 84 (mJ). 
B. năng lượng của bộ acquy giảm ñi một lượng 84 (mJ). 
C. năng lượng của bộ acquy tăng lên một lượng 84 (kJ). 
D. năng lượng của bộ acquy giảm ñi một lượng 84 (kJ). 

1.84 Một tụ ñiện không khí phẳng mắc vào nguồn ñiện có hiệu ñiện thế U = 200 (V). Hai bản 
tụ cách nhau 4 (mm). Mật ñộ năng lượng ñiện trường trong tụ ñiện 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 ñiện phẳng là hình tròn, tụ ñiện ñược tích ñiện sao cho ñiện trường 
trong tụ ñiện bằng E = 3.105 (V/m). Khi ñó ñiện tích của tụ ñiện là Q = 100 (nC). Lớp ñiện 
môi bên trong tụ ñiện 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). 
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1.86 Có hai tụ ñiện: tụ ñiện 1 có ñiện dung C1 = 3 (µF) tích ñiện ñến hiệu ñiện thế U1 = 300 
(V), tụ ñiện 2 có ñiện dung C2 = 2 (µF) tích ñiện ñến hiệu ñiện thế U2 = 200 (V). Nối hai bản 
mang ñiện tích cùng tên của hai tụ ñiện ñó với nhau. Hiệu ñiện thế giữa các bản tụ ñiện là: 

A. U = 200 (V). 
B. U = 260 (V). 
C. U = 300 (V). 
D. U = 500 (V). 

1.87 Có hai tụ ñiện: tụ ñiện 1 có ñiện dung C1 = 3 (µF) tích ñiện ñến hiệu ñiện thế U1 = 300 
(V), tụ ñiện 2 có ñiện dung C2 = 2 (µF) tích ñiện ñến hiệu ñiện thế U2 = 200 (V). Nối hai bản 
mang ñiện tích cùng tên của hai tụ ñiện ñó với nhau. Nhiệt lượng toả ra sau khi nối là: 

A. 175 (mJ). 
B. 169.10-3 (J). 
C. 6 (mJ). 
D. 6 (J). 

1.88 Một bộ tụ ñiện gồm 10 tụ ñiện giống nhau (C = 8 µF) ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ ñiện 
ñược nối với hiệu ñiện thế không ñổi U = 150 (V). ðộ biến thiên năng lượng của bộ tụ ñiện 
sau khi có một tụ ñiện bị ñánh thủng là: 

A. ∆W = 9 (mJ). 
B. ∆W = 10 (mJ). 
C. ∆W = 19 (mJ). 
D. ∆W = 1 (mJ). 

1.89 Một tụ ñiện phẳng có ñiện dung C, ñược mắc vào một nguồn ñiện, sau ñó ngắt khỏi 
nguồn ñiện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ ñiện vào chất ñiện môi có hằng số ñiện môi ε. Khi 
ñó ñiện tích của tụ ñiện 

A. Không thay ñổi. 
B. Tăng lên ε lần. 
C. Giảm ñi ε lần. 
D. Thay ñổi ε lần. 

1.90 Một tụ ñiện phẳng có ñiện dung C, ñược mắc vào một nguồn ñiện, sau ñó ngắt khỏi 
nguồn ñiện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ ñiện vào chất ñiện môi có hằng số ñiện môi ε. Khi 
ñó ñiện dung của tụ ñiện 

A. Không thay ñổi. 
B. Tăng lên ε lần. 
C. Giảm ñi ε lần. 
D. Tăng lên hoặc giảm ñi tuỳ thuộc vào lớp ñiện môi. 

1.91 Một tụ ñiện phẳng có ñiện dung C, ñược mắc vào một nguồn ñiện, sau ñó ngắt khỏi 
nguồn ñiện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ ñiện vào chất ñiện môi có hằng số ñiện môi ε. Khi 
ñó hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ ñiện 

A. Không thay ñổi. 
B. Tăng lên ε lần. 
C. Giảm ñi ε lần. 
D. Tăng lên hoặc giảm ñi tuỳ thuộc vào lớp ñiện môi. 
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III. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ TRẢ LỜI 

1. ðiện tích ñịnh luật Cu Lông 
1.1 Chọn: C 

Hướng dẫn: Hai ñiện tích ñẩy 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 ñẩy 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 ñồng thời trái 
dấu với D. 

1.3 Chọn: C 
Hướng dẫn: Khi nhiễm ñiện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ ñầu này sang ñầu 
kia của vật bị nhiễm ñiện. 

1.4 Chọn: C 
Hướng dẫn: Công thức tính lực Culông là: 

2
21

r

qq
kF =  

 Như vậy lực tương tác giữa hai ñiện tích ñiểm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách 
giữa hai ñiện tích. 

1.5 Chọn: D 
Hướng dẫn: Một mol khí hiñrô ở ñiều kiện tiêu chuẩn có thể tích là 22,4 (lit). Mỗi phân tử 
H2 lại có 2 nguyên tử, mỗi nguyên tử hiñrô gồm 1 prôton và 1 êlectron. ðiện tích của 
prôton là +1,6.10-19 (C), ñiện tích của êlectron là -1,6.10-19 (C). Từ ñó ta tính ñược tổng 
ñiện tích dương trong 1 (cm3) khí hiñrô là 8,6 (C) và  tổng ñiện tích âm là - 8,6 (C). 

1.6 Chọn: C 

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 ñược 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 ñược 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 ñó ta tính ñược r2 = 

1,6 (cm). 
1.9 Chọn: A 
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Hướng dẫn: Hai ñiện 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 ñược lực 
tương tác giữa hai ñiện tích ñó có ñộ lớn F = 45 (N). 

1.10 Chọn: D 
Hướng dẫn: Hai ñiện tích ñiểm ñẩy nhau do ñó 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 

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 ñiện 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 ñiện 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 ñiện 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 ñể trở thành 
ion. Như vậy nế nói “êlectron không thể chuyển ñộng từ vật này sang vật khác” là không 
ñúng.  

1.14 Chọn: C 
Hướng dẫn: Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm ñiện dương là vật thiếu êlectron, một vật 
nhiễm ñiện âm là vật thừa êlectron, một vật nhiễm ñiện âm là vật ñã nhận thêm êlectron. 
Như vậy phát biểu “một vật nhiễm ñiện dương là vật ñã nhận thêm các ion dương” là 
không ñúng. 

1.15 Chọn: C 
Hướng dẫn: Theo ñịnh nghĩa: Vật dẫn ñiện là vật có chứa nhiều ñiện tích tự do. Vật cách 
ñiện (ñiện môi) là vật có chứa rất ít ñiện tích tự do. Như vậy phát biểu “Vật dẫn ñiện là vật 
có chứa rất ít ñiện tích tự do” là không ñúng. 

1.16 Chọn: D 
Hướng dẫn: Theo thuyết êlectron: Trong quá trình nhiễm ñiện do cọ sát, êlectron ñã chuyển 
từ vật này sang vật kia. Trong quá trình nhiễm ñiện do hưởng ứng, êlectron chỉ chuyển từ 
ñầu này sang ñầu kia của vật còn vật bị nhiễm ñiện vẫn trung hoà ñiện. Khi cho một vật 
nhiễm ñiện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm ñiện, thì êlectron chuyển từ vật chưa 
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nhiễm ñiện sang vật nhiễm ñiện dương. Như vậy phát biểu “Khi cho một vật nhiễm ñiện 
dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm ñiện, thì ñiện tích dương chuyển từ vật vật nhiễm 
ñiện dương sang chưa nhiễm ñiện” là không ñúng. 

1.17 Chọn: B 
Hướng dẫn: Khi ñưa một quả cầu kim loại A không nhiễm ñiện lại gần một quả cầu B 
nhiễm ñiện thì hai quả cầu hút nhau. Thực ra khi ñưa quả cầu A không tích ñiện lại gần quả 
cầu B tích ñiện thì quả cầu A sẽ bị nhiễm ñiện do hưởng ứng phần ñiện tích trái dấu với 
quả cầu B nằm gần quả cầu B hơn so với phần tích ñiện cùng dấu. Tức là quả cầu  B vừa 
ñẩy lại vừa hút quả cầu A, nhưng lực hút lớn hơn lực ñẩy nên kết quả là quả cầu B ñã hút 
quả cầu A. 

1.18 Chọn: D 
Hướng dẫn: Theo thuyết êlectron thì: Trong vật dẫn ñiện có rất nhiều ñiện tích tự do. Trong 
ñiện môi có rất ít ñiện tích tự do. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm ñiện do hưởng ứng vẫn 
là một vật trung hoà ñiện. Còn nhiễm ñiện do tiếp xúc thì êlectron chuyển từ vật ày sang 
vật kia dẫn ñến vật này thừa hoặc thiếu êlectron. Nên phát biểu “Xét về toàn bộ thì  một vật 
nhiễm ñiện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà ñiện” là không ñúng. 

 
3. ðiện trường 

1.19 Chọn: C 
Hướng dẫn: Theo ñịnh nghĩa về ñiện trường: ðiện trường tĩnh là do các hạt mang ñiện 
ñứng yên sinh ra. Tính chất cơ bản của ñiện trường là nó tác dụng lực ñiện lên ñiện tích ñặt 
trong nó. Theo quy ước về chiều của vectơ cường ñộ ñiện trường: Véctơ cường ñộ ñiện 
trường tại một ñiểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực ñiện tác dụng lên một 
ñiện tích dương ñặt tại ñiểm ñó trong ñiện trường. Nếu phát biểu “ Véctơ cường ñộ ñiện 
trường tại một ñiểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực ñiện tác dụng lên một 
ñiện tích ñặt tại ñiểm ñó trong ñiện trường” là không ñúng vì có thể ở ñây là ñiện tích âm. 

1.20 Chọn: A 
Hướng dẫn: ðặt một ñiện tích dương, khối lượng nhỏ vào một ñiện trường ñều rồi thả nhẹ. 
Dưới tác dụng của lực ñiện làm ñiện tích dương sẽ chuyển ñộng dọc theo chiều của ñường 
sức ñiện trường. ðiện tích âm chuyển ñộng ngược chiều ñường sức ñiện trường. 

1.21 Chọn: B 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 1.20 

1.22 Chọn: D 
Hướng dẫn: Theo tính chất của ñường sức ñiện: Tại một ñiểm trong ñiện tường ta có thể vẽ 
ñược một ñường sức ñi qua. Các ñường sức là các ñường cong không kín. Các ñường sức 
không bao giờ cắt nhau. Các ñường sức ñiện xuất phát từ ñiện tích dương hoặc ở vô cực và 
kết thúc ở ñiện tích âm hoặc ở vô cực. Nên phát biểu “Các ñường sức ñiện luôn xuất phát 
từ ñiện tích dương và kết thúc ở ñiện tích âm” là không ñúng. 

1.23 Chọn: B 
Hướng dẫn: Xem hướn dẫn câu 1.22 

1.24 Chọn: B 

Hướng dẫn: ðiện tích Q < 0 nên ñộ lớn của cường ñộ ñiện 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 

ñộ lớn ñiện tích ñó 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 ñều cạnh a ñến mỗi ñỉnh của tam giác là 
3

a . 

- Cường ñộ ñiện trường do mỗi ñiện tích Q gây ra tại tâm của tam giác có ñộ lớn bằng nhau 

là 
2321 r

Q
kEEE === , với r = 

3

a . Hướng của mỗi vectơ cường ñộ ñiện trường hướng ra xa 

mỗi ñiện tích. 

- Cường ñộ ñiện trường tổng hợp tại tâm của tam giác ñều là 0EEEE 321 =++=  
1.28 Chọn: B 

Hướng dẫn:  
- ðiểm M nằm trên ñường thẳng nối hai ñiện tích và cách ñều hai ñiện tích, ñiểm ñó cách 
mỗi ñiện tích một khoảng r = 5 (cm) = 0,05 (m). 

- Cường ñộ ñiện trường do ñiện tích q1 = 5.10-9 (C) gây ra tại M có ñộ lớn 
2
19

1 r

q
10.9E =  = 

18000 (V/m), có hướng ra xa ñiện tích q1. 

-  Cường ñộ ñiện trường do ñiện tích q2 = - 5.10-9(C) gây ra tại M có ñộ lớn 
2
29

2 r

q
10.9E =  = 

18000 (V/m), có hướng về phía q2 tức là ra xa ñiện tích q1. Suy ra hai vectơ 1E  và 2E cùng 
hướng. 

- Cường ñộ ñiện trường tổng hợp tại ñiểm M là 21 EEE += do 1E  và 2E cùng hướng nên E = 
E1 + E2 = 36000 (V/m). 

1.29 Chọn: A 
Hướng dẫn:  
- Cường ñộ ñiện trường do ñiện tích q1 = 5.10-16 (C) nằm tại B gây ra tại A có ñộ lớn 

2
19

1 r

q
10.9E =  = 7,03.10-4 (V/m), có hướng từ B tới A. 

- Cường ñộ ñiện trường do ñiện tích q2 = 5.10-16 (C) nằm tại C gây ra tại A có ñộ lớn 

2
29

2 r

q
10.9E =  = 7,03.10-4 (V/m), có hướng từ C tới A. 

- Cường ñộ ñiện trường tổng hợp tại ñiểm 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:  
- ðiểm M nằm trên ñường thẳng nối hai ñiện tích và cách q1 một khoảng r1 = 5 (cm) = 0.05 
(m); cách q2 một khoảng r2 = 15 (cm) = 0,15 (m). ðiểm M nằm ngoài khoảng q1q2. 
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- Cường ñộ ñiện trường do ñiện tích q1 = 5.10-9 (C) gây ra tại M có ñộ lớn 
2

1

19
1 r

q
10.9E =  = 

18000 (V/m), có hướng ra xa ñiện tích q1. 

-  Cường ñộ ñiện trường do ñiện tích q2 = - 5.10-9(C) gây ra tại M có ñộ 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 ñộ ñiện trường tổng hợp tại ñiểm M là 21 EEE += do 1E  và 2E ngược hướng nên E 
= E1 - E2 = 16000 (V/m). 
 

1.31 Chọn: D 
Hướng dẫn: 
- Cường ñộ ñiện trường do ñiện tích q1 = 5.10-16 (C) nằm tại B gây ra tại A có ñộ lớn 

2
19

1 r

q
10.9E =  = 7,03.10-4 (V/m), có hướng từ B tới A. 

- Cường ñộ ñiện trường do ñiện tích q2 = - 5.10-16 (C) nằm tại C gây ra tại A có ñộ lớn 

2
29

2 r

q
10.9E =  = 7,03.10-4 (V/m), có hướng từ A tới C. 

- Cường ñộ ñiện trường tổng hợp tại ñiểm 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 ñịnh công của lực ñiện trường làm dịch chuyển ñiện tích q 
trong ñiện trường ñều E là A = qEd, trong ñó d là ñộ dài ñại số của ñoạn từ hình chiếu 
ñiểm ñầu ñến hình chiếu ñiểm cuối lên một ñường sức, tính theo chiều ñường sức ñiện. 

1.33 Chọn: C 
Hướng dẫn: Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm trong ñiện trường là ñại lượng ñặc trưng cho ñiện 
trường về khả năng thực hiện công khi ñiện tích dịch chuyển giữa hai ñiểm ñó. Nên phát 
biểu “Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm trong ñiện trường là ñại lượng ñặc trưng cho ñiện trường 
tác dụng lực mạnh hay yếu khi ñặt ñiện tích thử tại hai ñiểm ñó” là không ñúng. ðại lượng 
ñặc trưng cho ñiện trường về phương diện tác dụng lực ñó là cường ñộ ñiện trường. 

1.34 Chọn: B 
Hướng dẫn: Theo ñịnh nghĩa hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm M và N là UMN = VM – VN ta suy 
ra UNM = VN – VM như vậy UMN = - UNM. 

1.35 Chọn: D 
Hướng dẫn: Hai ñiểm M và N nằm trên cùng một ñường sức của một ñiện trường ñều có 
cường ñộ E, hiệu ñiện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Các công thức UMN = 
VM – VN, UMN = E.d, AMN = q.UMN ñều là các công thức ñúng. 

1.36 Chọn: D 
Hướng dẫn: Công của lực ñiện trường không phụ thuộc vào hình dạng ñường ñi mà chỉ phụ 
thuộc vào hình chiếu ñiểm ñầu và ñiểm cuối lên một ñường sức ñiện. Do ñó với một ñường 
cong kín thì ñiểm ñầu và ñiểm cuối trùng nhau, nên công của lực ñiện trường trong trường 
hợp này bằng không. 
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Một ñiện tích q chuyển ñộng trong ñiện trường không ñều theo một ñường cong kín. Gọi 
công của lực ñiện trong chuyển ñộng ñó 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 ñiện trường tác dụng lên êlectron là F = e .E trong ñó E = 100 (V/m)và  e = - 1,6.10-

19 (C). 
- Chuyển ñộng của êlectron là chuyển ñộng chậm dần ñều với gia tốc là a = - F/m, m = 
9,1.10-31 (kg). 
Vận tốc ban ñầu của êlectron là v0 = 300 (km/s) = 3.105 (m/s). Từ lúc bắt ñầu chuyển ñộng 
ñến lúc vận tốc của êlectron bằng không (v = 0) thì êlectron chuyển ñộng ñược quãng 
ñường là S có v2 –v0

2 = 2aS, từ ñó tính ñược S = 2,56.10-3 (m) = 2,56 (mm). 
1.39 Chọn: A 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức AMN = qUMN với UMN = 1 (V), q = - 1 (µC) từ ñó tính ñược 
AMN = - 1 (µJ). Dấu (-) chứng tỏ công của ñiện trường là công cản, làm ñiện tích chuyển 
ñộng chậm dần. 

1.40 Chọn: B 
Hướng dẫn: Khi quả cầu nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm 
ñiện trái dấu, thì quả cầu chịu tác dụng của 2 lực: Trọng lực P = mg hướng xuống dưới, lực 
ñiện F = qE hướng lên trên. Hai lực này cân bằng nhau, chúng có cùng ñộ 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 ñược E. áp dụng 
công thức U = Ed với E tính ñược ở trên và d = 2 (cm) = 0,20 (m) ta tính ñược U = 127,5 
(V). 

1.41 Chọn: C 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức A = qU với U = 2000 (V) là A = 1 (J). ðộ lớn của ñiện tích 
ñó là q = 5.10-4 (C). 

1.42 Chọn: D 
Hướng dẫn: Năng lượng mà ñiện tích thu ñược là do ñiện trường ñã thực hiện công, phần 
năng lượng mà ñiện tích thu ñược bằng công của ñiện 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 ñược U = 200 
(V). 

 
5. Bài tập về lực Cu – lông và ñiện trường 

1.43 Chọn: A 
Hướng dẫn:  
- Lực ñiện do q1 = 2 (nC) = 2.10-9 (C) và q2 = 0,018 (µC) = 18.10-9(C) tác dụng lên ñiện 
tích q0 ñặt tại ñiểm là F = q0.E = 0, suy ra cường ñộ ñiện trường tại ñiểm M là E = 0.  

- Cường ñộ ñiện trường do q1 và q2 gây ra tại M lần lượt là 1E và 2E . 

- Cường ñộ ñiện trường tổng hợp tại M là 21 EEE +=  = 0, suy ra hai vectơ 1E và 2E phải 
cùng phương, ngược chiều, ñộ lớn bằng nhau E1 = E2, ñiểm M thoả mãn ñiều kiện của E1 
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và E2 thì M phải nằm trên ñường thẳng ñi qua hai ñiện 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 ñó ta tính ñược r1 = 2,5 

(cm) và r2 = 7,5 (cm). 
1.44 Chọn: C 

Hướng dẫn: Tam giác ABM là tam giác ñều cạnh a = 30 (cm) = 0,3 (m). 
- Cường ñộ ñiện trường do q1 = 2.10-2 (µC) = 2.10-8 (C) ñặt tại A, gây ra tại M là 

2
19

1 a

q
10.9E = = 2000 (V/m), có hướng từ A tới M. 

- Cường ñộ ñiện trường do q2 = - 2.10-2 (µC) = - 2.10-8 (C) ñặt 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 ñộ ñiện trường tổng hợp tại ñiểm 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 ñiện tác dụng lên ñiện tích q0 = 2.10-9 (C) ñặt tại ñiểm M có hướng song song với AB 
và ñộ lớn là F = q0.E =  4.10-6 (N). 

1.45 Chọn: C 
Hướng dẫn: Hai ñiện tích ñiểm q1 = 0,5 (nC) = 5.10-10 (C) và q2 = - 0,5 (nC) = -5.10-10(C) 
ñặt tại hai ñiểm A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. Xét ñiểm M là trung ñiểm của AB, 
ta có AM = BM = r = 3 (cm) = 0,03 (m). 

- Cường ñộ ñiện trường do q1 = 5.10-10 (C) ñặt tại A, gây ra tại M là 
2
19

1 r

q
10.9E = = 5000 

(V/m), có hướng từ A tới M. 

- Cường ñộ ñiện trường do q2 = - 5.10-10 (C) ñặt 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 ñộ ñiện trường tổng hợp tại ñiểm M là 21 EEE += , do 1E  và 2E cùng hướng nên E 
= E1 + E2 = 10000 (V/m).  

1.46 Chọn: D 
Hướng dẫn: Hai ñiện tích ñiểm q1 = 0,5 (nC) = 5.10-10 (C) và q2 = - 0,5 (nC) = -5.10-10(C) 
ñặt tại hai ñiểm A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. Xét ñiểm M nằm trên ñường trung 
trực của AB cách trung ñiểm của AB một khoảng 4 (cm), ta có AM = BM = r = 5 (cm) = 
0,05 (m). 

- Cường ñộ ñiện trường do q1 = 5.10-10 (C) ñặt tại A, gây ra tại M là 
2
19

1 r

q
10.9E = = 1800 

(V/m), có hướng từ A tới M. 

- Cường ñộ ñiện trường do q2 = - 5.10-10 (C) ñặt tại B, gây ra tại M là 
2
19

2 r

q
10.9E = = 1800 

(V/m), có hướng từ M tới B. 

- Cường ñộ ñiện trường tổng hợp tại ñiểm 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 
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Hướng dẫn: Khi êlectron bay vào ñiện trường với vận tốc ban ñầu v0 vuông góc với các 
ñường sức ñiện trường khi ñó êlectron chỉ chịu tác dụng của lực ñiện không ñổi có hướng 
vuông góc với vectơ v0, chuyển ñộng của êlectron tương tự chuyển ñộng của một vật bị 
ném ngang trong trường trọng lực. Quỹ ñạo của êlectron là một phần của ñường parabol. 

1.48 Chọn: A 
Hướng dẫn: Khi êlectron ñược thả vào ñiện trường ñều không vận tốc ban ñầu, dưới tác 
dụng của lực ñiện nên êlectron chuyển ñộng theo một ñường thẳng song song với các 
ñường sức ñiện trường và ngược chiều ñiện 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 ñược 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 

ñộ lớn ñiện tích Q là Q = 3.10-7 (C). 
1.51 Chọn: D 

Hướng dẫn: Tam giác ABM là tam giác ñều cạnh a = 30 (cm) = 0,3 (m). 
- Cường ñộ ñiện trường do q1 = 2.10-2 (µC) = 2.10-8 (C) ñặt tại A, gây ra tại M là 

2
19

1 a

q
10.9E = = 2000 (V/m), có hướng từ A tới M. 

- Cường ñộ ñiện trường do q2 = - 2.10-2 (µC) = - 2.10-8 (C) ñặt 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 ñộ ñiện trường tổng hợp tại ñiểm 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 ñúng: 
- Cường ñộ ñiện trường trong vật dẫn bằng không. 
- Vectơ cường ñộ ñiện trường ở bề mặt vật dẫn luôn vuông góc với bề mặt vật dẫn. 
- ðiện tích của vật dẫn chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn. 
Phát biểu: “ðiện tích của vật dẫn luôn phân bố ñều trên bề mặt vật dẫn” là không ñúng, vì 
ñiện tích phân bố trên bề mặt vật dẫn nếu là vật hình cầu thì ñiện tích phân bố ñều, còn các 
vật khác ñiện tích ñược 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 
ñiện di chuyển sang vật khác. Khi ñó bề mặt miếng sắt thiếu êlectron nên nhiễm ñiện 
dương. 

1.54 Chọn: C 
Hướng dẫn: Khi ñưa một vật nhiễm ñiện lại gần một quả cầu bấc (ñiện môi) thì quả cầu bấc 
bao giờ quả cầu bấc cũng bị nhiễm ñiện do hưởng ứng và bị hút về phía vật nhiễm ñiện. 
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1.55 Chọn: B 
Hướng dẫn: Với vật dẫn cân bằng ñiện thì ñiện tích chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn. Do ñó 
một quả cầu nhôm rỗng ñược nhiễm ñiện thì ñiện tích của quả cầu chỉ phân bố ở mặt ngoài 
của quả cầu. 

1.56 Chọn: D 
Hướng dẫn: ðiện tích ở mặt ngoài của một quả cầu kim loại nhiễm ñiện ñược phân bố như 
nhau ở mọi ñiểm. 

1.57 Chọn: A 
Hướng dẫn: Với vật dẫn cân bằng ñiện thì ñiện tích chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn. Do ñó 
quả cầu ñặc hay rỗng thì sự phân bố ñiện tích trên bề mặt là như nhau. 
Hai quả cầu bằng kim loại có bán kính như nhau, mang ñiện tích cùng dấu. Một quả cầu 
ñặc, một quả cầu rỗng. Ta cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau thì ñiện tích của hai quả cầu 
bằng nhau. 

1.58 Chọn: D 
Hướng dẫn: ðưa một cái ñũa nhiễm ñiện lại gần những mẩu giấy nhỏ, ta thấy mẩu giấy bị 
hút về phía ñũa. Sau khi chạm vào ñũa thì mẩu giấy nhiễm ñiện cùng dấu với ñũa (nhiễm 
ñiện do tiếp xúc) nên lại bị ñũa ñẩy ra. 

 
7. Tụ ñiện 

1.59 Chọn: D 
Hướng dẫn: Hiệu ñiện thế giới hạn là hiệu ñiện thế lớn nhất ñặt vào hai bản tụ ñiện mà lớp 
ñiện môi của tụ ñiện vẫn chưa bị ñánh thủng. 

1.60 Chọn: C 
Hướng dẫn: ðiện dung của tụ ñiện phụ thuộc vào hình dạng, kích thước, khoảng cách giữa 
hai bản tụ và chất ñiện môi giữa hai bản tụ. Không phụ thuộc vào bản chất của hai bản tụ. 

1.61 Chọn: B 

Hướng dẫn: Công thức tính ñiện dung của tụ ñiện phẳng 
d4.10.9

S
C

9 π
ε

= . 

1.62 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính ñiện dung của tụ ñiện phẳng 
d4.10.9

S
C

9 π
ε

= ta thấy: Một 

tụ ñiện phẳng, giữ nguyên diện tích ñối diện giữa hai bản tụ, tăng khoảng cách giữa hai bản 
tụ lên hai lần thì ñiện dung của tụ ñiện giảm ñi hai lần. 

1.63 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính ñiện dung của bộ tụ ñiện gồm n tụ ñiện giống nhau 
mắc nối tiếp Cb = C/n 

1.64 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính ñiện dung của bộ tụ ñiện gồm n tụ ñiện giống nhau 
mắc song song Cb = n.C 

1.65 Chọn: C 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính ñiện tích của tụ ñiện q = C.U với C = 500 (pF) = 5.10-

10 (F) và U= 100 (V). ðiện tích của tụ ñiện là q = 5.10-8 (C) = 5.10-2 (µC). 
1.66 Chọn: A 
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Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính ñiện dung của tụ ñiện 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). ðiện dung 
của tụ ñiện ñó 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 ñiện thế lớn nhất có thể ñặt vào hai bản cực của tụ ñiện là Umax = 6000 
(V). 

1.68 Chọn: C 
Hướng dẫn: Một tụ ñiện phẳng ñược mắc vào hai cực của một nguồn ñiện có hiệu ñiện thế 
50 (V). Ngắt tụ ñiện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai 
lần thì ñiện tích của tụ ñiện không thay ñổi còn ñiện dung của tụ ñiện giảm ñi 2 lần. 

1.69 Chọn: A 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 1.68 

1.70 Chọn: B 
Hướng dẫn: Một tụ ñiện phẳng ñược mắc vào hai cực của một nguồn ñiện có hiệu ñiện thế 
50 (V). Ngắt tụ ñiện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai 
lần thì ñiện tích của tụ ñiện không thay ñổi còn ñiện dung của tụ ñiện giảm ñi 2 lần, suy ra 
hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ tăng lên 2 lần: U = 100 (V). 

1.71 Chọn: B 
Hướng dẫn: 
- Xét tụ ñiện C1 = 0,4 (µF) = 4.10-7 (C) ñược tích ñiện q = 3.10-5 (C) ta suy ra U = q/C = 75 
(V).  
 - Xét tụ ñiện C2 = 0,6 (µF) = 6.10-7 (C) ñược tích ñiện q = 3.10-5 (C) ta suy ra U = q/C = 50 
(V).  
- Theo bài ra U < 60 (V) suy ra hiệu ñiện thế U = 50 (V) thoả mãn. Vởy hiệu ñiện thế của 
nguồn ñiện là U = 50 (V). 

1.72 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính ñiện dung của bộ tụ ñiện mắc nối tiếp: 

n21 C

1
.....

C

1

C

1

C

1
++=  

1.73 Chọn: D 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính ñiện dung của bộ tụ ñiện mắc song song: 

C = C1 + C2 + ......+ Cn 
1.74 Chọn: D 

Hướng dẫn:  
- ðiệp dung của bộ tụ ñiện là Cb = 12 (µF) = 12.10-6 (F). 
- ðiện tích của bộ tụ ñiện là Qb = Cb.U, với U = 60 (V). Suy ra Qb = 7,2.10-4 (C). 

1.75 Chọn: D 
Hướng dẫn:  
- Xem hướng dẫn câu 1.74 
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- Các tụ ñiện mắc nối tiếp với nhau thì ñiện tích của bộ tụ ñiện bằng ñiện tích của mỗi thụ 
thành phần: Qb = Q1 = Q2 = ......= Qn. Nên ñiện tích của mỗi tụ ñiện 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 ñiện tích của tụ ñiện Q = CU, với Q1 = Q2 = 7,2.10-4 (C). Ta tính 
ñược U1 = 45 (V) và U2 = 15 (V). 

1.77 Chọn: A 
Hướng dẫn: Bộ tụ ñiện gồm các tụ ñiện mắc song song thì hiệu ñiện thế ñược xác ñịnh: U 
= U1 = U2. 

1.78 Chọn: B 
Hướng dẫn:  
- Bộ tụ ñiện gồm các tụ ñiện mắc song song thì hiệu ñiện thế ñược xác ñịnh: U1 = U2 = U = 
60 (V) 
- ðiện tích của mỗi tụ ñiện 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 ñiện là năng lượng ñiện trường. Sau khi nạp ñiện, tụ ñiện 
có năng lượng, năng lượng ñó là năng lượng của ñiện trường trong tụ ñiện. 

1.80 Chọn: B 
Hướng dẫn: Một tụ ñiện có ñiện dung C, ñược nạp ñiện ñến hiệu ñiện thế U, ñiện tích của 

tụ là Q. Công thức xác ñịnh năng lượng của tụ ñiện là W = 
C

Q

2

1 2

= 2CU
2

1 = QU
2

1  

 
 

1.81 Chọn: D 

Hướng dẫn: Công thức xác ñịnh mật ñộ năng lượng ñiện trường là w = 
π

ε
8.10.9

E
9

2

 

1.82 Chọn: C 
Hướng dẫn: Khi tụ ñiện phóng hết ñiện thì năng lượng của tụ ñiện ñã chuyển hoàn toàn 
thành nhiệt năng. Nhiệt lượng toả ra trong lớp ñiện môi bằng năng lượng của tụ ñiện: W = 

2CU
2

1 , với C = 6 (µF) = 6.10-6(C) và U = 100 (V) ta tính ñược W = 0,03 (J) = 30 (mJ). 

1.83 Chọn: A 
Hướng dẫn: 
- Một tụ ñiện có ñiện dung C = 5 (µF) = 5.10-6 (C) ñược tích ñiện, ñiện tích của tụ ñiện là q 
= 10-3 (C). Hiệu ñiện thế giữa hai bản cực của tụ ñiện là U = q/C = 200 (V). 
- Bộ acquy suất ñiện ñộng E = 80 (V), nên khi nối tụ ñiện với bộ acquy sao cho bản ñiện 
tích dương nối với cực dương, bản ñiện tích âm nối với cực âm của bộ acquy, thì tụ ñiện sẽ 
nạp ñiện cho acquy. Sau khi ñã cân bằng ñiện thì hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ bằng suất 
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ñiện ñộng của acquy. Phần năng lượng mà acquy nhận ñược bằng phần năng lượng mà tụ 

ñiện ñã bị giảm ∆W = 2CU
2

1 - C
2

1 E2 = 84.10-3 (J) =  84 (mJ). 

1.84 Chọn: B 
Hướng dẫn: 

Mật ñộ năng lượng ñiện trường trong tụ ñiện 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: 

- ðiện dung của tụ ñiện phẳng: 
d4.10.9

S
C

9 π
ε

= , với S = π.R2. 

- Mối liên hệ giữa hiệu ñiện thế và cường ñộ ñiện trường: U = E.d 
- ðiện tích của tụ ñiện: q = CU. 

1.86 Chọn: B 
Hướng dẫn: Khi nối hai bản mang ñiện tích cùng tên của hai tụ ñiện ñó với nhau thì ñiện 
tích của bộ tụ ñiện bằng tổng ñiện tích của hai tụ ñiện: qb = q1 + q2 = C1U1 + C2U2 = 13.10-4 
(C). ðiện dung của bộ tụ ñiện 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 ñiện 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 ñiện sau khi nối với nhau là: Wb = 2
bbUC

2

1  = 0,169 (J). 

- Nhiệt lượng toả ra khi nối hai tụ ñiện với nhau là ∆W = W1 + W2 – Wb = 6.10-3 (J) = 6 
(mJ). 

1.88 Chọn: D 
Hướng dẫn: 
- Trước khi một tụ ñiện bị ñánh thủng, năng lượng của bộ tụ ñiện là Wb1 = 

2
1b UC

2

1 = 2U
10

C
.

2

1 = 9.10-3 (J). 

- Sau khi một tụ ñiện bị ñánh thủng, bộ tụ ñiện còn 9 tụ ñiện ghép nối tiếp với nhau, năng 

lượng của bộ tụ ñiện là Wb2 = 2
2b UC

2

1 = 2U
110

C
.

2

1

−
= 10.10-3 (J). 

- ðộ biến thiên năng lượng của bộ tụ ñiện sau khi có một tụ ñiện bị ñánh thủng là ∆W = 10-

3 (J) = 1 (mJ). 
1.89 Chọn: A 
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Hướng dẫn: 
- Một tụ ñiện phẳng có ñiện dung C, ñược mắc vào một nguồn ñiện, sau ñó ngắt khỏi 
nguồn ñiện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ ñiện vào chất ñiện môi có hằng số ñiện môi ε. 
Khi ñó tụ ñiện cô lập về ñiện nên ñiện tích của tụ ñiện không thay ñổi. 

- ðiện dung của tụ ñiện ñược tính theo công thức: 
d4.10.9

S
C

9 π
ε

=  nên ñiện dung của tụ ñiện 

tăng lên ε lần. 
- Hiệu ñiện thế giữa hai bản cực của tụ ñiện ñược tính theo công thức: U = q/C với q = 
hằng số, C tăng ε lần suy ra hiệu ñiện thế giảm ñi 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 

 
 
 

 
 
 

 
 HỌ VÀ 
TÊN:……...........................……………………TRƯỜNG:……………………………………
……….. 
  
I. Kiến thức: 
 1. Cường ñộ dòng ñiện ñược xác ñịnh bằng thương số của ñiện lượng ∆q dịch chuyển qua 

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

 

∆
∆ q  

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

 5. ðối với một dây dẫn có ñiện trở R, ta có ñịnh luật Ôm : I
R

U
  = , với U là hiệu ñiện thế 

giữa hai ñầu dây, I là cường ñộ dòng ñiện chạy qua dây. 
 III. Bài tập:                                 

Chủ ñề 1: ðẠI CƯƠNG DÒNG ðIỆN KHÔNG ðỔI- NGUỒN ðIỆN. 
 

11 
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Hướng dẫn giải bài tập: 
 - Ở chủ ñề này, các câu hỏi và bài tập chủ yếu là về: ðặc ñiểm dòng ñiện không ñổi và 

công thức I = 
 t

 q  ,  ñịnh nghĩa suất ñiện ñộng và công thức 
q

A
  =ξ , cấu tạo chung của các nguồn 

ñiện hóa học. 
 - Cần lưu ý những vấn ñề sau: 

    + ðơn vị của các ñại lượng: Trong công thức I = 
 t

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

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

Dạng 1: CƯỜNG ðỘ DÒNG ðIỆN, SUẤT ðIỆN ðỘNG CỦA NGUỒN ðIỆN.              
PP chung:  
���� Tính cường ñộ dòng ñiện, số electron ñi qua một ñoạn mạch. 

Dùng các công thức     I = 
 t

 q

R

U
  =             (q là ñiện lượng dịch chuyển qua ñoạn mạch) 

   N = 
e

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

���� Tính suất ñiện ñộng hoặc ñiện năng tích lũy của nguồn ñiện. 

Dùng công thức          
q

A
  =ξ           (ξ  là suất ñiện ñộng của nguồn ñiện, ñơn vị là Vôn (V) 

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

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

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

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

Tác dụng cơ học 
Câu hỏi 4: Dòng ñiện không ñổi là: 

A. Dòng ñiện có chiều không thay ñổi theo thời gian    
B. Dòng ñiện có cường ñộ không thay ñổi theo thời gian 
C. Dòng ñiện có ñiện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không ñổi theo thời gian 
D. Dòng ñiện có chiều và cường ñộ không thay ñổi theo thời gian 

Câu hỏi 5: Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện ñịnh nghĩa là ñại lượng ño bằng: 
A. công của lực lạ tác dụng lên ñiện tích q dương     
B. thương số giữa công và lực lạ tác dụng lên ñiện tích q dương 
C. thương số của lực lạ tác dụng lên ñiện tích q dương và ñộ lớn ñiện tích ấy 
D. thương số công của lực lạ dịch chuyển ñiện tích q dương trong nguồn từ cực âm ñến 
cực dương với ñiện tích ñó 

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

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

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

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

U 

R2 R3 

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

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

 
 

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

A.        B.         C.      D.    

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U 

R2 

R3 

R1 
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Câu hỏi 20: Hai ñiện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn ñiện hiệu ñiện thế U thì tổng công 
suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu chúng mắc song song vào nguồn này thì tổng công suất tiêu 
thụ của chúng là: 

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

A. ξ = IR    B. r =R    C. PR = ξI    D. I = ξ/r 
Câu hỏi 22: Một nguồn ñiện có suất ñiện ñộng ξ = 12V ñiện trở trong r = 2Ω nối với ñiện trở R 
tạo thành mạch kín. Xác ñịnh R ñể công suất tỏa nhiệt trên R cực ñại, tính công suất cực ñại ñó: 

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

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

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

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

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

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

A. Cu long    B. hấp dẫn    C. lực lạ     D. ñiện trường 
Câu hỏi 27: Cường ñộ dòng ñiện có biểu thức ñịnh nghĩa nào sau ñây: 

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

A. cường ñộ dòng ñiện ño bằng ampe kế    
B. ñể ño cường ñộ dòng ñiện phải mắc nối tiếp ampe kế với mạch  
C. dòng ñiện qua ampe kế ñi vào chốt dương, ñi ra chốt âm của ampe kế  
D. dòng ñiện qua ampe kế ñi vào chốt âm, ñi ra chốt dương của ampe kế 

Câu hỏi 29: ðơn vị của cường ñộ dòng ñiện, suất ñiện ñộng, ñiện lượng lần lượt là: 
A. vôn(V), ampe(A), ampe(A)     B. ampe(A), vôn(V), cu lông (C)  
C. Niutơn(N), fara(F), vôn(V)     D. fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J) 

Câu hỏi 30: Một nguồn ñiện có suất ñiện ñộng là ξ, công của nguồn là A, q là ñộ lớn ñiện tích 
dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Câu hỏi 44: Trong nguồn ñiện hóa học (Pin và acquy) có sự chuyển hóa năng lượng từ: 
A. cơ năng thành ñiện năng       B. nội năng thành ñiện năng   
C. hóa năng thành ñiện năng      D. quang năng thành ñiện năng 
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Câu hỏi 45: Một pin Vônta có suất ñiện ñộng 1,1V. Khi có một lượng ñiện tích 27C dịch 
chuyển bên trong giữa hai cực của pin thì công của pin này sản ra là: 

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

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

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

A. 2,25W    B. 3W    C. 3,5W    D. 4,5W 
Câu hỏi 49: Một mạch ñiện kín gồm nguồn ñiện suất ñiện ñộng ξ = 6V, ñiện trở trong r = 1Ω 
nối với mạch ngoài là biến trở R, ñiều chỉnh R ñể công suất tiêu thụ trên R ñạt giá trị cực ñại. 
Công suất ñó là: 

A. 36W     B. 9W    C. 18W     D. 24W 
Câu hỏi 50: Một mạch ñiện kín gồm nguồn ñiện suất ñiện ñộng ξ = 3V, ñiện trở trong r = 1Ω 
nối với mạch ngoài là biến trở R, ñiều chỉnh R ñể công suất tiêu thụ trên R ñạt giá trị cực ñại. 
Khi ñó R có giá trị là: 

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

Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ðáp 
án 

A B C D A B B A C C 

Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

ðáp 
án 

D B D C B A A D B A 

 

  
  

 
  
I. Kiến thức:  
1. ðiện năng tiêu thụ của một ñoạn mạch bằng tích của hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch 
với cường ñộ dòng ñiện và thời gian dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch ñó. A = U.I.t 

12 Chủ ñề 2: ðIỆN NĂNG, ðỊNH LUẬT JUN-LENXƠ ,CÔNG SUẤT ðIỆN. 
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 2. Công suất ñiện của một ñoạn mạch bằng tích của hiệu ñiện thế  giữa hai ñầu ñoạn mạch 

và cường ñộ dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch ñó.  P =  U.I =
t

A  

 3. Nếu ñoạn mạch là vật dẫn có ñiện trở thuần R thì ñiện năng tiêu thụ của ñoạn mạch 
ñược biến ñổi hoàn toàn thành nhiệt năng. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng ñiện 
chạy qua ñược xác ñịnh bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn ñó trong khoảng thời gian 1 giây. P = 

2
2

R.I  =
R

U  

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

trong toàn mạch. P = .I  ξ=
t

A  

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

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

U 2

 

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

  
III. Bài tập:                                 

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

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

A  

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

=t
R

U          

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

U 2

 

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

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

công và công suất của nguồn ñiện. 

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

  + Mạch ñiện có bóng ñèn:   Rñ = 
dm

2

P
dmU   

( Coi như ñiện trở không phụ thuộc vào hiệu ñiện thế ñặt vào ñèn, không thay ñổi theo nhiệt ñộ.) 
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 Nếu ñèn sáng bình thường thì Ithực = Iñm    (Lúc này cũng có Uthực = Uñm;   Pthực = P 

ñm ) 
 Nếu Ithực < Iñm thì ñèn mờ hơn bình thường. 

 Nếu Ithực > Iñm thì ñèn sáng hơn bình thường. 
R1                R2 

1. Cho mạch ñiện như hình, trong ñó U = 9V, R1 = 1,5 Ω. Biết hiệu            
ñiện thế hai ñầu R2 = 6v. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút ? 
      ð s: 1440 J. 
2. Có hai ñiện trở mắc giữa hai ñiểm có hiệu ñiện thế 12 V. 
Khi R1 nối tiếp R2 thì công suất của mạch là 4 W. Khi R1 mắc song song R2 thì công suất mạch 
là 18 W. Hãy xác ñịnh R1 và R2 ?     ð s: R1 = 24 Ω, R2 = 12 Ω, hoặc 
ngược lại. 
3. Hai bóng ñèn ð1 ghi 6v – 3 W  và ð2 ghi 6V - 4,5 W ñược  
mắc vào mạch ñiện như hình vẽ. Nguồn ñiện có hiệu ñiện thế  ð 

 U không thay ñổi. ð2
 

a.  Biết ban ñầu biến trở Rb ở vị trí sao cho 2 ñèn sáng                           Rb 
bình thường. Tìm ñiện trở của biến trở lúc này ? Trên mạch                   
ñiện, ñâu là ð1, ñâu là ð2 ? 
 b. Giả sử từ vị trí ban ñầu ta di chuyển biến trở con  
chạy sang phải một chút thì ñộ sáng các ñèn thay ñổi thế nào ? ð s: Rb = 24  Ω 
 4. Cho mạch ñiện thắp sáng ñèn như hình, Nguồn có suất ñiện ñộng 12 V.               ð                     
ξ 
ðèn loại 6 V – 3 W. ðiều chỉnh R ñể ñèn sáng bình thường. Tính công của 
 nguồn ñiện trong khoảng thời gian 1h ? Tính hiệu suất của mạch chứa ñèn  
khi sáng bình thường ?    ð s: 21600 J, 50 %. 
5. ðể loại bóng ñèn loại 120 V – 60 W sáng bình thường ở mạng ñiện có hiệu ñện thế 220V, 
người ta mắc nối tiếp với nó một ñiện trở phụ R. Tính R ? ð s: 200 Ω 
6. Cho mạch ñiện như hình với U = 9V, R1 = 1,5 Ω, R2 = 6 Ω.                                            R3 
 Biết cường ñộ dòng ñiện qua R3 là 1 A.                                                  R1  R2 

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

ð s: 1980000 J. (hay 0,55 kw).  9900 ñồng. 
 
 
 
8. Một ấm ñiện có hai dây dẫn R1 và R2 ñể ñun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi 
sau khoảng thời gian 40 phút. Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau 60 phút. Vậy nếu dùng 
cả hai dây ñó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là bao nhiêu ? (Coi ñiện 
trở của dây thay ñổi không ñáng kể theo nhiệt ñộ.) 
       ð s: 24 
phút. 
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9. Ba ñiện trở giống nhau ñược mắc như hình, nếu công suất tiêu thụ trên ñiện trở (1) là 3 W thì 
công suất toàn mạch là bao nhiêu ? 
      ð s: 18 W. 
10. Ba ñiện trở có trị số R, 2 R, 3 R mắc như hình vẽ. Nếu công suất của ñiện trở (1) là 8 W thì 
công suất của ñiện trở (3) là bao nhiêu ? 
       ð s: 54 
W. 
 
 
 
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
Câu hỏi 1: Một bộ acquy có suất ñiện ñộng 6V có dung lượng là 15Ah. Acquy này có thể sử 
dụng thời gian bao lâu cho tới khi phải nạp lại, tính ñiện năng tương ứng dự trữ trong acquy nếu 
coi nó cung cấp dòng ñiện không ñổi 0,5A:   

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

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

A. 2,25W    B. 3W    C. 3,5W    D. 4,5W 
Câu hỏi 4: Một mạch ñiện kín gồm nguồn ñiện suất ñiện ñộng ξ = 6V, ñiện trở trong r = 1Ω nối 
với mạch ngoài là biến trở R, ñiều chỉnh R ñể công suất tiêu thụ trên R ñạt giá trị cực ñại. Công 
suất ñó là: 

A. 36W     B. 9W    C. 18W     D. 24W 
Câu hỏi 5: Một mạch ñiện kín gồm nguồn ñiện suất ñiện ñộng ξ = 3V, ñiện trở trong r = 1Ω nối 
với mạch ngoài là biến trở R, ñiều chỉnh R ñể công suất tiêu thụ trên R ñạt giá trị cực ñại. Khi 
ñó R có giá trị là: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

U 

R2 R3 

R1 
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Câu hỏi 10: Hai bóng ñèn có hiệu ñiện thế ñịnh mức lần lượt là U1 = 110V, U2 = 220V. Chúng 
có công suất ñịnh mức bằng nhau, tỉ số ñiện trở của chúng bằng: 

A.      B.       C.    D.    

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U 

R2 

R3 

R1 
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A. ξ = IR    B. r =R    C. PR = ξI    D. I = ξ/r 
Câu hỏi 22: Một nguồn ñiện có suất ñiện ñộng ξ = 12V ñiện trở trong r = 2Ω nối với ñiện trở R 
tạo thành mạch kín. Xác ñịnh R ñể công suất tỏa nhiệt trên R cực ñại, tính công suất cực ñại ñó: 

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

 
ðÁP ÁN 

 
 

 
 
 
 
  
  

 
 

I . kiến thức: 

   ���� ðịnh luật ôm ñối với ñoạn mạch chỉ chứa R:  
R

U
  =I   

Trường hợp ngoài ñiện trở, trong mạch còn có các dụng cụ ño(Vôn kế và Ampe kế 
) thì căn cứ vào dữ kiện cho trong ñề ñể biết ñó có phải là dụng cụ ño lý tưởng (nghĩa là 
Vôn kế có Rv = ∞, Ampe kế có RA = 0) hay không.    

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

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

    I= 
R

U                                                                   

II. Bài tập tự luận: 
1. Cho mạch ñiện như hình vẽ, Rb là một biến trở. Hiệu ñiện thế U 
giữa 

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

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

Câu 21 22         
ðáp án B B         

13 Chủ ñề 3: ðỊNH LUẬT ÔM ðỐI VỚI ðOẠN MẠCH (chỉ chứa R hoặc chứa 
R và nguồn) 
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 hai ñầu mạch ñiện có giá trị không ñổi. Biết Ampe kế có ñiện trở không  
ñáng kể, vôn kế có ñiện trở rất lớn. ðiều chỉnh biến trở sao cho: 
 - Khi ampe kế chỉ 0,4 A thì vôn kế chỉ 24 V. 
 - Khi ampe kế chỉ 0,1 A thì vôn kế chỉ 36 V. 
Tính hiệu ñiện thế U và ñiện trở R ? 
       ð s: 40 Ω, 40 V. 
2. Cho mạch ñiện như hình vẽ:R1 = 3 Ω , R2 = 9 Ω , R3 = 6 Ω . 
ðiện trở trong của ampe kế không ñáng kể. UAB  = 18 V. 
 a. Cho R4 = 7,2 Ω thì ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu? 
 b. ðiều chỉnh R4 ñể ampe kế chỉ số 0. Tính giá trị của R4  ? 
       ð s: 0,67 A, 18 Ω . 
 
3. Cho mạch ñiện như hình vẽ:R1 = 3 Ω , R2 = 9 Ω , R3 = 6 Ω . 
ðiện trở trong của ampe kế không ñáng kể. UAB  = 18 V. 
 a. Cho R4 = 7,2 Ω thì ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu? 
 b. ðiều chỉnh R4 ñể ampe kế chỉ số 0. Tính giá trị của R4  ? 
       ð s: 2 A, 180 Ω. 
 
4. Cho mạch ñiện như hình vẽ, biết UAB = 48 V 
R1= 2 Ω , R2 = 8 Ω, R3 = 6 Ω , R4 = 16 Ω . 
 a. Tính hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm M và N ? 
 b. Muốn ño UMN phải mắc cực dương của vônkế vào 
ñiểm 
 nào?         ð s: 4V, 
ñiểm N. 
5. Xác ñịnh cường ñộ dòng ñiện qua ampe kế theo mạch như 
hình 
 vẽ.  
Biết RA ≈ 0; R1 = R3 = 30 Ω; R2 = 5 Ω; R4 = 15 Ω và U = 90 V. 
        ð s: 5 A. 
 

III. Bài tập trắc nghiệm: 

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

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

song  

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

 

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

Câu hỏi 3: Một bóng ñèn ñiện trở 87Ω mắc với một ampe kế có ñiện trở 1Ω. Hiệu ñiện thế giữa 
hai ñầu ñoạn mạch là 220V. Tìm hiệu ñiện thế giữa hai ñầu bóng ñèn:    

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

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

A. 1,5A    B. 2,5A   C. 2A      D. 0,5A 
Câu hỏi 6: Một hiệu ñiện thế như nhau mắc vào hai loại mạch: Mạch 1 gồm hai ñiện trở giống  
nhau ñều bằng R mắc nối tiếp thì dòng ñiện chạy trong mạch chính là I1, mạch 2 gồm hai ñiện  
trở giống nhau cũng ñều bằng R mắc song song thì dòng ñiện chạy trong mạch chính là I2. Mối  
quan hệ giữa I1 và I2 là: 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 

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

 
 
 

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

 

8Ω 4Ω U 

I I1 

 

R2 R1 U 

I I1 

C D 

A+  _ B 

R R R 

R 

C D 

A+  _ B 

R3 R4 R2 

R1 

 +A R4 

 _B R6 

R2 R3 R5 

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

 
 
 
 

 
Câu hỏi 15: Cho mạch ñiện như hình  vẽ. Nếu mắc vào AB:UAB = 
120V thì UCD = 30V và I3 = 2A. Nếu mắc vào CD: UCD = 120V thì 
UAB = 20V. Tính R1, R2, R3: 
        A. R1 = 12Ω; R2 = 40Ω; R3 = 20Ω                B. R1 = 6Ω; R2 = 
30Ω; R3 = 15Ω   
         C.R1 = 9Ω; R2 = 40Ω; R3 = 30Ω                  D. R1 = 18Ω; R2 = 
10Ω; R3 = 15Ω   

 

 
Câu hỏi 16: Cho mạch ñiện như hình vẽ. UAB = 20V, R1 = 2Ω, R2 = 
1Ω, R3 = 6Ω, R4 = 4Ω,K mở; tính cường ñộ dòng ñiện qua các ñiện 
trở: 
          A. I1 = 1,5A; I2 = 3A                                    B. I1 = 2,5A; I2 = 4A   
          C.I1 = 3A; I2 = 5A                                        D.I1 = 3,5A; I2 = 6A   
 
 

 

Câu hỏi 17: ðề bài giống câu 16. Khóa K ñóng. Tính cường ñộ dòng ñiện qua R1 và R2 biết K 
không ñiện trở : 

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

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

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

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

Câu hỏi 19: Một bóng ñèn ghi 6V – 6W mắc vào hiệu ñiện thế 6V thì cường ñộ dòng ñiện qua 
bóng là: 

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

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

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

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

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

 

R1 R3 

A 

B D 

C 
R2 

 

R1 R2 
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B D 
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D. Rx = 7Ω 

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

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

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

A. 2/3Ω    B. 1Ω    C. 2Ω     D. 3Ω 

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

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

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

               A. 2Ω                          B3Ω                      C. 4Ω                      
D. 5Ω 

 

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

A. 11Ω    B13Ω    C. 15Ω   D. 17Ω 

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

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

 

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

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

Câu hỏi 29: Một vôn kế có ñiện trở 10KΩ có thể ño ñược tối ña hiệu ñiện thế 120V. Muốn mắc 
vào mạch ñiện có hiệu ñiện thế 240V phải mắc nối tiếp với nó một ñiện trở R là: 

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

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

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

 

Câu hỏi 31: Cho mạch ñiện như hình vẽ, vôn kế ñiện trở rất lớn, R1 
= 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 1Ω, UAB = 12V. Vôn kế chỉ 3V, cực dương 
mắc vào ñiểm N. Tính Rx: 
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A. 0,8Ω    B. 1,18Ω    C. 2Ω  D. 2,28Ω 

 

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

 
 
 

Câu hỏi 34: Cho mạch ñiện như hình vẽ. UAB = 120V, hai vôn kế 
có ñiện trở rất lớn, R1 có ñiện trở rất nhỏ so với R2. Số chỉ của các 
vôn kế là: 
               A.U1 = 10V; U2 = 110V                                 B. U1 = 60V; 
U2 = 60V   
               C.U1 = 120V; U2 = 0V                                   D.U1 = 0V; 
U2 = 120V  
  

 

Câu hỏi 35: Một ñiện kế có thể ño ñược dòng ñiện tối ña là 10mA ñể dùng làm vôn kế có thể ño 
tối ña 25V, thì người ta sẽ dùng thêm: 

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

Câu hỏi 36: Một ñiện kế có ñiện trở 1Ω, ño ñược dòng ñiện tối ña 50mA. Phải làm thế nào ñể 
sử dụng ñiện kế này làm ampe kế ño cường ñộ dòng ñiện tối ña 2,5A: 

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

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

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

Câu hỏi 38: Một ñiện kế có ñiện trở 24,5Ω ño ñược dòng ñiện tối ña là 0,01A và có 50 ñộ chia. 
Muốn chuyển ñiện kế thành ampe kế mà mỗi ñộ chia ứng với 0,1A thì phải mắc song song với 
ñiện kế ñó một ñiện trở: 

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

A D C B R R R R 
+ - 

R1 R2 

A+ -B 
V1 V2 
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Câu hỏi 39:Một vôn kế có ñiện trở 12KΩ ño ñược hiệu ñiện thế lớn nhất 110V. Nếu mắc vôn 
kế với ñiện trở 24KΩ thì vôn kế ño ñược hiệu ñiện thế lớn nhất là bao nhiêu: 

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

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

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

ðÁP ÁN 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

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

ðáp án C D C D D D B C C B 
 
  
  
I. Kiến thức: 
 1. ðịnh luật ôm ñối với toàn mạch: Cường ñộ dòng ñiện chạy trong mạch ñiện kín tỉ lệ 
thuận với suất ñiện ñộng của nguồn ñiện và tỉ lệ nghịch với ñiện trở toàn phần của mạch ñó. 

  
rR

I
N +

=
ξ                                                +  - (ξ, r 

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

    + Nếu R = 0 thì 
r

I
ξ

= , lúc này nguồn gọi là bị ñoản mạch. 

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

                            I= 
R

U  

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

14 Chủ ñề 4: : ðỊNH LUẬT ÔM ðỐI VỚI TOÀN MẠCH. 
ðỊNH LUẬT ÔM ðỐI VỚI ðOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ðIỆN 
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 Thì UAB = ξ1 - ξ2 + I (R1+ R2+ r1 +r2). 
 Hay: UBA = ξ2 - ξ1 – I (R1+ R2+ r1 +r2). 

 3. Hiệu suất của nguồn ñiện: 
ξξ

NNco U

tI

tIUA
H ===

..

..

A nguon

ich (%) 

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

   ξb = ξ0 , rb = 
m

r0  

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

   ξb = n.ξ0 , rb = 
m

rn 0.
. 

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

 + Áp dụng ñịnh luật Ôm: 
rR

I
N +

=
ξ . 

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

     
rR

I
N +

=
ξ  

Bài toán cũng có thể ra ngược lại: Tìm ñiện trở hoặc tìm suất ñiện ñộng của nguồn. Khi 
ñó bài toán có thể cho cường ñộ, hiệu ñiện thế trên mạch hoặc cho ñèn sáng bình thường, … 
- Dạng toán tính công suất cực ñại mà nguồn ñiện có thể cung cấp cho mạch ngoài. 
Ta cần tìm biểu thức P theo R, khảo st biểu thức ny ta sẽ tìm ñược R ñể P max và giá trị Pmax. 

  P =  
2

2

2

2

)R(
   R  

r)  (

R

rR +
=

+
ξξ  

Xét 
R

r
+R  ñạt giá trị cực tiểu khi R = r.  Khi ñó Pmax = 

r.4

2ξ  

- Dạng toán ghép n nguồn giống nhau: Tính suất ñiện ñộng, và ñiện trở trong của bộ nguồn. 
Khảo sát cực ñại, cực tiểu: Suất ñiện ñộng của bộ nguồn cực ñại nếu các nguồn nối tiếp nhau, 
ñiện trở trong của bộ nguồn cực tiểu nếu các nguốn ghép song song nhau. 
- Mạch chứa tụ ñiện: không có dòng ñiện qua các nhánh chứa tụ; bỏ qua các nhánh có tụ, giải 
mạch ñiện ñể tìm cường ñộ dòng ñiện qua các nhánh; hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ hoặc hai ñều 
bộ tụ chính là hiệu ñiện thế giữa 2 ñiểm của mạch ñiện nối với hai bản tụ hoặc hai ñầu bộ tụ. 
 Dạng 1: ðỊNH LUẬT ÔM ðỐI VỚI TOÀN MẠCH.              

 
PP chung:                                                                              ξ,r  

ðịnh luật ôm ñối với toàn mạch: 
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rR

  
+

=
ξ

I  

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

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

ξ , lúc này ñoạn mạch ñã bị ñoản mạch (Rất nguy 

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

ngoài là như nhau ?       ð s: 
2

ξ  

2. Nếu mắc ñiện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường ñộ dòng ñiện trong mạch bằng 1 A. Nếu mắc 
ñiện trở 8 Ω vo bộ pin ñó thì cường ñộ bằng 1,8 A. Tính suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của bộ 
pin. 
          ð s: 18 V, 2 Ω. 
3. Một nguồn ñiện có suất ñiện ñộng là 6 V, ñiện trở trong r = 2 Ω, mạch ngoài có ñiện trở R. 
 a. Tính R ñể công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4 W. 
 b. Với giá trị nào của R ñể công suất mạch ngoài có giá trị cực ñại? Tính giá trị ñó? 
          ð s: 4 Ω (1 Ω); 2 Ω, 4,5 W. 
4. Mắc một bóng ñèn nhỏ với bộ pin có suất ñiện ñộng 4,5 v thì vơnkế cho biết hiệu ñiện thế 
giữa hai ñầu bóng ñèn là 4 V và ampe kế chỉ 0,25 A. Tính ñiện trở trong của bộ pin. 
 ð s: 2 Ω 
5. Mắc một dây có ñiện trở 2 Ω với một pin cĩ suất ñiện ñộng 1,1 V thì cĩ dịng ñiện 0,5 A chạy 
qua dây. Tính cường ñộ dòng ñiện nếu ñoản mạch ?      ð s: 
5,5 A. 
6. Dùng một nguồn ñiện ñể thắp sáng lần lượt 2 bóng ñèn cĩ ñiện trở R1 = 2 Ω v R2 = 8 Ω, khi 
ñó công suất tiêu thụ của hai bóng ñèn là như nhau. Tìm ñiện trở trong của nguồn ñiện ?      ð s: 
4 Ω. 
7*. Vôn kế chỉ 6 V khi mắc vào hai cực của một nguồn ñiện. Mắc thêm vào hai cực ấy một ñèn 
A thì vơn kế chỉ 3 V. Hy tìm số chỉ của Vơn kế khi mắc thm ñèn B  giống như ñèn A: 
 a. Nối tiếp với ñèn A. 
 b. Song song với ñèn A. 
8.  ðiện trở của bóng ñèn (1) và (2) lần lượt là 3 Ω v 12 Ω. Khi lần lượt mắc từng cái vào nguồn 
ñiện thì cơng suất tieu thụ của chng bằng nhau. Tính: 
 a. ðiện trở trong của nguồn ñiện. 
 b. Hiệu suất của mỗi ñèn.    ð s: 6 Ω, 33,3 %, 66,7 %. 
9. Cho mạch ñiện có sơ ñồ như hình vẽ, biết ξ = 12 V, r = 1,1 Ω, R1 = 0,1 Ω.                       +  - 
 a. Muốn cho cơng suất mạch ngồi lớn nhất, R phải cĩ gi trị bằng bao                       ξ, r 
 nhiu ? 

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

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

Câu hỏi 2: Cho mạch ñiện như hình vẽ. Biểu thức nào sau ñây ñúng: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 r1 = 1Ω, r2 = 2Ω. Tính cường ñộ dòng ñiện trong mạch và hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A và B: 

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

 

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

 r1 = 1Ω, r2 = 3Ω. Tính cường ñộ dòng ñiện trong mạch và hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A và B: 

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

 

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

 r1 = 1Ω, r2 = 2Ω. Tính cường ñộ dòng ñiện trong mạch và hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A và B: 

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

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

Biết mỗi ắcquy có ξ = 2V; r = 1Ω: 

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

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

2R R ξ   
I1 I3 

I2 

ξ = 6V 

100Ω 

100Ω 

V 

A 

ξ, r1 

ξ, r2 
B 

A 

ξ, r1 

ξ, r2 
B 

A 

ξ1 , r1 

ξ2 , r2 
B 

A B 
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ðiện trở mạch ngoài R = 3,5Ω. Tìm cường ñộ dòng ñiện ở mạch ngoài: 

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

 

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

 r1 = 3Ω, r2 = 5Ω. Tính cường ñộ dòng ñiện trong mạch và hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A và B: 

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

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

Cường ñộ dòng ñiện mạch ngoài là 0,5A. ðiện trở R là: 

A. 20Ω   B. 8Ω    C. 10Ω   D. 12Ω 

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

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

Tìm số chỉ của ampe kế: 

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

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

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

C. R1R4 = R3R2    D. Cả A và C ñều ñúng 

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

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

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

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

Câu hỏi 18: Cho mạch ñiện như hình vẽ. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, ð1: 6V – 3W; 

 ð2: 2,5V – 1,25W. ðiều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 ñèn sáng bình thường. Tính giá trị của R2: 

A. 5Ω    B. 6Ω    C. 7Ω    D. 8Ω 

Câu hỏi 19: Cho mạch ñiện như hình vẽ câu hỏi 18. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, ð1: 6V – 3W; ð2: 
2,5V – 1,25W. ðiều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 ñèn sáng bình thường. Tính giá trị của R1: 

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

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

A. 10V      B. 11V     

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

A. H =  B. H =  C.H =    D. H = 
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Câu hỏi 22: Cho mạch ñiện như hình vẽ, bỏ qua các ñiện trở dây nối và ampe kế,ξ = 3V, 

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

A. 1Ω    B. 2Ω     C. 5Ω     D. 3Ω 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

ðÁP ÁN 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

ðáp án C C C C D A A A B B 
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I. Kiến thức: 
 1. ðịnh luật ôm ñối với toàn mạch: Cường ñộ dòng ñiện chạy trong mạch ñiện kín tỉ lệ 
thuận với suất ñiện ñộng của nguồn ñiện và tỉ lệ nghịch với ñiện trở toàn phần của mạch ñó. 

  
rR

I
N +

=
ξ                                                +  - (ξ, r) 

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

    + Nếu R = 0 thì 
r

I
ξ

= , lúc này nguồn gọi là bị ñoản mạch. 

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

 3. Hiệu suất của nguồn ñiện: 
ξξ

NNco U

tI

tIUA
H ===

..

..

A nguon

ich (%) 

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

   ξb = ξ0 , rb = 
m

r0  

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

   ξb = n.ξ0 , rb = 
m

rn 0.
. 

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

14

4 

Chủ ñề 4: : ðỊNH LUẬT ÔM ðỐI VỚI TOÀN MẠCH. 
ðỊNH LUẬT ÔM ðỐI VỚI ðOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ðIỆN 
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*. Hướng dẫn giải bài tập: 
Ở chủ ñề này có thể có các dạng bài tập sau ñây: 
- Tính cường ñộ dòng ñiện qua một mạch kín. 
 + Tính ñiện trở mạch ngoài. 
 + Tính ñiện trở toàn mạch: Rtm = RN + r. 

 + Áp dụng ñịnh luật Ôm: 
rR

I
N +

=
ξ . 

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

     
rR

I
N +

=
ξ  

Bài toán cũng có thể ra ngược lại: Tìm ñiện trở hoặc tìm suất ñiện ñộng của nguồn. Khi 
ñó bài toán có thể cho cường ñộ, hiệu ñiện thế trên mạch hoặc cho ñèn sáng bình thường, … 
- Dạng toán tính công suất cực ñại mà nguồn ñiện có thể cung cấp cho mạch ngoài. 
Ta cần tìm biểu thức P theo R, khảo st biểu thức ny ta sẽ tìm ñược R ñể P max và giá trị Pmax. 

  P =  
2

2

2

2

)R(
   R  

r)  (

R

rR +
=

+
ξξ  

Xét 
R

r
+R  ñạt giá trị cực tiểu khi R = r.  Khi ñó Pmax = 

r.4

2ξ  

- Dạng toán ghép n nguồn giống nhau: Tính suất ñiện ñộng, và ñiện trở trong của bộ nguồn. 
Khảo sát cực ñại, cực tiểu: Suất ñiện ñộng của bộ nguồn cực ñại nếu các nguồn nối tiếp nhau, 
ñiện trở trong của bộ nguồn cực tiểu nếu các nguốn ghép song song nhau. 
- Mạch chứa tụ ñiện: không có dòng ñiện qua các nhánh chứa tụ; bỏ qua các nhánh có tụ, giải 
mạch ñiện ñể tìm cường ñộ dòng ñiện qua các nhánh; hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ hoặc hai ñều 
bộ tụ chính là hiệu ñiện thế giữa 2 ñiểm của mạch ñiện nối với hai bản tụ hoặc hai ñầu bộ tụ. 
II.bài tập tự luận: 
1. Tính hiệu ñiện thế giữa hai cực của một nguồn có suất ñiện ñộng là  ξ, biết ñiện trở trong và 
ngoài là như nhau ?       ð s:  
2. Nếu mắc ñiện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường ñộ dòng ñiện trong mạch bằng 1 A. Nếu mắc 
ñiện trở 8 Ω vo bộ pin ñó thì cường ñộ bằng 1,8 A. Tính suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của bộ 
pin. 
          ð s:  
3. Một nguồn ñiện có suất ñiện ñộng là 6 V, ñiện trở trong r = 2 Ω, mạch ngoài có ñiện trở R. 
 a. Tính R ñể công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4 W. 
 b. Với giá trị nào của R ñể công suất mạch ngoài có giá trị cực ñại? Tính giá trị ñó? 
4. Mắc một bóng ñèn nhỏ với bộ pin có suất ñiện ñộng 4,5 v thì vơnkế cho biết hiệu ñiện thế 
giữa hai ñầu bóng ñèn là 4 V và ampe kế chỉ 0,25 A. Tính ñiện trở trong của bộ pin. 
 ð s 
5. Mắc một dây có ñiện trở 2 Ω với một pin cĩ suất ñiện ñộng 1,1 V thì cĩ dịng ñiện 0,5 A chạy 
qua dây. Tính cường ñộ dòng ñiện nếu ñoản mạch ?      ð s:. 
6. Dùng một nguồn ñiện ñể thắp sáng lần lượt 2 bóng ñèn cĩ ñiện trở R1 = 2 Ω v R2 = 8 Ω, khi 
ñó công suất tiêu thụ của hai bóng ñèn là như nhau. Tìm ñiện trở trong của nguồn ñiện ?      ð s:  
7*. Vôn kế chỉ 6 V khi mắc vào hai cực của một nguồn ñiện. Mắc thêm vào hai cực ấy một ñèn 
A thì vơn kế chỉ 3 V. Hy tìm số chỉ của Vơn kế khi mắc thm ñèn B  giống như ñèn A: 
 a. Nối tiếp với ñèn A. 
 b. Song song với ñèn A. 
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8.  ðiện trở của bóng ñèn (1) và (2) lần lượt là 3 Ω v 12 Ω. Khi lần lượt mắc từng cái vào nguồn 
ñiện thì cơng suất tiu thụ của chng bằng nhau. Tính: 
 a. ðiện trở trong của nguồn ñiện. 
 b. Hiệu suất của mỗi ñèn.      
9. Cho mạch ñiện có sơ ñồ như hình vẽ, biết ξ = 12 V, r = 1,1 Ω, R1 = 0,1 Ω.                       +  - 
 a. Muốn cho cơng suất mạch ngồi lớn nhất, R phải cĩ gi trị bằng bao                       ξ, r 
 nhiu ? 

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

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

Câu hỏi 2: Cho mạch ñiện như hình vẽ. Biểu thức nào sau ñây ñúng: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 r1 = 1Ω, r2 = 2Ω. Tính cường ñộ dòng ñiện trong mạch và hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A và B: 

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

 

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

 r1 = 1Ω, r2 = 3Ω. Tính cường ñộ dòng ñiện trong mạch và hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A và B: 

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

 

2R R ξ   
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I2 
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Câu hỏi 9: Cho mạch ñiện như hình vẽ. Hai pin có suất ñiện ñộng ξ1 = 6V, ξ2 = 3V, 

 r1 = 1Ω, r2 = 2Ω. Tính cường ñộ dòng ñiện trong mạch và hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A và B: 

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

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

Biết mỗi ắcquy có ξ = 2V; r = 1Ω: 

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

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

ðiện trở mạch ngoài R = 3,5Ω. Tìm cường ñộ dòng ñiện ở mạch ngoài: 

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

 

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

 r1 = 3Ω, r2 = 5Ω. Tính cường ñộ dòng ñiện trong mạch và hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A và B: 

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

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

Cường ñộ dòng ñiện mạch ngoài là 0,5A. ðiện trở R là: 

A. 20Ω   B. 8Ω    C. 10Ω   D. 12Ω 

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

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

Tìm số chỉ của ampe kế: 

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

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

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

C. R1R4 = R3R2    D. Cả A và C ñều ñúng 

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

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

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

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

Câu hỏi 18: Cho mạch ñiện như hình vẽ. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, ð1: 6V – 3W; 

 ð2: 2,5V – 1,25W. ðiều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 ñèn sáng bình thường. Tính giá trị của R2: 

A. 5Ω    B. 6Ω    C. 7Ω    D. 8Ω 

Câu hỏi 19: Cho mạch ñiện như hình vẽ câu hỏi 18. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, ð1: 6V – 3W; ð2: 
2,5V – 1,25W. ðiều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 ñèn sáng bình thường. Tính giá trị của R1: 

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

A B 

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

A. 10V      B. 11V     

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

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

 

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

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

A. 1Ω    B. 2Ω     C. 5Ω     D. 3Ω 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
 
 
 

 
  
 
I kiến thức: 
���� ðoạn mạch chứa nguồn ñiện:                                          ξ, r 
            Thì UAB = ξ + I(R+ r) 
 Hay UBA = - ξ - I (R +r). 
 ���� ðoạn mạch chứa nhiều nguồn ñiện, nhiều ñiện trở:                               ξ1, r1                  
ξ2, r2 
 Thì UAB = ξ1 - ξ2 + I (R1+ R2+ r1 +r2). 
 Hay: UBA = ξ2 - ξ1 – I (R1+ R2+ r1 +r2). 

 3. Hiệu suất của nguồn ñiện: 
ξξ

NNco U

tI

tIUA
H ===

..

..

A nguon

ich (%) 

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

   ξb = ξ0 , rb = 
m

r0  

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

   ξb = n.ξ0 , rb = 
m

rn 0.
. 

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

 

II. Bài tập tự luận: 

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

e. Với gi trị no của R thì cơng suất tiêu thụ trong R ñạt giá trị cực ñại ?  

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

1 Ω.       36 W (R = r) 

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

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

15 ðịnh luật Ôm cho các loại ñoạn mạch 
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Tính giá trị cực ñại này?        
 ð s:  1 V, 3000 J; 4 Ω; 2 Ω, 18 W. 

3. Mạch ñiện như hình vẽ. ξ1 = 6 V, ξ2 = 3 V, r1 = r2 = 1 Ω.                                                          1 
a. Tính cường ñộ dòng ñiện và hiệu ñiện thế của mỗi cực của nguồn khi k mở. 

 b.* Tính I qua K khi K ñóng ? 
                                                    ð s: 4,5 A, U1 = 1,5 V, U2 = -1,5 V.  9 A.                                   
2 
4. Cho mạch ñiện như hình vẽ.R2 = R3 = R4 = 30 Ω. R1= 35 Ω, r = 5 Ω. 
Rv rất lớn, V chỉ 13,5 V. 

a.  Tính suất ñiện ñộng của nguồn? 
b. ðổi chổ nguồn và Vôn kế, tìm số chỉ của V ? 
      ð s: 18 V, 13,5 V. 

 
5. Cho mạch ñiện như hình trong ñó ξ2 = 6 V, r1 = 2 Ω. 
ðèn ghi 12 V- 6 W. Xác ñịnh giá trị của ξ1 và r2 biết ñèn sáng thường.                            1 
Hiệu ñiện thế giữa hai cực của nguồn 2 là 5 V.   

ð s: 8 V, 2 Ω                                                          ð 
                                                                                                          2    

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

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

quan hệ giữa các cường ñộ dòng ñiện: 

A. I1 + I6 = I5    B. I1 + I2 = I3   C. I1 + I4 = I5  D. I1 + I2 = I5 +I6 

 

Câu hỏi 2: Cho mạch ñiện như hình vẽ câu hỏi 1. Phương trình nào diễn tả ñúng mối  

quan hệ giữa các cường ñộ dòng ñiện: 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

A. 4,5Ω   B. 7,5Ω    C. 6Ω     D. 3Ω 

Câu hỏi 7: Cho ñoạn mạch như hình vẽ. Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A và B có biểu thức là: 

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

 

Câu hỏi 8: Cho ñoạn mạch như hình vẽ. Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A và B có biểu thức là: 

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

 

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

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

 

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

Với giá trị nào của R thì ξ2 phát ñiện:   
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A. R < 2Ω    B. R > 2Ω    C. R < 1Ω   D. R > 1Ω  

ðÁP ÁN 
Câu hỏi 11: Một bộ ắc quy ñược nạp ñiện với cường ñộ dòng ñiện nạp là 3A và hiệu ñiện thế 
ñặt vào hai cực của bộ ắcquy là 12V. Xác ñịnh ñiện trở trong của bộ ắcquy, biết bộ ắcquy có ξ’ 
= 6V: 

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

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

 

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

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

A 

ξ1 , r1 

ξ2 , r2 

A B C 

R 

A 

ξ1 , r1 

ξ2 , r2 

A B C 

A 

ξ1 , r1 

ξ2 , r2 

R 

A B 

A B 

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

ðÁP ÁN 

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

 

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

1. Cường ñộ dòng ñiện không ñổi chạy qua dây tóc của một bóng ñèn là I=0,273A. Tính ñiện 

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

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

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

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

a) Tính cường ñộ dòng ñiện mà ác qui này có thể cung cấp nếu nó ñược sử dụng liên tục trong 

20h thì phải nạp lại 

b) Tính Sðð của acqui này nếu trong thời gian hoạt ñộng trên ñây nó sản sinh ra 1 công 86,4 kJ 

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

4. Có 2 bóng ñèn trên vỏ ngoài có ghi: ð1(220V-100W); ð2(220V-25W) 

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

Sau ñó tính cường ñộ dòng ñiện qua mỗi bóng. 

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

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

5. Một ñèn ống loại 40W ñược chế tạo ñể có công suất chiếu sáng bằng ñèn dây tóc loại 100W. 

Hỏi nếu sử dụng ñèn ống này trung bình mỗi ngày 5h thì trong 30 ngày sẽ giảm ñược bao nhiêu 

tiền ñiện so với sử dụng ñèn dây tóc cũng trong thời gian trên. Giá tiền ñiện 700 ñ/kwh 

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

ðổi về kwh bằng 30.5.3600.60/3 600 000 =9 kwh� tiết kiệm ñược: 700.9=6300 (ñ) 

6. Một ấm ñiện ñược dùng với hñt 220 V thì ñun sôi ñược 1,5 lít nước từ nhiệt ñộ 200C trong 10 

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

1) Tính ñiện trở của ấm ñiện 

2) Tính công suất ñiện của ấm 

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

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

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án C C D B D D A A C C 
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7. Hai dây dẫn, một bằng ñồng , một bằng nhôm có cùng ñiện trở,cùng khối lượng. 

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

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

1,4) 

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

 

 Cuối cùng ta ñược: 
11

22

2

1

.

.

D

D

l

l

ρ

ρ
= =1,4 

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

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

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

9. Một ấm ñiện có 2 dây dẫn R1 và R2 ñể ñun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi 

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

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

1) R1 song song với R2   (8 min) 

2) R1 nối tiếp với R2      (50 min) 

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

HD: Dùng công thức t
R

U
Q .

2

=    với Q và U không ñổi trong mọi trường hợp 

10  (ñiện trở phụ thuộc nhiệt ñộ) 

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

1) Tính ñiện trở R0 và cường ñộ dòng ñiện ñịnh mức I0 của bàn là 

2) ðể hạ bớt nhiệt ñộ của bàn là mà vẫn dùng mạng ñiện có hñt là 220 V người ta mắc nối tiếp 

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

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

HD: 1) I0= P0/U0=5A; R0=U0/I0=44 ôm 

2) '

'
'

U

P
I = (1) Mà  

R

U

R

U
I R

'
' 220 −

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

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

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

R1=3 Ω ; R2=4 Ω ; R3=5 Ω   

1) Tính cường ñộ dòng ñiện chạy trong mạch (1A) 
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2) Tính hiệu ñiện thế giữa 2 cực của nguồn và 2 ñầu ñiện trở R2 (U2=4V) 

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

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

 

 

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

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

1) Tính suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của pin này 

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

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

Tính hiệu suất H của pin khi chuyển từ năng lượng 

 ánh sáng thành nhiệt năng ở ñiện trở ngoài R2 

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

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

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

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

hợp ñối xứng gồm n dãy song song mỗi dãy gồm m nguồn nối tiếp. Mạch ngoài là 6 bóng ñèn 

giống hệt nhau ñược mắc song2 .Khi ñó hñt mạch ngoài là U=120 V và csuất mạch ngoài 360 

W. 

1) Tính ñiện trở mỗi bóng ñèn   (các ñèn sáng bình thường) 

2) Tính m,n 

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

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

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

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

4.  Cho mạch ñiện như hình vẽ. Bộ nguồn có Sðð eb=42,5V; ðTT rb=1 Ω ;R1=10 Ω ;R2=15 Ω . 

Biết ñiện  trở của các am pe kế và dây nối không ñáng kể  

1) Biết bộ nguồn gồm các pin giống nhau mắc theo kiểu hỗn hợp ñối xứng,mỗi pin có Sðð 

e=1,7V và ñiện trở trong là r=0,2Ω . Hỏi bộ nguồn này mắc thế nào?    ( 5 dãy song song x 25 

cái nối tiếp) 

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

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

e 

R1 

R3 

eb,rb 

R1 
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U=eb-I.rb � UR=U-UMN� R=10 Ω  

              R   

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

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

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

2) Thay A bằng vôn kế có RV rất lớn 

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

b) ðiều chỉnh R4 ñến khi vôn kế chỉ số không. Tìm R4 (9 Ω ) 

3) Nếu ñiều chỉnh cho R4=6 Ω                                                                                

      Tìm ñiện trở tương ñương                                                                           

của ñoạn mạch AB  

HD: Dùng phương pháp ñiện thế nút 

 

                                       

 
  

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

Chương II. Dòng ñiện không ñổi 
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG 
1. Dòng ñiện 
- Dòng ñiện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt tải ñiện, có chiều quy ước là chiều 
chuyển ñộng của các hạt ñiện tích dương. Tác dụng ñặc trưng của dòng ñiện là tác dụng từ. 
Ngoài ra dòng ñiện còn có thể có các tác dụng nhiệt, hoá và một số tác dụng khác. 
- Cường ñộ dòng ñiện là ñại lượng ñặc trưng ñịnh lượng cho tác dụng của dòng ñiện. ðối với 

dòng ñiện không ñổi thì 
t

q
I =  

2. Nguồn ñiện 
Nguồn ñiện là thiết bị ñể tạo ra và duy trì hiệu ñiện thế nhằm duy trì dòng ñiện. Suất ñiện 
ñộng của nguồn ñiện ñược xác ñịnh bằng thương số giữa công của lực lạ làm dịch chuyển ñiệ 
tích dương q bên trong nguồn ñiện và ñộ lớn của ñiện tích q ñó. 

E = 
q

A  

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

3. ðịnh luật Ôm 

R2 
R4 

R1 R3 
C 

B 

D 

A 

16 Ôn tập Chương II. Dòng ñiện không ñổi 
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- ðịnh luật Ôm với một ñiện trở thuần: 

R

U
I AB=  hay UAB = VA – VB = IR 

Tích ir gọi là ñộ giảm ñiện thế trên ñiện trở R. ðặc trưng vôn – ampe của ñiện trở thuần có ñồ 
thị là ñoạn thẳng qua gốc toạ ñộ. 
- ðịnh luật Ôm cho toàn mạch 

E = I(R + r) hay 
rR

I
+

=
E  

- ðịnh luật Ôm cho ñoạn mạch chứa nguồn ñiện: 

UAB = VA – VB = E - Ir, hay 
r

I ABU+
=
E  

(dòng ñiện chạy từ A ñến B, qua nguồn từ cực âm sang cực dương) 
- ðịnh luật Ôm cho ñoạn mạch chứa máy thu 

UAB = VA – VB = Ir’ + Ep, hay 
'r

U
I pAB E-

=  

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

Eb = E1 + E2 + ...+ En 

rb = r1 + r2 + ... + rn 

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

và dòng ñiện ñi ra từ cực dương của E1. 

- Mắc song song: (n nguồn giống nhau) 

Eb = E  và rb = 
n

r  

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

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

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

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

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

U2

 

Với máy thu ñiện: P = EI + rI2 
(P /= EI là phần công suất mà máy thu ñiện chuyển hoá thành dạng năng lượng có ích, không 
phải là nhiệt) 
- ðơn vị công (ñiện năng) và nhiệt lượng là jun (J), ñơn vị của công suất là oát (W). 
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II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Dòng ñiện không ñổi. Nguồn ñiện 

2.1 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Dòng ñiện là dòng các ñiện tích dịch chuyển có hướng.  
B. Cường ñộ dòng ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng ñiện và 
ñược ño bằng ñiện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một ñơn vị thời gian. 
C. Chiều của dòng ñiện ñược quy ước là chiều chuyển dịch của các ñiện tích dương. 
D. Chiều của dòng ñiện ñược quy ước là chiều chuyển dịch của các ñiện tích âm. 

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

2.3 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Nguồn ñiện là thiết bị ñể tạo ra và duy trì hiệu ñiện thế nhằm duy trì dòng ñiện trong 
mạch. Trong nguồn ñiện dưới tác dụng của lực lạ các ñiện tích dương dịch chuyển từ cực 
dương sang cực âm. 
B. Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
ñiện và ñược ño bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một 
ñiện tích dương q bên trong nguồn ñiện từ cực âm ñến cực dương và ñộ lớn của ñiện tích q 
ñó. 
C. Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
ñiện và ñược ño bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một 
ñiện tích âm q bên trong nguồn ñiện từ cực âm ñến cực dương và ñộ lớn của ñiện tích q ñó. 
D. Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng sinh công của 
nguồn ñiện và ñược ño bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển 
một ñiện tích dương q bên trong nguồn ñiện từ cực dương ñến cực âm và ñộ lớn của ñiện 
tích q ñó. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
2.6 Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện ñặc trưng cho 

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

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

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

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

A. RTM = 75 (Ω). B. RTM = 100 (Ω). C. RTM = 150 (Ω). D. RTM = 400 (Ω). 
2.10 Cho ñoạn mạch gồm ñiện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với ñiện trở R2 = 200 (Ω). ñặt 
vào hai ñầu ñoạn mạch một hiệu ñiện thế U khi ñó hiệu ñiên thế giữa hai ñầu ñiện trở R1 là 6 
(V). Hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch là: 

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

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

2.12 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Nguồn ñiện hoá học có cấu tạo gồm hai ñiện cực nhúng vào dung dịch ñiện phân, trong 
ñó một ñiên cực là vật dẫn ñiện, ñiện cực còn lại là vật cách ñiện. 
B. Nguồn ñiện hoá học có cấu tạo gồm hai ñiện cực nhúng vào dung dịch ñiện phân, trong 
ñó hai ñiện cực ñều là vật cách ñiện. 
C. Nguồn ñiện hoá học có cấu tạo gồm hai ñiện cực nhúng vào dung dịch ñiện phân, trong 
ñó hai ñiện cực ñều là hai vật dẫn ñiện cùng chất. 
D. Nguồn ñiện hoá học có cấu tạo gồm hai ñiện cực nhúng vào dung dịch ñiện phân, trong 
ñó hai ñiện cực ñều là hai vật dẫn ñiện khác chất. 

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

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

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

A. Công của dòng ñiện chạy qua một ñoạn mạch là công của lực ñiện trường làm di chuyển 
các ñiện tích tự do trong ñoạn mạch và bằng tích của hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch 
với cường ñộ dòng ñiện và thời gian dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch ñó. 
B. Công suất của dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch bằng tích của hiệu ñiện thế giữa hai ñầu 
ñoạn mạch và cường ñộ dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch ñó. 
C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với ñiện trở của vật, với cường ñộ dòng 
ñiện và với thời gian dòng ñiện chạy qua vật. 
D. Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng ñiện chạy qua ñặc trưng cho tốc ñộ toả nhiệt 
của vật dẫn ñó và ñược xác ñịnh bằng nhiệt lượng toả ra ở vật ñãn ñó trong một ñơn vị thời 
gian. 

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

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

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

2.19 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Suất phản ñiện của máy thu ñiện ñược xác ñịnh bằng ñiện năng mà dụng cụ chuyển hoá 
thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt năng, khi có một ñơn vị ñiện tích dương 
chuyển qua máy. 
B. Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
ñiện và ñược ño bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một 
ñiện tích dương q bên trong nguồn ñiện từ cực âm ñến cực dương và ñộ lớn của ñiện tích q 
ñó. 
C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với ñiện trở của vật, với bình phương 
cường ñộ dòng ñiện và với thời gian dòng ñiện chạy qua vật. 
D. Suất phản ñiện của máy thu ñiện ñược xác ñịnh bằng ñiện năng mà dụng cụ chuyển hoá 
thành dạng năng lượng khác, không phải là cơ năng, khi có một ñơn vị ñiện tích dương 
chuyển qua máy. 
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2.20 Dùng một dây dẫn mắc bóng ñèn vào mạng ñiện. Dây tóc bóng ñèn nóng sáng, dây dẫn 
hầu như không sáng lên vì: 

A. Cường ñộ dòng ñiện chạy qua dây tóc bóng ñèn lớn hơn nhiều cường ñộ dòng ñiện chạy 
qua dây dẫn. 
B. Cường ñộ dòng ñiện chạy qua dây tóc bóng ñèn nhỏ hơn nhiều cường ñộ dòng ñiện chạy 
qua dây dẫn. 
C. ðiện trở của dây tóc bóng ñèn lớn hơn nhiều so với ñiện trở của dây dẫn. 
D. ðiện trở của dây tóc bóng ñèn nhỏ hơn nhiều so với ñiện trở của dây dẫn. 

2.21 Công của nguồn ñiện ñược xác ñịnh theo công thức: 
A. A = EIt. B. A = UIt. C. A = EI. D. A = UI. 

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

2.23 Công suất của nguồn ñiện ñược xác ñịnh theo công thức: 
A. P = EIt. B. P = UIt. C. P = EI. D. P = UI. 

2.24 Hai bóng ñèn ð1( 220V – 25W), ð2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì 
A. cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ð1 lớn gấp hai lần cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn 
ð2. 
B. cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ð2 lớn gấp bốn lần cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn 
ð1. 
C. cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ð1 bằng cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ð2. 
D. ðiện trở của bóng ñèn ð2 lớn gấp bốn lần ñiện trở của bóng ñèn ð1. 

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

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

ðịnh luật Ôm cho toàn mạch 
2.27 ðối với mạch ñiện kín gồm nguồn ñiện với mạch ngoài là ñiện trở thì hiệu ñiện thế mạch 
ngoài 

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

2.28 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Cường ñộ dòng ñiện trong ñoạn mạch chỉ chứa ñiện trở R tỉ lệ với hiệu ñiện thế U giữa 
hai ñầu ñoạn mạch và tỉ lệ nghịch với ñiện trở R. 
B. Cường ñộ dòng ñiện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất ñiện ñộng của nguồn ñiện và tỉ 
lệ nghịch với ñiện trở toàn phàn của mạch. 
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C. Công suất của dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch bằng tích của hiệu ñiện thế giữa hai ñầu 
ñoạn mạch và cường ñộ dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch ñó. 
D. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với ñiện trở của vật, với cường ñộ dòng 
ñiện và với thời gian dòng ñiện chạy qua vật. 

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

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

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

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

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

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

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

2.34 Dùng một nguồn ñiện ñể thắp sáng lần lượt hai bóng ñèn có ñiện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 
8 (Ω), khi ñó công suất tiêu thụ của hai bóng ñèn là như nhau. ðiện trở trong của nguồn ñiện 
là: 

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

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

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

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

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

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

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

2.40 Một mạch ñiện kín gồm hai nguồn ñiện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch 
ngoài chỉ có ñiện trở R. Biểu thức cường ñộ dòng ñiện trong mạch là: 
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2.41 Một mạch ñiện kín gồm hai nguồn ñiện E, r1 và E, r2 mắc song song với nhau, mạch 
ngoài chỉ có ñiện trở R. Biểu thức cường ñộ dòng ñiện trong mạch là: 
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2.42 Cho ñoạn mạch như hình vẽ (2.42) trong ñó E1 = 9 (V), r1 = 1,2 (Ω); E2 = 3 (V), r2 = 0,4 
(Ω); ñiện trở R = 28,4 (Ω). Hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch UAB = 6 (V). Cường ñộ 
dòng ñiện trong mạch có chiều và ñộ lớn là: 

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

2.43 Nguồn ñiện với suất ñiện ñộng E, ñiện trở trong r, mắc với ñiện trở ngoài R = r, cường 
ñộ dòng ñiện trong mạch là I. Nếu thay nguồn ñiện ñó bằng 3 nguồn ñiện giống hệt nó mắc 
nối tiếp thì cường ñộ dòng ñiện trong mạch là: 

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

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

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

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

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

Bài tập về ñịnh luật Ôm và công suất ñiện 

 

       E1, r1   E2, r2        R 
A                                         B 
 

Hình 2.42 

R 

 
Hình 2.46 
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2.47 Cho một ñoạn mạch gồm hai ñiện trở R1 và R2 mắc song song và mắc vào một hiệu ñiện 
thế không ñổi. Nếu giảm trị số của ñiện trở R2 thì 

A. ñộ sụt thế trên R2 giảm.  B. dòng ñiện qua R1 không thay ñổi. 
C. dòng ñiện qua R1 tăng lên.  D. công suất tiêu thụ trên R2 giảm. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Thực hành: ðo suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện 
2.54 ðối với mạch ñiện kín gồm nguồn ñiện với mạch ngoài là ñiện trở thì hiệu ñiện thế mạch 
ngoài 

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

2.55 Biểu thức nào sau ñây là không ñúng? 

A. 
rR

I
+

=
E   B. 

R

U
I =   C. E = U – Ir  D. E = U + Ir 

2.56 ðo suất ñiện ñộng của nguồn ñiện người ta có thể dùng cách nào sau ñây? 
A. Mắc nguồn ñiện với một ñiện trở ñã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. 
Dựa vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất ñiện ñộng của nguồn ñiện. 
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B. Mắc nguồn ñiện với một ñiện trở ñã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế 
vào hai cực của nguồn ñiện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất ñiện ñộng của 
nguồn ñiện. 
C. Mắc nguồn ñiện với một ñiện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. 
Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất ñiện ñộng của nguồn ñiện. 
D. Mắc nguồn ñiện với một vôn kế có ñiện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số 
chỉ của vôn kế cho ta biết suất ñiện ñộng của nguồn ñiện. 

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

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

2.58 ðo suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện người ta có thể dùng cách nào sau 
ñây? 

A. Mắc nguồn ñiện với một ñiện trở ñã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. 
Sau ñó mắc thêm một vôn kế giữa hai cực của nguồn ñiện. Dựa vào số chỉ của ampe kế và 
vôn kế cho ta biết suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện. 
B. Mắc nguồn ñiện với một ñiện trở ñã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế 
vào hai cực của nguồn ñiện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất ñiện ñộng và ñiện 
trở trong của nguồn ñiện. 
C. Mắc nguồn ñiện với một ñiện trở ñã biết trị số và một vôn kế tạo thành một mạch kín. 
Sau ñó mắc vôn kế vào hai cực của nguồn ñiện. Thay ñiện trở nói trên bằng một ñiện trở 
khác trị số. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế trong hai trường hợp cho ta biết suất 
ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện. 
D. Mắc nguồn ñiện với một vôn kế có ñiện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số 
chỉ của vôn kế cho ta biết suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện. 

 
 

III. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ TRẢ LỜI 
 

 Dòng ñiện không ñổi. Nguồn ñiện 
2.1 Chọn: D 

Hướng dẫn: Chiều của dòng ñiện ñược quy ước là chiều chuyển dịch của các ñiện tích 
dương. 

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

2.3 Chọn: B 
Hướng dẫn: Theo ñịnh nghĩa về suất ñiện ñộng của nguồn ñiện: Suất ñiện ñộng của nguồn 
ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn ñiện và ñược ño bằng 
thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một ñiện tích dương q bên 
trong nguồn ñiện từ cực âm ñến cực dương và ñộ lớn của ñiện tích q ñó. 

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

N = 
t.e

q = 3,125.1018. 

2.5 Chọn: A 
Hướng dẫn: Biểu thức ñịnh luật Ôm I = U/R ñường ñặc trưng V – A là một ñường thẳng ñi 
qua gốc toạ ñộ. 

2.6 Chọn: C 
Hướng dẫn:Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện ñặc trưng cho khả năng thực hiện công của 
nguồn ñiện. 

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

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

2.9 Chọn: A 
Hướng dẫn: 

ðiện trở ñoạn mạch mắc song song ñược tính theo công thức: R-1 = R1
-1 + R2

-1 suy ra 
R = 75 (Ω). 

2.10 Chọn: C 
Hướng dẫn: 
- ðiện trở toàn mạch là: R = R1 + R2 = 300 (Ω). 
- Cường ñộ dòng ñiện trong mạch là: I = U1/R1 = 0,06 (A). 
- Hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch là U = I.R = 18 (V). 
 

11. Pin và ácquy 
2.11 Chọn: C 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U2

như vậy phát biểu “Nhiệt 

lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu ñiện thế giữa hai ñầu vật dẫn” là không ñúng. 
2.18 Chọn: D 

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

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

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

2.21 Chọn: A 
Hướng dẫn: Công của nguồn ñiện ñược xác ñịnh theo công thức A = EIt. 

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

2.23 Chọn: C 
Hướng dẫn: Công suất của nguồn ñiện ñược xác ñịnh theo công thức P = EI. 

2.24 Chọn: B 
Hướng dẫn: Hai bóng ñèn ð1( 220V – 25W), ð2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì 
hiệu ñiện thế ñặt vào hai ñầu bóng ñèn là U = 220 (V), công suất của mỗi bóng ñèn lần lượt 
là  P1 = 25 (W) và P2 = 100 (W) = 4P1. Cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ñược tính theo 
công thức I = P/U suy ra cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ð2 lớn gấp bốn lần cường ñộ 
dòng ñiện qua bóng ñèn ð1. 

2.25 Chọn: C 

Hướng dẫn: ðiện trở của bóng ñèn ñược tính theo công thức R = 
P

U2

. Với bóng ñèn 1 tao 

có R1 = 
P

U2
1 . Với bóng ñèn 2 tao có R2 = 

P

U2
2 . Suy ra 

4

1

U

U

R

R
2
2

2
1

2

1 ==  

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

 
13. ðịnh luật Ôm cho toàn mạch 

2.27 Chọn: C 

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

I
+

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

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

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

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

thu là 
'rrR

I P

++
=

E-E . 

2.30 Chọn: C 

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

12

R

U
== . 

2.31 Chọn: B 
Hướng dẫn: 

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

12

R

U
== . 

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

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

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

rR
I

+
=
E  suy ra P = R.

2

rR








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

2.34 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức P = R.
2

rR








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

R1.
2

1 rR 







+
E , khi R = R2 ta có P2 = R2.

2

2 rR 







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

2.35 Chọn: B 
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Hướng dẫn: Áp dụng công thức P = R.
2

rR








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

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

Hướng dẫn: Áp dụng công thức P = R.
2

rR








+
E ( xem câu 2.33), ta ñược P = E2.

2)rR(

R

+
 = 

E2. ≤
++ r2

R

r
R

1
2  E2.

r4

1  suy ra Pmax = E2.
r4

1  xảy ra khi R = r = 2 (Ω). 

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

- Giải hệ phương trình:




+=+
=

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

1,75.I I

21

21 ta ñược r = 7 (Ω). 

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

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

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

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

- Biểu thức cường ñộ dòng ñiện trong mạch là
21

21

rrR
I

++
+

=
EE  

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

21

21

rr

r.r
R

I

+
+

=
E  

2.42 Chọn: A 
Hướng dẫn: Giả sử dòng ñiện ñi từ A sang B như hình vẽ 
2.42 khi ñó E1 là nguồn ñiện, E2 là máy thu áp dụng ñịnh luật 

Ôm cho ñoạn mạch chứa máy thu: 
21

AB

rrR

U
I

++
−+

= 21 EE = 0,4 (A) > 

0, chiều dòng ñiện ñi theo chiều giả sử (chiều từ A sang B). 
2.43 Chọn: D 

Hướng dẫn: 

- Cường ñộ dòng ñiện trong mạch khi mạch chỉ có một nguồn 
R2rR

I
EE

=
+

= (vì R =r) 

- Thay nguồn ñiện trên bằng 3 nguồn ñiện giống nhau mắc nối tiếp thì suất ñiện ñộng là 

3.E, ñiện trở trong 3.r . Biểu thức cường ñộ dòng ñiện trong mạch là 
R4

3

r3R

3
'I

EE
=

+
=  như 

vậy I’= 1,5.I. 
2.44 Chọn: D 

Hướng dẫn:  

- Cường ñộ dòng ñiện trong mạch khi mạch chỉ có một nguồn 
R2rR

I
EE

=
+

= (vì R =r) 

- Thay nguồn ñiện trên bằng 3 nguồn ñiện giống nhau mắc song song thì suất ñiện ñộng là 

E, ñiện trở trong r/3 . Biểu thức cường ñộ dòng ñiện trong mạch là 
R4

3

3/rR
'I

EE
=

+
=  như 

vậy I’= 1,5.I. 
2.45 Chọn: B 

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

 
2.46* Chọn: B 

Hướng dẫn: 
- Nguồn ñiện gồm 7 pin mắc như hình 2.46, ñây là bộ nguồn 
gồm 3 pin ghép nối tiếp rồi lại ghép nối tiếp với một bộ khác 
gồm hai dãy mắc song song, mỗi dãy gồm hai pin mắc nối 
tiếp. Áp dụng công thức mắc nguồn thành bộ trong trường 
hợp mắc nối tiếp và mắc song song, ta tính ñược suất ñiện 
ñộng và ñiện trở trong của bộ nguồn là: E = 7,5 (V), r = 4 
(Ω). 

 

       E1, r1   E2, r2        R 
A                                         B 
 

Hình 2.42 

R 

 
Hình 2.46 
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- Áp dụng công thức ñịnh luật Ôm cho toàn mạch 

)A(1
rR

I =
+

=
E  

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

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

2.48 Chọn: C 
Hướng dẫn:  

- ðiện trở mạch ngoài là RTM = 
RR

R.R 1

+
 

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

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

U2

. 

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

U2

= 20 (W) 

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

2

R
U2

=4
R2

U2

=80(W) 

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

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

toả ra trong thời gian ñó là Q = R1I1
2t1 = 1

1

2

t
R

U  

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

toả ra trong thời gian ñó là Q = R2I2
2t2 = 2

2

2

t
R

U  

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

thời gian ñó là Q = t
R

U2

 với 
21 R

1

R

1

R

1
+=  ta suy ra 

21 t

1

t

1

t

1
+= ↔t = 8 (phút) 

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

toả ra trong thời gian ñó là Q = R1I1
2t1 = 1

1

2

t
R

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

toả ra trong thời gian ñó là Q = R2I2
2t2 = 2

2

2

t
R

U  

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

thời gian ñó là Q = t
R

U2

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

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

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

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

2.55 Chọn: C 
Hướng dẫn: 

- Biểu thức ñịnh luật Ôm cho toàn mạch: 
rR

I
+

=
E ↔ E = U + Ir 

- Biểu thức ñịnh luật Ôm cho ñoạn mạch: 
R

U
I =  

2.56 Chọn: D 
Hướng dẫn: 

- Biểu thức ñịnh luật Ôm cho toàn mạch: 
rR

I
+

=
E

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

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

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

2.58 Chọn: C 
Hướng dẫn: ðo ñược hiệu ñiện thế và cường ñộ dòng ñiện trong hai trường hợp ta có hệ 

phương trình:




+=
+=

r I   U 

r I   U 

22

11

E

E
 giải hệ phương trình ta ñược E và r. 
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Họ và 
tên:………………………………….lớp……………THPT:…………………………………
………  

Chương II. Dòng ñiện không ñổi 
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG 
1. Dòng ñiện 
- Dòng ñiện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt tải ñiện, có chiều quy ước là chiều 
chuyển ñộng của các hạt ñiện tích dương. Tác dụng ñặc trưng của dòng ñiện là tác dụng từ. 
Ngoài ra dòng ñiện còn có thể có các tác dụng nhiệt, hoá và một số tác dụng khác. 
- Cường ñộ dòng ñiện là ñại lượng ñặc trưng ñịnh lượng cho tác dụng của dòng ñiện. ðối với 

dòng ñiện không ñổi thì 
t

q
I =  

2. Nguồn ñiện 
Nguồn ñiện là thiết bị ñể tạo ra và duy trì hiệu ñiện thế nhằm duy trì dòng ñiện. Suất ñiện 
ñộng của nguồn ñiện ñược xác ñịnh bằng thương số giữa công của lực lạ làm dịch chuyển ñiệ 
tích dương q bên trong nguồn ñiện và ñộ lớn của ñiện tích q ñó. 

E = 
q

A  

Máy thu ñiện chuyển hoá một phần ñiện năng tiêu thụ thành các dạng năng lượng khác có ích, 
ngoài nhiệt. Khi nguồn ñiện ñang nạp ñiện, nó là máy thu ñiện với suất phản ñiện có trị số 
bằng suất ñiện ñộng của nguồn ñiện. 
3. ðịnh luật Ôm 
- ðịnh luật Ôm với một ñiện trở thuần: 

R

U
I AB=  hay UAB = VA – VB = IR 

Tích ir gọi là ñộ giảm ñiện thế trên ñiện trở R. ðặc trưng vôn – ampe của ñiện trở thuần có ñồ 
thị là ñoạn thẳng qua gốc toạ ñộ. 
- ðịnh luật Ôm cho toàn mạch 

E = I(R + r) hay 
rR

I
+

=
E  

- ðịnh luật Ôm cho ñoạn mạch chứa nguồn ñiện: 

UAB = VA – VB = E - Ir, hay 
r

I ABU+
=
E  

(dòng ñiện chạy từ A ñến B, qua nguồn từ cực âm sang cực dương) 
- ðịnh luật Ôm cho ñoạn mạch chứa máy thu 

UAB = VA – VB = Ir’ + Ep, hay 
'r

U
I pAB E-

=  

(dòng ñiện chạy từ A ñến B, qua máy thu từ cực dương sang cực âm) 
4. Mắc nguồn ñiện thành bộ 

16 Ôn tập Chương II. Dòng ñiện không ñổi 
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- Mắc nối tiếp:  
Eb = E1 + E2 + ...+ En 

rb = r1 + r2 + ... + rn 

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

và dòng ñiện ñi ra từ cực dương của E1. 

- Mắc song song: (n nguồn giống nhau) 

Eb = E  và rb = 
n

r  

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

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

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

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

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

U2

 

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

 
II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Dòng ñiện không ñổi. Nguồn ñiện 
2.1 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 

A. Dòng ñiện là dòng các ñiện tích dịch chuyển có hướng.  
B. Cường ñộ dòng ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng ñiện và 
ñược ño bằng ñiện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một ñơn vị thời gian. 
C. Chiều của dòng ñiện ñược quy ước là chiều chuyển dịch của các ñiện tích dương. 
D. Chiều của dòng ñiện ñược quy ước là chiều chuyển dịch của các ñiện tích âm. 

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

2.3 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
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A. Nguồn ñiện là thiết bị ñể tạo ra và duy trì hiệu ñiện thế nhằm duy trì dòng ñiện trong 
mạch. Trong nguồn ñiện dưới tác dụng của lực lạ các ñiện tích dương dịch chuyển từ cực 
dương sang cực âm. 
B. Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
ñiện và ñược ño bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một 
ñiện tích dương q bên trong nguồn ñiện từ cực âm ñến cực dương và ñộ lớn của ñiện tích q 
ñó. 
C. Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
ñiện và ñược ño bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một 
ñiện tích âm q bên trong nguồn ñiện từ cực âm ñến cực dương và ñộ lớn của ñiện tích q ñó. 
D. Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng sinh công của 
nguồn ñiện và ñược ño bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển 
một ñiện tích dương q bên trong nguồn ñiện từ cực dương ñến cực âm và ñộ lớn của ñiện 
tích q ñó. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
2.6 Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện ñặc trưng cho 

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

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

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

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

A. RTM = 75 (Ω). B. RTM = 100 (Ω). C. RTM = 150 (Ω). D. RTM = 400 (Ω). 

I 
 
 
 
 
o            U 
 

A 

I 
 
 
 
 
o            U 
 

B 

I 
 
 
 
 
o            U 
 

C 

I 
 
 
 
 
o            U 
 

D 
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2.10 Cho ñoạn mạch gồm ñiện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với ñiện trở R2 = 200 (Ω). ñặt 
vào hai ñầu ñoạn mạch một hiệu ñiện thế U khi ñó hiệu ñiên thế giữa hai ñầu ñiện trở R1 là 6 
(V). Hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch là: 

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

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

2.12 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Nguồn ñiện hoá học có cấu tạo gồm hai ñiện cực nhúng vào dung dịch ñiện phân, trong 
ñó một ñiên cực là vật dẫn ñiện, ñiện cực còn lại là vật cách ñiện. 
B. Nguồn ñiện hoá học có cấu tạo gồm hai ñiện cực nhúng vào dung dịch ñiện phân, trong 
ñó hai ñiện cực ñều là vật cách ñiện. 
C. Nguồn ñiện hoá học có cấu tạo gồm hai ñiện cực nhúng vào dung dịch ñiện phân, trong 
ñó hai ñiện cực ñều là hai vật dẫn ñiện cùng chất. 
D. Nguồn ñiện hoá học có cấu tạo gồm hai ñiện cực nhúng vào dung dịch ñiện phân, trong 
ñó hai ñiện cực ñều là hai vật dẫn ñiện khác chất. 

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

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

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

A. Công của dòng ñiện chạy qua một ñoạn mạch là công của lực ñiện trường làm di chuyển 
các ñiện tích tự do trong ñoạn mạch và bằng tích của hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch 
với cường ñộ dòng ñiện và thời gian dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch ñó. 
B. Công suất của dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch bằng tích của hiệu ñiện thế giữa hai ñầu 
ñoạn mạch và cường ñộ dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch ñó. 
C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với ñiện trở của vật, với cường ñộ dòng 
ñiện và với thời gian dòng ñiện chạy qua vật. 
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D. Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng ñiện chạy qua ñặc trưng cho tốc ñộ toả nhiệt 
của vật dẫn ñó và ñược xác ñịnh bằng nhiệt lượng toả ra ở vật ñãn ñó trong một ñơn vị thời 
gian. 

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

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

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

2.19 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Suất phản ñiện của máy thu ñiện ñược xác ñịnh bằng ñiện năng mà dụng cụ chuyển hoá 
thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt năng, khi có một ñơn vị ñiện tích dương 
chuyển qua máy. 
B. Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn 
ñiện và ñược ño bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một 
ñiện tích dương q bên trong nguồn ñiện từ cực âm ñến cực dương và ñộ lớn của ñiện tích q 
ñó. 
C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với ñiện trở của vật, với bình phương 
cường ñộ dòng ñiện và với thời gian dòng ñiện chạy qua vật. 
D. Suất phản ñiện của máy thu ñiện ñược xác ñịnh bằng ñiện năng mà dụng cụ chuyển hoá 
thành dạng năng lượng khác, không phải là cơ năng, khi có một ñơn vị ñiện tích dương 
chuyển qua máy. 

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

A. Cường ñộ dòng ñiện chạy qua dây tóc bóng ñèn lớn hơn nhiều cường ñộ dòng ñiện chạy 
qua dây dẫn. 
B. Cường ñộ dòng ñiện chạy qua dây tóc bóng ñèn nhỏ hơn nhiều cường ñộ dòng ñiện chạy 
qua dây dẫn. 
C. ðiện trở của dây tóc bóng ñèn lớn hơn nhiều so với ñiện trở của dây dẫn. 
D. ðiện trở của dây tóc bóng ñèn nhỏ hơn nhiều so với ñiện trở của dây dẫn. 

2.21 Công của nguồn ñiện ñược xác ñịnh theo công thức: 
A. A = EIt. B. A = UIt. C. A = EI. D. A = UI. 

2.22 Công của dòng ñiện có ñơn vị là: 
A. J/s  B. kWh  C. W   D. kVA 
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2.23 Công suất của nguồn ñiện ñược xác ñịnh theo công thức: 
A. P = EIt. B. P = UIt. C. P = EI. D. P = UI. 

2.24 Hai bóng ñèn ð1( 220V – 25W), ð2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì 
A. cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ð1 lớn gấp hai lần cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn 
ð2. 
B. cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ð2 lớn gấp bốn lần cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn 
ð1. 
C. cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ð1 bằng cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ð2. 
D. ðiện trở của bóng ñèn ð2 lớn gấp bốn lần ñiện trở của bóng ñèn ð1. 

2.25 Hai bóng ñèn có công suất ñịnh mức bằng nhau, hiệu ñiện thế ñịnh mức của chúng lần 
lượt là U1 = 110 (V) và U2 = 220 (V). Tỉ số ñiện trở của chúng là: 

A. 
2

1

R

R

2

1 =  B. 
1

2

R

R

2

1 =  C. 
4

1

R

R

2

1 =  D. 
1

4

R

R

2

1 =  

2.26 ðể bóng ñèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng ñiện có hiệu ñiện thế là 220V, 
người ta phải mắc nối tiếp với bóng ñèn một ñiện trở có giá trị 

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

ðịnh luật Ôm cho toàn mạch 
2.27 ðối với mạch ñiện kín gồm nguồn ñiện với mạch ngoài là ñiện trở thì hiệu ñiện thế mạch 
ngoài 

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

2.28 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Cường ñộ dòng ñiện trong ñoạn mạch chỉ chứa ñiện trở R tỉ lệ với hiệu ñiện thế U giữa 
hai ñầu ñoạn mạch và tỉ lệ nghịch với ñiện trở R. 
B. Cường ñộ dòng ñiện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất ñiện ñộng của nguồn ñiện và tỉ 
lệ nghịch với ñiện trở toàn phàn của mạch. 
C. Công suất của dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch bằng tích của hiệu ñiện thế giữa hai ñầu 
ñoạn mạch và cường ñộ dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch ñó. 
D. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với ñiện trở của vật, với cường ñộ dòng 
ñiện và với thời gian dòng ñiện chạy qua vật. 

2.29 Biểu thức ñịnh luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chứa máy thu là: 

A. 
R

U
I =  B. 

rR
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+
=
E  C. 

'rrR
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++
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2.30 Một nguồn ñiện có ñiện trở trong 0,1 (Ω) ñược mắc với ñiện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. 
Khi ñó hiệu ñiện thế giữa hai cực của nguồn ñiện là 12 (V). Cường ñộ dòng ñiện trong mạch 
là 

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

2.31 Một nguồn ñiện có ñiện trở trong 0,1 (Ω) ñược mắc với ñiện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. 
Khi ñó hiệu ñiện thế giữa hai cực của nguồn ñiện là 12 (V). Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện là: 
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A. E = 12,00 (V). B. E = 12,25 (V). C. E = 14,50 (V). D. E = 11,75 (V). 
2.32 Người ta mắc hai cực của nguồn ñiện với một biến trở có thể thay ñổi từ 0 ñến vô cực. 
Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu ñiện thế giữa hai cực của nguồn ñiện là 4,5 (V). Giảm 
giá trị của biến trở ñến khi cường ñộ dòng ñiện trong mạch là 2 (A) thì hiệu ñiện thế giữa hai 
cực của nguồn ñiện là 4 (V). Suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện là:  

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

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

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

2.34 Dùng một nguồn ñiện ñể thắp sáng lần lượt hai bóng ñèn có ñiện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 
8 (Ω), khi ñó công suất tiêu thụ của hai bóng ñèn là như nhau. ðiện trở trong của nguồn ñiện 
là: 

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

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

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

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

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

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

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

2.40 Một mạch ñiện kín gồm hai nguồn ñiện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch 
ngoài chỉ có ñiện trở R. Biểu thức cường ñộ dòng ñiện trong mạch là: 
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2.41 Một mạch ñiện kín gồm hai nguồn ñiện E, r1 và E, r2 mắc song song với nhau, mạch 
ngoài chỉ có ñiện trở R. Biểu thức cường ñộ dòng ñiện trong mạch là: 



  -  ðT: 01689.996.187                  Diễn ñàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                    

   Trang 150 

A. 
21 rrR

2
I

++
=

E   B. 

21

21

rr

r.r
R

I

+
+

=
E   C. 

21

21

rr

r.r
R

2
I

+
+

=
E  D. 

21

21

r.r

rr
R

I
+

+
=

E  

2.42 Cho ñoạn mạch như hình vẽ (2.42) trong ñó E1 = 9 (V), r1 = 1,2 (Ω); E2 = 3 (V), r2 = 0,4 
(Ω); ñiện trở R = 28,4 (Ω). Hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch UAB = 6 (V). Cường ñộ 
dòng ñiện trong mạch có chiều và ñộ lớn là: 

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

2.43 Nguồn ñiện với suất ñiện ñộng E, ñiện trở trong r, mắc với ñiện trở ngoài R = r, cường 
ñộ dòng ñiện trong mạch là I. Nếu thay nguồn ñiện ñó bằng 3 nguồn ñiện giống hệt nó mắc 
nối tiếp thì cường ñộ dòng ñiện trong mạch là: 

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

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

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

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

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

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

A. ñộ sụt thế trên R2 giảm.  B. dòng ñiện qua R1 không thay ñổi. 
C. dòng ñiện qua R1 tăng lên.  D. công suất tiêu thụ trên R2 giảm. 

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

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

A. 5 (W).  B. 10 (W).  C. 40 (W).  D. 80 (W). 

 

       E1, r1   E2, r2        R 
A                                         B 
 

Hình 2.42 

R 

 
Hình 2.46 
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2.50 Khi hai ñiện trở giống nhau mắc song vào một hiệu ñiện thế U không ñổi thì công suất 
tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng nối tiếp rồi mắc vào hiệu ñiện thế nói trên thì 
công suất tiêu thụ của chúng là: 

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

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

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

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

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

Thực hành: ðo suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện 
2.54 ðối với mạch ñiện kín gồm nguồn ñiện với mạch ngoài là ñiện trở thì hiệu ñiện thế mạch 
ngoài 

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

2.55 Biểu thức nào sau ñây là không ñúng? 

A. 
rR

I
+

=
E   B. 

R

U
I =   C. E = U – Ir  D. E = U + Ir 

2.56 ðo suất ñiện ñộng của nguồn ñiện người ta có thể dùng cách nào sau ñây? 
A. Mắc nguồn ñiện với một ñiện trở ñã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. 
Dựa vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất ñiện ñộng của nguồn ñiện. 
B. Mắc nguồn ñiện với một ñiện trở ñã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế 
vào hai cực của nguồn ñiện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất ñiện ñộng của 
nguồn ñiện. 
C. Mắc nguồn ñiện với một ñiện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. 
Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất ñiện ñộng của nguồn ñiện. 
D. Mắc nguồn ñiện với một vôn kế có ñiện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số 
chỉ của vôn kế cho ta biết suất ñiện ñộng của nguồn ñiện. 

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

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).   B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω). 
C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).   D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω). 
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2.58 ðo suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện người ta có thể dùng cách nào sau 
ñây? 

A. Mắc nguồn ñiện với một ñiện trở ñã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. 
Sau ñó mắc thêm một vôn kế giữa hai cực của nguồn ñiện. Dựa vào số chỉ của ampe kế và 
vôn kế cho ta biết suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện. 
B. Mắc nguồn ñiện với một ñiện trở ñã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế 
vào hai cực của nguồn ñiện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất ñiện ñộng và ñiện 
trở trong của nguồn ñiện. 
C. Mắc nguồn ñiện với một ñiện trở ñã biết trị số và một vôn kế tạo thành một mạch kín. 
Sau ñó mắc vôn kế vào hai cực của nguồn ñiện. Thay ñiện trở nói trên bằng một ñiện trở 
khác trị số. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế trong hai trường hợp cho ta biết suất 
ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện. 
D. Mắc nguồn ñiện với một vôn kế có ñiện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số 
chỉ của vôn kế cho ta biết suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện. 

 
 
 

Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 1: Trong kim loại - ðề 1:  

1. KIẾN THỨC: 
 Dòng ñiện trong kim loại 
- Các tính chất ñiện của kim loại có thể giải thích ñược dựa trên sự có mặt của các electron tự 
do trong kim loại. Dòng ñiện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron tự 
do. 
- Trong chuyển ñộng, các êlectron tự do luôn luôn va chạm với các ion dao ñộng quanh vị trí 
cân bằng ở các nút mạng và truyền một phần ñộng năng cho chúng. Sự va chạm này là 
nguyên nhân gây ra ñiện trở của dây dânx kim loại và tác dụng nhiệt. ðiện trở suất của kim 
loại tăng theo nhiệt ñộ. 
- Hiện tượng khi nhiệt ñộ hạ xuống dưới nhiệt ñộ Tc nào ñó, ñiện trở của kim loại (hay hợp 
kim) giảm ñột ngột ñến giá trị bằng không, là hiện tượng siêu dẫn. 

Câu hỏi 1: Pin nhiệt ñiện gồm: 

A. hai dây kim loại hàn với nhau, có một ñầu ñược nung nóng. 
B. hai dây kim loại khác nhau hàn với nhau, có một ñầu ñược nung nóng. 
C. hai dây kim loại khác nhau hàn hai ñầu với nhau, có một ñầu ñược nung nóng. 
D. hai dây kim loại khác nhau hàn hai ñầu với nhau, có một ñầu mối hàn ñược nung nóng. 

Câu hỏi 2: Suất nhiệt ñiện ñộng phụ thuộc vào: 

A. Nhiệt ñộ mối hàn             B. ðộ chênh lệch nhiệt ñộ mối hàn   

C. ðộ chênh lệch nhiệt ñộ mối hàn và bản chất hai kim loại  D. Nhiệt ñộ mối hàn và bản 
chất hai kim loại 

Câu hỏi 3: ðiện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt ñộ như thế nào: 

A. Tăng khi nhiệt ñộ giảm     B. Tăng khi nhiệt ñộ tăng  

C. Không ñổi theo nhiệt ñộ    D. Tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại 

Câu hỏi 4: Hiện tượng siêu dẫn là: 



  -  ðT: 01689.996.187                  Diễn ñàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                    

   Trang 153 

A. Khi nhiệt ñộ hạ xuống dưới nhiệt ñộ TC nào ñó thì ñiện trở của kim loại giảm ñột ngột ñến 
giá trị bằng không 

B. Khi nhiệt ñộ hạ xuống dưới nhiệt ñộ TC nào ñó thì ñiện trở của kim loại tăng ñột ngột ñến giá 
trị khác không 

C. Khi nhiệt ñộ tăng tới nhiệt ñộ TC nào ñó thì ñiện trở của kim loại giảm ñột ngột ñến giá trị 
bằng không 

D. Khi nhiệt ñộ tăng tới dưới nhiệt ñộ TC nào ñó thì ñiện trở của kim loại giảm ñột ngột ñến giá 
trị bằng không 

Câu hỏi 5: Sự phụ thuộc của ñiện trở suất vào nhiệt ñộ có biểu thức: 

A. R = ρ     B. R = R0(1 + αt)    C. Q = I2Rt     D. ρ = ρ0(1+αt) 

Câu hỏi 6: Người ta cần một ñiện trở 100Ω bằng một dây nicrom có ñường kính 0,4mm. ðiện 
trở suất nicrom ρ = 110.10-8Ωm. Hỏi phải dùng một ñoạn dây có chiểu dài bao nhiêu: 

A. 8,9m   B. 10,05m      C. 11,4m    D. 12,6m 

Câu hỏi 7: Một sợi dây ñồng có ñiện trở 74Ω ở nhiệt ñộ 500C. ðiện trở của sợi dây ñó ở 1000C 
là bao nhiêu biết α = 0,004K-1:  

A. 66Ω    B. 76Ω     C. 86Ω     D. 96Ω 

Câu  hỏi 8: Một sợi dây ñồng có ñiện trở 37Ω ở 500C. ðiện trở của dây ñó ở t0C là 43Ω. Biết α 
= 0,004K-1. Nhiệt ñộ t0C có giá trị:  

A. 250C    B. 750C    C. 900C    D. 1000C 

Câu hỏi 9: Một dây kim loại dài 1m, ñường kính 1mm, có ñiện trở 0,4Ω. Tính ñiện trở của một 
dây cùng chất ñường kính 0,4mm khi dây này có ñiện trở 125Ω: 

A. 4m     B. 5m      C. 6m     D. 7m 

Câu hỏi 10: Một dây kim loại dài 1m, tiết diện 1,5mm2 có ñiện trở 0,3Ω. Tính ñiện trở của một 
dây cùng chất dài 4m, tiết diện 0,5mm2:  

A. 0,1Ω    B. 0,25Ω   C. 0,36Ω    D. 0,4Ω 

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

Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 1: Trong kim loại - ðề 2:  

Câu hỏi 11: Một thỏi ñồng khối lượng 176g ñược kéo thành dây dẫn có tiết diện tròn, ñiện trở 
dây dẫn bằng 32Ω. Tính chiều dài và ñường kính tiết diện của dây dẫn. Biết khối lượng riêng 
của ñồng là 8,8.103kg/m3, ñiện trở suất của ñồng là 1,6.10-8Ωm:   

A.l =100m; d = 0,72mm    B. l = 200m; d = 0,36mm    

C. l = 200m; d = 0,18mm    D. l = 250m; d = 0,72mm  

Câu hỏi 12: Một bóng ñèn ở 270C có ñiện trở 45Ω, ở 21230C có ñiện trở 360Ω. Tính hệ số nhiệt 
ñiện trở của dây tóc bóng ñèn:  

A. 0,0037K-1    B. 0,00185 K-1      C. 0,016  K-1    D. 0,012 K-1   

Câu hỏi 13: Hai dây ñồng hình trụ cùng khối lượng và ở cùng nhiệt ñộ. Dây A dài gấp ñôi dây 
B. ðiện trở của chúng liên hệ với nhau như thế nào:  

A. RA = RB/4       B. RA = 2RB  C. RA = RB/2   D. RA = 4RB   
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Câu hỏi 14: Hai thanh kim loại có ñiện trở bằng nhau. Thanh A chiều dài lA, ñường kính dA; 
thanh B có chiều dài lB = 2lA và ñường kính dB = 2dA. ðiện trở suất của chúng liên hệ với nhau 
như thế nào: 

              A. ρA = ρB/4   B. ρA = 2ρB C. ρA = ρB/2     D. ρA = 4ρB 

Câu hỏi 15: Dòng ñiện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của: 
              A. các ion âm, electron tự do ngược chiều ñiện trường.     B. các electron tự do ngược 
chiều ñiện trường. 
              C. các ion, electron trong ñiện trường.                               D. các electron,lỗ trống theo 
chiều ñiện trường. 
Câu hỏi 16: Nguyên nhân gây ra ñiện trở của kim loại là sự va chạm của: 
             A. Các electron tự do với chỗ mất trật tự của ion dương nút mạng        
             B. Các electron tự do với nhau trong quá trình chuyển ñộng nhiệt hỗn loạn 
             C. Các ion dương nút mạng với nhau trong quá trình chuyển ñộng nhiệt hỗn loạn 
             D. Các ion dương chuyển ñộng ñịnh hướng dưới tác dụng của ñiện trường với các 
electron 
Câu hỏi 17: Khi hai kim loại tiếp xúc với nhau: 

A. luôn luôn có sự khuếch tán của các electron tự do và các ion dương qua lại lớp tiếp xúc 

B. luôn luôn có sự khuếch tán của các hạt mang ñiện tự do qua lại lớp tiếp xúc 

C. các electron tự do chỉ khuếch tán từ kim loại có mật ñộ electron tự do lớn sang kim loại có 
mật ñộ electron tự do bé hơn 

D. Không có sự khuếch tán của các hạt mang ñiện qua lại lớp tiếp xúc nếu hai kim loại giống 
hệt nhau 

Câu hỏi 18: Cường ñộ dòng ñiện chạy qua dây dẫn kim loại tuân theo ñịnh luật Ôm phụ thuộc 
vào ñiều kiện nào sau ñây:      

                  A. Dòng ñiện qua dây dẫn kim loại có cường ñộ rất lớn       B. Dây dẫn kim loại có 
nhiệt ñộ tăng dần   
                  C. Dây dẫn kim loại có nhiệt ñộ giảm dần                             D. Dây dẫn kim loại có 
nhiệt ñộ không ñổi 
Câu hỏi 19: ðơn vị ñiện dẫn suất σ là:   
                  A. ôm(Ω)     B. vôn(V)    C. ôm.mét(Ω.m)     D. Ω.m2 
Câu hỏi 20: Chọn ñáp án chưa chính xác nhất: 
           A. Kim loại là chất dẫn ñiện tốt                                         B. Dòng ñiện trong kim loại 
tuân theo ñịnh luật Ôm 
          C. Dòng ñiện qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt  D. ðiện trở suất của kim loại 
tăng theo nhiệt ñộ 

 
ðÁP ÁN 

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

Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 1: Trong kim loại - ðề 3:  
Câu hỏi 21: Chọn một ñáp án ñúng:  

A. ðiện trở dây dẫn bằng kim loại giảm khi nhiệt ñộ tăng                       
B. Dòng ñiện trong kim loại là dòng chuyển rời của các electron   
C. Dòng ñiện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các ion   
D. Kim loại dẫn ñiện tốt vì mật ñộ electron trong kim loại lớn 
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Câu hỏi 22: Chọn một ñáp án sai:  
A. Dòng ñiện qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt      
B. Hạt tải ñiện trong kim loại là ion 
C. Hạt tải ñiện trong kim loại là electron tự do      
D. Dòng ñiện trong kim loại tuân theo ñịnh luật Ôm khi giữ ở nhiệt ñộ không ñổi 

Câu hỏi 23: ðiện dẫn suất σ của kim loại và ñiện trở suất ρ của nó có mối liên hệ mô tả bởi ñồ 
thị: 
  

 
 

 
 
 

 

 
Câu hỏi 24: Một dây vônfram có ñiện trở 136Ω ở nhiệt ñộ 1000C, biết hệ số nhiệt ñiện trở α = 
4,5.10-3K-1. Hỏi ở nhiệt ñộ 200C ñiện trở của dây này là bao nhiêu:   

A. 100Ω        B. 150Ω   C. 175Ω   D. 200Ω 
Câu hỏi 25: ðồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của suất nhiệt ñiện ñộng vào hiệu nhiệt ñộ giữa hai 
mối hàn của cặp nhiệt ñiện sắt – constantan như hình vẽ. Hệ số nhiệt ñiện ñộng của cặp này là: 

A. 52µV/K     B. 52V/K    C. 5,2µV/K    D. 5,2V/K 

Câu hỏi 26: Chọn một ñáp án sai: 

A. Suất ñiện ñộng suất hiện trong cặp nhiệt ñiện là do chuyển ñộng nhiệt của hạt tải  

ñiện trong mạch có nhiệt ñộ không ñồng nhất sinh ra 

B. Cặp nhiệt ñiện bằng kim loại có hệ số nhiệt ñiện ñộng lớn hơn của bán dẫn 

C. Cặp nhiệt ñiện bằng kim loại có hệ số nhiệt ñiện ñộng nhỏ hơn của bán dẫn 

D. Hệ số nhiệt ñiện ñộng phụ thuộc vào bản chất chất làm cặp nhiệt ñiện 

Câu hỏi 27: Một mối hàn của cặp nhiệt ñiện có hệ số nhiệt ñiện 65µV/K ñặt trong không khí ở 
200C, còn mối kia ñược nung nóng ñến nhiệt ñộ 2320C. Suất nhiệt ñiện của cặp này là: 

A. 13,9mV     B. 13,85mV    C. 13,87mV    D. 13,78mV 

Câu hỏi 28: Khi nhúng một ñầu của cặp nhiệt ñiện vào nước ñá ñang tan, ñầu kia vào nước 
ñang sôi thì suất nhiệt ñiện của cặp là 0,860mV. Hệ số nhiệt ñiện ñộng của cặp này là: 

A. 6,8µV/K     B. 8,6 µV/K     C. 6,8V/K     D. 8,6 V/K 

Câu hỏi 29: Nối cặp nhiệt ñiện ñồng – constantan với milivôn kế ñể ño suất nhiệt ñiện ñộng 
trong cặp. Một ñầu mối hàn nhúng vào nước ñá ñang tan, ñầu kia giữ ở nhiệt ñộ t0C khi ñó 
milivôn kế chỉ 4,25mV, biết hệ số nhiệt ñiện ñộng của cặp này là 42,5µV/K. Nhiệt ñộ t trên là: 

A. 1000C    B. 10000C    C. 100C    D. 2000C 

Câu hỏi 30: Dùng một cặp nhiệt ñiện sắt – Niken có hệ số nhiệt ñiện ñộng là 32,4µV/K có ñiện 
trở trong r = 1Ω làm nguồn ñiện nối với ñiện trở R = 19Ω thành mạch kín. Nhúng một ñầu vào 
nước ñá ñang tan, ñầu kia vào hơi nước ñang sôi. Cường ñộ dòng ñiện qua ñiện trở R là: 

A. 0,162A    B. 0,324A     C. 0,5A    D. 0,081A 
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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Họ và 
tên:………………………………….lớp……………THPT:……………………………………
…… 

Câu hỏi 1: Pin nhiệt ñiện gồm: 

A. hai dây kim loại hàn với nhau, có một ñầu ñược nung nóng. 
B. hai dây kim loại khác nhau hàn với nhau, có một ñầu ñược nung nóng. 
C. hai dây kim loại khác nhau hàn hai ñầu với nhau, có một ñầu ñược nung nóng. 
D. hai dây kim loại khác nhau hàn hai ñầu với nhau, có một ñầu mối hàn ñược nung nóng. 

Câu hỏi 2: Suất nhiệt ñiện ñộng phụ thuộc vào: 

A. Nhiệt ñộ mối hàn             B. ðộ chênh lệch nhiệt ñộ mối hàn   

C. ðộ chênh lệch nhiệt ñộ mối hàn và bản chất hai kim loại  D. Nhiệt ñộ mối hàn và bản 
chất hai kim loại 

Câu hỏi 3: ðiện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt ñộ như thế nào: 

A. Tăng khi nhiệt ñộ giảm     B. Tăng khi nhiệt ñộ tăng  

C. Không ñổi theo nhiệt ñộ    D. Tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại 

Câu hỏi 4: Hiện tượng siêu dẫn là: 

A. Khi nhiệt ñộ hạ xuống dưới nhiệt ñộ TC nào ñó thì ñiện trở của kim loại giảm ñột ngột ñến 
giá trị bằng không 

B. Khi nhiệt ñộ hạ xuống dưới nhiệt ñộ TC nào ñó thì ñiện trở của kim loại tăng ñột ngột ñến giá 
trị khác không 

C. Khi nhiệt ñộ tăng tới nhiệt ñộ TC nào ñó thì ñiện trở của kim loại giảm ñột ngột ñến giá trị 
bằng không 

D. Khi nhiệt ñộ tăng tới dưới nhiệt ñộ TC nào ñó thì ñiện trở của kim loại giảm ñột ngột ñến giá 
trị bằng không 

Câu hỏi 5: Sự phụ thuộc của ñiện trở suất vào nhiệt ñộ có biểu thức: 

A. R = ρ     B. R = R0(1 + αt)    C. Q = I2Rt     D. ρ = ρ0(1+αt) 

Câu hỏi 6: Người ta cần một ñiện trở 100Ω bằng một dây nicrom có ñường kính 0,4mm. ðiện 
trở suất nicrom ρ = 110.10-8Ωm. Hỏi phải dùng một ñoạn dây có chiểu dài bao nhiêu: 

A. 8,9m   B. 10,05m      C. 11,4m    D. 12,6m 

Câu hỏi 7: Một sợi dây ñồng có ñiện trở 74Ω ở nhiệt ñộ 500C. ðiện trở của sợi dây ñó ở 1000C 
là bao nhiêu biết α = 0,004K-1:  

A. 66Ω    B. 76Ω     C. 86Ω     D. 96Ω 

Câu  hỏi 8: Một sợi dây ñồng có ñiện trở 37Ω ở 500C. ðiện trở của dây ñó ở t0C là 43Ω. Biết α 
= 0,004K-1. Nhiệt ñộ t0C có giá trị:  

A. 250C    B. 750C    C. 900C    D. 1000C 

17 Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 1: Trong kim loại  
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Câu hỏi 9: Một dây kim loại dài 1m, ñường kính 1mm, có ñiện trở 0,4Ω. Tính ñiện trở của một 
dây cùng chất ñường kính 0,4mm khi dây này có ñiện trở 125Ω: 

A. 4m     B. 5m      C. 6m     D. 7m 

Câu hỏi 10: Một dây kim loại dài 1m, tiết diện 1,5mm2 có ñiện trở 0,3Ω. Tính ñiện trở của một 
dây cùng chất dài 4m, tiết diện 0,5mm2:  

A. 0,1Ω    B. 0,25Ω   C. 0,36Ω    D. 0,4Ω 

Câu hỏi 11: Một thỏi ñồng khối lượng 176g ñược kéo thành dây dẫn có tiết diện tròn, ñiện trở 
dây dẫn bằng 32Ω. Tính chiều dài và ñường kính tiết diện của dây dẫn. Biết khối lượng riêng 
của ñồng là 8,8.103kg/m3, ñiện trở suất của ñồng là 1,6.10-8Ωm:   

A.l =100m; d = 0,72mm    B. l = 200m; d = 0,36mm    

C. l = 200m; d = 0,18mm    D. l = 250m; d = 0,72mm  

Câu hỏi 12: Một bóng ñèn ở 270C có ñiện trở 45Ω, ở 21230C có ñiện trở 360Ω. Tính hệ số nhiệt 
ñiện trở của dây tóc bóng ñèn:  

A. 0,0037K-1    B. 0,00185 K-1      C. 0,016  K-1    D. 0,012 K-1   

Câu hỏi 13: Hai dây ñồng hình trụ cùng khối lượng và ở cùng nhiệt ñộ. Dây A dài gấp ñôi dây 
B. ðiện trở của chúng liên hệ với nhau như thế nào:  

A. RA = RB/4       B. RA = 2RB  C. RA = RB/2   D. RA = 4RB   

Câu hỏi 14: Hai thanh kim loại có ñiện trở bằng nhau. Thanh A chiều dài lA, ñường kính dA; 
thanh B có chiều dài lB = 2lA và ñường kính dB = 2dA. ðiện trở suất của chúng liên hệ với nhau 
như thế nào: 

              A. ρA = ρB/4   B. ρA = 2ρB C. ρA = ρB/2     D. ρA = 4ρB 

Câu hỏi 15: Dòng ñiện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của: 
              A. các ion âm, electron tự do ngược chiều ñiện trường.     B. các electron tự do ngược 
chiều ñiện trường. 
              C. các ion, electron trong ñiện trường.                               D. các electron,lỗ trống theo 
chiều ñiện trường. 
Câu hỏi 16: Nguyên nhân gây ra ñiện trở của kim loại là sự va chạm của: 
             A. Các electron tự do với chỗ mất trật tự của ion dương nút mạng        
             B. Các electron tự do với nhau trong quá trình chuyển ñộng nhiệt hỗn loạn 
             C. Các ion dương nút mạng với nhau trong quá trình chuyển ñộng nhiệt hỗn loạn 
             D. Các ion dương chuyển ñộng ñịnh hướng dưới tác dụng của ñiện trường với các 
electron 
Câu hỏi 17: Khi hai kim loại tiếp xúc với nhau: 

A. luôn luôn có sự khuếch tán của các electron tự do và các ion dương qua lại lớp tiếp xúc 

B. luôn luôn có sự khuếch tán của các hạt mang ñiện tự do qua lại lớp tiếp xúc 

C. các electron tự do chỉ khuếch tán từ kim loại có mật ñộ electron tự do lớn sang kim loại có 
mật ñộ electron tự do bé hơn 

D. Không có sự khuếch tán của các hạt mang ñiện qua lại lớp tiếp xúc nếu hai kim loại giống 
hệt nhau 

Câu hỏi 18: Cường ñộ dòng ñiện chạy qua dây dẫn kim loại tuân theo ñịnh luật Ôm phụ thuộc 
vào ñiều kiện nào sau ñây:      
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                  A. Dòng ñiện qua dây dẫn kim loại có cường ñộ rất lớn       B. Dây dẫn kim loại có 
nhiệt ñộ tăng dần   
                  C. Dây dẫn kim loại có nhiệt ñộ giảm dần                             D. Dây dẫn kim loại có 
nhiệt ñộ không ñổi 
Câu hỏi 19: ðơn vị ñiện dẫn suất σ là:   
                  A. ôm(Ω)     B. vôn(V)    C. ôm.mét(Ω.m)     D. Ω.m2 
Câu hỏi 20: Chọn ñáp án chưa chính xác nhất: 
           A. Kim loại là chất dẫn ñiện tốt                                         B. Dòng ñiện trong kim loại 
tuân theo ñịnh luật Ôm 
          C. Dòng ñiện qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt  D. ðiện trở suất của kim loại 
tăng theo nhiệt ñộ 

 
Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 1: Trong kim loại - ðề 3:  
Câu hỏi 21: Chọn một ñáp án ñúng:  

A. ðiện trở dây dẫn bằng kim loại giảm khi nhiệt ñộ tăng                       
B. Dòng ñiện trong kim loại là dòng chuyển rời của các electron   
C. Dòng ñiện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các ion   
D. Kim loại dẫn ñiện tốt vì mật ñộ electron trong kim loại lớn 

Câu hỏi 22: Chọn một ñáp án sai:  
A. Dòng ñiện qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt      
B. Hạt tải ñiện trong kim loại là ion 
C. Hạt tải ñiện trong kim loại là electron tự do      
D. Dòng ñiện trong kim loại tuân theo ñịnh luật Ôm khi giữ ở nhiệt ñộ không ñổi 

Câu hỏi 23: ðiện dẫn suất σ của kim loại và ñiện trở suất ρ của nó có mối liên hệ mô tả bởi ñồ 
thị: 
  

 
 

 
 
 

 

 
Câu hỏi 24: Một dây vônfram có ñiện trở 136Ω ở nhiệt ñộ 1000C, biết hệ số nhiệt ñiện trở α = 
4,5.10-3K-1. Hỏi ở nhiệt ñộ 200C ñiện trở của dây này là bao nhiêu:   

A. 100Ω        B. 150Ω   C. 175Ω   D. 200Ω 
Câu hỏi 25: ðồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của suất nhiệt ñiện ñộng vào hiệu nhiệt ñộ giữa hai 
mối hàn của cặp nhiệt ñiện sắt – constantan như hình vẽ. Hệ số nhiệt ñiện ñộng của cặp này là: 

A. 52µV/K     B. 52V/K    C. 5,2µV/K    D. 5,2V/K 

Câu hỏi 26: Chọn một ñáp án sai: 

A. Suất ñiện ñộng suất hiện trong cặp nhiệt ñiện là do chuyển ñộng nhiệt của hạt tải  

ñiện trong mạch có nhiệt ñộ không ñồng nhất sinh ra 

B. Cặp nhiệt ñiện bằng kim loại có hệ số nhiệt ñiện ñộng lớn hơn của bán dẫn 

C. Cặp nhiệt ñiện bằng kim loại có hệ số nhiệt ñiện ñộng nhỏ hơn của bán dẫn 

D. Hệ số nhiệt ñiện ñộng phụ thuộc vào bản chất chất làm cặp nhiệt ñiện 

Câu hỏi 27: Một mối hàn của cặp nhiệt ñiện có hệ số nhiệt ñiện 65µV/K ñặt trong không khí ở 
200C, còn mối kia ñược nung nóng ñến nhiệt ñộ 2320C. Suất nhiệt ñiện của cặp này là: 

A. 13,9mV     B. 13,85mV    C. 13,87mV    D. 13,78mV 
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Câu hỏi 28: Khi nhúng một ñầu của cặp nhiệt ñiện vào nước ñá ñang tan, ñầu kia vào nước 
ñang sôi thì suất nhiệt ñiện của cặp là 0,860mV. Hệ số nhiệt ñiện ñộng của cặp này là: 

A. 6,8µV/K     B. 8,6 µV/K     C. 6,8V/K     D. 8,6 V/K 

Câu hỏi 29: Nối cặp nhiệt ñiện ñồng – constantan với milivôn kế ñể ño suất nhiệt ñiện ñộng 
trong cặp. Một ñầu mối hàn nhúng vào nước ñá ñang tan, ñầu kia giữ ở nhiệt ñộ t0C khi ñó 
milivôn kế chỉ 4,25mV, biết hệ số nhiệt ñiện ñộng của cặp này là 42,5µV/K. Nhiệt ñộ t trên là: 

A. 1000C    B. 10000C    C. 100C    D. 2000C 

Câu hỏi 30: Dùng một cặp nhiệt ñiện sắt – Niken có hệ số nhiệt ñiện ñộng là 32,4µV/K có ñiện 
trở trong r = 1Ω làm nguồn ñiện nối với ñiện trở R = 19Ω thành mạch kín. Nhúng một ñầu vào 
nước ñá ñang tan, ñầu kia vào hơi nước ñang sôi. Cường ñộ dòng ñiện qua ñiện trở R là: 

A. 0,162A    B. 0,324A     C. 0,5A    D. 0,081A 
 
 
 
 
Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 2: Trong chất ñiện phân - ðề 1:  

I.KIẾN THỨC  

  ðịnh luật Faraday (Faraday) 

Khối lượng m của chất ñược giải phóng ra ở ñiện cực tỉ lệ với ñương lượng hoá học A/n của 

chất ñó và với ñiện lượng q ñi qua dung dịch ñiện phân.   

   A là khối lượng mol, n là hoá trị của chất ñó, k là hệ số tỉ lệ. Hệ số tỉ lệ k có cùng một giá 
trị ñối với tất cả các chất. Người ta thường kí hiệu 1/k = F, trong ñó F cũng là một hằng số ñối 
với mọi chất và gọi là số Farañây. Thí nghiệm chứng tỏ rằng F =9,65.104. 

      

  với I là cường ñộ dòng ñiện không ñổi và q là ñiện lượng ñi qua bình ñiện phân, t là thời 
gian dòng ñiện chạy qua. 

II.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu hỏi 1: Một bình ñiện phân chứa dung dịch bạc nitrat có anôt bằng bạc, cường ñộ dòng ñiện 
chạy qua bình ñiện phân là 5A. Lượng bạc bám vào cực âm của bình ñiện phân trong 2 giờ là 
bao nhiêu, biết bạc có A = 108, n = 1: 

A. 40,29g     B. 40,29.10-3 g     C. 42,9g     D. 42,910-3g 

Câu hỏi 2: ðơn vị của ñương lượng ñiện hóa và của hằng số Farañây lần lượt là: 

A. N/m; F    B. N; N/m    C. kg/C; C/mol    D. kg/C; mol/C 

Câu hỏi 3: Một bình ñiện phân chứa dung dịch bạc nitrat có ñương lượng ñiện hóa là 1,118.10-

6kg/C. Cho dòng ñiện có ñiện lượng 480C ñi qua thì khối lượng chất ñược giải phóng ra ở ñiện 
cực là: 

A. 0,56364g    B. 0,53664g     C. 0,429g    D. 0,0023.10-3g 
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Câu hỏi 4: ðồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa khối lượng chất giải phóng ra ở ñiện cực của 
bình  
ñiện phân và ñiện lượng tải qua bình. ðương lượng ñiện hóa của chất ñiện phân trong bình này 
là: 

A. 11,18.10-6kg/C     B. 1,118.10-6kg/C    C. 1,118.10-6kg.C     D.11,18.10-6kg.C     
 

Câu hỏi 5: Bình ñiện phân có anốt làm bằng kim loại của chất ñiện phân có hóa trị 2. Cho dòng 
ñiện 0,2A chạy qua bình trong 16 phút 5 giây thì có 0,064g chất thoát ra ở ñiện cực. Kim loại 
dùng làm anot của bình ñiện phân là: 

A. niken    B. sắt      C. ñồng     D. kẽm 

Câu hỏi 6: Hai bình ñiện phân mắc nối tiếp với nhau trong một mạch ñiện, bình 1 chứa dung 
dịch CuSO4 có các ñiện cực bằng ñồng, bình 2 chứa dung dịch AgNO3 có các ñiện cực bằng 
bạc. Trong cùng một khoảng thời gian nếu lớp bạc bám vào catot của bình thứ 2 là m2 = 41,04g 
thì khối lượng ñồng bám vào catot của bình thứ nhất là bao nhiêu. Biết ACu = 64, nCu = 2, AAg = 
108, nAg = 1:  

A. 12,16g    B. 6,08g          C. 24, 32g      D. 18,24g 

Câu hỏi 7: Muốn mạ ñồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng 200cm2 người ta dùng tấm sắt 
làm catot của bình ñiện phân ñựng dung dịch CuSO4 và anot là một thanh ñồng nguyên chất, 
cho dòng ñiện 10A chạy qua bình trong 2 giờ 40 phút 50 giây. Tìm chiều dày của lớp ñồng bám 
trên mặt tấm sắt. Biết ACu = 64, n = 2, D = 8,9g/cm3 

A. 1,6.10-2cm    B. 1,8.10-2cm     C. 2.10-2cm    D. 
2,2.10-2cm   

Câu hỏi 8: Một bình ñiện phân chứa dung dịch muối kim loại có ñiện cực làm bằng chính kim 
loại ñó. Cho dòng ñiện 0,25A chạy qua trong 1 giờ thấy khối lượng catot tăng xấp xỉ 1g. Hỏi các 
ñiện cực làm bằng gì trong các kim loại: sắt A1 = 56, n1 = 3; ñồng A2 = 64, n2 = 2; bạc A3 = 108, 
n3 = 1 và kẽm A4 = 65,5; n4 = 2 

A. sắt     B. ñồng     C. bạc     D. kẽm 

Câu hỏi 9: Muốn mạ niken cho một khối trụ bằng sắt có ñường kính 2,5cm cao 2cm, người ta 
dùng trụ này làm catot và nhúng trong dung dịch muối niken của một bình ñiện phân rồi cho 
dòng ñiện 5A chạy qua trong 2 giờ, ñồng thời quay khối trụ ñể niken phủ ñều. Tính ñộ dày lớp 
niken phủ trên tấm sắt biết niken có A = 59, n = 2, D = 8,9.103kg/m3:   

A. 0,787mm     B. 0,656mm    C. 0,434mm    D. 0,212mm 

Câu hỏi 10: Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi ñiện phân dung dịch: 

A. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại   B. axit có anốt làm bằng kim loại ñó   

C. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại ñó    D. muối, axit, bazơ có anốt làm 
bằng kim loại 

ðÁP ÁN 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ðáp án A C B C C A B C A C 
Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 2: Trong chất ñiện phân - ðề 2:  

Câu hỏi 11: Nguyên nhân làm xuất hiện các hạt mang ñiện tự do trong chất ñiện phân là do: 
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A. sự tăng nhiệt ñộ của chất ñiện phân     B. sự chênh lệch ñiện thế giữa 
hai ñiện cực  

C. sự phân ly của các phân tử chất tan trong dung môi   D. sự trao ñổi electron với các 
ñiện cực 

Câu hỏi 12: Do những nguyên nhân gì mà ñộ dẫn ñiện của chất ñiện phân tăng khi nhiệt ñộ 
tăng? 

A. chuyển ñộng nhiệt của các phân tử tăng làm khả năng phân ly thành ion tăng do va 
chạm 

B. ñộ nhớt của dung dịch giảm làm các ion chuyển ñộng dễ dàng hơn 

C. chuyển ñộng nhiệt của các phân tử ở ñiện cực tăng lên vì thế tác dụng mạnh lên dung 
dịch 

D. cả A và B 

Câu hỏi 13: Một bộ nguồn gồm 30 pin mắc hỗn hợp thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin 
mắc song song, mỗi pin có suất ñiện ñộng 0,9V và ñiện trở trong 0,6Ω. Một bình ñiện phân 
dung dịch ñồng có anot bằng ñồng có ñiện trở 205Ω nối với hai cực bộ nguồn trên thành mạch 
kín. Tính khối lượng ñồng bám vào catot trong thời gian 50 phút, biết A = 64, n = 2:  

A. 0,01g    B. 0,023g    C. 0,013g     D. 0,018g 

Câu hỏi 14: Một tấm kim loại có diện tích 120cm2 ñem mạ niken ñược làm catot của bình ñiện 
phân dung dịch muối niken có anot làm bằng niken. Tính bề dày của lớp niken ñược mạ biết 
dòng ñiện qua bình ñiện phân có cường ñộ 0,3A chạy qua trong 5 giờ, niken có A = 58,7; n = 2; 
D = 8,8.103kg/m3: 

A. 0,021mm     B. 0,0155mm     C. 0,012mm    D. 0,0321 

Câu hỏi 15: Dòng ñiện trong chất ñiện phân là dòng dịch chuyển có hướng của: 

A. các ion dương theo chiều ñiện trường và các ion âm ngược chiều ñiện trường 

B. các ion dương theo chiều ñiện trường và các ion âm, electron tự do ngược chiều ñiện 
trường 

C. các electron ngược chiều ñiện trường, lỗ trống theo chiều ñiện trường 

D. các ion và electron trong ñiện trường 

Câu hỏi 16: Mạ kền cho một bề mặt kim loại có diện tích 40cm2 bằng ñiện phân. Biết Ni = 58, 
hóa trị 2, D = 8,9.103kg/m3. Sau 30 phút bề dày của lớp kền là 0,03mm. Dòng ñiện qua bình 
ñiện phân có cường ñộ: 

A. 1,5A     B. 2A     C. 2,5A    D. 3A 
Câu hỏi 17: Một mạch ñiện như hình vẽ. R = 12Ω, ð: 6V – 9W; bình ñiện phân CuSO4 có  
anot bằng Cu; ξ = 9V, r = 0,5Ω. ðèn sáng bình thường, khối lượng Cu bám vào catot mỗi  
phút là bao nhiêu:   

A. 25mg   B. 36mg    C. 40mg   D. 45mg 
Câu hỏi 18: ðề bài giống câu hỏi 17. Tính hiệu suất của nguồn:  

A. 69%   B. 79%           C. 89%       D. 99% 
Câu hỏi 19: ðiện phân dung dịch H2SO4 có kết quả sau cùng là H2O bị phân tích thành H2 và 
O2. Sau 32 phút thể tích khí O2 thu ñược là bao nhiêu nếu dòng ñiện có cường ñộ 2,5A chạy qua 
bình, và quá trình trên làm ở ñiều kiện tiêu chuẩn:  

A. 112cm3     B. 224 cm3    C. 280  cm3  D. 310cm3 

ξ, r R 

ð B 
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Câu hỏi 20: ðương lượng ñiện hóa là ñại lượng có biểu thức:  
A. m/Q   B. A/n    C. F          D. 1/F 

ðÁP ÁN 
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ðáp án C D C B A B C C C A 
 
 
 
 
  

 

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

Câu hỏi 1: Một bình ñiện phân chứa dung dịch bạc nitrat có anôt bằng bạc, cường ñộ dòng ñiện 
chạy qua bình ñiện phân là 5A. Lượng bạc bám vào cực âm của bình ñiện phân trong 2 giờ là 
bao nhiêu, biết bạc có A = 108, n = 1: 

A. 40,29g     B. 40,29.10-3 g     C. 42,9g     D. 42,910-3g 

Câu hỏi 2: ðơn vị của ñương lượng ñiện hóa và của hằng số Farañây lần lượt là: 

A. N/m; F    B. N; N/m    C. kg/C; C/mol    D. kg/C; mol/C 

Câu hỏi 3: Một bình ñiện phân chứa dung dịch bạc nitrat có ñương lượng ñiện hóa là 1,118.10-

6kg/C. Cho dòng ñiện có ñiện lượng 480C ñi qua thì khối lượng chất ñược giải phóng ra ở ñiện 
cực là: 

A. 0,56364g    B. 0,53664g     C. 0,429g    D. 0,0023.10-3g 

Câu hỏi 4: ðồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa khối lượng chất giải phóng ra ở ñiện cực của 
bình  
ñiện phân và ñiện lượng tải qua bình. ðương lượng ñiện hóa của chất ñiện phân trong bình này 
là: 

A. 11,18.10-6kg/C     B. 1,118.10-6kg/C    C. 1,118.10-6kg.C     D.11,18.10-6kg.C     
 

Câu hỏi 5: Bình ñiện phân có anốt làm bằng kim loại của chất ñiện phân có hóa trị 2. Cho dòng 
ñiện 0,2A chạy qua bình trong 16 phút 5 giây thì có 0,064g chất thoát ra ở ñiện cực. Kim loại 
dùng làm anot của bình ñiện phân là: 

A. niken    B. sắt      C. ñồng     D. kẽm 

Câu hỏi 6: Hai bình ñiện phân mắc nối tiếp với nhau trong một mạch ñiện, bình 1 chứa dung 
dịch CuSO4 có các ñiện cực bằng ñồng, bình 2 chứa dung dịch AgNO3 có các ñiện cực bằng 
bạc. Trong cùng một khoảng thời gian nếu lớp bạc bám vào catot của bình thứ 2 là m2 = 41,04g 
thì khối lượng ñồng bám vào catot của bình thứ nhất là bao nhiêu. Biết ACu = 64, nCu = 2, AAg = 
108, nAg = 1:  

A. 12,16g    B. 6,08g          C. 24, 32g      D. 18,24g 

Câu hỏi 7: Muốn mạ ñồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng 200cm2 người ta dùng tấm sắt 
làm catot của bình ñiện phân ñựng dung dịch CuSO4 và anot là một thanh ñồng nguyên chất, 
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18 Dòng ñiện trong các môi trường– Dạng 2: Trong chất ñiện phân 
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cho dòng ñiện 10A chạy qua bình trong 2 giờ 40 phút 50 giây. Tìm chiều dày của lớp ñồng bám 
trên mặt tấm sắt. Biết ACu = 64, n = 2, D = 8,9g/cm3 

A. 1,6.10-2cm    B. 1,8.10-2cm     C. 2.10-2cm    D. 
2,2.10-2cm   

Câu hỏi 8: Một bình ñiện phân chứa dung dịch muối kim loại có ñiện cực làm bằng chính kim 
loại ñó. Cho dòng ñiện 0,25A chạy qua trong 1 giờ thấy khối lượng catot tăng xấp xỉ 1g. Hỏi các 
ñiện cực làm bằng gì trong các kim loại: sắt A1 = 56, n1 = 3; ñồng A2 = 64, n2 = 2; bạc A3 = 108, 
n3 = 1 và kẽm A4 = 65,5; n4 = 2 

A. sắt     B. ñồng     C. bạc     D. kẽm 

Câu hỏi 9: Muốn mạ niken cho một khối trụ bằng sắt có ñường kính 2,5cm cao 2cm, người ta 
dùng trụ này làm catot và nhúng trong dung dịch muối niken của một bình ñiện phân rồi cho 
dòng ñiện 5A chạy qua trong 2 giờ, ñồng thời quay khối trụ ñể niken phủ ñều. Tính ñộ dày lớp 
niken phủ trên tấm sắt biết niken có A = 59, n = 2, D = 8,9.103kg/m3:   

A. 0,787mm     B. 0,656mm    C. 0,434mm    D. 0,212mm 

Câu hỏi 10: Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi ñiện phân dung dịch: 

A. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại   B. axit có anốt làm bằng kim loại ñó   

C. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại ñó    D. muối, axit, bazơ có anốt làm 
bằng kim loại 

Câu hỏi 11: Nguyên nhân làm xuất hiện các hạt mang ñiện tự do trong chất ñiện phân là do: 

A. sự tăng nhiệt ñộ của chất ñiện phân     B. sự chênh lệch ñiện thế giữa 
hai ñiện cực  

C. sự phân ly của các phân tử chất tan trong dung môi   D. sự trao ñổi electron với các 
ñiện cực 

Câu hỏi 12: Do những nguyên nhân gì mà ñộ dẫn ñiện của chất ñiện phân tăng khi nhiệt ñộ 
tăng? 

A. chuyển ñộng nhiệt của các phân tử tăng làm khả năng phân ly thành ion tăng do va 
chạm 

B. ñộ nhớt của dung dịch giảm làm các ion chuyển ñộng dễ dàng hơn 

C. chuyển ñộng nhiệt của các phân tử ở ñiện cực tăng lên vì thế tác dụng mạnh lên dung 
dịch 

D. cả A và B 

Câu hỏi 13: Một bộ nguồn gồm 30 pin mắc hỗn hợp thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin 
mắc song song, mỗi pin có suất ñiện ñộng 0,9V và ñiện trở trong 0,6Ω. Một bình ñiện phân 
dung dịch ñồng có anot bằng ñồng có ñiện trở 205Ω nối với hai cực bộ nguồn trên thành mạch 
kín. Tính khối lượng ñồng bám vào catot trong thời gian 50 phút, biết A = 64, n = 2:  

A. 0,01g    B. 0,023g    C. 0,013g     D. 0,018g 

Câu hỏi 14: Một tấm kim loại có diện tích 120cm2 ñem mạ niken ñược làm catot của bình ñiện 
phân dung dịch muối niken có anot làm bằng niken. Tính bề dày của lớp niken ñược mạ biết 
dòng ñiện qua bình ñiện phân có cường ñộ 0,3A chạy qua trong 5 giờ, niken có A = 58,7; n = 2; 
D = 8,8.103kg/m3: 
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A. 0,021mm     B. 0,0155mm     C. 0,012mm    D. 0,0321 

Câu hỏi 15: Dòng ñiện trong chất ñiện phân là dòng dịch chuyển có hướng của: 

A. các ion dương theo chiều ñiện trường và các ion âm ngược chiều ñiện trường 

B. các ion dương theo chiều ñiện trường và các ion âm, electron tự do ngược chiều ñiện 
trường 

C. các electron ngược chiều ñiện trường, lỗ trống theo chiều ñiện trường 

D. các ion và electron trong ñiện trường 

Câu hỏi 16: Mạ kền cho một bề mặt kim loại có diện tích 40cm2 bằng ñiện phân. Biết Ni = 58, 
hóa trị 2, D = 8,9.103kg/m3. Sau 30 phút bề dày của lớp kền là 0,03mm. Dòng ñiện qua bình 
ñiện phân có cường ñộ: 

A. 1,5A     B. 2A     C. 2,5A    D. 3A 
Câu hỏi 17: Một mạch ñiện như hình vẽ. R = 12Ω, ð: 6V – 9W; bình ñiện phân CuSO4 có  
anot bằng Cu; ξ = 9V, r = 0,5Ω. ðèn sáng bình thường, khối lượng Cu bám vào catot mỗi  
phút là bao nhiêu:   

A. 25mg   B. 36mg    C. 40mg   D. 45mg 
Câu hỏi 18: ðề bài giống câu hỏi 17. Tính hiệu suất của nguồn:  

A. 69%   B. 79%           C. 89%       D. 99% 
Câu hỏi 19: ðiện phân dung dịch H2SO4 có kết quả sau cùng là H2O bị phân tích thành H2 và 
O2. Sau 32 phút thể tích khí O2 thu ñược là bao nhiêu nếu dòng ñiện có cường ñộ 2,5A chạy qua 
bình, và quá trình trên làm ở ñiều kiện tiêu chuẩn:  

A. 112cm3     B. 224 cm3    C. 280  cm3  D. 310cm3 
Câu hỏi 20: ðương lượng ñiện hóa là ñại lượng có biểu thức:  

A. m/Q   B. A/n    C. F          D. 1/F 
 
  
Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 3: Chất khí và chân không - ðề 1:  
Câu hỏi 1: Dòng ñiện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các: 
A. electron theo chiều ñiện trường  B. ion dương theo chiều  ñiện trường và ion âm ngược 
chiều ñiện trường 
C. ion dương theo chiều ñiện trường, ion âm và electron ngược chiều ñiện trường 
D. ion dương ngược chiều ñiện trường, ion âm và electron theo chiều ñiện trường 
Câu hỏi 2: ðường ñặc trưng vôn – ampe của chất khí có dạng: 
 
 
 
 
Câu hỏi 3: Chọn một ñáp án sai: 

A. Ở ñiều kiện bình thường không khí là ñiện môi   B. Khi bị ñốt nóng không khí dẫn ñiện 
C. Những tác nhân bên ngoài gây nên sự ion hóa chất khí gọi là tác nhân ion hóa  
D. Dòng ñiện trong chất khí tuân theo ñịnh luật Ôm 

Câu hỏi 4: Khi nói về sự phụ thuộc của cường ñộ dòng ñiện trong chất khí vào hiệu ñiện thế, 
nhận xét nào sau ñây là sai:  A. Khi tăng dần hiệu ñiện thế từ giá trị 0 ñến Uc sự phóng ñiện 
chỉ sảy ra khi có tác nhân ion hóa, ñó là sự             phóng ñiện tự lực. 

B. Khi U ≥ Ub cường ñộ dòng ñiện ñạt giá trị bão hòa dù U có tăng 
C. Khi U > Uc thì cường ñộ dòng ñiện giảm ñột ngột.    
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D. ðường ñặc tuyến vôn – ampe không phải là ñường thẳng 
Câu hỏi 5: Chọn một ñáp án sai:  

A. Trong quá trình phóng ñiện thành tia chỉ có sự ion hóa do va chạm            
B. Sự phóng ñiện trong chất khí thường kèm theo sự phát sáng   
C. Trong không khí tia lửa ñiện hình thành khi có ñiện trường rất mạnh cỡ 3.106V/m   
D. Hình ảnh tia lửa ñiện không liên tục mà gián ñoạn 

Câu hỏi 6: Chọn một ñáp án sai:  
A. Hồ quang ñiện là quá trình phóng ñiện tự lực         B. Hồ quang ñiện xảy ra trong chất 
khí ở áp suất cao 
C. Hồ quang ñiện sảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp giữa 2 ñiện cực 
có hiệu ñiện thế không lớn 
D. Hồ quang ñiện kèm theo tỏa nhiệt và tỏa sáng rất mạnh 

Câu hỏi 7: Khi nói về sự phụ thuộc của cường ñộ dòng ñiện vào hiệu ñiện thế trong quá trình 
dẫn ñiện không tự lực của chất khí ñáp án nào sau ñây là sai: 
A. Khi U nhỏ, I tăng theo U    B. Khi U ñủ lớn, I ñạt giá trị bão hòa   
C. U quá lớn, thì I tăng nhanh theo U   D. Với mọi giá trị của U, thì I tăng tỉ lệ thuận với U theo 
ñịnh luật Ôm 
Câu hỏi 8: Chọn một ñáp án sai:  

A. Sự dẫn ñiện của chất khí là tự lực nếu nó có thể sảy ra và duy trì khi ñốt nóng mạnh 
chất khí, và duy trì tác nhân. 
B. Sự dẫn ñiện của chất khí là tự lực nếu nó có thể sảy ra và duy trì khi ñốt nóng mạnh 
chất khí, rồi ngừng tác nhân. 
C. chất khí phóng ñiện tự lực khi có tác dụng của ñiện trường ñủ mạnh ion hóa khí, tách 
phân tử khí thành ion dương và electron tự do 
D. Trong quá trình phóng ñiện thành tia, ngoài sự ion hóa do va chạm còn có sự ion hóa 
do tác dụng của bức xạ có trong tia lửa ñiện  

Câu hỏi 9: Chọn một ñáp án ñúng: 
A. Dòng ñiện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương và âm 
B. Dòng ñiện trong chất khí không phụ thuộc vào hiệu ñiện thế 
C. Cường ñộ dòng ñiện trong chất khí ở áp suất thường tăng lên khi hiệu ñiện thế tăng 
D. Dòng ñiện chạy qua không khí ở hiệu ñiện thế thấp khi không khí ñược ñốt nóng, hoặc 
chịu tác dụng của tác nhân ion hóa. 

Câu hỏi 10: Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron tự do là dòng 
ñiện trong môi trường: 

A. chất khí     B. chân không    C. kim loại     D. chất ñiện phân 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án C D D C A B D A D A 
Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 3: Chất khí và chân không - ðề 2:  

Câu hỏi 11:ðặc tuyến vôn – ampe của chất khí khi có dòng ñiện chạy qua có dạng như hình vẽ.  

Ở ñoạn nào hạt tải ñiện ñược tạo ra bởi tác nhân ion hóa? 

A. OA     B. AB     C. BC     D. OA và AB 

 

Câu hỏi 12: ðặc tuyến vôn – ampe của chất khí có dòng ñiện chạy qua có dạng như hình vẽ câu 
hỏi 11. Ở ñoạn nào hạt tải ñiện ñược tạo ra bởi ion hóa do va chạm: 

A. OA     B. AB     C. BC     D. AB và BC 
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Câu hỏi 13: ðặc tuyến vôn – ampe của chất khí khi có dòng ñiện chạy qua có dạng như hình vẽ 
câu hỏi 11. Ở ñoạn nào có sự phóng ñiện không tự lực? 

A. OA     B. AB     C. BC     D. OA và AB 

Câu hỏi 14: ðặc tuyến vôn – ampe của chất khí khi có dòng ñiện chạy qua có dạng như hình vẽ 
câu hỏi 11. Ở ñoạn nào có sự phóng ñiện tự lực? 

A. OA      B. AB     C. BC     D. không có ñoạn 
nào 

Câu hỏi 15: Các hiện tượng: tia lửa ñiện, sét, hồ quang ñiện, hiện tượng nào là quá trình phóng 
ñiện tự lực: 

A. tia lửa ñiện    B. sét     C. hồ quang ñiện   D. cả 3 ñều ñúng 

Câu hỏi 16: Các hiện tượng: tia lửa ñiện, sét, hồ quang ñiện, hiện tượng nào sảy ra do tác dụng 
của ñiện trường rất mạnh trên 106V/m: 

A. tia lửa ñiện    B. sét     C. hồ quang ñiện   D. tia lửa ñiện và 
sét 

Câu hỏi 17: Các hiện tượng: tia lửa ñiện, sét, hồ quang ñiện, hiện tượng nào có sự phát xạ nhiệt 
electron: 

A. tia lửa ñiện    B. sét     C. hồ quang ñiện   D. cả 3 ñều ñúng 

Câu hỏi 18: Sự phóng ñiện thành miền của chất khí xảy ra trong các ñiều kiện nào: 

A. áp suất cao cỡ chục atm; hiệu ñiện thế thấp cỡ chục vôn   B. áp suất ở ñktc, hiệu ñiện thế 
cao cỡ kilôvôn 

C. áp suất thấp dưới 1mmHg, hiệu ñiện thế cỡ trăm vôn   D. áp suất cao cỡ chục atm; hiệu ñiện 
thế cao cỡ kilôvôn 

Câu hỏi 19: Trong sự phóng ñiện thành miền, nếu giảm áp suất rất thấp cỡ 10-3mmHg thì có 
hiện tượng gì: 

A. miền tối catốt giảm bớt       B. Cột sáng anốt chiếm toàn bộ ống 
khí  

C. miền tối catốt chiếm toàn bộ ống khí     D. cột sáng anốt giảm bớt 

Câu hỏi 20: So sánh bản chất thì dòng ñiện trong các môi trường nào do cùng một loại hạt tải 
ñiện tạo nên: 

A. kim loại và chân không      B. chất ñiện phân và chất khí  

C. chân không và chất khí      D. không có hai môi trường như vậy 

 

 
ðÁP ÁN 

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

 
Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 3: Chất khí và chân không - ðề 3:  
Câu hỏi 21:Chọn một ñáp án sai  khi nói về dòng ñiện  trong chân không: 
A. dòng ñiện trong chân không chỉ ñi theo một chiều từ anot sang catot 



  -  ðT: 01689.996.187                  Diễn ñàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                    

   Trang 167 

B. sau khi bứt khỏi catot của ống chân không chịu tác dụng của ñiện trường electron chuyển 
ñộng từ catot sang anot 
C. dòng ñiện trong chân không là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo chiều ñiện 
trường 
D. khi nhiệt ñộ càng cao thì cường ñộ dòng ñiện bão hòa càng lớn 
Câu hỏi 22: Sự phụ thuộc của cường ñộ dòng ñiện trong chân không vào hiệu ñiện thế ñược 
biểu diễn bởi ñồ thị nào sau ñây: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 23: Tia catốt là chùm: 

A. electron phát ra từ anot bị nung nóng   B. electron phát ra từ catot bị nung nóng   
C. ion dương phát ra từ catot bị nung nóng   D. ion âm phát ra từ anot bị nung nóng   

Câu hỏi 24: Chọn một ñáp án sai khi nói về tính chất của tia catot: 

A. làm phát quang một số chất khi ñập vào chúng   B. mang năng lượng   

C. bị lệch trong ñiện từ trường      D. phát ra song song với mặt catot 

Câu hỏi 25: Tính chất nào sau ñây không phải của tia catot: 

A. tác dụng lên kính ảnh      B. có thể ñâm xuyên các lá kim loại mỏng    

C. ion hóa không khí      D. không bị lệch trong ñiện từ trường 

Câu hỏi 26: Cặp nhiệt ñiện sắt – constantan có hệ số nhiệt ñiện ñộng α = 50,4µV/K và ñiện trở 
trong r = 0,5Ω ñược nối với ñiện kế G có ñiện trở R = 19,5Ω. ðặt mối hàn thứ nhất vào trong 
không khí ở nhiệt ñộ 270C, mối hàn thứ 2 trong bếp có nhiệt ñộ 3270C. Tính hiệu ñiện thế hai 
ñầu ñiện kế G: 

A. 14,742mV     B. 14,742µV    C. 14,742nV     D. 14,742V 

Câu hỏi 27: cặp nhiệt ñiện ñồng – constantan có hệ số nhiệt ñiện ñộng α = 41,8µV/K và ñiện 
trở trong r = 0,5Ω. Nối cặp nhiệt ñiện này với ñiện kế có ñiện trở R = 30Ω rồi ñặt mối hàn thứ 
nhất ở không khí có nhiệt ñộ 200C, mối hàn thứ hai trong lò ñiện có nhiệt ñộ 4000C. Cường ñộ 
dòng ñiện chạy qua ñiện kế là: 

A. 0,52mA     B. 0,52µA     C. 1,04mA    D. 1,04µA  
Câu hỏi 28: Trong các bán dẫn loại nào mật ñộ lỗ trống lớn hơn mật ñộ electron tự do: 

A. bán dẫn tinh khiết     B. bán dẫn loại p    

C. bán dẫn loại n         D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n 

Câu hỏi 29: Trong các bán dẫn loại nào mật ñộ electron tự do lớn hơn mật ñộ lỗ trống: 

A. bán dẫn tinh khiết      B. bán dẫn loại p    

C. bán dẫn loại n          D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n 

Câu hỏi 30: Trong các bán dẫn loại nào mật ñộ electron tự do và mật ñộ lỗ trống bằng nhau: 

A. bán dẫn tinh khiết     B. bán dẫn loại p    

C. bán dẫn loại n          D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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ðáp án C A B D D A A B C A 
 
 
 
Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 3: Chất khí và chân không - ðề 1:  
Câu hỏi 1: Dòng ñiện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các: 
A. electron theo chiều ñiện trường  B. ion dương theo chiều  ñiện trường và ion âm ngược 
chiều ñiện trường 
C. ion dương theo chiều ñiện trường, ion âm và electron ngược chiều ñiện trường 
D. ion dương ngược chiều ñiện trường, ion âm và electron theo chiều ñiện trường 
Câu hỏi 2: ðường ñặc trưng vôn – ampe của chất khí có dạng: 
 
 
 
 
Câu hỏi 3: Chọn một ñáp án sai: 

A. Ở ñiều kiện bình thường không khí là ñiện môi   B. Khi bị ñốt nóng không khí dẫn ñiện 
C. Những tác nhân bên ngoài gây nên sự ion hóa chất khí gọi là tác nhân ion hóa  
D. Dòng ñiện trong chất khí tuân theo ñịnh luật Ôm 

Câu hỏi 4: Khi nói về sự phụ thuộc của cường ñộ dòng ñiện trong chất khí vào hiệu ñiện thế, 
nhận xét nào sau ñây là sai:  A. Khi tăng dần hiệu ñiện thế từ giá trị 0 ñến Uc sự phóng ñiện 
chỉ sảy ra khi có tác nhân ion hóa, ñó là sự             phóng ñiện tự lực. 

B. Khi U ≥ Ub cường ñộ dòng ñiện ñạt giá trị bão hòa dù U có tăng 
C. Khi U > Uc thì cường ñộ dòng ñiện giảm ñột ngột.    
D. ðường ñặc tuyến vôn – ampe không phải là ñường thẳng 

Câu hỏi 5: Chọn một ñáp án sai:  
A. Trong quá trình phóng ñiện thành tia chỉ có sự ion hóa do va chạm            
B. Sự phóng ñiện trong chất khí thường kèm theo sự phát sáng   
C. Trong không khí tia lửa ñiện hình thành khi có ñiện trường rất mạnh cỡ 3.106V/m   
D. Hình ảnh tia lửa ñiện không liên tục mà gián ñoạn 

Câu hỏi 6: Chọn một ñáp án sai:  
A. Hồ quang ñiện là quá trình phóng ñiện tự lực         B. Hồ quang ñiện xảy ra trong chất 
khí ở áp suất cao 
C. Hồ quang ñiện sảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp giữa 2 ñiện cực 
có hiệu ñiện thế không lớn 
D. Hồ quang ñiện kèm theo tỏa nhiệt và tỏa sáng rất mạnh 

Câu hỏi 7: Khi nói về sự phụ thuộc của cường ñộ dòng ñiện vào hiệu ñiện thế trong quá trình 
dẫn ñiện không tự lực của chất khí ñáp án nào sau ñây là sai: 
A. Khi U nhỏ, I tăng theo U    B. Khi U ñủ lớn, I ñạt giá trị bão hòa   
C. U quá lớn, thì I tăng nhanh theo U   D. Với mọi giá trị của U, thì I tăng tỉ lệ thuận với U theo 
ñịnh luật Ôm 
Câu hỏi 8: Chọn một ñáp án sai:  

A. Sự dẫn ñiện của chất khí là tự lực nếu nó có thể sảy ra và duy trì khi ñốt nóng mạnh 
chất khí, và duy trì tác nhân. 
B. Sự dẫn ñiện của chất khí là tự lực nếu nó có thể sảy ra và duy trì khi ñốt nóng mạnh 
chất khí, rồi ngừng tác nhân. 
C. chất khí phóng ñiện tự lực khi có tác dụng của ñiện trường ñủ mạnh ion hóa khí, tách 
phân tử khí thành ion dương và electron tự do 
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D. Trong quá trình phóng ñiện thành tia, ngoài sự ion hóa do va chạm còn có sự ion hóa 
do tác dụng của bức xạ có trong tia lửa ñiện  

Câu hỏi 9: Chọn một ñáp án ñúng: 
A. Dòng ñiện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương và âm 
B. Dòng ñiện trong chất khí không phụ thuộc vào hiệu ñiện thế 
C. Cường ñộ dòng ñiện trong chất khí ở áp suất thường tăng lên khi hiệu ñiện thế tăng 
D. Dòng ñiện chạy qua không khí ở hiệu ñiện thế thấp khi không khí ñược ñốt nóng, hoặc 
chịu tác dụng của tác nhân ion hóa. 

Câu hỏi 10: Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron tự do là dòng 
ñiện trong môi trường: 

A. chất khí     B. chân không    C. kim loại     D. chất ñiện phân 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án C D D C A B D A D A 
Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 3: Chất khí và chân không - ðề 2:  

Câu hỏi 11:ðặc tuyến vôn – ampe của chất khí khi có dòng ñiện chạy qua có dạng như hình vẽ.  

Ở ñoạn nào hạt tải ñiện ñược tạo ra bởi tác nhân ion hóa? 

A. OA     B. AB     C. BC     D. OA và AB 

 

Câu hỏi 12: ðặc tuyến vôn – ampe của chất khí có dòng ñiện chạy qua có dạng như hình vẽ câu 
hỏi 11. Ở ñoạn nào hạt tải ñiện ñược tạo ra bởi ion hóa do va chạm: 

A. OA     B. AB     C. BC     D. AB và BC 

Câu hỏi 13: ðặc tuyến vôn – ampe của chất khí khi có dòng ñiện chạy qua có dạng như hình vẽ 
câu hỏi 11. Ở ñoạn nào có sự phóng ñiện không tự lực? 

A. OA     B. AB     C. BC     D. OA và AB 

Câu hỏi 14: ðặc tuyến vôn – ampe của chất khí khi có dòng ñiện chạy qua có dạng như hình vẽ 
câu hỏi 11. Ở ñoạn nào có sự phóng ñiện tự lực? 

A. OA      B. AB     C. BC     D. không có ñoạn 
nào 

Câu hỏi 15: Các hiện tượng: tia lửa ñiện, sét, hồ quang ñiện, hiện tượng nào là quá trình phóng 
ñiện tự lực: 

A. tia lửa ñiện    B. sét     C. hồ quang ñiện   D. cả 3 ñều ñúng 

Câu hỏi 16: Các hiện tượng: tia lửa ñiện, sét, hồ quang ñiện, hiện tượng nào sảy ra do tác dụng 
của ñiện trường rất mạnh trên 106V/m: 

A. tia lửa ñiện    B. sét     C. hồ quang ñiện   D. tia lửa ñiện và 
sét 

Câu hỏi 17: Các hiện tượng: tia lửa ñiện, sét, hồ quang ñiện, hiện tượng nào có sự phát xạ nhiệt 
electron: 

A. tia lửa ñiện    B. sét     C. hồ quang ñiện   D. cả 3 ñều ñúng 

Câu hỏi 18: Sự phóng ñiện thành miền của chất khí xảy ra trong các ñiều kiện nào: 

A. áp suất cao cỡ chục atm; hiệu ñiện thế thấp cỡ chục vôn   B. áp suất ở ñktc, hiệu ñiện thế 
cao cỡ kilôvôn 

I 

O U Ub 

Ibh 

Uc 

A B 
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C. áp suất thấp dưới 1mmHg, hiệu ñiện thế cỡ trăm vôn   D. áp suất cao cỡ chục atm; hiệu ñiện 
thế cao cỡ kilôvôn 

Câu hỏi 19: Trong sự phóng ñiện thành miền, nếu giảm áp suất rất thấp cỡ 10-3mmHg thì có 
hiện tượng gì: 

A. miền tối catốt giảm bớt       B. Cột sáng anốt chiếm toàn bộ ống 
khí  

C. miền tối catốt chiếm toàn bộ ống khí     D. cột sáng anốt giảm bớt 

Câu hỏi 20: So sánh bản chất thì dòng ñiện trong các môi trường nào do cùng một loại hạt tải 
ñiện tạo nên: 

A. kim loại và chân không      B. chất ñiện phân và chất khí  

C. chân không và chất khí      D. không có hai môi trường như vậy 

 
Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 3: Chất khí và chân không - ðề 3:  
Câu hỏi 21:Chọn một ñáp án sai  khi nói về dòng ñiện  trong chân không: 
A. dòng ñiện trong chân không chỉ ñi theo một chiều từ anot sang catot 
B. sau khi bứt khỏi catot của ống chân không chịu tác dụng của ñiện trường electron chuyển 
ñộng từ catot sang anot 
C. dòng ñiện trong chân không là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo chiều ñiện 
trường 
D. khi nhiệt ñộ càng cao thì cường ñộ dòng ñiện bão hòa càng lớn 
Câu hỏi 22: Sự phụ thuộc của cường ñộ dòng ñiện trong chân không vào hiệu ñiện thế ñược 
biểu diễn bởi ñồ thị nào sau ñây: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 23: Tia catốt là chùm: 

A. electron phát ra từ anot bị nung nóng   B. electron phát ra từ catot bị nung nóng   
C. ion dương phát ra từ catot bị nung nóng   D. ion âm phát ra từ anot bị nung nóng   

Câu hỏi 24: Chọn một ñáp án sai khi nói về tính chất của tia catot: 

A. làm phát quang một số chất khi ñập vào chúng   B. mang năng lượng   

C. bị lệch trong ñiện từ trường      D. phát ra song song với mặt catot 

Câu hỏi 25: Tính chất nào sau ñây không phải của tia catot: 

A. tác dụng lên kính ảnh      B. có thể ñâm xuyên các lá kim loại mỏng    

C. ion hóa không khí      D. không bị lệch trong ñiện từ trường 

Câu hỏi 26: Cặp nhiệt ñiện sắt – constantan có hệ số nhiệt ñiện ñộng α = 50,4µV/K và ñiện trở 
trong r = 0,5Ω ñược nối với ñiện kế G có ñiện trở R = 19,5Ω. ðặt mối hàn thứ nhất vào trong 
không khí ở nhiệt ñộ 270C, mối hàn thứ 2 trong bếp có nhiệt ñộ 3270C. Tính hiệu ñiện thế hai 
ñầu ñiện kế G: 

A. 14,742mV     B. 14,742µV    C. 14,742nV     D. 14,742V 
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Câu hỏi 27: cặp nhiệt ñiện ñồng – constantan có hệ số nhiệt ñiện ñộng α = 41,8µV/K và ñiện 
trở trong r = 0,5Ω. Nối cặp nhiệt ñiện này với ñiện kế có ñiện trở R = 30Ω rồi ñặt mối hàn thứ 
nhất ở không khí có nhiệt ñộ 200C, mối hàn thứ hai trong lò ñiện có nhiệt ñộ 4000C. Cường ñộ 
dòng ñiện chạy qua ñiện kế là: 

A. 0,52mA     B. 0,52µA     C. 1,04mA    D. 1,04µA  
Câu hỏi 28: Trong các bán dẫn loại nào mật ñộ lỗ trống lớn hơn mật ñộ electron tự do: 

A. bán dẫn tinh khiết     B. bán dẫn loại p    

C. bán dẫn loại n         D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n 

Câu hỏi 29: Trong các bán dẫn loại nào mật ñộ electron tự do lớn hơn mật ñộ lỗ trống: 

A. bán dẫn tinh khiết      B. bán dẫn loại p    

C. bán dẫn loại n          D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n 

Câu hỏi 30: Trong các bán dẫn loại nào mật ñộ electron tự do và mật ñộ lỗ trống bằng nhau: 

A. bán dẫn tinh khiết     B. bán dẫn loại p    

C. bán dẫn loại n          D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n 

 
 

Chủ ñề 4: Dòng ñiện trong chất Bán dẫn 
 

Câu hỏi 1: Chọn một ñáp án sai khi nói về tính chất ñiện của bán dẫn: 
A. ðiện trở suất ρ của bán dẫn có giá trị trung gian giữa kim loại và ñiện môi 
B. ðiện trở suất ρ của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt ñộ tăng 
C. Tính chất ñiện của bán dẫn phụ thuộc rất mạnh vào các tạp chất có mặt trong tinh thể 
D. ðiện dẫn suất σ của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt ñộ tăng 

Câu hỏi 2: Chọn một ñáp án sai khi nói về bán dẫn: 
A. Nếu bán dẫn có mật ñộ electron cao hơn mật ñộ lỗ trống thì nó là bán dẫn loại n 
B. Nếu bán dẫn có mật ñộ lỗ trống cao hơn mật ñộ electron thì nó là bán dẫn loại p 
C. Nếu bán dẫn có mật ñộ lỗ trống bằng mật ñộ electron thì nó là bán dẫn tinh khiết 
D. Dòng ñiện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống cùng hướng 
ñiện trường 

Câu hỏi 3: Dòng ñiện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt: 
A. electron tự do   B. ion     C. electron và lỗ trống   D. electron, các ion 

dương và ion âm 
Câu hỏi 4: Chọn một ñáp án sai khi nói về bán dẫn: 

A. Ở nhiệt ñộ thấp, bán dẫn dẫn ñiện kém giống như ñiện môi      
B. Ở nhiệt ñộ cao bán dẫn dẫn ñiện khá tốt giống như kim loại   
C. Ở nhiệt ñộ cao, trong bán dẫn có sự phát sinh các electron và lỗ trống   
D. Dòng ñiện trong bán dẫn tuân theo ñịnh luật Ôm giống kim loại 

Câu hỏi 5: Mối liên hệ giữa ñiện trở suất của bán dẫn vào nhiệt ñộ ñược biểu diễn bằng ñồ thị 
nào sau ñây: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 6: ðáp án nào sau ñây là sai khi nói về lớp chuyển tiếp p – n: 
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A. có ñiện trở lớn, vì ở gần ñó hầu như không có hạt tải ñiện tự do    
B. dẫn ñiện tốt theo một chiều từ p sang n 
C. dẫn ñiện tốt theo một chiều từ n sang p       
D. có tính chất chỉnh lưu 

Câu hỏi 7: Chọn một ñáp án sai: 
A. Khi dòng ñiện chạy qua ñiôt phát quang, ở lớp chuyển tiếp p – n có ánh sáng phát ra 
B. Tranzito là dụng cụ bán dẫn có hai lớp chuyển tiếp p – n  
C. Cặp nhiệt ñiện bán dẫn có hệ số nhiệt ñiện ñộng lớn gấp trăm lần so với cặp nhiệt ñiện 
kim loại. 
D. Phôtôñiốt dùng ñể biến tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu âm thanh 

Câu hỏi 8: Chọn một ñáp án sai khi nói về ñiện trở quang: 
A. là linh kiện bán dẫn có ñộ dày vài chục micromet, trên ñó gắn hai ñiện cực kim loại 
B. là linh kiện áp dụng tính chất ñiện trở thay ñổi theo cường ñộ chiếu sáng 
C. là linh kiện có ñiện trở lớn và bề mặt rộng, chiếu ánh sáng thích hợp vào thì ñiện trở 
của nó tăng mạnh 
D. là linh kiện ứng dụng phổ biến trong các mạch tự ñộng hóa 

Câu hỏi 9: ðiốt chỉnh lưu bán dẫn: 
A. có lớp tiếp xúc p – n chỉ cho dòng ñiện chạy qua theo một chiều từ p sang n 
B. có lớp tiếp xúc p – n chỉ cho dòng ñiện chạy qua theo một chiều từ n sang p 
C. Nối nó với nguồn ñiện ngoài ñể cực dương nguồn nối với n, cực âm nguồn nối với p, 
thì nó cho dòng qua 
D.Nối nó với nguồn ñiện ngoài ñể cực dương nguồn nối với p, cực âm nguồn với n, thì nó 
không cho dòng qua 

Câu hỏi 10: Chọn một ñáp án sai khi nói về cấu tạo của tranzito: 
A. Cực phát là Emitơ   B. cực góp là Côlectơ   C. Cực gốc là Bazơ   D. Cực gốc 

là Côlectơ 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án D D C D D C D C A D 
Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 4: Bán dẫn - ðề 2:  

Câu hỏi 11: Mối quan hệ giữa các dòng ñiện chạy trong tranzito là: 

A. IC = IB + IE    B. IB = IC + IE    C.   IE = IC + IB    D. IC = IB . IE   

Câu hỏi 12: Chất bán dẫn có các tính chất: 

A. ñiện trở suất lớn ở nhiệt ñộ thấp, và giảm mạnh khi nhiệt tăng, tạp chất ảnh hưởng 
mạnh ñến tính chất ñiện 

B. ñiện trở suất lớn ở nhiệt ñộ thấp, và tăng khi nhiệt tăng, tạp chất không ảnh hưởng ñến 
tính chất ñiện 

C. ñiện trở suất nhỏ ở nhiệt ñộ thấp, và giảm mạnh khi nhiệt tăng, tạp chất ảnh hưởng 
mạnh ñến tính chất ñiện 

D. ñiện trở suất nhỏ ở nhiệt ñộ thấp, và tăng khi nhiệt tăng, tạp chất không ảnh hưởng ñến 
tính chất ñiện 

Câu hỏi 13: Lỗ trống bên trong bán dẫn có các ñặc ñiểm nào: 

A. mang ñiện dương, có ñộ lớn ñiện tích  ≥ e, di chuyển từ nguyên tử này ñến nguyên tử 
khác 
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B. mang ñiện dương hoặc âm, có ñộ lớn ñiện tích  bằng e, di chuyển trong khoảng trống 
giữa các phân tử 

C. mang ñiện dương, có ñộ lớn ñiện tích  bằng e, di chuyển từ nguyên tử này ñến nguyên 
tử khác 

D. mang ñiện dương hoặc âm, có ñộ lớn ñiện tích  bằng e, di chuyển từ nguyên tử này ñến 
nguyên tử khác 

Câu hỏi 14: Trong các chất bán dẫn loại nào tồn tại ñồng thời các hạt mang ñiện cơ bản và 
không cơ bản: 

A. bán dẫn tinh khiết    B. bán dẫn loại n    C. bán dẫn loại p   D. hai loại bán dẫn loại n 
và p 
Câu hỏi 15: Sự dẫn ñiện riêng sảy ra trong loại bán dẫn nào: 

A. bán dẫn tinh khiết    B. bán dẫn loại n    C. bán dẫn loại p   D. cả 3 loại bán dẫn trên 
Câu hỏi 16: Sự dẫn ñiện riêng do các loại hạt mang ñiện nào gây ra: 

A. electron tự do   B. lỗ trống   C. hạt tải ñiện không cơ bản   D. electron tự do và lỗ 
trống 
Câu hỏi 17: Kí hiệu của tranzito p – n – p như hình vẽ. Chỉ tên theo thứ tự các cực phát – góp – 
gốc: 

A. 1 – 2 – 3     B. 2 – 1 – 3     C. 2 – 3 – 1     D. 3 – 1 – 2  
Câu hỏi 18: Dòng ñiện ngược qua lớp tiếp xúc p – n ñược tạo ra khi : 

A. ðiện trường ngoài ñặt vào cùng chiều với ñiện trường trong của  
lớp tiếp xúc p – n  
B. Nối bán dẫn p với cực âm, bán dẫn n với cực dương của nguồn ñiện  
bên ngoài 
C. chỉ có dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang ñiện không cơ  
bản qua lớp tiếp xúc p – n  

D. A và B 

Câu hỏi 19: Cho ñặc tuyến vôn - ampe của lớp tiếp xúc p – n như hình vẽ. Ở ñoạn OA có các 
hiện tượng: 

A. phân cực ngược,    B. dòng ñiện chủ yếu do hạt mang ñiện cơ bản tạo 
ra,   

C. phân cực thuận.        D. A và B  

Câu hỏi 20: Cho ñặc tuyến vôn - ampe của lớp tiếp xúc p – n như hình vẽ câu 19. Ở ñoạn OB 
có các hiện tượng: 

A. phân cực ngược,    B. dòng ñiện chủ yếu do hạt mang ñiện cơ bản tạo 
ra,   

C. phân cực thuận.        D. B và C 

ðÁP ÁN 
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ðáp án C A C D D C C D A D 
Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 4: Bán dẫn - ðề 3:  
Câu hỏi 21: Ở các trường hợp nào lỗ trống ñược tạo ra: 

A. electron hóa trị giải phóng khỏi liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn 
B. nguyên tử tạp chất hóa trị 5 mất 1 electron cho mối liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn   
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C. nguyên tử tạp chất hóa trị 3 nhận thêm 1 electron từ mối liên kết giữa các nguyên tử 
bán dẫn 
D. A và C 

Câu hỏi 22: Ở các trường hợp nào electron dẫn ñược tạo ra: 
A. electron hóa trị giải phóng khỏi liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn 
B. nguyên tử tạp chất hóa trị 5 mất 1 electron cho mối liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn   
C. nguyên tử tạp chất hóa trị 3 nhận thêm 1 electron từ mối liên kết giữa các nguyên tử 
bán dẫn 
D. A và B 

Câu hỏi 23: Dòng ñiện thuận qua lớp tiếp xúc p – n khi: 
A. ðiện trường ngoài ñặt vào cùng chiều với ñiện trường trong của lớp tiếp xúc p – n  
B. Nối bán dẫn p với cực dương, bán dẫn n với cực âm của nguồn ñiện bên ngoài 
C. chỉ có dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang ñiện cơ bản qua lớp tiếp xúc p – n  
D. B và C 

Câu hỏi 24: Cho tranzito có dạng như hình vẽ. Cực nào tạo bởi một lớp bán dẫn bề dày  

rất nhỏ cỡ vài µm có mật ñộ hạt tải ñiện nhỏ:  

A. cực 1   B. cực 2   C. cực 3       D. không cực nào cả 

Câu hỏi 25: Cho tranzito có dạng như hình vẽ câu hỏi 24. Giữa các cực nào người ta tạo phân 
cực thuận: 

A. 1 – 2      B. 2 – 3     C. 3 – 1     D. 2 – 1   

Câu hỏi 26: Cho tranzito có dạng như hình vẽ câu hỏi 24. Giữa các cực nào người ta tạo phân 
cực ngược: 

A. 1 – 2      B. 2 – 3     C. 3 – 1     D. 1 – 3    

Câu hỏi 27: Khi pha tạp chất hóa trị 5 vào bán dẫn hóa trị 4 ta ñược bán dẫn: 

A. bán dẫn loại p  B. bán dẫn loại n   C. bán dẫn loại p hoặc loại n    D. bán dẫn tinh 
khiết 

Câu hỏi 28:  Khi pha tạp chất hóa trị 3 vào bán dẫn hóa trị 4 ta ñược bán dẫn: 

A. bán dẫn loại p   B. bán dẫn loại n   C. bán dẫn loại p hoặc loại n    D. bán dẫn tinh 
khiết 

Câu hỏi 29: Kí hiệu tranzito p – n – p biểu diễn bằng hình nào dưới ñây: 

  

 
 
 
 
Câu hỏi 30: Kí hiệu tranzito n – p – n biểu diễn bằng hình nào dưới ñây: 
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ðáp án D D B A D D B A C B 
 
 
 
Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 4: Bán dẫn - ðề 1:  
Câu hỏi 1: Chọn một ñáp án sai khi nói về tính chất ñiện của bán dẫn: 

A. ðiện trở suất ρ của bán dẫn có giá trị trung gian giữa kim loại và ñiện môi 
B. ðiện trở suất ρ của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt ñộ tăng 
C. Tính chất ñiện của bán dẫn phụ thuộc rất mạnh vào các tạp chất có mặt trong tinh thể 
D. ðiện dẫn suất σ của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt ñộ tăng 

Câu hỏi 2: Chọn một ñáp án sai khi nói về bán dẫn: 
A. Nếu bán dẫn có mật ñộ electron cao hơn mật ñộ lỗ trống thì nó là bán dẫn loại n 
B. Nếu bán dẫn có mật ñộ lỗ trống cao hơn mật ñộ electron thì nó là bán dẫn loại p 
C. Nếu bán dẫn có mật ñộ lỗ trống bằng mật ñộ electron thì nó là bán dẫn tinh khiết 
D. Dòng ñiện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống cùng hướng 
ñiện trường 

Câu hỏi 3: Dòng ñiện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt: 
A. electron tự do   B. ion     C. electron và lỗ trống   D. electron, các ion 

dương và ion âm 
Câu hỏi 4: Chọn một ñáp án sai khi nói về bán dẫn: 

A. Ở nhiệt ñộ thấp, bán dẫn dẫn ñiện kém giống như ñiện môi      
B. Ở nhiệt ñộ cao bán dẫn dẫn ñiện khá tốt giống như kim loại   
C. Ở nhiệt ñộ cao, trong bán dẫn có sự phát sinh các electron và lỗ trống   
D. Dòng ñiện trong bán dẫn tuân theo ñịnh luật Ôm giống kim loại 

Câu hỏi 5: Mối liên hệ giữa ñiện trở suất của bán dẫn vào nhiệt ñộ ñược biểu diễn bằng ñồ thị 
nào sau ñây: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 6: ðáp án nào sau ñây là sai khi nói về lớp chuyển tiếp p – n: 

A. có ñiện trở lớn, vì ở gần ñó hầu như không có hạt tải ñiện tự do    
B. dẫn ñiện tốt theo một chiều từ p sang n 
C. dẫn ñiện tốt theo một chiều từ n sang p       
D. có tính chất chỉnh lưu 

Câu hỏi 7: Chọn một ñáp án sai: 
A. Khi dòng ñiện chạy qua ñiôt phát quang, ở lớp chuyển tiếp p – n có ánh sáng phát ra 
B. Tranzito là dụng cụ bán dẫn có hai lớp chuyển tiếp p – n  
C. Cặp nhiệt ñiện bán dẫn có hệ số nhiệt ñiện ñộng lớn gấp trăm lần so với cặp nhiệt ñiện 
kim loại. 
D. Phôtôñiốt dùng ñể biến tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu âm thanh 

Câu hỏi 8: Chọn một ñáp án sai khi nói về ñiện trở quang: 
A. là linh kiện bán dẫn có ñộ dày vài chục micromet, trên ñó gắn hai ñiện cực kim loại 
B. là linh kiện áp dụng tính chất ñiện trở thay ñổi theo cường ñộ chiếu sáng 
C. là linh kiện có ñiện trở lớn và bề mặt rộng, chiếu ánh sáng thích hợp vào thì ñiện trở 
của nó tăng mạnh 
D. là linh kiện ứng dụng phổ biến trong các mạch tự ñộng hóa 
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Câu hỏi 9: ðiốt chỉnh lưu bán dẫn: 
A. có lớp tiếp xúc p – n chỉ cho dòng ñiện chạy qua theo một chiều từ p sang n 
B. có lớp tiếp xúc p – n chỉ cho dòng ñiện chạy qua theo một chiều từ n sang p 
C. Nối nó với nguồn ñiện ngoài ñể cực dương nguồn nối với n, cực âm nguồn nối với p, 
thì nó cho dòng qua 
D.Nối nó với nguồn ñiện ngoài ñể cực dương nguồn nối với p, cực âm nguồn với n, thì nó 
không cho dòng qua 

Câu hỏi 10: Chọn một ñáp án sai khi nói về cấu tạo của tranzito: 
A. Cực phát là Emitơ   B. cực góp là Côlectơ   C. Cực gốc là Bazơ   D. Cực gốc 

là Côlectơ 
 
Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 4: Bán dẫn - ðề 2:  

Câu hỏi 11: Mối quan hệ giữa các dòng ñiện chạy trong tranzito là: 

A. IC = IB + IE    B. IB = IC + IE    C.   IE = IC + IB    D. IC = IB . IE   

Câu hỏi 12: Chất bán dẫn có các tính chất: 

A. ñiện trở suất lớn ở nhiệt ñộ thấp, và giảm mạnh khi nhiệt tăng, tạp chất ảnh hưởng 
mạnh ñến tính chất ñiện 

B. ñiện trở suất lớn ở nhiệt ñộ thấp, và tăng khi nhiệt tăng, tạp chất không ảnh hưởng ñến 
tính chất ñiện 

C. ñiện trở suất nhỏ ở nhiệt ñộ thấp, và giảm mạnh khi nhiệt tăng, tạp chất ảnh hưởng 
mạnh ñến tính chất ñiện 

D. ñiện trở suất nhỏ ở nhiệt ñộ thấp, và tăng khi nhiệt tăng, tạp chất không ảnh hưởng ñến 
tính chất ñiện 

Câu hỏi 13: Lỗ trống bên trong bán dẫn có các ñặc ñiểm nào: 

A. mang ñiện dương, có ñộ lớn ñiện tích  ≥ e, di chuyển từ nguyên tử này ñến nguyên tử 
khác 

B. mang ñiện dương hoặc âm, có ñộ lớn ñiện tích  bằng e, di chuyển trong khoảng trống 
giữa các phân tử 

C. mang ñiện dương, có ñộ lớn ñiện tích  bằng e, di chuyển từ nguyên tử này ñến nguyên 
tử khác 

D. mang ñiện dương hoặc âm, có ñộ lớn ñiện tích  bằng e, di chuyển từ nguyên tử này ñến 
nguyên tử khác 

Câu hỏi 14: Trong các chất bán dẫn loại nào tồn tại ñồng thời các hạt mang ñiện cơ bản và 
không cơ bản: 

A. bán dẫn tinh khiết    B. bán dẫn loại n    C. bán dẫn loại p   D. hai loại bán dẫn loại n 
và p 
Câu hỏi 15: Sự dẫn ñiện riêng sảy ra trong loại bán dẫn nào: 

A. bán dẫn tinh khiết    B. bán dẫn loại n    C. bán dẫn loại p   D. cả 3 loại bán dẫn trên 
Câu hỏi 16: Sự dẫn ñiện riêng do các loại hạt mang ñiện nào gây ra: 

A. electron tự do   B. lỗ trống   C. hạt tải ñiện không cơ bản   D. electron tự do và lỗ 
trống 
Câu hỏi 17: Kí hiệu của tranzito p – n – p như hình vẽ. Chỉ tên theo thứ tự các cực phát – góp – 
gốc: 

1 

2 3 
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A. 1 – 2 – 3     B. 2 – 1 – 3     C. 2 – 3 – 1     D. 3 – 1 – 2  
Câu hỏi 18: Dòng ñiện ngược qua lớp tiếp xúc p – n ñược tạo ra khi : 

A. ðiện trường ngoài ñặt vào cùng chiều với ñiện trường trong của  
lớp tiếp xúc p – n  
B. Nối bán dẫn p với cực âm, bán dẫn n với cực dương của nguồn ñiện  
bên ngoài 
C. chỉ có dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang ñiện không cơ  
bản qua lớp tiếp xúc p – n  

D. A và B 

Câu hỏi 19: Cho ñặc tuyến vôn - ampe của lớp tiếp xúc p – n như hình vẽ. Ở ñoạn OA có các 
hiện tượng: 

A. phân cực ngược,    B. dòng ñiện chủ yếu do hạt mang ñiện cơ bản tạo 
ra,   

C. phân cực thuận.        D. A và B  

Câu hỏi 20: Cho ñặc tuyến vôn - ampe của lớp tiếp xúc p – n như hình vẽ câu 19. Ở ñoạn OB 
có các hiện tượng: 

A. phân cực ngược,    B. dòng ñiện chủ yếu do hạt mang ñiện cơ bản tạo 
ra,   

C. phân cực thuận.        D. B và C 

Dòng ñiện trong các môi trường – Dạng 4: Bán dẫn - ðề 3:  
Câu hỏi 21: Ở các trường hợp nào lỗ trống ñược tạo ra: 

A. electron hóa trị giải phóng khỏi liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn 
B. nguyên tử tạp chất hóa trị 5 mất 1 electron cho mối liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn   
C. nguyên tử tạp chất hóa trị 3 nhận thêm 1 electron từ mối liên kết giữa các nguyên tử 
bán dẫn 
D. A và C 

Câu hỏi 22: Ở các trường hợp nào electron dẫn ñược tạo ra: 
A. electron hóa trị giải phóng khỏi liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn 
B. nguyên tử tạp chất hóa trị 5 mất 1 electron cho mối liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn   
C. nguyên tử tạp chất hóa trị 3 nhận thêm 1 electron từ mối liên kết giữa các nguyên tử 
bán dẫn 
D. A và B 

Câu hỏi 23: Dòng ñiện thuận qua lớp tiếp xúc p – n khi: 
A. ðiện trường ngoài ñặt vào cùng chiều với ñiện trường trong của lớp tiếp xúc p – n  
B. Nối bán dẫn p với cực dương, bán dẫn n với cực âm của nguồn ñiện bên ngoài 
C. chỉ có dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang ñiện cơ bản qua lớp tiếp xúc p – n  
D. B và C 

Câu hỏi 24: Cho tranzito có dạng như hình vẽ. Cực nào tạo bởi một lớp bán dẫn bề dày  

rất nhỏ cỡ vài µm có mật ñộ hạt tải ñiện nhỏ:  

A. cực 1   B. cực 2   C. cực 3       D. không cực nào cả 

Câu hỏi 25: Cho tranzito có dạng như hình vẽ câu hỏi 24. Giữa các cực nào người ta tạo phân 
cực thuận: 

A. 1 – 2      B. 2 – 3     C. 3 – 1     D. 2 – 1   
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Câu hỏi 26: Cho tranzito có dạng như hình vẽ câu hỏi 24. Giữa các cực nào người ta tạo phân 
cực ngược: 

A. 1 – 2      B. 2 – 3     C. 3 – 1     D. 1 – 3    

Câu hỏi 27: Khi pha tạp chất hóa trị 5 vào bán dẫn hóa trị 4 ta ñược bán dẫn: 

A. bán dẫn loại p  B. bán dẫn loại n   C. bán dẫn loại p hoặc loại n    D. bán dẫn tinh 
khiết 

Câu hỏi 28:  Khi pha tạp chất hóa trị 3 vào bán dẫn hóa trị 4 ta ñược bán dẫn: 

A. bán dẫn loại p   B. bán dẫn loại n   C. bán dẫn loại p hoặc loại n    D. bán dẫn tinh 
khiết 

Câu hỏi 29: Kí hiệu tranzito p – n – p biểu diễn bằng hình nào dưới ñây: 

  

 
 
 
 
Câu hỏi 30: Kí hiệu tranzito n – p – n biểu diễn bằng hình nào dưới ñây: 
 
 
 
 
 
 

Chương III. Dòng ñiện trong các môi trường 
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG 

1. Dòng ñiện trong kim loại 
- Các tính chất ñiện của kim loại có thể giải thích ñược dựa trên sự có mặt của các electron tự 
do trong kim loại. Dòng ñiện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron tự 
do. 
- Trong chuyển ñộng, các êlectron tự do luôn luôn va chạm với các ion dao ñộng quanh vị trí 
cân bằng ở các nút mạng và truyền một phần ñộng năng cho chúng. Sự va chạm này là 
nguyên nhân gây ra ñiện trở của dây dânx kim loại và tác dụng nhiệt. ðiện trở suất của kim 
loại tăng theo nhiệt ñộ. 
- Hiện tượng khi nhiệt ñộ hạ xuống dưới nhiệt ñộ Tc nào ñó, ñiện trở của kim loại (hay hợp 
kim) giảm ñột ngột ñến giá trị bằng không, là hiện tượng siêu dẫn. 
2. Dòng ñiện trong chất ñiện phân 
- Dòng ñiện trong chất ñiện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các ion dương về catôt 
và ion âm về anôt. Các ion trong chất ñiện phân xuất hiện là do sự phân li của các phân tử 
chất tan trong môi trường dung môi. 
  Khi ñến các ñiện cực thì các ion sẽ trao ñổi êlectron với các ñiện cực rồi ñược giải phóng ra 
ở ñó, hoặc tham gia các phản ứng phụ. Một trong các phản ứng phụ là phản ứng cực dương 
tan, phản ứng này xảy ra trong các bình ñiện phân có anôt là kim loại mà muối cẩu nó có mặt 
trong dung dịch ñiện phân. 
- ðịnh luật Fa-ra-ñây về ñiện phân. 
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  Khối lượng M của chất ñược giải phóng ra ở các ñiện cực tỉ lệ với ñương lượng gam 
n

A của 

chất ñó và với ñiện lượng q ñi qua dung dịch ñiện phân. 
  Biểu thức của ñịnh luật Fa-ra-ñây 

It
n

A

F

1
M =  với F ≈ 96500 (C/mol) 

3. Dòng ñiện trong chất khí 
- Dòng ñiện trong chất khí là dòng chuyển dịch có hướng của các ion dương về catôt, các ion 
âm và êlectron về anôt. 
 Khi cường ñộ ñiện trường trong chất khí còn yếu, muốn có các ion và êlectron dẫn ñiện 

trong chất khí cần phải có tác nhân ion hoá (ngọn lửa, tia lửa ñiện....). Còn khi cường ñộ ñiện 
trường trong chất khí ñủ mạnh thì có xảy ra sự ion hoá do va chạm làm cho số ñiện tích tự do 
(ion và êlectron) trong chất khí tăng vọt lên (sự phóng ñiện tự lực). 
 Sự phụ thuộc của cường ñộ dòng ñiện trong chất khí vào hiệu ñiện thế giữa anôt và catôt có 

dạng phức tạp, không tuân theo ñịnh luật Ôm (trừ hiệu ñiện thế rất thấp). 
- Tia lửa ñiện và hồ quang ñiện là hai dạng phóng ñiện trong không khí ở ñiều kiện thường. 
  Cơ chế của tia lửa ñiện là sự ion hoá do va chạm khi cường ñộ ñiện trường trong không khí 
lớn hơn 3.105 (V/m) 
- Khi áp suất trong chất khí chỉ còn vào khoảng từ 1 ñến 0,01mmHg, trong ống phóng ñiện có 
sự phóng ñiện thành miền: ngay ở phần mặt catôt có miền tối catôt, phần còn lại của ống cho 
ñến anôt là cột sáng anốt. 
  Khi áp suất trong ống giảm dưới 10-3mmHg thì miền tối catôt sẽ chiếm toàn bộ ống, lúc ñó 
ta có tia catôt. Tia catôt là dòng êlectron phát ra từ catôt bay trong chân không tự do. 
4. Dòng ñiện trong chân không 
- Dòng ñiện trong chân không là dòng chuyển dịch có hướng của các êlectron bứt ra từ catôt 
bị nung nóng do tác dụng của ñiện trường. 
  ðặc ñiểm của dòng ñiện trong chân không là nó chỉ chạy theo một chiều nhất ñịnh tư anôt 
sang catôt. 
5. Dòng ñiện trong bán dẫn 
- Dòng ñiện trong bán dẫn tinh khiết là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron tự do và 
lỗ trống. 
  Tuỳ theo loại tạp chất pha vào bán dẫn tinh khiết, mà bán dẫn thuộc một trong hai loại là bán 
dẫn loại n và bán dẫn loại p. Dòng ñiện trong bán dẫn loại n chủ yếu là dòng êlectron, còn 
trong bán dẫn loại p chủ yếu là dòng các lỗ trống. 
  Lớp tiếp xúc giữa hai loại bán dẫn p và n (lớp tiếp xúc p – n) có tính dẫn ñiện chủ yếu theo 
một chiều nhất ñịnh từ p sang n. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
17. Dòng ñiện trong kim loại 

3.1 Khi nhiệt ñộ của dây kim loại tăng, ñiện trở của nó sẽ 
A. Giảm ñi. 
B. Không thay ñổi. 
C. Tăng lên. 
D. Ban ñầu tăng lên theo nhiệt ñộ nhưng sau ñó lại giảm dần. 
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3.2 Nguyên nhân gây ra hiện tượng toả nhiệt trong dây dẫn khi có dòng ñiện chạy qua là: 
A. Do năng lượng của chuyển ñộng có hướng của electron truyền cho ion(+) khi va chạm. 
B. Do năng lượng dao ñộng của ion (+) truyền cho eclectron  khi va chạm. 
C. Do năng lượng của chuyển ñộng có hướng của electron truyền cho ion (-) khi va chạm. 
D. Do năng lượng của chuyển ñộng có hướng của electron, ion (-) truyền cho ion (+) khi va 
chạm. 

3.3 Nguyên nhân gây ra ñiện trở của kim loại là: 
A. Do sự va chạm của các electron với các ion (+) ở các nút mạng. 
B. Do sự va chạm của các ion (+) ở các nút mạng với nhau. 
C. Do sự va chạm của các electron với nhau. 
D. Cả B và C ñúng. 

3.4 Khi nhiệt ñộ tăng thì ñiện trở suất của thanh kim loại cũng tăng do: 
A. Chuyển ñộng vì nhiệt của các electron tăng lên. 
B. Chuyển ñộng ñịnh hướng của các electron tăng lên. 
C. Biên ñộ dao ñộng của các ion quanh nút mạng tăng lên. 
D. Biên ñộ dao ñộng của các ion quanh nút mạng giảm ñi. 

3.5 Một sợi dây ñồng có ñiện trở 74Ω ở 500 C, có ñiện trở suất α = 4,1.10-3K-1. ðiện trở của 
sợi dây ñó ở 1000 C là: 

A. 86,6Ω B. 89,2Ω C. 95Ω  D. 82Ω 
3.6 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 

A. Hạt tải ñiện trong kim loại là electron. 
B. Dòng ñiện trong kim loại tuân theo ñịnh luật Ôm nếu nhiệt ñộ trong kim loại ñược giữ 
không ñổi 
C. Hạt tải ñiện trong kim loại là iôn dương và iôn âm. 
D. Dòng ñiện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt. 

3.7 Một sợi dây bằng nhôm có ñiện trở 120Ω ở nhiệt ñộ 200C, ñiện trở của sợi dây ñó ở 
1790C là 204Ω. ðiện trở suất của nhôm là: 

A. 4,8.10-3K-1  B. 4,4.10-3K-1  C. 4,3.10-3K-1  D. 4,1.10-3K-1 
3.8 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
 Khi cho hai thanh kim loại có bản chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì: 

A. Có sự khuếch tán electron từ chất có nhiều electron hơn sang chất có ít electron hơn. 
B. Có sự khuếch tán iôn từ kim loại này sang kim loại kia. 
C. Có sự khuếch tán eletron từ kim loại có mật ñộ electron lớn sang kim loại có mật ñộ 
electron nhỏ hơn. 
D. Không có hiện tượng gì xảy ra. 

3.9 ðể xác ñịnh ñược sự biến ñổi của ñiện trở theo nhiệt ñộ ta cần các dụng cụ: 
A. Ôm kế và ñồng hồ ño thời gian. 
B. Vôn kế, ampe kế, cặp nhiệt ñộ. 
C. Vôn kê, cặp nhiệt ñộ, ñồng hồ ño thời gian. 
D. Vôn kê, ampe kế, ñồng hồ ño thời gian. 
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18. Hiện tượng siêu dẫn 
3.10 Hai thanh kim loại ñược nối với nhau bởi hai ñầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện 
tượng nhiệt ñiện chỉ xảy ra khi: 

A. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt ñộ ở hai ñầu mối hàn bằng nhau. 
B. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt ñộ ở hai ñầu mối hàn khác nhau. 
C. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt ñộ ở hai ñầu mối hàn bằng nhau. 
D. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt ñộ ở hai ñầu mối hàn khác nhau. 

3.11 Suất ñiện ñộng nhiệt ñiện phụ thuộc vào: 
A. Hiệu nhiệt ñộ (T1 – T2) giữa hai ñầu mối hàn. 
B. Hệ số nở dài vì nhiệt α. 
C. Khoảng cách giữa hai mối hàn. 
D. ðiện trở của các mối hàn. 

3.12 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng?  
A. Cặp nhiệt ñiện gồm hai dây dẫn ñiện có bản chất khác nhau hàn nối với nhau thành một 
mạch kín và hai mối hàn của nó ñược giữ ở hai nhiệt ñộ khác nhau. 
B. Nguyên nhân gây ra suất ñiện ñộng nhiệt ñiện là do chuyển ñộng nhiệt của các hạt tải 
ñiện trong mạch ñiện có nhiệt ñộ không ñồng nhất. 
C. Suất ñiện ñộng nhiệt ñiện E tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt ñộ (T1 – T2) giữa hai ñầu mối hàn 
của cặp nhiệt ñiện. 
D. Suất ñiện ñộng nhiệt ñiện E xấp xỉ tỉ lệ với hiệu nhiệt ñộ (T1 – T2) giữa hai ñầu mối hàn 
của cặp nhiệt ñiện. 

3.13 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. ðối với vật liệu siêu dẫn, ñể có dòng ñiện chạy trong mạch ta luôn phải duy trì một hiệu 
ñiện thế trong mạch. 
B. ðiện trở của vật siêu dẫn bằng không. 
C. ðối với vật liệu siêu dẫn, có khả năng tự duy trì dòng ñiện trong mạch sau khi ngắt bỏ 
nguồn ñiện. 
D. ðối với vật liệu siêu dẫn, năng lượng hao phí do toả nhiệt bằng không. 

3.14 Một mối hàn của một cặp nhiệt ñiện có hệ số αT = 65 (µV/K) ñược ñặt trong không khí ở 
200C, còn mối hàn kia ñược nung nóng ñến nhiệt ñộ 2320C. Suất ñiện ñộng nhiệt ñiện của cặp 
nhiệt khi ñó là 

A. E = 13,00mV. B. E = 13,58mV. C. E = 13,98mV. D. E = 13,78mV. 

3.15 Một mối hàn của một cặp nhiệt ñiện có hệ số αT = 48 (µV/K) ñược ñặt trong không khí ở 
200C, còn mối hàn kia ñược nung nóng ñến nhiệt ñộ t0C, suất ñiện ñộng nhiệt ñiện của cặp 
nhiệt khi ñó là E = 6 (mV). Nhiệt ñộ của mối hàn còn là: 

A. 1250C. B. 3980K. C. 1450C. D. 4180K. 
3.16 Một mối hàn của một cặp nhiệt ñiện có hệ số αT ñược ñặt trong không khí ở 200C, còn 
mối hàn kia ñược nung nóng ñến nhiệt ñộ 5000C, suất ñiện ñộng nhiệt ñiện của cặp nhiệt khi 
ñó là E = 6 (mV). Hệ số αT  khi ñó là: 

A. 1,25.10-4 (V/K) B. 12,5 (µV/K) C. 1,25 (µV/K) D. 1,25(mV/K) 
 

19. Dòng ñiện trong chất ñiện phân. ðịnh luật Fa-ra-ñây 
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3.17 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Dòng ñiện trong chất ñiện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm, electron 
ñi về anốt và iôn dương ñi về catốt. 
B. Dòng ñiện trong chất ñiện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron ñi về 
anốt và các iôn dương ñi về catốt. 
C. Dòng ñiện trong chất ñiện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm ñi về anốt 
và các iôn dương ñi về catốt. 
D. Dòng ñiện trong chất ñiện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron ñi về từ 
catốt về anốt, khi catốt bị nung nóng. 

3.20 Một bình ñiện phân dung dịch CuSO4 có anốt làm bằng ñồng, ñiện trở của bình ñiện 
phân R = 8 (Ω), ñược mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9 (V), ñiện trở trong r =1 (Ω). Khối 
lượng Cu bám vào catốt trong thời gian 5 h có giá trị là: 

A. 5 (g). 
B. 10,5 (g). 
C. 5,97 (g). 
D. 11,94 (g). 

3.21 ðặt một hiệu ñiện thế U không ñổi vào hai cực của bình ñiện phân. Xét trong cùng một 
khoảng thời gian, nếu kéo hai cực của bình ra xa sao cho khoảng cách giữa chúng tăng gấp 2 
lần thì khối lượng chất ñược giải phóng ở ñiện cực so với lúc trước sẽ: 

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

3.22. ðộ dẫn ñiện của chất ñiện phân tăng khi nhiệt ñộ tăng là do: 
A. Chuyển ñộng nhiệt của các phân tử tăng và khả năng phân li thành iôn tăng. 
B. ðộ nhớt của dung dịch giảm làm cho các iôn chuyển ñộng ñược dễ dàng hơn. 
C. Số va chạm của các iôn trong dung dịch giảm. 
D. Cả A và B ñúng. 

3.23 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Khi hoà tan axit, bazơ hặc muối vào trong nước, tất cả các phân tử của chúng ñều bị 
phân li thành các iôn. 
B. Số cặp iôn ñược tạo thành trong dung dịch ñiện phân không thay ñổi theo nhiệt ñộ. 
C. Bất kỳ bình ñiện phân nào cũng có suất phản ñiện. 
D. Khi có hiện tượng cực dương tan, dòng ñiện trong chất ñiện phân tuân theo ñịnh luật 
ôm. 

3.24 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng  khi nói về cách mạ một huy chương bạc? 
A. Dùng muối AgNO3. 
B. ðặt huy chương ở giữa anốt và catốt. 
C. Dùng anốt bằng bạc. 
D. Dùng huy chương làm catốt. 

 
20. Bài tập về dòng ñiện trong kim loại và chất ñiện phân 
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3.25 Cho dòng ñiện chạy qua bình ñiện phân ñựng dung dịch muối của niken, có anôt làm 
bằng niken, biết nguyên tử khối và hóa trị của niken lần lượt bằng 58,71 và 2. Trong thời gian 
1h dòng ñiện 10A ñã sản ra một khối lượng niken bằng: 

A. 8.10-3kg 
B. 10,95 (g). 
C. 12,35 (g). 
D. 15,27 (g). 

3.26 Cho dòng ñiện chạy qua bình ñiện phân chứa dung dịch CuSO4, có anôt bằng Cu. Biết 

rằng ñương lượng hóa của ñồng 710.3,3.
1 −==

n

A

F
k kg/C. ðể trên catôt xuất hiện 0,33 kg ñồng, 

thì ñiện tích chuyển qua bình phải bằng:  
A. 105 (C). 
B. 106 (C). 
C. 5.106 (C). 
D. 107 (C). 

3.27** ðặt một hiệu ñiện thế U = 50 (V) vào hai cực bình ñiện phân ñể ñiện phân một dung 
dịch muối ăn trong nước, người ta thu ñược khí hiñrô vào một bình có thể tích V = 1 (lít), áp 
suất của khí hiñrô trong bình bằng p = 1,3 (at) và nhiệt ñộ của khí hiñrô là t = 270C. Công 
của dòng ñiện khi ñiện phân là: 

A. 50,9.105 J 
B. 0,509 MJ 
C. 10,18.105 J 
D. 1018 kJ 

3.28 ðể giải phóng lượng clo và hiñrô từ 7,6g axit clohiñric bằng dòng ñiện 5A, thì phải cần 
thời gian ñiện phân là bao lâu? Biết rằng ñương lượng ñiện hóa của hiñrô và clo lần lượt là: k1 
= 0,1045.10-7kg/C và k2 = 3,67.10-7kg/C 

A. 1,5 h 
B. 1,3 h 
C. 1,1 h 
D. 1,0 h 

3.29 Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05(mm) sau khi ñiện phân 
trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30cm2. Cho biết Niken có khối lượng 
riêng là ρ = 8,9.103 kg/m3, nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n = 2. Cường ñộ dòng ñiện qua 
bình ñiện phân là: 

A. I = 2,5 (µA). 
B. I = 2,5 (mA). 
C. I = 250 (A). 
D. I = 2,5 (A). 

3.30 Một nguồn gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song, 
mỗi pin có suất ñiện ñộng 0,9 (V) và ñiện trở trong 0,6 (Ω). Bình ñiện phân dung dịch CuSO4 
có ñiện trở 205Ω  mắc vào hai cực của bộ nguồn. Trong thời gian 50 phút khối lượng ñồng Cu 
bám vào catốt là: 

A. 0,013 g 
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B. 0,13 g 
C. 1,3 g 
D. 13 g 

3.31 Khi hiệu ñiện thế giữa hai cực bóng ñèn là U1 = 20mV thì cường ñộ dòng ñiện chạy qua 
ñèn là I1 = 8mA, nhiệt ñộ dây tóc bóng ñèn là t1 = 250 C. Khi sáng bình thường, hiệu ñiện thế 
giữa hai cực bóng ñèn là U2 = 240V thì cường ñộ dòng ñiện chạy qua ñèn là I2 = 8A. Biết hệ 
số nhiệt ñiện trở α = 4,2.10-3 K-1. Nhiệt ñộ t2 của dây tóc ñèn khi sáng bình thường là: 

A. 2600 (0C) 
B. 3649 (0C) 
C. 2644 (0K) 
D. 2917 (0C) 

3.32 Một bình ñiện phân ñựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. ðiện trở của bình ñiện 
phân là R= 2 (Ω). Hiệu ñiện thế ñặt vào hai cực là U= 10 (V). Cho A= 108 và n=1. Khối 
lượng bạc bám vào cực âm sau 2 giờ là: 

A. 40,3g 
B. 40,3 kg 
C. 8,04 g 
D. 8,04.10-2 kg 

3.33* Khi ñiện phân dung dịch muối ăn trong nước, người ta thu ñược khí hiñrô tại catốt. Khí 
thu ñược có thể tích V= 1 (lít) ở nhiệt ñộ t = 27 (0C), áp suất p = 1 (atm). ðiện lượng ñã 
chuyển qua bình ñiện phân là: 

A. 6420 (C). 
B. 4010 (C). 
C. 8020 (C). 
D. 7842 (C). 

 
21. Dòng ñiện trong chân không 

3.34 Câu nào dưới ñây nói về chân không vật lý là không ñúng? 
A. Chân không vật lý là một môi trường trong ñó không có bất  kỳ phân tử khí nào. 
B. Chân không vật lý là một môi trường trong ñó các hạt chuyển ñộng không bị va chạm 
với các hạt khác. 
C. Có thể coi bên trong  một bình là chân không nếu áp suất trong bình ở dưới khoảng 
0,0001mmHg. 
D. Chân không vật lý là một môi trường không chứa sẵn các hạt tải ñiện nên bình thường 
nó không dẫn ñiện. 

3.35 Bản chất của dòng ñiện trong chân không là 
A. Dòng dịch chuyển có hướng của các iôn dương cùng chiều ñiện trường và của các iôn 
âm ngược chiều ñiện trường 
B. Dòng dịch chuyển có hướng của các electron ngược chiều ñiện trường 
C. Dòng chuyển dời có hướng ngược chiều ñiện trường của các electron bứt ra khỏi catốt 
khi bị nung nóng 
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D. Dòng dịch chuyển có hướng của các iôn dương cùng chiều ñiện trường, của các iôn âm 
và electron ngược chiều ñiện trường 

3.36 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Tia catốt có khả năng ñâm xuyên qua các lá kim loại mỏng. 
B. Tia catốt không bị lệch trong ñiện trường và từ trường. 
C. Tia catốt có mang năng lượng. 
D. Tia catốt phát ra vuông góc với mặt catốt. 

3.37 Cường ñộ dòng ñiện bão hoà trong chân không tăng khi nhiệt ñộ catôt tăng là do: 
A. Số hạt tải ñiện do bị iôn hoá tăng lên. 
B. Sức cản của môi trường lên các hạt tải ñiện giảm ñi. 
C. Số electron bật ra khỏi catốt nhiều hơn. 
D. Số eletron bật ra khỏi catốt trong một giây tăng lên. 

3.38 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Dòng ñiện trong chân không tuân theo ñịnh luật Ôm. 
B. Khi hiệu ñiện thế ñặt vào ñiốt chân không tăng thì cường ñộ dòng ñiện tăng. 
C. Dòng ñiện trong ñiốt chân không chỉ theo một chiều từ anốt ñến catốt. 
D. Quỹ ñạo của electron trong tia catốt không phải là một ñường thẳng. 

3.39 Cường ñộ dòng ñiện bão hoà trong ñiốt chân không bằng 1mA, trong thời gian 1s số 
electron bứt ra khỏi mặt catốt là: 

A. 6,6.1015 electron. 
B. 6,1.1015 electron. 
C. 6,25.1015 electron. 
D. 6.0.1015 electron. 

3.40 Trong các ñường ñặc tuyến vôn-ampe sau, ñường nào là của dòng ñiện trong chân 
không? 
 
 
 
 
 
 
3.41 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 

A. Chất khí trong ống phóng ñiện tử có áp suất thấp hơn áp suất bên ngoài khí quyển một 
chút. 
B. Hiệu ñiện thế giữa anốt và catốt của ống phóng ñiện tử phải rất lớn, cỡ hàng nghìn vôn. 
C. Ống phóng ñiện tử ñược ứng dụng trong Tivi, mặt trước của ống là màn huỳnh quang 
ñược phủ chất huỳnh quang. 
D. Trong ống phóng ñiện tử có các cặp bản cực giống như của tụ ñiện ñể lái tia ñiện tử tạo 
thành hình ảnh trên màn huỳnh quang. 

 
22. Dòng ñiện trong chất khí 

I(A) 
 
 
 
 
   O         U(V) 

A 

I(A) 
 
 
 
 
   O         U(V) 

B 

I(A) 
 
 
 
 
   O         U(V) 

C 

I(A) 
 
 
 
 
   O         U(V) 

D 
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3.42 Bản chất dòng ñiện trong chất khí là: 
A. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều ñiện trường và các iôn âm, 
electron ngược chiều ñiện trường. 
B. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều ñiện trường và các iôn âm 
ngược chiều ñiện trường. 
C. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều ñiện trường và các electron 
ngược chiều ñiện trường. 
D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo ngược chiều ñiện trường. 

3.43 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Hạt tải ñiện trong chất khí chỉ có các các iôn dương và ion âm. 
B. Dòng ñiện trong chất khí tuân theo ñịnh luật Ôm. 
C. Hạt tải ñiện cơ bản trong chất khí là electron, iôn dương và iôn âm. 
D. Cường ñộ dòng ñiện trong chất khí ở áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu ñiện thế. 

3.44 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Dòng ñiện trong kim loại cũng như trong chân không và trong chất khí ñều là dòng 
chuyển ñộng có hướng của các electron, ion dương và ion âm. 
B. Dòng ñiện trong kim loại là dòng chuyển ñộng có hướng của các electron. Dòng ñiện 
trong chân không và trong chất khí ñều là dòng chuyển ñộng có hướng của các iôn dương 
và iôn âm. 
C. Dòng ñiện trong kim loại và trong chân không ñều là dòng chuyển ñộng có hướng của 
các electron. Dòng ñiện trong chất khí là dòng chuyển ñộng có hướng của các electron, của 
các iôn dương và iôn âm. 
D. Dòng ñiện trong kim loại và dòng ñiện trong chất khí là dòng chuyển ñộng có hướng 
của các electron. Dòng ñiện trong chân không là dòng chuyển ñộng có hướng của các iôn 
dương và iôn âm. 

3.45 Hiện tượng hồ quang ñiện ñược ứng dụng 
A. trong kĩ thuật hàn ñiện. 
B. trong kĩ thuật mạ ñiện. 
C. trong ñiốt bán dẫn. 
D. trong ống phóng ñiện tử. 

3.46 Cách tạo ra tia lửa ñiện là 
A. Nung nóng không khí giữa hai ñầu tụ ñiện ñược tích ñiện. 
B. ðặt vào hai ñầu của hai thanh than một hiệu ñiện thế khoảng 40 ñến 50V. 
C. Tạo một ñiện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong chân không. 
D. Tạo một ñiện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong không khí. 

3.47 Khi tạo ra hồ quang ñiện, ban ñầu ta cần phải cho hai ñầu thanh than chạm vào nhau ñể 
A. Tạo ra cường ñộ ñiện trường rất lớn. 
B. Tăng tính dẫn ñiện ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than. 
C. Làm giảm ñiện trở ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than ñi rất nhỏ. 
D. Làm tăng nhiệt ñộ ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than lên rất lớn. 

3.48 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Hiệu ñiện thế gây ra sét chỉ có thể lên tới hàng triệu vôn. 
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B. Hiện tượng hồ quang ñiện chỉ xảy ra khi hiệu ñiện thế ñặt vào các cặp cực của thanh 
than khoảng 104V. 
C. Cường ñộ dòng ñiện trong chất khí luôn luôn tuân theo ñịnh luật Ôm. 
D. Tia catốt là dòng chuyển ñộng của các electron bứt ra từ catốt. 

3.49 ðối với dòng ñiện trong chân không, khi catôt bị nung nóng ñồng thời hiệu ñiện thế giữa 
hai ñầu anốt và catốt của bằng 0 thì 

A. Giữa anốt và catốt không có các hạt tải ñiện. 
B. Có các hạt tải ñiện là electron, iôn dương và iôn âm. 
C. Cường ñộ dòng ñiện chạy chạy mạch bằng 0. 
D. Cường ñộ dòng ñiện chạy chạy mạch khác 0. 

 
23. Dòng ñiện trong bán dẫn 

3.50 Phát biểu nào sau ñây về ñặc ñiểm của chất bán dẫn là không ñúng? 
A. ðiện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất ñiện 
môi. 
B. ðiện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt ñộ tăng. 
C. ðiện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu ñiện thế. 
D. Tính chất ñiện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể. 

3.51 Bản chất của dòng ñiện trong chất bán dẫn là: 
A. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều ñiện trường. 
B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều ñiện trường. 
C. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều ñiện trường và các lỗ trống 
ngược chiều ñiện trường. 
D. Dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều ñiện trường và các electron 
ngược chiều ñiện trường. 

3.52 Ở nhiệt ñộ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp ñiện tử – lỗ trống bằng 10-13 lần 
số nguyên tử Si. Số hạt mang ñiện có trong 2 mol nguyên tử Si là: 

A. 1,205.1011 hạt. 
B. 24,08.1010 hạt. 
C. 6,020.1010 hạt. 
D. 4,816.1011 hạt. 

3.53 Câu nào dưới ñây nói về phân loại chất bán dẫn là không ñúng? 
A. Bán dẫn hoàn toàn tinh khiết là bán dẫn trong ñó mật ñộ electron bằng mật ñộ lỗ trống. 
B. Bán dẫn tạp chất là bán dẫn trong ñó các hạt tải ñiện chủ yếu ñược tạo bởi các nguyên tử 
tạp chất. 
C. Bán dẫn loại n là bán dẫn trong ñó mật ñộ lỗ trống lớn hơn rất nhiều mật ñộ electron. 
D. Bán  dẫn loại p là bán dẫn trong ñó mật ñộ electron tự do nhỏ hơn rất nhiều mật ñộ lỗ 
trống. 

3.54 Chọn câu ñúng? 
A. Electron  tự do và lỗ trống ñều chuyển ñộng ngược chiều ñiện trường. 
B. Electron  tự do và lỗ trống ñều mang ñiện tích âm. 
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C. Mật ñộ các hạt tải ñiện phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài như nhiệt ñộ, mức 
ñộ chiếu sáng. 
D. ðộ linh ñộng của các hạt tải ñiện hầu như không thay ñổi khi nhiệt ñộ tăng. 

3.55 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Cấu tạo của ñiốt bán dẫn gồm một lớp tiếp xúc p-n. 
B. Dòng electron chuyển qua lớp tiếp xúc p-n chủ yếu theo chiều từ p sang n. 
C. Tia ca tốt mắt thường không nhìn thấy ñược. 
D. ðộ dẫn ñiện của chất ñiện phân tăng khi nhiệt ñộ tăng. 

3.56 ðiều kiện ñể có dòng ñiện là: 
A. Chỉ cần vật dẫn ñiện nối liền với nhau thành mạch ñiện kín. 
B. Chỉ cần duy trì một hiệu ñiện thế giữa hai ñầu vật dẫn. 
C. Chỉ cần có hiệu ñiện thế. 
D. Chỉ cần có nguồn ñiện. 

3.57 Hiệu ñiện thế của lớp tiếp xúc p-n có tác dụng: 
A. Tăng cường sự khuếch tán của các hạt cơ bản. 
B. Tăng cường sự khuếch tán các lỗ trống từ bán dẫn p sang bán dẫn n. 
C. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p. 
D. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n. 

3.58 Khi lớp tiếp xúc p-n ñược phân cực thuận, ñiện trường ngoài có tác dụng: 
A. Tăng cường sự khuếch tán của các không hạt cơ bản. 
B. Tăng cường sự khuếch tán các lỗ trống từ bán dẫn n sang bán dẫn p. 
C. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p. 
D. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n. 

3.59 Chọn phát biểu ñúng. 
A. Chất bán dẫn loại n nhiễm ñiện âm do số hạt electron tự do nhiều hơn các lỗ trống. 
B. Khi nhiệt ñộ càng cao thì chất bán dẫn nhiễm ñiện càng lớn. 
C. Khi mắc phân cực ngược vào lớp tiếp xác p-n thì ñiện trường ngoài có tác dụng tăng 
cường sự khuếch tán của các hạt cơ bản. 
D. Dòng ñiện thuận qua lớp tiếp xúc p - n là dòng khuếch tán của các hạt cơ bản. 

 
24. Linh kiện bán dẫn 

3.60 ðiôt bán dẫn có cấu tạo gồm: 
A. một lớp tiếp xúc p – n. 
B. hai lớp tiếp xúc p – n. 
C. ba lớp tiếp xúc p – n. 
D. bốn lớp tiếp xúc p – n. 

3.61 ðiôt bán dẫn có tác dụng: 
A. chỉnh lưu. 
B. khuếch ñại. 
C. cho dòng ñiện ñi theo hai chiều. 
D. cho dòng ñiện ñi theo một chiều từ catôt sang anôt. 
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3.62 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. ðiôt bán dẫn có khả năng biến ñổi dòng ñiện xoay chiều thành dòng ñiện một chiều. 
B. ðiôt bán dẫn có khả năng biến ñổi dòng ñiện một chiều thành dòng ñiện xoay chiều. 
C. ðiôt bán dẫn có khả năng phát quang khi có dòng ñiện ñi qua. 
D. ðiôt bán dẫn có khả năng ổn ñịnh hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñiôt khi bị phân cực ngược  

3.63 Tranzito bán dẫn có cấu tạo gồm: 
A. một lớp tiếp xúc p – n. 
B. hai lớp tiếp xúc p – n. 
C. ba lớp tiếp xúc p – n. 
D. bốn lớp tiếp xúc p – n. 

3.64 Tranzito bán dẫn có tác dụng: 
A. chỉnh lưu. 
B. khuếch ñại. 
C. cho dòng ñiện ñi theo hai chiều. 
D. cho dòng ñiện ñi theo một chiều từ catôt sang anôt. 

 
25. Thực hành: Khảo sát ñặc tính chỉnh lưu của ñi ốt bán dẫn và ñặc tính khuếch ñại 

của Tranzito 
3.65 Dùng một mini ampe kế ño cường ñộ dòng ñiện I qua ñiôt, và một vôn kế ño hiệu ñiện 
thế UAK giữa hai cực A(anôt) và K(catôt) của ñiôt. Kết quả nào sau ñây là không ñúng? 

A. UAK = 0 thì I = 0. 
B. UAK > 0 thì I = 0. 
C. UAK < 0 thì I = 0. 
D. UAK > 0 thì I > 0. 

3.66 Dùng một mini ampe kế ño cường ñộ dòng ñiện I qua ñiôt, và một vôn kế ño hiệu ñiện 
thế UAK giữa hai cực A(anôt) và K(catôt) của ñiôt. Kết quả nào sau ñây là không ñúng? 

A. UAK = 0 thì I = 0. 
B. UAK > 0 và tăng thì I > 0 và cũng tăng. 
C. UAK > 0  và giảm thì I > 0 và cũng giảm. 
D. UAK < 0 và giảm thì I < 0 và cũng giảm. 

3.67 Dùng một mini ampe kế ño cường ñộ dòng ñiện IB qua cực bazơ, và một ampe kế ño 
cường ñộ dòng ñiện IC qua côlectơ của tranzto. Kết quả nào sau ñây là không ñúng? 

A. IB tăng thì IC tăng. 
B. IB tăng thì IC giảm. 
C. IB giảm thì IC giảm. 
D. IB rất nhỏ thì IC cũng nhỏ. 

3.68 Dùng một mini ampe kế ño cường ñộ dòng ñiện IB qua cực bazơ, và một vôn kế ño hiệu 
ñiện thế UCE giữa côlectơ và emintơ của tranzto mắc E chung. Kết quả nào sau ñây là không 
ñúng? 

A. IB tăng thì UCE tăng. 
B. IB tăng thì UCE giảm. 
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C. IB giảm thì UCE tăng. 
D. IB ñạt bão hào thì UCE bằng không. 

 
III. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ TRẢ LỜI 

 
17. Dòng ñiện trong kim loại 

3.1 Chọn: C 
Hướng dẫn: ðiện tở của dây kim loại phụ thuộc vào nhiệt ñộ Rt = R0(1+ αt), với hệ số nhiệt 
ñiện trở α > 0 nên khi nhiệt ñộ tăng thì ñiện trở của dây kim loại tăng. 

3.2 Chọn: A 
Hướng dẫn: Nguyên nhân gây ra hiện tượng toả nhiệt trong dây dẫn khi có dòng ñiện chạy 
qua là do năng lượng của chuyển ñộng có hướng của electron truyền cho ion(+) khi va 
chạm. 

3.3 Chọn: A 
Hướng dẫn: Nguyên nhân gây ra ñiện trở của kim loại là do sự va chạm của các electron 
với các ion (+) ở các nút mạng. 

3.4 Chọn: C 
Hướng dẫn: Khi nhiệt ñộ tăng thì ñiện trở suất của thanh kim loại cũng tăng do biên ñộ dao 
ñộng của các ion quanh nút mạng tăng lên. 

3.5 Chọn: A 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức Rt = R0(1+ αt), ta suy ra 
2

1

2

1

t1

t1

R

R

α+
α+

=  ↔ 
1

2
12 t1

t1
RR

α+
α+

= = 

86,6 (Ω). 
3.6 Chọn: C 

Hướng dẫn: Hạt tải ñiện trong kim loại là electron. Hạt tải ñiện trong chất ñiện phân là ion 
dương và ion âm. 

3.7 Chọn: A 

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 3.5 suy ra 
1221

12

tRtR

RR

+
−

=α = 4,827.10-3K-1. 

3.8 Chọn: C 
Hướng dẫn: Khi cho hai thanh kim loại có bản chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì có sự 
khuếch tán eletron từ kim loại có mật ñộ electron lớn sang kim loại có mật ñộ electron nhỏ 
hơn. 

3.9 Chọn: B 
Hướng dẫn: ðể xác ñịnh ñược sự biến ñổi của ñiện trở theo nhiệt ñộ ta cần các dụng cụ: 
vôn kế, ampe kế, cặp nhiệt ñộ. 

 
18. Hiện tượng siêu dẫn 

3.10 Chọn: B 
Hướng dẫn: Hai thanh kim loại ñược nối với nhau bởi hai ñầu mối hàn tạo thành một mạch 
kín, hiện tượng nhiệt ñiện chỉ xảy ra khi hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt 
ñộ ở hai ñầu mối hàn khác nhau. 
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3.11 Chọn: A 
Hướng dẫn: Suất ñiện ñộng nhiệt ñiện phụ thuộc vào: Hiệu nhiệt ñộ (T1 – T2) giữa hai ñầu 
mối hàn. 

3.12 Chọn: C 
Hướng dẫn: Suất ñiện ñộng nhiệt ñiện E xấp xỉ tỉ lệ với hiệu nhiệt ñộ (T1 – T2) giữa hai ñầu 
mối hàn của cặp nhiệt ñiện. 

3.13 Chọn: A 
Hướng dẫn: ðối với vật liệu siêu dẫn, ñể có dòng ñiện chạy trong mạch ta không phải duy 
trì một hiệu ñiện thế trong mạch. 

3.14 Chọn: D 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức E = αT(T2 – T1) = 13,78.10-3 V = 13,78mV. 

3.15 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 3.14 

3.16 Chọn: B 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 3.14 

 
19. Dòng ñiện trong chất ñiện phân. ðịnh luật Fa-ra-ñây 

3.17 Chọn: C 
Hướng dẫn: Dòng ñiện trong chất ñiện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm 
ñi về anốt và các iôn dương ñi về catốt. 

3.18 Chọn: C 

Hướng dẫn: Công thức của ñịnh luật Fara-ñây là t.I
n

A

F

1
m =  

3.19 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức ñịnh luật Fara-ñây là t.I
n

A

F

1
m =  với I = 1 (A), A = 108, n = 1, 

t = 965 (s), F = 96500 (g/mol.C) 
3.20 Chọn: C 

Hướng dẫn: 

- Cường ñộ dòng ñiện trong mạch là 
rR

I
+

=
E = 1 (A). 

- Áp dụng công thức ñịnh luật Fara-ñây là t.I
n

A

F

1
m =  với I = 1 (A), A = 64, n = 2, t = 

18000 (s), F = 96500(g/mol.C) 
3.21 Chọn: B 

Hướng dẫn: ðặt một hiệu ñiện thế U không ñổi vào hai cực của bình ñiện phân. ðiện trở 

của bình ñiện phân ñược tính theo công thức: 
S

l
R ρ= , nếu kéo hai cực của bình ra xa sao 

cho khoảng cách giữa chúng tăng gấp 2 lần thì ñiện trở của bình ñiện phân tăng lên 2 lần. 
Cường ñộ dòng ñiện qua bình ñiện phân giảm 2 lần. 
Xét trong cùng một khoảng thời gian, khối lượng chất ñược giải phóng ở ñiện cực so với 
lúc trước sẽ giảm ñi 2 lần. 

3.22 Chọn: A 
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Hướng dẫn: ðộ dẫn ñiện của chất ñiện phân tăng khi nhiệt ñộ tăng là do chuyển ñộng nhiệt 
của các phân tử tăng và khả năng phân li thành iôn tăng. 

3.23 Chọn: D 
Hướng dẫn: 
- Khi có hiện tượng cực dương tan, dòng ñiện trong chất ñiện phân tuân theo ñịnh luật ôm. 
- Khi hoà tan axit, bazơ hặc muối vào trong nước, chỉ khi nồng ñộ của dung dịch ñiện phân 
chưa bão hoà thì tất cả các phân tử của chúng ñều bị phân li thành các iôn. 
- Chỉ khi dung dịch ñiện phân chưa bão hoà thì số cặp iôn ñược tạo thành trong dung dịch 
ñiện phân không thay ñổi theo nhiệt ñộ. 
- Bình ñiện phân có suất phản ñiện là những bình ñiện phân không xảy ra hiện tượng 
dương cực tan. 

3.24 Chọn: B 
Hướng dẫn: Muốn mạ một huy chương bạc người ta phải dùng dung dịch muối AgNO3, 
anôt làm bằng bạc, huy chương làm catốt. 

 
20. Bài tập về dòng ñiện trong kim loại và chất ñiện phân 

3.25 Chọn: B 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 3.19 

3.26 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức ñịnh luật Fara-ñây là q.kt.I
n

A

F

1
m ==  từ ñó tính ñược q = 

106(C). 
3.27** Chọn: B 

Hướng dẫn: 

- Áp dụng phương trình Clapâyron – Menñêlêep cho khí lý tưởng: pV = RT
m

µ
, trong ñó p 

= 1,3 (at) = 1,3. 1,013.105 (Pa), V = 1 (lít) = 10-3 (m3), µ = 2 (g/mol), R = 8,31 (J/mol.K), T 
= 3000K. 

- Áp dụng công thức ñịnh luật luật Fara-ñây: q.
n

A

F

1
t.I

n

A

F

1
m ==  với A = 1, n = 1 

- Áp dụng công thức tính công A = qU. 
Từ các công thức trên ta tính ñược A = 0,509 (MJ) 

3.28 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức ñịnh luật luật Fara-ñây: t.I).kk(t.I
n

A

F

1
m 21 +==  

3.29 Chọn: D 
Hướng dẫn: Khối lượng Ni giải phóng ra ở ñiện cực ñược tính theo công thức: m = ρdS 

= t.I
n

A

F

1  từ ñó ta tính ñược I (lưu ý phải ñổi ñơn vị của các ñại lượng) 

3.30 Chọn: A 
Hướng dẫn: 
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- Bộ nguồn ñiện gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song 
song, mỗi pin có suất ñiện ñộng 0,9 (V) và ñiện trở trong 0,6 (Ω). Suất ñiện ñộng và ñiện 
trở trong của bộ nguồn là E = 2,7 (V), r = 0,18 (Ω). 
- Bình ñiện phân dung dịch CuSO4 có ñiện trở R = 205Ω  mắc vào hai cực của bộ nguồn. 

Cường ñộ dòng ñiện chạy qua bình ñiện phân là 
rR

I
+

=
E = 0,0132 (A). 

- Trong thời gian 50 phút khối lượng ñồng Cu bám vào catốt là t.I
n

A

F

1
m = = 0,013 (g). 

3.31 Chọn: B 
Hướng dẫn: 

- ðiện trở của dây tóc bóng ñèn khi nhiệt ñộ là t1 = 250 C là R1 = 
1

1

I

U = 2,5 (Ω). 

- ðiện trở của dây tóc bóng ñèn khi nhiệt ñộ là t2 là R2 = 
2

2

I

U = 30 (Ω). 

- Sự phụ thuộc ñiện trở của vật dẫn vào nhiệt ñộ R1 = R0(1+ αt1) và R2 = R0(1+ αt2) suy ra 

t2 = 
1

1212

R.

t..RRR

α
α+− = 36490C 

3.32 Chọn: A 
Hướng dẫn: 
- Cường ñộ dòng ñiện trong mạch là I = U/R = 5 (A). 

- Trong thời gian 2 (h) khối lượng ñồng Ag bám vào catốt là t.I
n

A

F

1
m = = 40,3 (g). 

3.33 Chọn: D 
Hướng dẫn: 

- Áp dụng phương trình Clapâyron – Menñêlêep cho khí lý tưởng: pV = RT
m

µ
, trong ñó p 

= 1 (atm) = 1,013.105 (Pa), V = 1 (lít) = 10-3 (m3), µ = 2 (g/mol), R = 8,31 (J/mol.K), T = 
3000K. 

- Áp dụng công thức ñịnh luật luật Fara-ñây: q.
n

A

F

1
t.I

n

A

F

1
m ==  với A = 1, n = 1 

Từ ñó tính ñược q = 7842 (C) 
 

21. Dòng ñiện trong chân không 
3.34 Chọn: D 

Hướng dẫn: Có thể nói: 
- Chân không vật lý là một môi trường trong ñó không có bất  kỳ phân tử khí nào 
- Chân không vật lý là một môi trường trong ñó các hạt chuyển ñộng không bị va chạm với 
các hạt khác 
- Có thể coi bên trong  một bình là chân không nếu áp suất trong bình ở dưới khoảng 
0,0001mmHg 

3.35 Chọn: C 
Hướng dẫn: Bản chất của dòng ñiện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng ngược 
chiều ñiện trường của các electron bứt ra khỏi catốt khi catôt bị nung nóng. 
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3.36 Chọn: B 
Hướng dẫn: Tia catốt bị lệch trong ñiện trường và từ trường. 

3.37 Chọn: D 
Hướng dẫn: Cường ñộ dòng ñiện bão hoà trong chân không tăng khi nhiệt ñộ của catôt tăng 
là do số eletron bật ra khỏi catốt trong một giây tăng lên. 

3.38 Chọn: C 
Hướng dẫn: Dòng ñiện trong ñiốt chân không chỉ theo một chiều từ anốt ñến catốt. 

3.39 Chọn: C 
Hướng dẫn: Khi dòng ñiện trong ñiôt chân không ñạt giá trị bão hoà thì có bao nhiêu 
êlectron bứt ra khỏi catôt sẽ chuyển hết về anôt. Số êlectron ñi từ catôt về anôt trong 1 giây 

là N = 
e

t.Ibh = 6,25.1015. 

3.40 Chọn: B 
Hướng dẫn: Xem hình dạng ñường ñặc trưng Vôn – Ampe của dòng ñiện trong chân không 
trong SGK. 

3.41 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp suất khí trong ống phóng ñiện tử rất nhỏ, có thể coi là chân không. Nên 
phát biểu “Chất khí trong ống phóng ñiện tử có áp suất thấp hơn áp suất bên ngoài khí 
quyển một chút” là không ñúng. 

 
22. Dòng ñiện trong chất khí 

3.42 Chọn: A 
Hướng dẫn: 
- Bản chất dòng ñiện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo 
chiều ñiện trường và các iôn âm, electron ngược chiều ñiện trường. 
- Bản chất dòng ñiện trong chất ñiện phân là dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương 
theo chiều ñiện trường và các iôn âm ngược chiều ñiện trường. 
- Bản chất dòng ñiện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron theo 
ngược chiều ñiện trường. 

3.43 Chọn: C 
Hướng dẫn: Hạt tải ñiện cơ bản trong chất khí là electron, iôn dương và iôn âm. 

3.44 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 3.42 

3.45 Chọn: A 
Hướng dẫn: Kĩ thuật hàn kim loại thường ñược hàn bằng hồ quang ñiện. 

3.46 Chọn: D 
Hướng dẫn:Cách tạo ra tia lửa ñiện là tạo một ñiện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong 
không khí. 

3.47 Chọn: D 
Hướng dẫn: Khi chập hai thỏi than với nhau, nhiệt ñộ ở chỗ tiếp xúc rất lớn ñể tạo ra các 
hạt tải ñiện trong vùng không khí xung quanh hai ñầu thỏi than. 

3.48 Chọn: D 
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Hướng dẫn: Tia catốt là dòng chuyển ñộng của các electron bứt ra từ catốt. 
3.49 Chọn: C 

Hướng dẫn: Khi UAK = 0 thì cường ñộ dòng ñiện trong chân không là I = 0. 
 

23. Dòng ñiện trong bán dẫn 
3.50 Chọn: C 

Hướng dẫn: 
- ðiện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất ñiện 
môi. 
- ðiện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt ñộ tăng. 
- Tính chất ñiện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể. 

3.51 Chọn: D 
Hướng dẫn: Bản chất của dòng ñiện trong chất bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của 
các lỗ trống theo chiều ñiện trường và các electron ngược chiều ñiện trường. 

3.52 Chọn: A 
Hướng dẫn: Số hạt mang ñiện có trong 2 mol nguyên tử Si là N = 2.NA.10-13 = 1,205.1011 
hạt. 

3.53 Chọn: C 
Hướng dẫn: Bán dẫn loại n là bán dẫn trong ñó mật ñộ lỗ trống nhỏ hơn rất nhiều mật ñộ 
electron. 

3.54 Chọn: C 
Hướng dẫn: Mật ñộ các hạt tải ñiện phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài như nhiệt 
ñộ, mức ñộ chiếu sáng. 

3.55 Chọn: B 
Hướng dẫn: Dòng electron chuyển qua lớp tiếp xúc p-n chủ yếu theo chiều từ n sang p, còn 
lỗ trống chủ yếu ñi từ p sang n. 

3.56 Chọn: B 
Hướng dẫn: ðiều kiện ñể có dòng ñiện là cần duy trì một hiệu ñiện thế giữa hai ñầu vật 
dẫn. 

3.57 Chọn: D 
Hướng dẫn: Hiệu ñiện thế của lớp tiếp xúc p-n có tác dụng tăng cường sự khuếch tán của 
các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n, tăng cường sự khuếch tán của lỗ trống từ n sang 
p. 

3.58 Chọn: C 
Hướng dẫn: Khi lớp tiếp xúc p-n ñược phân cực thuận, ñiện trường ngoài có tác dụng tăng 
cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p. 

3.59 Chọn: D 
Hướng dẫn: Dòng ñiện thuận qua lớp tiếp xúc p - n là dòng khuếch tán của các hạt cơ bản. 

 
24. Linh kiện bán dẫn 

3.60 Chọn: A 
Hướng dẫn: ðiôt bán dẫn có cấu tạo gồm một lớp tiếp xúc p – n. 
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3.61 Chọn: A 
Hướng dẫn: ðiôt bán dẫn có tác dụng chỉnh lưu. 

3.62 Chọn: B 
Hướng dẫn: ðiôt bán dẫn có khả năng biến ñổi dòng ñiện xoay chiều thành dòng ñiện một 
chiều, không thể biến ñổi dòng ñiện mộy chiều thành dòng ñiện xoay chiều  

3.63 Chọn: B 
Hướng dẫn: Tranzito bán dẫn có cấu tạo gồm hai lớp tiếp xúc p – n. 

3.64 Chọn: B 
Hướng dẫn: Tranzito bán dẫn có tác dụng khuếch ñại. 

 
25. Thực hành: Khảo sát ñặc tính chỉnh lưu của ñi ốt bán dẫn và ñặc tính khuếch ñại 

của Tranzito 
3.65 Chọn: B 

Hướng dẫn: Xem ñường ñặc trưng vôn – ampe của ñiôt bán dẫn. 
3.66 Chọn: D 

Hướng dẫn: Xem ñường ñặc trưng vôn – ampe của ñiôt bán dẫn. 
3.67 Chọn: B 

Hướng dẫn: Xem ñường ñặc trưng vôn – ampe của tranzito bán dẫn. 
3.68 Chọn: A 

Hướng dẫn: Xem ñường ñặc trưng vôn – ampe của tranzito bán dẫn. 
 

 
 
 
                              Chương  IV :         TỪ TRƯỜNG 
 Chủ ñề 1. Từ trường của dòng ñiện chạy trong các dây dẫn có dạng ñặc biệt.                                         

A- Tóm tắt lý thuyết . 

I / Các ñịnh nghĩa  
1 - Từ trường :  

- ð/N: Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất 
hiện của lực từ tác dụng lên nam châm hay một dòng ñiện ñặt trong nó . 

- ðặc trưng của từ trường là cảm ứng từ ký hiệu là  ñơn vị của cảm ứng từ là T ( Tesla) 
- Quy ước : Hướng của từ trường tại một ñiểm là hướng Nam - Bắc của kim nam châm cân 

bằng tại ñiểm ñó 
2 - ðường sức từ : 

- ð/N : ñường sức từ là những ñường vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại 
mỗi ñiểm có hướng trùng với hướng của của từ trường tại ñiểm ñó. 

- Tính chất :  
� Qua mỗi ñiểm trong không gian chỉ vẽ ñược một ñường sức từ  
� Các ñường sức từ là những ñường cong khép kín hoặc vô hạn ở 2 ñầu  
� Chiều của ñường sức từ tuân theo những quy tắc xác ñịnh ( quy tắc nắm tay phải , quy 

tắc ñinh ốc…) 
� Quy ước : Vẽ các ñường cảm ứng từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì các ñường 

sức dày và chỗ nào từ trường yếu thì các ñường sức từ thưa . 
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BM

O r

II / Từ trường tạo bởi các dây dẫn ñiện có hình dạng ñặc biệt  
1 - Từ trường của dòng ñiện thẳng dài vô hạn . 
Giả sử cần xác ñịnh từ trường  tại M cách dây dẫn một ñoạn r do dây dẫn ñiện có cường 
ñộ I (A) gây ra ta làm như sau :  

- ðiểm ñặt : Tại M 
- Phương : cùng với phương tiếp tuyến của ñường tròn ( O,r) tại 

M 
- Chiều : ñược xác ñịnh theo quy tắc nắm bàn tay phải họăc quy 

tắc ñinh ốc 1 : 
� Quy tắc nắm bàn tay phải : ðể bàn tay phải sao cho ngón 

cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng ñiện , khi ñó các ngón kia khum lại 
cho ta chiều của cảm ứng từ . 

� Quy tắc cái ñinh ốc 1 : Quay cái ñinh ốc ñể nó tiến theo chiều dòng ñiện thì chiều của 
nó tại ñiểm ñó là chiều của cảm ứng từ  

- ðộ lớn :   Trong ñó : B (T)  -  I (A)   - r (m) 

2 - Từ trường của dòng ñiện tròn . 
Giả sử cần xác ñịnh từ trường  tại tâm O cách dây dẫn 
hìng tròn bán kính  r do dây dẫn ñiện có cường ñộ I (A) 
gây ra ta làm như sau :  

- ðiểm ñặt : Tại O 
- Phương : Vuông góc với mặt phẳg vòng dây. 
- Chiều : ñược xác ñịnh theo quy tắc ñinh ốc 2 : “Quay cái 

ñinh ốc theo chiều dòng ñiện thì chiều tiến của nó tại ñiểm 
ñó là chiều của cảm ứng từ  

- ðộ lớn :   Trong ñó : B (T)  -  I (A)   - r (m)  

3 - Từ trường của ống dây . 
Giả sử cần xác ñịnh từ trường  tại tâm O của ống 
dây dẫn ñiện có cường ñộ I (A) gây ra ta làm như 
sau :  

- Phương : song song với trục ống dây. 
- Chiều : ñược xác ñịnh theo quy tắc ñinh ốc 2 : 

“Quay cái ñinh ốc theo chiều dòng ñiện thì chiều 
tiến của nó tại ñiểm ñó là chiều của cảm ứng từ  

- ðộ lớn :   Trong ñó : B (T)  -  I (A)   - l (m) – N số vòng dây. 

B – Bài tập : 
I/ Phương pháp . 
1 - ðể ñơn giản trong quá trình làm bài tập và biểu diễn từ trường người ta quy ước như sau 
:  

-       : có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn , chiều ñi vào . 
-       : có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn , chiều ñi ra . 
- Ví dụ :  

 
 
 
2 – Phương pháp làm bài : 

BM

Mr

I BM

Mr

I

I I

l  - N  vòng

I

BM

O r M
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Giả sử bài toán yêu cầu xác ñịnh từ trường tổng hợp tại một ñiểm M do nhiều  cảm ứng từ ta 
làm như sau :  
B1 : xác ñịnh từ tại M do từng cảm ứng từ gây ra :   ,  , ……… 
B2 : Áp dụng nguyên lý chồng chất ta có :  =   

II / Bài tập vận dụng  
Dạng 1: Từ trường của dòng ñiện chạy trong các dây dẫn có dạng ñặc biệt. 

1.  a.Một dòng ñiện chạy qua dây dẫn thẳng dài . Tại ñiểm M cách dây một khoảng 10cm có 
cảm ứng từ B = 2.10-5 T  Tìm cường ñộ dòng ñiện trong dây ?  
b. Cảm ứng từ của 1 dòng ñiện thẳng tại ñiểm N cách dòng ñiện 2,5 cm là 1,8.10-2 T. Tính 
cường ñộ dòng ñiện? 
Nếu tăng cường ñộ dòng ñiện lên 4 lần và giảm khoảng cách ñến dây dẫn 2 lần thì cảm ứng từ 
tại ñó như thế nào? 
2.  Một dòng ñiện 20A chạy trong một dây dẫn thẳng dài ñặt trong không khí. 
a. Tính cảm ứng từ tại những ñiểm cách dây dẫn 10cm. 
b. Tìm những ñiểm tại ñó cảm ứng từ lớn gấp ñôi, nhỏ bằng nửa giá trị của B tính ở câu a. 
3.  Cuộn dây tròn bán kính R = 5cm gồm 20 vòng dây quấn nối tiếp với nhau, ñặt trong không 
khí có dòng ñiện I chạy qua mỗi vòng dây . 
a. Từ trường ở tâm O vòng dây là B = 5x10-4(T). Tính I .  
b. Nếu dòng ñiện qua dây tăng lên gấp ñôi, bán kính vòng dây giảm ñi một nửa. Thì B tại tâm O 
tăng hay giảm bao nhiêu lần? 
4.  Cuộn dây tròn bán kính 2π cm, 100 vòng, ñặt trong không khí có dòng ñiện 0,4A chạy qua. 
a. Tính cảm ứng từ tại tâm vòng dây. 
b.  Tăng chu vi của dòng ñiện tròn lên 2 lần mà vẫn giữ nguyên cường ñộ dòng ñiện. Hỏi ñộ lớn 
cảm ứng từ tại tâm dòng ñiện lúc này bằng bao nhiêu?   
5.  Một khung dây tròn, bán kính 30cm gồm 10 vòng dây. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây B = 
3,14.10-5T. Xác ñịnh cường ñộ dòng ñiện qua khung dây. 
6. Một ống dây có 250 vòng quấn trên một ống hình trụ có ñường kính 1,5cm ,dài 12,5cm. Cho 
dòng ñiện cường ñộ 0,32A chạy trong ống dây. Tính cảm ứng từ tại một ñiểm trong lòng ống 
dây ñó.    ðS: 8,04.10-4T 
7.  Một dây ñồng dài 48m, bên ngoài phủ 1 lớp sơn cách ñiện mỏng. Sợi dây ñược quấn thành 
một ống dây dài 50cm, ñường kính 3cm, cho các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng ñiện 0,5A 
chạy qua ống dây. Tính cảm ứng từ tại một ñiểm trong lòng ống dây.    ðS: 6,4.10-

4T. 
8.   Một dây dẫn ñường kính tiết diện d=1mm ñược bọc bằng một lớp cách ñiện mỏng và quấn 
thành một ống dây. Các vòng dây ñược quấn sát nhau. Ống có 5 lớp dây nối tiếp sao cho khi cho 
dòng ñiện vào ống thì dòng ñiện trong các vòng dây của các lớp ñều cùng chiều.  Cho dòng ñiện 
có cường ñộ I= 0,2A ñi qua ống dây . Tính cảm ứng từ trong ống dây?   ðS: 
12,57.10-4 T. 
9. Một dây ñồng có ñường kính d = 0,8 mm ñược phủ sơn cách ñiện rất mỏng. Người ta dùng dây 
này ñể quấn ống dây có ñường kính D = 2cm dài l = 40 cm. Nếu muốn từ trường trong ống dây có 
cảm ứng từ B = 6,28.10-3T thì phải cho dòng ñiện có cường ñộ bao nhiêu chạy qua ống dây? 

Dạng 2: Nguyên lí chồng chất từ trường 
10. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn , song song cách nhau 12 cm trong không khí có hai dòng ñiện 
cùng cường ñộ 12A chạy cùng chiều nhau . Xác ñịnh véc tơ cảm ừng từ tại M  nằm trên mặt 
phẳng vuông góc  với 2 dây và cách các dây ñoạn :  a .  d1 = d2 = 6 cm . b . d1 = 9,6 cm ; d2 
= 7,2 cm . c . d1 = d2 = 10 cm .   
11.  Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn , song song cách nhau 10 cm trong không khí có hai dòng ñiện 
có cường ñộ I1 = 6A , I2 = 9A  chạy ngược chiều nhau . Xác ñịnh véc tơ cảm ừng từ tại M  nằm 
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trên mặt phẳng vuông góc  với 2 dây và cách các dây ñoạn :     a .  d1 = 6cm ; d2 = 4 cm .
 b . d1 = 6 cm ; d2 = 8 cm . 
12. Một dây dẫn dài ñược căng thẳng, trong ñó có một ñoạn nhỏ ở giữa dây  
ñược uốn thành một vòng tròn có bán kính 1,5cm. Cho dòng ñiện có cường ñộ 
 I = 3A chạy trong dây dẫn. Xác ñịnh vectơ cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn  
trong hai trường hợp : 
 a. Vòng tròn ñược uốn như hình (a) 
 b. Vòng tròn ñược uốn như hình (b)  
trong ñó chỗ bắt chéo hai ñoạn dây không nối với nhau. 
13.  Hai vòng dây tròn cùng bán kính R = 10cm ñặt trùng tâm và vuông góc nhau . Dòng ñiện 
qua 2 vòng  cùng bằng 10A . Xác ñịnh cảm ứng từ tổng hợp tại tâm vòng dây . ðS : 8,9.10-5T . 
14. Vòng dây tròn có R = 3,14cm có dòng ñiện I= 0,87A ≈ ( 3 /2) A ñi qua và ñặt song song và 
ñặt song song với ñường cảm ứng từ của một từ trường ñều có B0 = 10-5T. Xác ñịnh B

r
tại tâm O 

của vòng dây.   
ðS: 2.10-5T, ),( 0BB

rv
=α = 600  

15. Cho ba dòng ñiện thẳng song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, ñi qua  
ba ñỉnh A,B,C của một tam giác ñều . Hãy xác ñịnh cảm ứng từ tại tâm O  
của tam giác trong hai trường hợp :  
a) Cả ba dòng ñiện ñều hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ. 
b) I1 hướng ra phía sau ,I2 và I3 hướng ra phía trước 
 mặt phẳng hình vẽ.Cho biết cạnh tam giác là 10cm và I1=I2=I3= 5A. 

ðS: a) 0   b) B = T510.32 −  
16. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn , song song cách nhau 6 cm trong không khí có hai dòng ñiện 
có cường ñộ I1 = 1A ,I2 =4A  chạy qua . Xác ñịnh vị trí những ñiểm có cảm ứng từ tổng hợp 
bằng không trong hai trường hợp:  
a . I1 , I2 cùng chiều.              ðS: ñường thẳng cách dây 1 : 1,2cm , dây 2: 4,8cm 
 b . I1 , I2 ngược chiều.       ðS: ñường thẳng cách dây 1 : 2cm , dây 2: 8cm 
17.  Dây dẫn mảnh , thẳng dài có dòng I = 10A ñi qua ñặt vuông góc với ñường cảm ứng từ của 
từ trường ñều có    B0=5.10-5T. Tìm những ñiểm có cảm ứng từ tổng hợp bằng không. 
ðS:Trên ñường thẳng ∆  song song với dây cách dây 4cm, ∆ trong mặt phẳng chứa dây và vuông 
góc với 0B

r
 

18. Ba dây dẫn thẳng song song dài vô hạn cùng nằm trong mặt phẳng, hai dây liên tiếp cách 
nhau 6cm, cường ñộ I1=I2=I , I3=2I . Dây I3 nằm ngoài I1,I2 và dòng I3 ngược chiều I1 , I2. Tìm vị 
trí ñiểm M có cảm ứng từ tổng hợp bằng không. 
ðS: M nằm trên ñường thẳng song song 3 dây , trong khoảng dây 1 và 2 cách dây giữa 2cm. 
19: Hai dây dẩn thẳng song song dài vô hạn ñặt cách nhau 10cm trong không khí .  Dòng ñiện 
chạy trong 2 dây dẫn ngược chiều nhau và có . Tìm cảm ứng từ tại :  

a. ðiểm A cách mỗi dây 5 cm. 
b. ðiểm B cách dây 1 ñoạn 4 cm cách dây 2 ñoạn 14 cm 
c. ðiểm M cách mỗi dây 10 cm. 
d. ðiểm N cách dây 1 ñoạn 8 cm và cách dây 2 ñoạn 6 cm . 

Câu 20 : Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn ñặt trong không khí cách nhau 12 cm . Có 
 . Xác ñịnh những  vị trí có từ trường tổng hợp bằng không khi :  

a. Hai dòng ñiện cùng chiều . 
b. Hai dòng ñiện  ngược chiều. 

   I2 
B 

 I3 
    

A 
   I1 

O 
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Câu 21 : Cuộn dây tròn dẹt có 20 vòng , bán kính là 3.14 cm. Khi có dòng ñiện ñi vào thì tại 
tâm của vòng dây xuất hiện từ trường là  B =  T . Tính cường ñộ dòng ñiện trong vong 
dây. 
ðA; 5A 
Câu 22 : Một dây dẫn trong không khí ñược uốn thành vòng tròn . bán kính R = 0.1m có I = 3.2 
A chạy qua . Mặt phẳng vòng dây trùng với mặt phẳng kinh tuyến từ . Tại tâm vòng dây treo 
một kim nam châm nhỏ . Tính góc quay của kim nam châm khi ngắt dòng ñiện .  Cho biết thành 
phần nằm ngang của cảm ứng từ trái ñất có  T. 
ða; 43* 
Câu 23: Sợi dây dẫn , ñường kính dây d = 0.5mm, dòng ñiện ñi qua I = 0.2 A, ñược cuốn thành 
ống dây dài . xác ñịnh cảm ứng từ tại tâm ống dây trong 2 trường hợp . 

a. Ống dây có chiều dài 0.4m gồm 400 vòng dây. 
b. Ống dây có các vòng dây cuốn sát với nhau và cách ñiện với 

nhau. 

Câu 24 : Ba dòng ñiện cùng cường ñộ I1= I2 = I3 = 10 A chạy trong ba 
dây dẫn thẳng dài vô hạn và song song với nhau ñặt trong chân không. 
Mặt phẳng vuông góc với ba dây tạo thành tiết diện ngang là tam giác 
ñều ABC, cạnh a=10 cm. Chiều các dòng ñiện cho ở hình vẽ. xác ñịnh 
cảm ứng từ tổng hợp tại M do 3 dây dẫn gây ra. 
ðA: B=8,3.10-5T 
Câu 25 : Một Ống dây ñiện ñặt trong không khí sao cho trục của nó vuông góc với mặt phẳng 
kinh tuyến từ . Cảm ứng từ trái ñất có thành phần nằm ngang  T.  Trong ống dây có 
treo một kim nam châm . khi có dòng ñiện I = 2 mA chạy qua dây dẫn thì ta thấy kim nam châm 
lệch khỏi vị trí ban ñầu  . Biết ống dây dài 31.4cm và chỉ cuốn một lớp . Tìm số vòng dây 
của ống. 
N= 5000                         
II. Bài tập trắc nghiệm. 
Câu hỏi 1: Chọn một ñáp án sai khi nói về từ trường: 

A. Tại mỗi ñiểm trong từ trường chỉ vẽ ñược một và chỉ một ñường cảm ứng từ ñi qua 
B. Các ñường cảm ứng từ là những ñường cong không khép kín C. Các ñường cảm ứng từ 

không cắt nhau   
D. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng ñiện ñặt 

trong nó 
Câu hỏi 2: Công thức nào sau ñây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R 
mang dòng ñiện I: 

A. B = 2.10-7I/R     B. B = 2π.10-7I/R     C. B = 2π.10-7I.R     D. B = 4π.10-7I/R     
Câu hỏi 3: ðộ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây hình trụ có dòng ñiện chạy qua tính bằng 
biểu thức: 

A. B = 2π.10-7I.N   B. B = 4π.10-7IN/l     C. B = 4π.10-7N/I.l     D. B = 4π.IN/l 
Câu hỏi 4: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn ñúng hướng của ñường cảm ứng từ của 
dòng ñiện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ: 
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Câu hỏi 5: ðộ lớn cảm ứng từ tại một ñiểm bên trong lòng ống dây có dòng ñiện ñi qua sẽ tăng 
hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài ống dây ñều tăng lên hai lần và cường ñộ 
dòng ñiện qua ống dây giảm bốn lần: 

A. không ñổi     B. giảm 2 lần     C. giảm 4 lần    D. tăng 2 
lần 
Câu hỏi 6: Hai ñiểm M và N gần dòng ñiện thẳng dài, cảm ứng từ tại M lớn hơn cảm ứng từ tại 
N 4 lần. Kết luận nào sau ñây ñúng: A. rM = 4rN     B. rM = rN/4     C. rM 
= 2rN     D. rM = rN/2 
 
Câu hỏi 7: Hình vẽ nào dưới ñây xác ñịnh ñúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi 
dòng ñiện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn: 

    

 

 

 

Câu hỏi 8: Hình vẽ nào dưới ñây xác ñịnh sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng 
ñiện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn: 

 

 

 

Câu hỏi 9: Hình vẽ nào dưới ñây xác ñịnh ñúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi 
dòng ñiện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn: 

 

 

 

Câu hỏi 10: Hình vẽ nào dưới ñây xác ñịnh sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi 
dòng ñiện thẳng dài vô hạn: 

 

 

Câu hỏi 11: Hình vẽ nào dưới ñây xác ñịnh ñúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi 
dòng ñiện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn: 

 

 

 

Câu hỏi 12: Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn ñúng hướng của véc tơ cảm ứng từ 
tại tâm vòng dây của dòng ñiện trong vòng dây tròn mang dòng ñiện: 
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Câu hỏi 13: Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại 
tâm vòng dây của dòng ñiện trong vòng dây tròn mang dòng ñiện: 

 

 

 

Câu hỏi 14: Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn ñúng hướng của véc tơ cảm ứng từ 
tại tâm vòng dây của dòng ñiện trong vòng dây tròn mang dòng ñiện: 

 

 

 

Câu hỏi 15: Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn ñúng hướng của véc tơ cảm ứng từ 
tại tâm vòng dây của dòng ñiện trong vòng dây tròn mang dòng ñiện: 

 

 

Câu hỏi 16: Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại 
tâm vòng dây của dòng ñiện trong vòng dây tròn mang dòng ñiện: 

 

 

 

Câu hỏi 17: Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn ñúng hướng của véc tơ cảm ứng từ 
tại tâm vòng dây của dòng ñiện trong vòng dây tròn mang dòng ñiện: 

 

 

 

Câu hỏi 18: Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại 
tâm vòng dây của dòng ñiện trong vòng dây tròn mang dòng ñiện: 

 

 

 

Câu hỏi 19: Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn ñúng hướng của véc tơ cảm ứng từ 
tại tâm vòng dây của dòng ñiện trong vòng dây tròn mang dòng ñiện: 

 

Câu hỏi 20: Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại 
tâm vòng dây của dòng ñiện trong vòng dây tròn mang dòng ñiện: 
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Câu hỏi 21: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn ñúng hướng của ñường cảm ứng từ 
của dòng ñiện trong ống dây gây nên: 
 
  
 
 
 
 
Câu hỏi 22: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của ñường cảm ứng từ của 
dòng ñiện trong ống dây gây nên: 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 23: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn ñúng hướng của ñường cảm ứng từ 
của dòng ñiện trong ống dây gây nên: 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 24: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của ñường cảm ứng từ của 
dòng ñiện trong ống dây gây nên: 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 25: Cho dòng ñiện cường ñộ 1A chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. Cảm ứng từ tại 
những ñiểm cách dây 10cm có ñộ lớn: A. 2.10-6T    B. 2.10-5T    C. 5.10-6T   
 D. 0,5.10-6T   
Câu hỏi 26: Dây dẫn thẳng dài có dòng ñiện 5A chạy qua. Cảm ứng từ tại M có ñộ lớn 10-5T. 
ðiểm M cách dây một khoảng: A. 20cm    B. 10cm     C. 1cm     D. 
2cm 
Câu hỏi 27: Tại tâm của dòng ñiện tròn cường ñộ 5A người ta ño ñược cảm ứng từ B = 31,4.10-

6T. ðường kính của dòng ñiện tròn là: A. 20cm     B. 10cm     C. 2cm    
 D. 1cm 
Câu hỏi 28: Tại tâm của dòng ñiện tròn gồm 100 vòng, người ta ño ñược cảm ứng từ B = 
62,8.10-4T. ðường kính vòng dây là 10cm. Cường ñộ dòng ñiện chạy qua mỗi vòng là: A. 5A  
          B. 1A         C. 10A        D. 0,5A 
Câu hỏi 29: Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5T bên trong một ống 
dây, mà dòng ñiện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2A thì số vòng quấn trên ống phải là 
bao nhiêu, biết ống dây dài 50cm 
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A. 7490 vòng      B. 4790 vòng    C. 479 vòng    D. 497 vòng 
Câu hỏi 30: Dùng loại dây ñồng ñường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách ñiện 
mỏng quấn quanh một hình trụ tạo thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng 
ñiện 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng: 

A. 18,6.10-5T    B. 26,1.10-5T      C. 25.10-5T      D. 30.10-5T 
Câu hỏi 31: ðáp án nào sau ñây ñúng khi nói về ñường sức từ: 

A. xuất phát từ - ∞, kết thúc tại + ∞    B. xuất phát tại cực bắc, kết thúc tại cực nam 
C. xuất phát tại cực nam, kết thúc tại cực bắc  D. là ñường cong kín nên nói chung 

không có ñiểm bắt ñầu và kết thúc 
Câu hỏi 32: Hình vẽ bên biểu diễn chùm tia electron chuyển ñộng theo chiều mũi tên từ  
M ñến N. Xác ñịnh hướng véc tơ cảm ứng từ tại ñiểm P: 
A. Hướng theo chiều từ M ñến N        B. hướng theo chiều từ N ñến M   
C. Hướng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, ñi vào trong   D. Hướng vuông góc với MN, trong 
mặt phẳng hình vẽ ñi xuống 
Câu hỏi 33: Các ñường sức từ của dòng ñiện thẳng dài có dạng là các ñường: 

A. thẳng vuông góc với dòng ñiện      B. tròn ñồng tâm vuông góc với 
dòng ñiện  

C. tròn ñồng tâm vuông góc với dòng ñiện, tâm trên dòng ñiện   D. tròn vuông góc với 
dòng ñiện   
Câu hỏi 34: Người ta xác ñịnh chiều của ñường sức từ của dòng ñiện thẳng, ñường sức từ tại 
tâm của dòng ñiện tròn lần lượt bằng quy tắc sau ñây: 

A. quy tắc cái ñinh ốc 1, cái ñinh ốc 2     B. quy tắc cái ñinh ốc 2, cái 
ñinh ốc 1   

C. quy tắc bàn tay trái, bàn tay phải     D. quy tắc bàn tay phải, bàn tay trái 
Câu hỏi 35: Một dây dẫn thẳng dài có dòng ñiện ñi qua, nằm trong mặt phẳng P, M và N là hai 
ñiểm cùng nằm trong mặt phẳng P và ñối xứng nhau qua dây dẫn. Véc tơ cảm ứng từ tại hai 
ñiểm này có tính chất nào sau ñây: 

A. cùng vuông góc với mặt phẳng P, song song cùng chiều nhau   
B. cùng vuông góc với mặt phẳng P, song song ngược chiều nhau, cùng ñộ lớn   
C. cùng nằm trong mặt phẳng P, song song cùng chiều nhau   
D. cùng nằm trong mặt phẳng P, song song ngược chiều nhau, cùng ñộ lớn 

 
Câu hỏi 36: Một dây dẫn thẳng dài có ñoạn giữa uốn thành hình vòng tròn như hình vẽ. Cho 
dòng  
ñiện chạy qua dây dẫn theo chiều mũi tên thì véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn có 
hướng: 

A. thẳng ñứng hướng lên trên     B. vuông góc với mặt phẳng hình tròn, 
hướng ra phía sau 

C. vuông góc với mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía trước  D. thẳng ñứng hướng xuống 
dưới 
 
Câu hỏi 37: Một dòng ñiện cường ñộ 5A chạy trong một dây dẫn thẳng dài chiều như hình vẽ.  
Cảm ứng từ tại hai ñiểm M và N quan hệ với nhau như thế nào, biết M và N ñều cách dòng  
ñiện 4cm, ñều nằm trên mặt phẳng hình vẽ ñối xứng nhau qua dây dẫn. 
A.BM = BN; hai véc tơ và song song cùng chiều    B. BM = BN; hai véc tơ và song 
song ngược chiều    
C. BM > BN; hai véc tơ và  song song cùng chiều   D. BM = BN; hai véc tơ và  vuông 
góc với nhau 
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Câu hỏi 38: Cảm ứng từ của một dòng ñiện thẳng tại ñiểm N cách dòng ñiện 2,5cm bằng 
1,8.10-5T. Tính cường ñộ dòng ñiện:    A. 1A     B. 1,25A     C. 
2,25A    D. 3,25A 
Câu hỏi 39: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố ñịnh 42cm. Dây thứ 
nhất mang dòng ñiện 3A, dây thứ hai mang dòng ñiện 1,5A, nếu hai dòng ñiện cùng chiều, 
những ñiểm mà tại ñó cảm ứng từ bằng không nằm trên ñường thẳng: 

A. song song với I1, I2 và cách I1 28cm   
B. nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 14cm   
C. trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng ñiện cách I2 

14cm   
D. song song với I1, I2 và cách I2 20cm   

Câu hỏi 40: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố ñịnh 42cm. Dây thứ 
nhất mang dòng ñiện 3A, dây thứ hai mang dòng ñiện 1,5A, nếu hai dòng ñiện ngược chiều, 
những ñiểm mà tại ñó cảm ứng từ bằng không nằm trên ñường thẳng: 

A. song song với I1, I2 và cách I1 28cm   
B. nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 14cm   
C. trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng ñiện gần I2 
cách I2 42cm   
D. song song với I1, I2 và cách I2 20cm  

Câu  hỏi 41: Ba dòng ñiện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Khoảng cách  

từ ñiểm M ñến ba dòng ñiện trên mô tả như hình vẽ. Xác ñịnh véc tơ cảm ứng từ tại M trong  

trường hợp cả ba dòng ñiện ñều hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ. Biết I1 = I2 = I3 = 10A 

A. 10-4T    B. 2.10-4T    C. 3.10-4T    D. 4.10-4T  

 
Câu hỏi 42: Ba dòng ñiện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Khoảng cách  
từ ñiểm M ñến ba dòng ñiện trên mô tả như hình vẽ. Xác ñịnh véc tơ cảm ứng từ tại M trong  
trường hợp ba dòng ñiện có hướng như hình vẽ. Biết I1 = I2 = I3 = 10A 

A. 10-4T    B. 10-4T    C. 10-4T    D. .10-4T  
 
Câu hỏi 43: Ba dòng ñiện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ có chiều  
như hình vẽ. Tam giác ABC ñều. Xác ñịnh véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của tam giác,   
biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh của tam giác bằng 10cm: 

A. 0     B. 10-5T   C. 2.10-5T   D. 3.10-5T 
 
Câu hỏi 44: Ba dòng ñiện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ có chiều  
như hình vẽ. Tam giác ABC ñều. Xác ñịnh véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của tam giác,   
biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh của tam giác bằng 10cm: 

A. 10-5T  B. 2 10-5T   C. 3 10-5T   D. 4 10-5T 
 
Câu hỏi 45: Ba dòng ñiện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có chiều  
như hình vẽ. ABCD là hình vuông cạnh 10cm, I1 = I2 = I3 = 5A, xác ñịnh véc tơ cảm  
ứng từ tại ñỉnh thứ tư D của hình vuông: 

A. 1,2 10-5T    B. 2 10-5T    C. 1,5 10-5T        D. 2,4 10-5T    
 
Câu hỏi 46: Ba dòng ñiện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có chiều  
như hình vẽ. ABCD là hình vuông cạnh 10cm, I1 = I2 = I3 = 5A, xác ñịnh véc tơ cảm  

I1 I2 

I3 

M 
2cm 

2cm 

2cm 

I1 

I2 
I3 

A 

B C 

A 

B C 

I1 

I2 
I3 

I1 

I2 I3 

A 

B C 

D 

I1 

I2 I3 

A 

B C 

D 



  -  ðT: 01689.996.187                  Diễn ñàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                    

   Trang 206 

ứng từ tại ñỉnh thứ tư D của hình vuông: 
A. 0,2 10-5T    B. 2 10-5T    C. 1,25 10-5T         D. 0,5 10-5T    

 
Câu hỏi 47: Một khung dây tròn bán kính 4cm gồm 10 vòng dây. Dòng ñiện chạy trong mỗi 
vòng có cường ñộ 0,3A. Tính cảm ứng từ tại tâm của khung. 

A. 4,7.10-5T    B. 3,7.10-5T   C. 2,7.10-5T    D. 1,7.10-5T   
Câu hỏi 48: Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng ñiện cường ñộ 0,5A 
chạy qua. Tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 6,3.10-5T. Bán kính của khung dây ñó 
là: 

A. 0,1m     B. 0,12m    C.0,16m    D. 0,19m 
Câu hỏi 49: Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng ñiện cường ñộ 0,5A 
chạy qua. Theo tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 6,3.10-5T. Nhưng khi ño thì thấy 
cảm ứng từ ở tâm bằng 4,2.10-5T, kiểm tra lại thấy có một số vòng dây bị quấn nhầm chiều 
ngược chiều với ña số các vòng trong khung. Hỏi có bao nhiêu số vòng dây bị quấn nhầm: 
 A. 2     B. 3     C. 4     D. 5 
Câu hỏi 50: Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn ñồng tâm, bán kính một vòng là 
R1 = 8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây ñều có dòng ñiện cường ñộ I = 10A chạy 
qua. Biết hai vòng dây nằm trong cùng một mặt phẳng, và dòng ñiện chạy trong hai vòng cùng 
chiều: 

A. 9,8.10-5T    B. 10,8. 10-5T    C. 11,8. 10-5T    D. 12,8. 10-

5T   
Câu hỏi 51: Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn ñồng tâm, bán kính một vòng là 
R1 = 8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây ñều có dòng ñiện cường ñộ I = 10A chạy 
qua. Biết hai vòng dây nằm trong cùng một mặt phẳng, và dòng ñiện chạy trong hai vòng ngược 

chiều: 
A. 2,7.10-5T    B. 1,6. 10-5T    C. 4,8. 10-5T    D. 3,9. 10-5T   

Câu hỏi 52: Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn ñồng tâm, bán kính một vòng là 
R1 = 8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây ñều có dòng ñiện cường ñộ I = 10A chạy 
qua. Biết hai vòng dây nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. 

A. 8,8.10-5T    B. 7,6. 10-5T    C. 6,8. 10-5T    D. 3,9. 10-5T   
Câu hỏi 53: Hai sợi dây ñồng giống nhau ñược uốn thành hai khung dây tròn, khung thứ nhất 
chỉ có một vòng, khung thứ hai có 2 vòng. Nối hai ñầu mỗi khung vào hai cực của mỗi nguồn 
ñiện ñể dòng ñiện chạy trong mỗi vòng của hai khung là như nhau. Hỏi cảm ứng từ tại tâm của 
khung nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần: 

A.         B.    
C.           D.   

 
Câu hỏi 54: Nối hai ñiểm M và N của  vòng tròn dây dẫn như hình vẽ với hai  
cực một nguồn ñiện. Tính cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn, coi cảm ứng từ  
trong các dây nối với vòng tròn không ñáng kể.    

A. B = I2l2. 10-7/R2     B. B = ( I1l1 + I2l2 ). 10-7/R2    
C. B = I1l1. 10-7/R2     D. B = 0 

Câu hỏi 55: Một dây dẫn rất dài ñược căng thẳng trừ một ñoạn ở giữa dây uốn thành  
một vòng tròn bán kính 1,5cm. Cho dòng ñiện 3A chạy trong dây dẫn. Xác ñịnh cảm  
ứng từ tại tâm của vòng tròn nếu vòng tròn và phần dây thẳng cùng nằm trong một  
mặt phẳng:         

A. 5,6.10-5T    B. 6,6. 10-5T    C. 7,6. 10-5T    D. 8,6. 10-5T   
Câu hỏi 56: Một dây dẫn rất dài ñược căng thẳng trừ một ñoạn ở giữa dây uốn thành  
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một vòng tròn bán kính 1,5cm. Cho dòng ñiện 3A chạy trong dây dẫn. Xác ñịnh cảm  
ứng từ tại tâm của vòng tròn nếu vòng tròn và phần dây thẳng cùng nằm trong một  
mặt phẳng, chỗ bắt chéo hai ñoạn dây không nối với nhau:         

A. 15,6.10-5T    B. 16,6. 10-5T    C. 17,6. 10-5T    D. 18,6. 10-

5T   
Câu hỏi 57: Một ống hình trụ dài 0,5m, ñường kính 16cm. Một dây dẫn dài 10m, ñược quấn 
quanh ống dây với các vòng khít nhau cách ñiện với nhau, cho dòng ñiện chạy qua mỗi vòng là 
100A. Cảm ứng từ trong lòng ống dây có ñộ lớn:  A. 2,5.10-3T    B. 5.10-3T   
 C. 7,5.10-3T    D. 2.10-3T 
Câu hỏi 58: Các ñường sức từ trường bên trong ống dây mang dòng ñiện có dạng, phân bố, ñặc 
ñiểm như thế nào: 

A. là các ñường tròn và là từ trường ñều   
B. là các ñường thẳng vuông góc với trục ống cách ñều nhau, là từ trường ñều 
C. là các ñường thẳng song song với trục ống cách ñều nhau, là từ trường ñều   
D. các ñường xoắn ốc, là từ trường ñều 

Câu hỏi 59: Nhìn vào dạng ñường sức từ, so sánh ống dây mang dòng ñiện với nam châm thẳng 
người ta thấy: 

A. giống nhau, ñầu ống dòng ñiện ñi cùng chiều kim ñồng hồ là cực bắc 
B. giống nhau, ñầu ống dòng ñiện ñi cùng chiều kim ñồng hồ là cực nam 
C. khác nhau, ñầu ống dòng ñiện ñi ngược chiều kim ñồng hồ là cực bắc 
D. khác nhau, ñầu ống dòng ñiện ñi ngược chiều kim ñồng hồ là cực nam 

Câu hỏi 60: Hai dây dẫn thẳng dài ñặt vuông góc nhau, rất gần nhau nhưng không chạm  
vào nhau có chiều như hình vẽ. Dòng ñiện chạy trong hai dây dẫn có cùng cường ñộ. Từ  
trường do hai dây dẫn gây ra có thể triệt tiêu nhau, bằng không ở vùng nào? 

A. vùng 1và 2   B. vùng 3 và 4     sC. vùng 1 và 3    D. vùng 2 và 4 
 

ðáp án 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

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

ðáp án D C C A B C B C B C 
Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

ðáp án A C A B C D A B C C 
Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

ðáp án D A C D D B B C B D 
 
 
 

Chủ ñề 2: Lực từ - tương tác từ lên dòng ñiện 
 
A – Tóm tắt lý thuyết  
I/ Lực từ tác dụng lên một ñoạn dây có một dòng ñiện ñặt 
trong từ trường ñều 

I 

I 
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(3) (4) 
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Lực từ   do từ trường ñều tác dụng lên ñoạn dây thẳng chiều dài l  (m) có dòng ñiện I (A) chạy 
qua là lực có :  
- ðiểm ñặt : trung ñiểm của ñoạn dây . 
- Phươg : vuông góc với mặt phẳng (l , ) 
- Chiều : ñược xác ñịnh bởi quy tắc bàn tay trái “ Xoè bàn tay trái hứng các ñường cảm ứng từ 

sao cho chiều của dòng ñiện ñi từ cổ tay ñến ngón tay . Ngón tay cái choải ra  chỉ chiều 
của lực từ ” 

- ðộ lớn ñược xác ñịnh theo công thức Ampe : 
                 F = B.I.l.sin   với   

II / Lực từ tác dụng lên giữa 2 dây dẫn thẳng dài song song có dòng ñiện chạy qua . 
- Nếu 2 dòng ñiện chạy cùng chiều 2 dây hút nhau. 
- Nếu 2 dòng ñiện chạy ngược chiều 2 dây ñẩy nhau. 
- Lực tác dụng có ñộ lớn :    

Trong ñó :   là cường ñộ dòng ñiện chạy qua 2 dây dẫn . 
                  l  là chiều dài 2 dây . 
                 d  khoảng cách 2 dây .  

III/ Lực từ tác dụng lên khung dây có dòng ñiện . 
- Nếu mặt phẳng khung dây vuông góc với ñường cảm ứng từ khi ñó các lực tác dụng lên 

khung không làm quay khung ( chỉ làm cho khung giãn ra hoặc co lại ) . 
- Nếu mặt phẳng khung dây  song song với ñường cảm ứng từ  khi ñó xuất hiện ngẫu lực  làm 

khung quay với momen  : M = B.I.S. sin   với : S : diện tích khung  -   :  là pháp 
tuyến mặt phẳng khung dây. 

B – Các dạng bài tập 
Dạng 1 :  Lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn thẳng  
I/ Phương pháp : 
- Xác ñịnh lực từ tác dụng lên ñoạn dây . 
- Xác ñịnh các lực khác tác dụng lên ñoạn dây. 
- Áp dụng ñịnh luật II niuton   kết quả cần tìm .  

II/ Bài tập vận dụng : 
Dạng 1: Lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện ñặt trong từ trường: 

19. ðoạn dây dẫn chiều dài l có dòng ñiện I chạy qua ñặt trong từ trường ñều B,hãy thực hiện 
các tính toán  
 a.B= 0,02T ; I = 2A ; l=5cm ; ),( l

rr
IB=α =300. Tìm F? 

 b.B= 0,03T ; F=0,06N ; l=10cm ; ),( l
rr

IB=α =450. Tìm I? 
 c.I = 5A ; l=10cm ;F=0,01N; ),( l

rr
IB=α =900. Tìm B? 

 d.B 0≠  ; I = 3A ; l=15cm ; F= 0N. Tìm hướng và ñộ lớn của B
r

? 
20.  Một ñoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 (cm) có dòng ñiện I = 5 (A) ñặt trong từ trường ñều có 
cảm ứng từ B = 0,5 (T). Lực từ tác dụng lên ñoạn dây có ñộ lớn F = 7,5.10-2(N). Tính góc α  
hợp bởi dây MN và ñường cảm ứng từ ? 
21. Xác ñịnh l

rrr
hayIBF ,  trong các hình sau: 

a. Xác ñịnh F
r

: 
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b. Xác ñịnh B
r

 hay l
r

I :                     
 
 
 
 
 
 

22. Một ñoạn dây dẫn dài 20cm, có dòng ñiện 0,5A chạy qua ñặt trong từ trường ñều có 
B=0,02T. Biết ñường sức từ vuông góc với dây dẫn và ñều nằm trong mặt phẳng ngang. Lực từ 
tác dụng lên dây có ñộ lớn và phương như thế nào?         ðáp án: 2.10-3 (N).  F

r
 có phương 

thẳng ñứng. 
23. Một khung dây cường ñộ 0,5A hình vuông cạnh a=20cm. Từ trường có ñộ lớn 0,15T có 
phương vuông góc với mp khung dây, có chiều từ ngoài vào trong. Vẽ hình xác ñịnh lực và ñộ 
lớn của các lực từ tác dụng lên các cạnh 
24.  
                                                    Một dây dẫn MN có chiều dài l , khối lượng của một ñơn vị dài 

của dây  là D= 0,04kg/m. Dây ñược treo bằng hai dây dẫn nhẹ thẳng 
ñứng và ñặt trong từ trường ñều có B= 0,04T. Cho dòng ñiện I qua  dây. 

                                                   a. ðịnh chiều và ñộ lớn của I ñể lực căng của các dây treo bằng 
0. 

                                                 b. Cho MN =25cm, I = 16A có chiều từ N ñến M.  
                                               Tính lực căng của mỗi dây.                          
      ðs: a) M -> N ; 10A    b) 0,13N. 

                                          
25. ðoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 20cm, khối lượng m = 10g ñược treo nằm ngang bằng hai 
dây mảnh AM, BN. Thanh MN ñặt trong từ trường ñều →

B thẳng ñứng hướng lên với B = 0,5T. Khi 
cho dòng ñiện I chạy qua, ñoạn dây MN dịch chuyển ñến vị trí cân bằng mới, lúc ñó hai dây treo 
AM, BN hợp với phương ñứng một góc α = 300. Xác ñịnh I và lực căng dây treo. Lấy  g = 10 m/s2. 
26. Giữa hai cực của một nam châm hình móng ngựa có một ñiện trường ñều. B

r
thẳng ñứng, 

B=0,5T. Người ta treo một dây dẫn thẳng chiều dài 5cm, khối lượng 5g nằm ngang trong từ 
trường bằng hai dây dẫn mảnh nhẹ. Tìm góc lệch của dây treo so với phương thẳng ñứng khi 
cho dòng ñiện I = 2A chạy qua dây. Cho g = 10m/s2. ðS: 450. 
27.                                        Một dây dẫn ñược uốn gập thành một khung  dây có dạng tam giác 
vuông AMN như          
                                             hình, ñặt  khung dây vào từ trường ñều B

r
như hình.  

         Coi khung dây nằm cố ñịnh trong mặt phẳng hình vẽ. Xác ñịnh vectơ lực 
từ tác dụng                                                     lên các cạnh tam giác. Cho AM=8cm, AN= 6cm , 
B= 3.10-3T, I = 5A. 

                                  ðS: FNA = 0 ; FAM = 1,2.10-3
 N ; FMN  = 1,2.10-3
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28. Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau 10cm , ñặt trong từ trường ñều B
r thẳng 

ñứng, B=0,1T . Một thanh kim loại ñặt trên ray và vuông góc với ray. Nối ray với nguồn ñiện 
E=12V, r =1Ω , ñiện trở thanh kim loại, ray và dây nối là R= 5 Ω . Tìm lực từ tác dụng lên thanh 
kim loại. ðS: 0,02N 
29. Hai thanh ray nằm ngang và cách nhau một khoảng l = 20cm. Một thanh kim loại MN, khối 
lượng m = 100g ñặt lên trên, vuông góc với thanh ray. Dòng ñiện qua thanh MN là I = 5A. Hệ 
thống ñặt trong từ trường ñều →

B thẳng ñứng, hướng lên, với B = 0,2T. Thanh ray MN nằm yên. Xác 
ñịnh hệ số ma sát giữa thanh MN và hai thanh ray, 
 lấy g = 10 m/s2. 
30.  Hai thanh kim loại AB, CD ñặt nằm ngang, song song, cách nhau l  = 20 cm, hai ñầu thanh 
ñược nối với  nguồn ñiện có ε = 12V, r = 1 Ω . Thanh MN có ñiện trở R = 2Ω , khối lượng m = 100 
g ñặt vuông góc với hai thanh AB, CD và có thể trượt trên hai thanh này với hệ số ma sát k = 0,2. 
Hệ thống ñặt trong từ trường ñều thẳng ñứng, hướng lên với B = 0,4T như hình vẽ. Bỏ qua ñiện 
trở các thanh ray. 
     a. Tính gia tốc chuyển ñộng của ray MN, lấy g = 10 m/s2. 
     b. Nâng hai ñầu BD của thanh hợp với phương ngang một góc 030=α , tính gia tốc của thanh 
MN ? 

Dạng 2 : Tương tác giữa các dây dài ñặt song song có dòng ñiện chạy qua. 
I/ Phương pháp 

- Xác ñịnh lực từ tác dụng lên từng ñoạn dây . 
- Áp dụng nguyên lý chồng chất ta có :  

II/ Bài tập vận dụng  
31. Dây dẫn thẳng dài có dòng I1 = 5A ñi qua ñặt trong không khí  
a. Tính cảm ứng từ tại ñiểm cách dây 15cm. 
b. Tính lực từ tác dụng lên 1m dây của dòng I2=10A ñặt song song , cách I1 15cm,I2 ngược 
chiều I1. 
ðS: a. 2.10-5 T  b. 2.10-4N. 
 
32. Ba dây dẫn thẳng dài ñặt song song cách ñều nhau, khoảng cách giữa hai dây là 4cm. Biết 
I1=10A , I2=I3=20A. Tìm lực từ tác dụng lên 1m của dòng I1.ðS: F1 = 10-3N. 
33. Ba dây dẫn thẳng dài song song có khoảng cách a=5cm. Dây 1 và 3 ñược giữ cố ñịnh, 
 có dòng I1 =2I3=4A ñi qua như hình . Dây 2 tự do, có dòng I2 = 5A ñi qua .  
Tìm chiều di chuyển của dây 2 và lực tác dụng lên 1m dây 2 khi nó bắt ñầu  
chuyển ñộng nếu I2 có chiều: a. ði lên  b. ñi Xuống 
ðS: a. sang phải         b. sang trái    F = 4.10-4N. 
34.  Ba dây dẫn thẳng song song dài vô hạn ñặt song song trong không khí như hình, với a1=3cm 
, a2 = 4cm. Dây 1,3 cố ñịnh , dây 2 tự do .Cường ñộ dòng ñiện trong các dây  
là I1 =6A, I2 = 5A, I3=10A.  
a. Xác ñịnh vectơ cảm ứng từ tại vị trí ñặt dây 2  
b. Xác ñịnh lực từ tác dụng lên 1m chiều dài dây 2 và chiều di chuyển của nó. 
c. ðể dây 2 không di chuyển thì ta phải ñưa nó tới vị trí khác, xác ñịnh vị trí ñó. 

Dạng 3 : Khung dây có dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều 
I/ Phương pháp 
- Phân tích lực từ tác dụng lên từng ñoạn dây của khung dây . từ ñó tính lực tổng hợp tác dụng 

lên khung hoạc momen lực tác dụng lên khung .  
- Nếu dây gồm N vòng . ñộ lớn của lực từ sẽ tăng lên N lần . 
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- Momen lực ñược xác ñịnh bởi : M = F .l ( N.m) trong ñó : F là lực làm cho khung quay . l là 
ñộ dài cánh tay ñòn. 

II/ Bài tập vận dụng Lực từ tác dụng lên khung dây mang dòng ñiện 
 
Câu 1  : Khung dây hình chữ nhật có AB = a = 10cm , BC = b = 5cm . gồm 20 vòng dây nối 
tiếp với nhau có thể quay quanh cạnh AB thẳng ñứng. khung có dòng ñiện 1A chạy qua và ñặt 
trong từ trường ñếu có  nằm ngang  (     ,  B = 0.5 T . Tính 
mômen lực tác dụng lên khung. 
Câu 2 : Dòng ñiện có cường ñộ  chạy trong dây dẫn thẳng dài . 
khung dây dẫn ABCD ñồng phẳng với dòng có AB = CD = 10 cm , AD = 
BC = 5 cm .  AB song song với  và cách   5cm . Dòng ñiện chạy qua 
khung ABCD là  = 2 A . Xác ñịnh lực từ tổng hợp tác dụng lên khung .  
Câu 3 : Một khung dây có bán kính 10cm, gồm 50vòng. Trong mỗi vòng 
có dòng ñiện cường ñộ 10A ñi qua. Khung ñặt trong từ trường ñều ñường 
sức từ song song với mặt phẳng khung, B= 0,2T. Tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung.
 ðS:3,14N.m 
Câu 4 : Một khung dây có bán kính 5cm, gồm 75vòng. Trong mỗi vòng có dòng ñiện cường ñộ 
8A ñi qua. Khung ñặt trong từ trường ñều ñường sức từ hợp với mặt phẳng khung một góc 600, 
B= 0,25T. Tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung.  ðS:0,59N.m 
Câu 5 : Một khung dây hình vuông ABCD cạnh a = 10cm có dòng ñiện I = 1A chạy qua. Khung 
ñặt cạnh một dây dẫn thẳng dài có dòng ñiện I1 = 2A song song AD, cách cạnh AD một ñoạn a . 
a. Xác ñịnh lực từ tổng hợp lên khung dây. 
b. ðặt thêm một dây dẫn thẳng dài có dòng ñiện I1 cùng nằm trong mặt phẳng khung dây (vuông 
góc với dây ban ñầu) sao cho ñường chéo BD của khung di qua giao ñiểm của hai dây này. Xác 
ñịnh từ tổng hợp lúc này. 
II. Bài tập trắc nghiệm: 
Câu hỏi 1: Cho dòng ñiện cường ñộ 0,15A chạy qua các vòng dây của một ống dây thì cảm ứng 
từ bên trong ống dây là 35.10-5T. Tính số vòng của ống dây, biết ống dây dài 50cm. 

A. 420 vòng    B. 390 vòng    C. 670 vòng    D. 930 vòng 
Câu hỏi 2**: Dùng một loại dây ñồng ñường kính 0,5mm có phủ sơn cách ñiện mỏng ñể quấn 
thành một ống dây dài. Ống dây có 5 lớp  trong ngoài chồng lên nhau và nối tiếp nhau sao cho 
dòng ñiện trong tất cả các vòng dây ñều cùng chiều nhau, các vòng của mỗi lớp ñược quấn sát 
nhau. Hỏi khi cho dòng ñiện cường ñộ 0,15A vào mỗi vòng của ống dây thì cảm ứng từ bên 
trong ống dây bằng bao nhiêu: 

A. 1.88.10-3T    B.2,1.10-3T    C. 2,5.10-5T    D. 3.10-5T 
Câu hỏi 3: Dùng một dây ñồng có phủ một lớp sơn mỏng cách ñiện quấn quanh một hình trụ 
dài 50cm, ñường kính 4cm ñể làm một ống dây. Nếu cho dòng ñiện cường ñộ 0,1A vào mỗi 
vòng của ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống bằng bao nhiêu. Biết sợi dây ñể quấn dài l = 
95cm và các vòng dây ñược quấn sát nhau: 

A. 15,7.10-5T    B.19.10-5T    C. 21.10-5T    D. 23.10-5T 
Câu hỏi 4**: Dùng một dây ñồng ñường kính 0,8mm có một lớp sơn mỏng cách ñiện quấn 
quanh hình trụ ñường kính 4cm ñể làm một ống dây. Khi nối hai ñầu ống dây với một nguồn 
ñiện có hiệu ñiện thế 3,3V thì cảm ứng từ bên trong ống dây là 15,7.10-4T. Tính chiều dài của 
ống dây và cường ñộ dòng ñiện trong ống. Biết ñiện trở suất cảu ñồng là 1,76.10-8Ωm, các vòng 
của ống dây ñược quấn sát nhau: 

A. 0,8m; 1A    B.  0,6m; 1A    C. 0,8m; 1,5A     D. 0,7m; 2A 

A D

B C

I1

I2
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Câu hỏi 5: Các tương tác sau ñây, tương tác nào không phải là tương tác từ: 
A. tương tác giữa hai nam châm    B. tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng 

ñiện    
C. tương tác giữa các ñiện tích ñứng yên   D. tương tác giữa nam châm và dòng ñiện 

Câu hỏi 6: Người ta thường có thể xác ñịnh chiều của lực từ tác dụng lên một ñoạn dây mang 
dòng ñiện thẳng bằng quy tắc nào sau ñây: 

A. quy tắc bàn tay  phải     B. quy tắc cái ñinh ốc     
C. quy tắc nắm tay phải    D. quy tắc bàn tay trái 

Câu hỏi 7: Hai dây dẫn thẳng dài, song song và cách nhau một khoảng 20cm. Dòng ñiện trong 
hai dây dẫn có cường ñộ lần lượt là 5A và 10A,chạy cùng chiều nhau. Lực từ tác dụng lên mỗi 
ñoạn dây có chiều dài 5dm của mỗi dây là: A. 0,25π.10-4N    B. 0,25.10-4N     C. 
2,5.10-6N     D. 0,25.10-3N    
 
Câu hỏi 8: Bốn dây dẫn thẳng dài song song mang dòng ñiện cùng chiều, cùng cường ñộ I ñặt  
cách nhau lần lượt một ñoạn a, mà tiết diện thẳng của chúng ở bốn ñỉnh của một hình vuông  
cạnh a. Lực từ tác dụng lên mỗi mét dây dẫn thứ năm mang dòng ñiện cũng bằng I ñặt song  
song với 4 dòng ñiện trên, ñi qua tâm hình vuông là: 

A. 4 .10-7I2/a    B 0    C. 8 .10-7I2/a    D. 4.10-7I2/a  
 
Câu hỏi 9: Ống dây ñiện trên hình vẽ bị hút về phía thanh nam châm. Hãy chỉ rõ cực của  
thanh nam châm: 

A. ñầu P là cực dương, ñầu Q là cực âm    B. ñầu P là cực nam, ñầu Q là cực bắc   
C. ñầu P là cực bắc, ñầu Q là cực nam    D. ñầu P là cực âm, ñầu Q là cực 

dương   
 
Câu hỏi 10: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 11: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 12: : Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 
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Câu hỏi 13: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 14: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 15: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 16: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 
 
 
 
 
  
 
 
Câu hỏi 17: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 
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Câu hỏi 18: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 19: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 20: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 
 
 
 
 
 
 
 

Câu hỏi 21: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 
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Câu hỏi 22: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 23: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 24: Hình nào biểu diễn ñúng hướng lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng ñiện I có chiều như hình vẽ ñặt trong từ trường ñều, ñường sức từ có hướng như hình vẽ: 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 25: Thành phần nằm ngang của từ trường trái ñất bằng 3.10-5T, còn thành phần thẳng 
ñứng rất nhỏ. Một ñoạn dây dài 100m mang dòng ñiện 1400A ñặt vuông góc với từ trường trái 
ñất thì chịu tác dụng của lực từ: 

A. 2,2N    B. 3,2N    C. 4,2 N    D. 5,2N 

Câu hỏi 26: Dòng ñiện thẳng dài I1 ñặt vuông góc với mặt phẳng của dòng ñiện tròn I2 bán kính 
R và ñi qua tâm của I2, lực từ tác dụng lên dòng ñiện I2 bằng: 

A. 2π.10-7I1I2/R    B. 2π.10-7I1I2.R   C.    2.10-7I1I2.R   D.  0 

Câu hỏi 27: Một dây dẫn ñược uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A,  

AM = 8cm mang dòng ñiện I = 5A. ðặt khung dây vào trong từ trường ñều B = 3.10-3T có  

véc tơ cảm ứng từ song song với cạnh AN hướng như hình vẽ. Giữ khung cố ñịnh, tính  

lực từ tác dụng lên cạnh AM của tam giác: 
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A. 1,2.10-3N     B. 1,5.10-3N     C. 2,1.10-3N     D. 1,6.10-3N    

Câu hỏi 28: Một dây dẫn ñược uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A,  

AM = 8cm, AN = 6cm mang dòng ñiện I = 5A. ðặt khung dây vào trong từ trường ñều  

B = 3.10-3T có véc tơ cảm ứng từ song song với cạnh AN hướng như hình vẽ câu 27.  

Giữ khung cố ñịnh, tính lực từ tác dụng lên cạnh MN của tam giác: 

A. 0,8.10-3N     B. 1,2.10-3N     C. 1,5.10-3N     D. 1,8.10-3N    

Câu hỏi 29: Trong các công thức sau công thức nào biểu diễn lực tương tác giữa hai dòng ñiện 
thẳng dài: 

A. F = 2π.10-7.I1I2l/r    B.   F = 2.10-7.I1I2/r    C. F = 2.10-7.I1I2l/r    D. F = 2.10-

7.I1I2l 

Câu hỏi 30: Chọn một ñáp án sai “lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng ñiện ñi qua ñặt 
vuông góc với ñường sức từ sẽ thay ñổi khi”:  

A. dòng ñiện ñổi chiều      B. từ trường ñổi chiều   

C. cường ñộ dòng ñiện thay ñổi     D. dòng ñiện và từ trường ñồng thời ñổi 
chiều 

Câu hỏi 31: ðáp án nào sau ñây ñúng khi nói về tương tác giữa hai dòng ñiện thẳng song song: 
A. cùng chiều thì ñẩy nhau    B. cùng chiều thì hút nhau 
C. ngược chiều thì hút nhau    D. cùng chiều thì ñẩy, ngược chiều thì hút 

Câu hỏi 32: Chọn một ñáp án sai : 
A. Khi một dây dẫn có dòng ñiện ñặt song song với ñường cảm ứng từ thì không chịu tác 
dụng bởi lực từ 
B. Khi dây dẫn có dòng ñiện ñặt vuông góc với ñường cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên 
dây dẫn là cực ñại 
C.Giá trị cực ñại của lực từ tác dụng lên dây dẫn dài l có dòng ñiện I ñặt trong từ trường 
ñều B là Fmax = IBl 
D.Khi dây dẫn có dòng ñiện ñặt song song với ñường cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên 
dây là Fmax = IBl 

Câu hỏi 33: Khi tăng ñồng thời cường ñộ dòng ñiện trong cả hai dây dẫn song song lên 4 lần thì 
lực từ tác dụng lên mỗi ñơn vị chiều dài của mỗi dây tăng lên: 

A. 8 lần    B. 4 lần    C. 16 lần   D. 24 lần 
 
Câu hỏi 34: ðặt một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng ñiện chạy qua trong  
từ trường sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các ñường cảm ứng từ  
chiều như hình vẽ thì lực từ có tác dụng gì: 

A. lực từ làm dãn khung    B. lực từ làm khung dây quay  
C. lực từ làm nén khung    D. lực từ không tác dụng lên khung 

 
Câu hỏi 35: Khung dây dẫn mang dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều chịu tác dụng của ngẫu lực 
từ khi: 

A. mặt phẳng khung vuông góc với các ñường cảm ứng từ  
B. mặt phẳng khung song song với các ñường cảm ứng từ 
C. mặt phẳng khung hợp với ñường cảm ứng từ một góc 0< α < 900 
D. mặt phẳng khung ở vị trí bất kì 
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Câu hỏi 36: Một ñoạn dây dẫn dài 5cm ñặt trong từ trường ñều vuông góc với véctơ cảm ứng 
từ. Dòng ñiện có cường ñộ 0,75A qua dây dẫn thì lực từ  tác dụng lên ñoạn dây có ñộ lớn là 
3.10-3N. Cảm ứng từ của từ trường có giá trị: 

A. 0,8T    B. 0,08T    C. 0,16T    D. 0,016T 
Câu hỏi 37: Một ñoạn dây dài l ñặt trong từ trường ñều có cảm ứng từ B = 0,5T hợp với ñường 
cảm ứng từ một góc 300. Dòng ñiện qua dây có cường ñộ 0,5A, thì lực từ tác dụng lên ñoạn dây 
là 4.10-2N. Chiều dài ñoạn dây dẫn là: 

A.  32cm    B. 3,2cm     C. 16cm    D. 1,6cm 
Câu  hỏi 38: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có các cạnh AB = 10cm, BC = 20cm, ñặt 
trong từ trường ñều, mặt phẳng khung song song với các ñường cảm ứng từ. Mômen lực từ tác 
dung lên khung bằng 0,02N.m, biết dòng ñiện chạy qua khung bằng 2A. ðộ lớn cảm ứng từ là: 

A. 5T     B. 0,5T    C. 0,05T    D. 0,2T 

Câu hỏi 39: Một khung dây dẫn hình chữ nhật diện tích 20cm2 ñặt trong từ trường ñều có cảm 
ứng từ B = 4.10-4T. Khi cho dòng ñiện 0,5A chạy qua khung thì mômen lực từ cực ñại tác dụng 
lên khung là 0,4.10-4N.m. Số vòng dây trong khung là: 

A. 10 vòng    B. 20 vòng    C. 200 vòng     D. 100 vòng 

Câu hỏi 40: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 10cm, BC = 5cm, gồm 20 
vòng dây nối tiếp nhau có thể quay quanh cạnh AB thẳng ñứng, dòng ñiện 1A ñi qua mỗi vòng 
dây và hệ thống ñặt trong từ trường ñều B = 0,5T sao cho véctơ pháp tuyến  của khung hợp với 
véc tơ cảm ứng từ một góc 300. Mômen lực từ tác dụng lên khung có ñộ lớn : 

A. 25.10-3N.m    B. 25.10-4N.m    C. 5.10-3N.m    D. 50.10-

3N.m 

Câu hỏi 41: Một ñoạn dây dẫn ñồng chất có khối lượng 10g, dài 30cm ñược treo trong từ 
trường ñều.  
ðầu trên của dây O có thể quay tự do xung quanh một trục nằm ngang như hình vẽ. Khi cho 
dòng ñiện  
8A qua ñoạn dây thì ñầu dưới M của ñoạn dây di chuyển một ñoạn theo phương ngang d = 
2,6cm. Tính  
cảm ứng từ B. Lấy g =  9,8m/s2:   A. 25,7.10-5T          B. 34,2.10-4T          C. 35,4.10-4T        D. 
64.10-5T 
Câu hỏi 42: Một thanh nhôm dài 1,6m, khối lượng 0,2kg chuyển ñộng trong từ trường ñều và 
luôn  
tiếp xúc với 2 thanh ray ñặt nằm ngang như hình vẽ. Từ trường có phương vuông góc với mặt 
phẳng  
hình vẽ hướng ra ngoài mặt  phẳng hình vẽ. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray  
là k = 0,4, B = 0,05T, biết thanh nhôm chuyển ñộng ñều. Thanh nhôm chuyển ñộng về phía nào, 
tính cường ñộ dòng ñiện trong thanh nhôm, coi rằng trong khi thanh nhôm chuyển ñộng ñiện trở  
của mạch ñiện không ñổi, lấy g = 10m/s2, bỏ qua hiện tượng cảm ứng ñiện từ: 

A. chuyển ñộng sang trái, I = 6A     B. chuyển ñộng sang trái, I = 10A 
C. chuyển ñộng sang phải, I = 10A     D. chuyển ñộng sang phải, I = 6A 

Câu hỏi 43: Hai thanh ray ñặt trong mặt phẳng nghiêng nằm trong từ trường ñều. Mặt phẳng  
nghiêng hợp với phương ngang 300, các ñường sức từ có phương thẳng ñứng chiều từ trên 
xuống  
dưới. Một thanh nhôm dài 1m khối lượng 0,16kg trượt không ma sát trên hai thanh ray xuống  
dưới với vận tốc không ñổi. Biết B = 0,05T. Hỏi ñầu M của thanh nối với cực dương nguồn hay  
cực âm, cường ñộ dòng ñiện qua thanh nhôm bằng bao nhiêu, coi rằng khi thanh nhôm chuyển  
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ñộng nó vẫn luôn nằm ngang và cường ñộ dòng ñiện trong thanh nhôm không ñổi. Lấy g = 
10m/s2: 

A. M nối với cực âm, I = 6A     B. M nối với cực âm, I = 18,5A 
C. M nối với cực dương, I = 6A     D. M nối với cực dương, I = 18,5A 

Câu hỏi 44: Một khung dây dẫn tròn bán kính 10cm gồm 50 vòng. Trong mỗi vòng có dòng 
ñiện 10A chạy qua, khung dây ñặt trong từ trường ñều ñường sức từ song song với mặt phẳng 
của khung, B = 0,2T. Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung là: A. 2,14N.m   
 B. 3,14N.m    C. 4,14N.m    D. 5,14N.m 
Câu hỏi 45: Một khung dây dẫn tròn bán kính 5cm gồm 75 vòng ñặt trong từ trường ñều có B = 
0,25T.  
Mặt phẳng khung làm với ñường sức từ góc 600, mỗi vòng dây có dòng ñiện 8A chạy qua. Tính 
mômen  
ngẫu lực từ tác dụng lên khung:  A. 0,24N.m   B. 0,35N.m   C. 0,59N.m   D. 
0,72N.m 
Câu hỏi 46: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh a ñặt trong từ trường ñều có ñường sức từ 
song  
song với mặt phẳng khung, trong khung có dòng ñiện cường ñộ I. Tính mômen lực từ tác dụng 
lên  
khung ñối với trục quay T:    A. M = IBa          B. M = I2Ba    C. M = IB2a2      D. M = 
IBa2 
Câu hỏi 47: Ba dòng ñiện thẳng song song I1= 12A , I2 = 6A , I3 = 8,4A nằm trong mặt phẳng  
hình vẽ, khoảng cách giữa I1 và I2 bằng a = 5cm, giữa I2 và I3 bằng b = 7cm. Lực từ tác dụng  
lên mỗi ñơn vị dài dòng ñiện I3 là:   

A. 2,4.10-5N   B. 3,8.10-5 N     C. 4,2.10-5N     D. 1,4.10-5N 
Câu hỏi 48: Ba dòng ñiện thẳng song song I1= 12A , I2 = 6A , I3 = 8,4A nằm trong mặt phẳng 
hình vẽ như câu hỏi 47, khoảng cách giữa I1 và I2 bằng a = 5cm, giữa I2 và I3 bằng b = 7cm. Lực 
từ tác dụng lên mỗi ñơn vị dài dòng ñiện I2 là: A. 2,1.10-5N    B. 36.10-5 N  
 C. 21.10-5N     D. 15.10-5N  
Câu hỏi 49: Ba dòng ñiện thẳng song song cùng chiều I1 = I2 = 500A, và I3 cùng nằm trong mặt  
phẳng nằm ngang vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, tại M, N, C, biết  = 1200, MC=5cm. I3 
chạy  
trong dây dẫn bằng ñồng có ñường kính 1,5mm, khối lượng riêng 8,9g/cm3, lấy g = 10m/s2.  
ðể lực từ tác dụng lên dòng ñiện I3 cân bằng với trọng lượng của dây thì I3 bằng bao nhiêu: 

A. 58,6A     B. 68,6A     C. 78,6A     D. 88,6A 
Câu hỏi 50: Dùng một dây ñồng gập lại thành ba cạnh của một hình chữ nhật, hai ñầu M, N có 
thể quay  
trục nằm ngang như hình vẽ. Khung ñặt trong từ trường ñều phương thẳng ñứng chiều từ dưới 
lên trên.  
Khi cho dòng ñiện có I = 5A chạy vào khung thì khung lệch khỏi mặt phẳng thẳng ñứng theo 
phương  
ngang 1cm. Biết MQ = NS = a = 10cm; QS = b = 15cm; B = 0,03T; g = 10m/s2. Tìm khối lượng 
của  
khung:  A. 1,5g    B. 11,5g     C.21,5g    D. 22,5g 
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ðáp án A B C B A A D A B D 
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

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

ðáp án B D C C B B A B D A 
Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

ðáp án C C D B C D A B C D 
 
 
 

Chủ ñề 3: Lực Lorenxơ 
I.Kiến thức: 
 - Lực từ tác dụng lên ñiện tích chuyển ñộng  ( lực Lorenxer) 
Lực lorenxer tác dụng lên ñiện tích q ñang chuyển ñộng với vận tốc  
trong từ trường có :  
- ðiểm ñặt tại ñiện tích q 
- Phương : Vuông góc với mp(  )  
- Chiều : xác ñịnh theo quy tắc bàn tay trái  

( nếu q > 0 : chiều cùng với chiều chỉ của tay cái  
  nếu q<0 : chiều ngược với chiều chỉ của tay cái ) 

- ðộ lớn : f  = .v .B sin với  = (  )  

II– Các bài tập:   Lực Lorenxơ 
35.  Cho electron bay vào miền có từ trường ñều với vận tốc v= 8.105m/s theo phương vuông 
góc với vectơ cảm ứng từ , ñộ lớn cảm ứng từ là B = 9,1.10-4T. Tính ñộ lớn lực Lorenxơ và bán 
kính quĩ ñạo. 
36. Một hạt ñiện tích chuyển ñộng trong từ trường ñều quĩ ñạo của hạt vuông góc với ñường sức 
từ. Nếu hạt chuyển ñộng với vận tốc v1 = 1,8.106m/s thì lực Loren tác dụng lên hạt có ñộ lớn là 
f1 = 2.10-6N, nếu hạt chuyển ñộng với vận tốc là v2 = 4,5.107m/s thì lực Loren tác dụng lên hạt 
có giá trị là? 
37. Hạt electron với vận tốc ñầu bằng không ñược gia tốc qua một hiệu ñiện thế 400V. Tiếp ñó 
nó ñược dẫn vào miền có từ trường ñều vB

rr
⊥ . Quĩ ñạo của electron là ñường tròn bán kính R = 

7cm. Xác ñịnh cảm ứng từ B 
38. Một electron chuyển ñộng thẳng ñều trong một miền có từ trường ñều B

r
và  

ñiện trường ñều E
r

 như hình.  
a. Xác ñịnh chiều của ñường sức ñiện và cường ñộ ñiện trường E. 
Áp dụng bằng số: v = 2.106m/s , B = 0,004T. 
b. Nếu cho proton có cùng vận tốc v

r  như trong câu a) bay vào miền có từ trường ñều và ñiện 
trường ñều nói trên thì proton có chuyển ñộng thẳng ñều không? Vì sao?  Bỏ qua khối lượng của 
electron và proton. 
ðS: E= 8000V/m.  b. chuyển ñộng thẳng ñều. 
 
Câu hỏi 1: Một hạt proton chuyển ñộng với vận tốc  vào trong từ trường theo phương song 
song với ñường sức từ thì:  A. ñộng năng của proton tăng   B. vận tốc của proton tăng   

C. hướng chuyển ñộng của proton không ñổi   
D. tốc ñộ không ñổi nhưng hướng chuyển ñộng của proton thay ñổi 
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Câu hỏi 2: Lực Lorenxơ tác dụng lên một ñiện tích q chuyển ñộng tròn trong từ trường có ñặc 
ñiểm: 

A. luôn hướng về tâm của quỹ ñạo     B. luôn tiếp tuyến với quỹ ñạo   
C. chỉ hướng vào tâm khi q >0     D. chưa kết luận ñược vì phụ thuộc vào 

hướng của . 
Câu hỏi 3: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang 
ñiện dương chuyển ñộng trong từ trường ñều: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 4: Chọn một ñáp án sai : 

A. Từ trường không tác dụng lực lên một ñiện tích chuyển ñộng song song với ñường sức 
từ 
B. Lực từ sẽ ñạt giá trị cực ñại khi ñiện tích chuyển ñộng vuông góc với từ trường 
C. Quỹ ñạo chuyển ñộng của electron trong từ trường là một ñường tròn 
D. ðộ lớn của lực Lorenxơ tỉ lệ thuận với q và v 

Câu hỏi 5: ðưa một nam châm mạnh lại gần ống phóng ñiện tử của máy thu hình thì hình ảnh 
trên màn hình bị nhiễu. Giải thích nào là ñúng: 

A. Từ trường của nam châm tác dụng lên sóng ñiện từ của ñài truyền hình 
B. Từ trường của nam châm tác dụng lên dòng ñiện trong dây dẫn 
C. Nam châm làm lệch ñường ñi của ánh sáng trong máy thu hình 
D. Từ trường của nam châm làm lệch ñường ñi của các electron trong ñèn hình 

Câu hỏi 6: Hỏi một hạt mang ñiện có thể chuyển ñộng thẳng với vận tốc không ñổi trong từ 
trường ñều ñược không?   A. Có thể, nếu hạt chuyển ñộng vuông góc với ñường sức từ của 
từ trường ñều 

B. Không thể, vì nếu hạt chuyển ñộng luôn chịu lực tác dụng vuông góc với vận tốc 
C. Có thể, nếu hạt chuyển ñộng dọc theo ñường sức của từ trường ñều 
D. Có thể, nếu hạt chuyển ñộng hợp với ñường sức từ trường một góc không ñổi 

Câu hỏi 7: ðáp án nào sau ñây là sai: 
A. Lực tương tác giữa hai dòng ñiện song song bao giờ cũng nằm trong mặt phẳng chứa hai 
dòng ñiện ñó 
B. Hạt mang ñiện chuyển ñộng trong từ trường ñều, lực Lorenxơ nằm trong mặt phẳng chứa 
véctơ vận tốc của hạt 
C. Lực từ tác dụng lên khung dây mang dòng ñiện ñặt song song với ñường sức từ có xu hướng 
làm quay khung 
D. Lực từ tác dụng lên ñoạn dây mang dòng ñiện có phương vuông góc với ñoạn dây ñó 
Câu hỏi 8: Thành phần nằm ngang của từ trường trái ñất bằng 3.10-5T, thành phần thẳng ñứng 
rất nhỏ. Một proton chuyển ñộng theo phương ngang theo chiều từ Tây sang ðông thì lực 
Lorenxơ tác dụng lên nó bằng trọng lượng của nó, biết khối lượng của proton là 1,67.10-27kg và 
ñiện tích là 1,6.10-19C. Lấy g = 10m/s2, tính vận tốc của proton: 

A. 3.10-3m/s    B. 2,5.10-3m/s     C. 1,5.10-3m/s     D. 3,5.10-

3m/s 
Câu hỏi 9: Một hạt mang ñiện chuyển ñộng trong từ trường ñều, mặt phẳng quỹ ñạo của hạt 
vuông góc với ñường sức từ. Nếu hạt chuyển ñộng với vận tốc v1 = 1,8.106m/s thì lực Lorenxơ 
tác dụng lên hạt là 2.10-6N. Hỏi nếu hạt chuyển ñộng với vận tốc v2 = 4,5.107m/s thì lực 
Lorenxơ tác dụng lên hạt có ñộ lớn bằng bao nhiêu: 
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A. 5.10-5N     B. 4.10-5N    C. 3.10-5N      D. 2.10-5N 
Câu hỏi 10: Một ñiện tích q = 3,2.10-19C ñang chuyển ñộng với vận tốc v = 5.106m/s thì gặp 
miền không gian từ trường ñều B = 0,036T có hướng vuông góc với vận tốc. Tính ñộ lớn lực 
Lorenxơ tác dụng lên ñiện tích: 

A. 5,76.10-14N     B. 5,76.10-15N     C. 2,88.10-14N      D. 
2,88.10-15N  

 
Câu hỏi 11: Một proton bay vào trong từ trường ñều theo phương hợp với ñường sức 300 với 
vận tốc ban ñầu 3.107m/s, từ trường B = 1,5T. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt ñó là: 

A. 36.1012N     B. 0,36.10-12N     C. 3,6.10-12 N      D. 1,8 .10-

12N 
Câu hỏi 12: Một hạt mang ñiện 3,2.10-19C bay vào trong từ trường ñều có B = 0,5T hợp với 
hướng của ñường sức từ 300. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có ñộ lớn 8.10-14N. Vận tốc của hạt 
ñó khi bắt ñầu vào trong từ trường là: 

A. 107m/s    B. 5.106m/s    C. 0,5.106m/s      D. 106m/s 
Câu hỏi 13: Một electron chuyển ñộng với vận tốc 2.106m/s vào trong từ trường ñều B = 0,01T 
chịu tác dụng của lực Lorenxơ 16.10-16N . Góc hợp bởi véctơ vận tốc và hướng ñường sức từ 
trường là: 

A. 600     B. 300      C. 900      D. 450 
Câu hỏi 14: Một electron ñược tăng tốc bởi hiệu ñiện thế 1000V rồi cho bay vào trong từ 
trường ñều theo phương vuông góc với các ñường sức từ. Tính lực Lorenxơ tác dụng lên nó biết 
me = 9,1.10-31kg, e = - 1,6.10-19C, B = 2T, vận tốc của hạt trước khi tăng tốc rất nhỏ. A. 
6.10-11N    B. 6.10-12N   C. 2,3.10-12N   D. 2.10-12N   
Câu hỏi 15: Một hạt mang ñiện 3,2.10-19C ñược tăng tốc bởi hiệu ñiện thế 1000V rồi cho bay 
vào trong từ trường ñều theo phương vuông góc với các ñường sức từ. Tính lực Lorenxơ tác 
dụng lên nó biết m = 6,67.10-27kg, B = 2T, vận tốc của hạt trước khi tăng tốc rất nhỏ.         A. 
1,2.10-13N    B. 1,98.10-13N     C. 3,21.10-13N      D. 3,4.10-13N 
Câu hỏi 16: Một electron chuyển ñộng thẳng ñều trong miền có cả từ trường ñều và ñiện trường 
ñều.  
Véctơ vận tốc của hạt và hướng ñường sức từ như hình vẽ. B = 0,004T, v = 2.106m/s, xác ñịnh 
hướng  
và cường ñộ ñiện trường : 

A.  hướng lên, E = 6000V/m     B.  hướng xuống, E = 6000V/m    
C.  hướng xuống, E = 8000V/m    D.   hướng lên, E = 8000V/m     

Câu hỏi 17: Một proton chuyển ñộng thẳng ñều trong miền có cả từ trường ñều và ñiện trường 
ñều.  
Véctơ vận tốc của hạt và hướng ñường sức ñiện trường như hình vẽ. E = 8000V/m, v = 
2.106m/s,  
xác ñịnh hướng và ñộ lớn : 

A.  hướng ra. B = 0,002T     B.  hướng lên. B = 0,003T   
C.   hướng xuống. B = 0,004T    D.  hướng vào. B = 0,0024T  

Câu hỏi 18: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang 
ñiện dương chuyển ñộng trong từ trường ñều:   
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Câu hỏi 19: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron 
chuyển ñộng trong từ trường ñều:   
 
 
 
 
 
Câu hỏi 20: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang 
ñiện dương chuyển ñộng trong từ trường ñều:   
Câu hỏi 21: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron 
chuyển ñộng trong từ trường ñều:   
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 22: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron 
và hạt mang ñiện dương chuyển ñộng trong từ trường ñều:   
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 23: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron 
và hạt mang ñiện dương chuyển ñộng trong từ trường ñều:   
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 24: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron 
và hạt mang ñiện dương chuyển ñộng trong từ trường ñều:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 25: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron 
và hạt mang ñiện dương chuyển ñộng trong từ trường ñều:   
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Câu hỏi 26: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron 
và hạt mang ñiện dương chuyển ñộng trong từ trường ñều:   
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 27: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron 
và hạt mang ñiện dương chuyển ñộng trong từ trường ñều:   
 
 
 
 
Câu hỏi 28: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron 
và hạt mang ñiện dương chuyển ñộng trong từ trường ñều:   
 
 
 
 
 
Câu hỏi 29: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron 
và hạt mang ñiện dương chuyển ñộng trong từ trường ñều:   
 
 
 
 
 
Câu hỏi 30: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ ñúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron 
và hạt mang ñiện dương chuyển ñộng trong từ trường ñều:   
 
 
 

 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

ðáp án C D B B B C C D B B 
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ðáp án A B B D A C D A C B 
 
 
 

ðỀ KIỂM TRA  (SỐ 4) 
CHƯƠNG IV: Từ trường                     THỜI GIAN: 60’ 
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Họ và tên học 
sinh:........................................LỚP:...............Trường:................................................... 
 
4.1 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng ñiện vì: 
A. có lực tác dụng lên một dòng ñiện khác ñặt song song cạnh nó. 
B. có lực tác dụng lên một kim nam châm ñặt song song cạnh nó. 
C. có lực tác dụng lên một hạt mang ñiện chuyển ñộng dọc theo nó. 
D. có lực tác dụng lên một hạt mang ñiện ñứng yên ñặt bên cạnh nó. 
4.2 Tính chất cơ bản của từ trường là: 
A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng ñiện ñặt trong nó. 
B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật ñặt trong nó. 
C. gây ra lực ñàn hồi tác dụng lên các dòng ñiện và nam châm ñặt trong nó. 
D. gây ra sự biến ñổi về tính chất ñiện của môi trường xung quanh. 
4.3 Từ phổ là: 
A. hình ảnh của các ñường mạt sắt cho ta hình ảnh của các ñường sức từ của từ trường. 
B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau. 
C. hình ảnh tương tác giữa dòng ñiện và nam châm.  
D. hình ảnh tương tác của hai dòng ñiện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song. 
4.4 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Qua bất kỳ ñiểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ ñược một ñường sức từ. 
B. ðường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những ñường thẳng. 
C. ðường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, ñường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ. 
D. Các ñường sức từ là những ñường cong kín. 
4.5 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng?Từ trường ñều là từ trường có 
A. các ñường sức song song và cách ñều nhau.  B. cảm ứng từ tại mọi nơi ñều bằng 
nhau. 
C. lực từ tác dụng lên các dòng ñiện như nhau.  D. các ñặc ñiểm bao gồm cả phương 
án A và B. 
4.6 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Tương tác giữa hai dòng ñiện là tương tác từ. 
B. Cảm ứng từ là ñại lượng ñặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ. 
C. Xung quanh mỗi ñiện tích ñứng yên tồn tại ñiện trường và từ trường. 
D. ði qua mỗi ñiểm trong từ trường chỉ có một ñường sức từ. 
4.7 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Các ñường mạt sắt của từ phổ chính là các ñường sức từ. 
B. Các ñường sức từ của từ trường ñều có thể là những ñường cong cách ñều nhau. 
C. Các ñường sức từ luôn là những ñường cong kín. 
D. Một hạt mang ñiện chuyển ñộng theo quỹ ñạo tròn trong từ trường thì quỹ ñạo chuyển ñộng 
của hạt chính là một ñường sức từ. 
4.8 Dây dẫn mang dòng ñiện không tương tác với 
A. các ñiện tích chuyển ñộng.    B. nam châm ñứng yên.   
C. các ñiện tích ñứng yên.    D. nam châm chuyển ñộng. 
4.9 Phát biểu nào sau ñây là ñúng?  
Một dòng ñiện ñặt trong từ trường vuông góc với ñường sức từ, chiều của lực từ tác dụng vào 
dòng ñiện sẽ không thay ñổi khi 
A. ñổi chiều dòng ñiện ngược lại.    B. ñổi chiều cảm ứng từ ngược lại. 
C. ñồng thời ñổi chiều dòng ñiện và ñổi chiều cảm ứng từ. 
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D. quay dòng ñiện một góc 900 xung quanh ñường sức từ. 
4.10 Một ñoạn dây dẫn có dòng ñiện I nằm ngang ñặt trong từ trường có các ñường sức từ thẳng 
ñứng từ trên xuống như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn có chiều 
A. thẳng ñứng hướng từ trên xuống. 
B. thẳng ñứng hướng từ dưới lên. 
C. nằm ngang hướng từ trái sang phải. 
D. nằm ngang hướng từ phải sang trái. 
4.11 Chiều của lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện, thường ñược xác ñịnh bằng 
quy tắc: 
A. vặn ñinh ốc 1. B. vặn ñinh ốc 2.  C. bàn tay trái.  D. bàn tay phải. 
4.12 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương vuông góc với dòng ñiện. 
B. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương vuông góc với ñường cảm ứng từ. 
C. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng ñiện và ñường 
cảm ứng từ. 
D. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương tiếp thuyến với các ñường cảm ứng từ. 
4.13 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện ñổi chiều khi ñổi chiều dòng ñiện. 
B. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện ñổi chiều khi ñổi chiều ñường cảm ứng từ. 
C. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện ñổi chiều khi tăng cường ñộ dòng ñiện. 
D. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện không ñổi chiều khi ñồng thời ñổi chiều dòng ñiện và ñường 
cảm ứng từ. 
4.14 Phát biểu nào dưới ñây là ðúng? 
A. ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện thẳng dài là những ñường thẳng song song 
với dòng ñiện 
B. ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện tròn là những ñường tròn 
C. ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện tròn là những ñường thẳng song song cách 
ñều nhau 
D. ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện thẳng dài là những ñường tròn ñồng tâm 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn 
4.15 Hai ñiểm M và N gần một dòng ñiện thẳng dài. Khoảng cách từ M ñến dòng ñiện lớn gấp 
hai lần khoảng cách từ N ñến dòng ñiện. ðộ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BM và BN thì 

A. BM = 2BN   B. BM = 4BN   C. 
NM BB

2

1
=

  D. 
NM BB

4

1
=

 
4.16 Dòng ñiện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại ñiểm M cách dây dẫn 10 
(cm) có ñộ lớn là: 
A. 2.10-8(T)  B. 4.10-6(T)   C. 2.10-6(T)  D. 4.10-7(T) 
4.17 Tại tâm của một dòng ñiện tròn cường ñộ 5 (A) cảm ứng từ ño ñược là 31,4.10-6(T). 
ðường kính của dòng ñiện ñó là: 
A. 10 (cm)  B. 20 (cm)   C. 22 (cm)  D. 26 (cm) 
4.18 Một dây dẫn thẳng dài có dòng ñiện I chạy qua. Hai ñiểm M và N nằm trong cùng một mặt 
phẳng chứa dây dẫn, ñối xứng với nhau qua dây. Kết luận nào sau ñây là không ñúng? 
A. Vectơ cảm ứng từ tại M và N bằng nhau.  B. M và N ñều nằm trên một ñường sức từ. 
C. Cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau.  D. Cảm ứng từ tại M và N có ñộ lớn 
bằng nhau. 
4.19 Một dòng ñiện có cường ñộ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ do 
dòng ñiện này gây ra tại ñiểm M có ñộ lớn B = 4.10-5 (T). ðiểm M cách dây một khoảng   
A. 25 (cm)  B. 10 (cm)   C. 5 (cm)  D. 2,5 (cm) 
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4.20 Một dòng ñiện thẳng, dài có cường ñộ 20 (A), cảm ứng từ tại ñiểm M cách dòng ñiện 5 
(cm) có ñộ lớn là: 
A. 8.10-5 (T)  B. 8π.10-5 (T)   C. 4.10-6 (T)  D. 4π.10-6 
(T) 
4.21 Một dòng ñiện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại ñiểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ do 
dòng ñiện gây ra có ñộ lớn 2.10-5 (T). Cường ñộ dòng ñiện chạy trên dây là: 
A. 10 (A)  B. 20 (A)   C. 30 (A)  D. 50 (A) 
4.22 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, cường ñộ dòng ñiện 
chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), cường ñộ dòng ñiện chạy trên dây 2 là I2. ðiểm M nằm trong mặt 
phẳng 2 dòng ñiện, ngoài khoảng 2 dòng ñiện và cách dòng I2 8 (cm). ðể cảm ứng từ tại M 
bằng không thì dòng ñiện I2 có  
A. cường ñộ I2 =  2 (A) và cùng chiều với I1   B. cường ñộ I2 =  2 (A) và ngược 
chiều với I1 
C. cường ñộ I2 =  1 (A) và cùng chiều với I1  D. cường ñộ I2 =  1 (A) và ngược chiều với 
I1 
4.23 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng ñiện chạy trên 
dây 1 là I1 = 5 (A), dòng ñiện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. ðiểm M nằm 
trong mặt phẳng của hai dây và cách ñều hai dây. Cảm ứng từ tại M có ñộ lớn là: 
A. 5,0.10-6 (T)   B. 7,5.10-6 (T)   C. 5,0.10-7 (T)  D. 7,5.10-7 
(T) 
4.24 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau cách nhau 40 (cm). Trong hai dây có hai dòng 
ñiện cùng cường ñộ I1 = I2 = 100 (A), cùng chiều chạy qua. Cảm ứng từ do hệ hai dòng ñiện 
gây ra tại ñiểm M nằm trong mặt phẳng hai dây, cách  dòng I1 10 (cm), cách dòng I2 30 (cm) có 
ñộ lớn là: 
A. 0 (T)   B. 2.10-4 (T)   C. 24.10-5 (T)  D. 13,3.10-5 
(T) 
4.25 Một ống dây dài 50 (cm), cường ñộ dòng ñiện chạy qua mỗi vòng dây là 2 (A). cảm ứng từ 
bên trong ống dây có ñộ lớn B = 25.10-4 (T). Số vòng dây của ống dây là: 
A. 250   B. 320    C. 418   D. 497 
4.26 Một sợi dây ñồng có ñường kính 0,8 (mm), lớp sơn cách ñiện bên ngoài rất mỏng. Dùng 
sợi dây này ñể quấn một ống dây có dài l = 40 (cm). Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của 
ống dây là: 
A. 936   B. 1125    C. 1250   D. 1379 
4.27 Một sợi dây ñồng có ñường kính 0,8 (mm), ñiện trở R = 1,1 (Ω), lớp sơn cách ñiện bên 
ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này ñể quấn một ống dây dài l = 40 (cm). Cho dòng ñiện chạy qua 
ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây có ñộ lớn B = 6,28.10-3 (T). Hiệu ñiện thế ở hai ñầu 
ống dây là: 
A. 6,3 (V)  B. 4,4 (V)   C. 2,8 (V)  D. 1,1 (V) 
4.28 Một dây dẫn rất dài căng thẳng, ở giữa dây ñược uốn thành vòng tròn bán kính R = 6 (cm), 
tại chỗ chéo nhau dây dẫn ñược cách ñiện. Dòng ñiện chạy trên dây có cường ñộ 4 (A). Cảm 
ứng từ tại tâm vòng tròn do dòng ñiện gây ra có ñộ lớn là: 
A. 7,3.10-5 (T)  B. 6,6.10-5 (T)  C. 5,5.10-5 (T)  D. 4,5.10-5 (T) 
4.29 Hai dòng ñiện có cường ñộ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song 
song cách nhau 10 (cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Cảm ứng từ do hệ hai dòng ñiện 
gây ra tại ñiểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm) có ñộ lớn là: 
A. 2,0.10-5 (T)  B. 2,2.10-5 (T)   C. 3,0.10-5 (T)  D. 3,6.10-5 
(T) 
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4.30 Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 (cm) trong không khí, dòng ñiện chạy trong 
hai dây có cùng cường ñộ 5 (A) ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại ñiểm M cách ñều hai dòng 
ñiện một khoảng 10 (cm) có ñộ lớn là: 

A. 1.10-5 (T)  B. 2.10-5 (T)   C. 2 .10-5 (T)  D. 3 .10-5 
(T)                               
4.31 Một ống dây dài 50cm, ñường kính 5cm. Một dây dẫn có vỏ bọc cách ñiện mỏng dài 500m, 
quấn ñều theo chiều dài ống và ñặt trong không khí. Cường ñộ dòng ñiện qua dây dẫn là 0,5A. 
Cảm ứng từ bên trong ống là: 
 A. 4.10-2T.         B. 4.10-3T.                C.2. 10-3T.                    D. 2.10-2T. 
4.32 Tại 3 ñỉnh của tam giác vuông ABC (vuông tại A, AB=6cm, CA=8cm) người ta ñặt lần 
lượt 3 dây dẫn dài, song song trong không khí. Cho  dòng vào 3 dây dẫn có cùng ñộ lớn 2A và 
I1, I2 cùng chiêu, I3 ngược chiều với I1, I2. Lực từ tác dụng lên 1m dây của dòng I1 là: 
A. 5/3.10-5N;      B. 5,3.10-5N;      C.  0,53.10-5N;       D. Giá trị khác. 
4.33 Một ống dây dài 40cm, một dây dẫn quấn 80 vòng quanh ống dây. Cường ñộ dòng ñiện 
qua dây dẫn là 1A. Khi ống ñặt trong không khí thì cảm ứng từ  bên trong ống dây là: 
 A.24,72.10-5T  .    B.  25,72.10-6T   .  C. 8.10-6T.           D.  25,12.10-5T. 
4.34 Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, cách  nhau 8cm trong không khí. Dòng I1=10A, I2=20A ñi 
qua ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại O nằm trên ñường thẳng nối  hai dây dẫn và cách ñều hai 
dây là: 
   A.1,5.10-10 T;         B. 5.10-5 T;         C. 1,5.10-4 T;                D. 5.10-10 T. 
4.35 Một ñoạn dây dẫn dài l =  0,2m ñặt trong từ trường ñều sao cho dây dẫn hợp với vectơ cảm 

ứng từ 
→

B  một góc α = 300. Biết dòng ñiện chạy qua dây là 10A, cảm ứng từ 
→

B = 2.10-4T. Lực 
từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn là:  
A. l0-4N.   B. 2.10-4N         C. 10-3               D. 1.10-3N  
4.36. Một ñoạn dây dẫn dài l = 0,8m ñặt trong từ trường ñều sao cho dây dẫn hợp với vectơ cảm 

ứng từ 
→

B  một góc α = 600. Biết dòng ñiện I = 20A và dây dẫn chịu một lực từ là F = 2.10-2N. 

ðộ lớn của cảm ứng từ 
→

B  là:  
A. l,4T      B. l,4.10-1T     C. l,4.10-2T   D. l ,4.10-3T 
4.37. Một ñoạn dây dẫn dài l = 0,5m ñặt trong từ trường ñều sao cho dây dẫn  hợp với vectơ 

cảm ứng từ 
→

B  một góc α = 450. Biết cảm ứng từ B = 2.10-3T và dây dẫn chịu lực từ F = 4.10-
2N. Cường ñộ dòng ñiện trong dây dẫn là 

A.  40A    B. 40 2 A      C. 80A       D. 80 2 A 
4.38. Một ñoạn dây dẫn MN ñặt trong từ trường ñều có cảm ứng lừ bằng 0,5T. Biết MN = 6 cm, 
cường ñộ dòng ñiện qua MN bằng 5A, lực từ tác dụng lên  ñoạn dây là 0,075 N. Góc hợp bởi 
MN và vectơ cảm ứng từ là:  
A. α = 00  B. α = 300  C. a = 450  D. α = 600 
4.39. Treo ñoạn dây dẫn có chiều dài l = 5cm, khối lượng m = 5g bằng hai  dây mảnh, nhẹ sao 
cho dây dẫn nằn ngang, Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng ñứng xuống dưới, có ñộ lớn 
B = 0,5T và dòng ñiện ñi qua dây dẫn là I = 2A. Nếu lấy g = 10m/s2 thì góc lệch α  của dây treo 
so với phương thẳng ñứng là:  
A. α = 300  B. α = 450  C. α = 600  D. α = 750 
4.40.Một ống dây có dòng ñiện chạy qua tạo ra trong lòng ống dây một từ trường ñền B = 6.10-
3T. Ống dây dài 0,4m có 800 vòng dây quấn sít nhau. Cường ñộ dòng ñiện chạy trong ống dây 
là: 
A. I = 2,39A B. I = 5,97A     C. I = 14,9A    D. I = 23,9A  
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4.41 Một ñoạn dây dẫn thẳng, dài 15cm mang dòng ñiện 1A ñặt trong từ tường ñều có cảm ứng 
từ 

B = 0,008T sao cho ñoạn dây dẫn vuông góc với véctơ cảm ứng từ 
→

B . Lực từ tác dụng lên ñoạn 
dây có ñộ lớn  
A. F = 0  B.F = 4,8.10-1N  C. F = 1,2.10-3N  D. F = 8.10-3N 
4.42. Một khung dây tròn có 5000 vòng bán kính mỗi vòng là 10cm, dòng ñiện 10A chạy qua. 
Cảm ứng từ tại tâm khung dây là          
 A. 2π .10-4T  B. 4π .10-4T            C. 0,2π T  D. 0,1π T 
4.43.Lực lo-ren-xơ xuất hiện khi: 
A Một hạt mang ñiện chuyển ñộng trong từ truờng 
B.Một hạt mang ñiện chuyển ñộng trong ñiện trường 
C.Một hạt mang ñiện ñứng yên  trong từ truờng 
D.Một hạt mang ñiện chuyển ñộng lại gần vùng từ truờng 
4.44.Lực Lo-ren xơ ñặt lên hạt ñiện tích q chuyển ñộng trong từ truờng ñều có giá trị lớn nhất 
khi : 
A.Hạt chuyển ñộng vuông góc với các ñường sức từ 
B.Hạt chuyển ñộng dọc theo với các ñường sức từ 
C.Hạt chuyển ñộng hợp với các ñường sức từ một góc 450 
D.Hạt chuyển ñộng ngược chiều với các ñường sức từ 
4.45.Chọn phát biểu không ñúng trong các phát biểu sau. Lực lo-ren-xơ: 
A.Không phụ thuộc vào chiều của ñường sức từ 
B.Vuông góc với véctơ cảm ứng từ 
C.Vuông góc với vận tốc chuyển ñộng của hạt. 
D.Phụ thuộc vào ñộ lớn và dấu của ñiện tích hạt chuyển ñộng trong từ trường 
4.46.Hạt electron bay vào từ truờng ñều theo huớng của ñường sức từ thì: 
A.Chuyển ñộng của hạt không thay ñổi    B.Quỹ ñạo của hạt là một ñuờng tròn 
C.ðộng năng thay ñổi      D.Vận tốc của hạt tăng 
4.47.Một ion dương bay trong mặt phẳng vuông góc với các ñường cảm sức từ của từ trường 
ñều. Quỹ ñạo tròn của hạt có bán kính R. Nếu ñiện tích của hạt tăng 2 lần và ñộ lớn của cảm ứng 
từ giảm 2 lần thì bán kính quỹ ñạo là: 
A.R   B.2R    C.4R    D.3R 
4.48.Một electron bay vào không gian chứa từ trường ñều có B = 0,02(T) dọc theo ñường sức 
từ. Vận tốc ban ñầu của hạt là v = 2.105 m/s. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên elcectron có ñộ lớn là: 
A.0   B.6,4.10-15 (T)   C.6,4.10-14 (T)    D.,2. 10-15 (T) 
4.49.Một hạt có khối luợng m mang ñiện tích q bay theo phuơng vuông góc với ñuờng sức từ 
của từ trường ñều có ñộ lớn cảm ứng từ là B, vận tốc của hạt là v. Bán kính quỹ ñạo chuyển 
ñộng tròn của hạt là: 

A. Bq

mv
R =

  B. qB

mv
R =

  C. vq

mB
R =

  D. mv

qB
R =

 
4.50 Một hạt tích ñiện chuyển ñộng trong từ trường ñều, mặt phẳng quỹ ñạo của hạt vuông góc 
với ñường sức từ. Nếu hạt chuyển ñộng với vận tốc v1 = 1,8.106 (m/s) thì lực Lorenxơ tác dụng 
lên hạt có giá trị f1 = 2.10-6 (N), nếu hạt chuyển ñộng với vận tốc v2 = 4,5.107 (m/s) thì lực 
Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị là 
A. f2 = 10-5 (N)  B. f2 = 4,5.10-5 (N)  C. f2 = 5.10-5 (N) D. f2 = 6,8.10-5 
(N) 
4.51 Hạt α có khối lượng m = 6,67.10-27 (kg), ñiện tích q = 3,2.10-19 (C). Xét một hạt α có vận 
tốc ban ñầu không ñáng kể ñược tăng tốc bởi một hiệu ñiện thế U = 106 (V). Sau khi ñược tăng 
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tốc nó bay vào vùng không gian có từ trường ñều B = 1,8 (T) theo hướng vuông góc với ñường 
sức từ. Vận tốc của hạt α trong từ trường và lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có ñộ lớn là  
A. v = 4,9.106 (m/s) và f = 2,82.110-12 (N)  B. v = 9,8.106 (m/s) và f = 5,64.110-12 (N) 
C. v = 4,9.106 (m/s) và f = 1.88.110-12 (N)  D. v = 9,8.106 (m/s) và f = 2,82.110-12 (N) 
4.52 Hai hạt bay vào trong từ trường ñều với cùng vận tốc. Hạt thứ nhất có khối lượng m1 = 
1,66.10-27 (kg), ñiện tích q1 = - 1,6.10-19 (C). Hạt thứ hai có khối lượng m2 = 6,65.10-27 (kg), 
ñiện tích q2 = 3,2.10-19 (C). Bán kính quỹ ñạo của hạt thứ nhât là R1 = 7,5 (cm) thì bán kính 
quỹ ñạo của hạt thứ hai là  
A. R2 = 10 (cm)  B. R2 = 12 (cm)   C. R2 = 15 (cm)  D. R2 = 18 
(cm) 
4.53  Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng ñiện chạy trên 
dây 1 là I1 = 5 (A), dòng ñiện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. ðiểm M nằm 
trong mặt phẳng của 2 dòng ñiện ngoài khoảng hai dòng ñiện và cách dòng ñiện I1 8 (cm). Cảm 
ứng từ tại M có ñộ lớn là: 
A. 1,0.10-5 (T)  B. 1,1.10-5 (T)   C. 1,2.10-5 (T)  D. 1,3.10-5 
(T) 
4.54  Một khung dây mang dòng ñiện I ñặt trong từ trường ñều, mặt phẳng khung dây chứa các 
ñường cảm ứng từ, khung có thể quay xung quanh một trục 00' thẳng ñứng nằm trong mặt 
phẳng khung (Hình vẽ). Kết luận nào sau ñây là ñúng? 
A. lực từ tác dụng lên các cạnh ñều bằng không 
B. lực từ tác dụng lên cạnh NP & QM bằng không 
C. lực từ tác dụng lên các cạnh triệt tiêu nhau làm cho khung dây ñứng cân bằng 
D. lực từ gây ra mômen có tác dụng làm cho khung dây quay quanh trục 00' 
4.55 Khung dây dẫn hình vuông cạnh a = 20 (cm) gồm có 10 vòng dây, dòng ñiện chạy trong 
mỗi vòng dây có cường ñộ I = 2 (A). Khung dây ñặt trong từ trường ñều có cảm ứng từ B = 0,2 
(T), mặt phẳng khung dây chứa các ñường cảm ứng từ. Mômen lực từ tác dụng lên khung dây 
có ñộ lớn là: 
A. 0 (Nm)  B. 0,016 (Nm)   C. 0,16 (Nm)  D. 1,6 (Nm) 
4.56 Chọn câu sai  
Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều 
A. tỉ lệ thuận với diện tích của khung. 
B. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với ñường sức từ. 
C. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung song song với ñường sức từ. 
D. phụ thuộc vào cường ñộ dòng ñiện trong khung. 
4.57 Một khung dây phẳng nằm trong từ trường ñều, mặt phẳng khung dây chứa các ñường sức 
từ. Khi giảm cường ñộ dòng ñiện ñi 2 lần và tăng cảm ừng từ lên 4 lần thì mômen lực từ tác 
dụng lên khung dây sẽ: 
A. không ñổi  B. tăng 2 lần   C. tăng 4 lần  D. giảm 2 lần 
4.58 Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD ñặt trong từ trường ñều có cảm ứng từ B = 5.10-2 
(T). Cạnh AB của khung dài 3 (cm), cạnh BC dài 5 (cm). Dòng ñiện trong khung dây có cường 
ñộ I = 5 (A). Giá trị lớn nhất của mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có ñộ lớn là: 
A. 3,75.10-4 (Nm) B. 7,5.10-3 (Nm)   C. 2,55 (Nm)  D. 3,75 (Nm) 
4.59 Một khung dây cứng hình chữ nhật có kích thước 2 (cm) x 3 (cm) ñặt trong từ trường ñều. 
Khung có 200 vòng dây. Khi cho dòng ñiện có cường ñộ 0,2 (A) ñi vào khung thì mômen ngẫu 
lực từ tác dụng vào khung có giá trị lớn nhất là 24.10-4 (Nm). Cảm ứng từ của từ trường có ñộ 
lớn là: 
A. 0,05 (T)  B. 0,10 (T)   C. 0,40 (T)  D. 0,75 (T) 
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4.60 Một khung dây dẫn mang dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều. Kết luận nào sau ñây là không 
ñúng? 
A. Luôn có lực từ tác dụng lên tất cả các cạnh của khung 
B. Lực từ tác dụng lên các cạnh của khung khi mặt phẳng khung dây không song song với 
ñường sức từ 
C. Khi mặt phẳng khung dây vuông góc với vectơ cảm ứng từ thì khung dây ở trạng thái cân 
bằng 
D. Mômen ngẫu lực từ có tác dụng làm quay khung dây về trạng thái cân bằng bền 

 
 
 
 

ðáp Án 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D A A B C C C C C D C D C D C C B A D A 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
A D B D D C B C C A B A D C B D B B B A 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
C D A A A A A A A C B C C D C B B A B A 
 
 
 
 
 
Họ và tên học sinh 
........................................................Trường:THPT............................................... 
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG 
I. Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng ñiện: 
 F= BI αsinl   với : F: lực từ tác dụng lên dây dẫn (N)           B: cảm ứng từ (T)      
                                                             I: cñdñ (A)      l : chiều dài dây dẫn(m)   ),( l

rr
IB=α  

II. Từ trường của dòng ñiện  trong các mạch có dạng khác nhau: 
1. Từ trường của dòng ñiện trong dây dẫn thẳng dài: 

           
r

I
B 710.2 −=        với: I: cñdñ(A)             r: khoảng cách từ M ñến dây dẫn(m) 

2.  Từ trường của dòng ñiện trong khung dây tròn: 

                 
R

I
B 710.2 −= π N       với:I: cñdñ qua mỗi vòng dây(A)    

         R: bán kính khung dây (m)    N: số vòng dây 
3. Từ trường của dòng ñiện trong lòng ống dây dài:là từ trường ñều 

         
l

NI
B 710.4 −= π = nI.10.4 7−π      

  với: B : cảm ứng từ tại một ñiểm trong lòng ống dây    I: cñdñ qua mỗi vòng dây(A) 
  
        l : chiều dài ống dây (m)       n: số vòng dây trên 1mét chiều dài ống 
dây(vòng/m) 
         N: số vòng dây trên ống dây(vòng) 
4. Nguyên lí chồng chất từ trường: 

 

Ôn tập  Từ trường  26

5 
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   ....21 ++= BBB
rrr

 
III. Tương tác giữa hai dây dẫn song song mang dòng ñiện: 

   l
r

II
F 21710.2 −=  

   Với : F :lực tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng ñiện(N)   
            I: cñdñ qua dây dẫn(A)       l : chiều dài dây (m)  r: khoảng cách giữa hai 
dây dẫn(m) 
IV. Lực Lorenxơ: 
   θsinvBqf =    

   với: q: ñiện tích hạt tải ñiện (C)  v: tốc ñộ chuyển ñộng của hạt tải ñiện(m/s) 
   B: cảm ứng từ (T)   θ = ),( Bv

rr  
Nếu hạt tải ñiện chuyển ñộng trên quĩ ñạo tròn: 

  
Bq

mv
R =  với : m: khối lượng hạt tải ñiện (kg)             R: bán kính quĩ ñạo(m) 

V. Momen ngẫu lực từ:  M = NIBSsinα        
Với : N: số vòng dây của khung dây   I: cñdñ qua mỗi vòng dây.(A) 
  B cảm ứng từ (T)     S: diện tích mỗi vòng dây (m2)   ),( nB

rr
=α  

BÀI TẬP TỰ LUẬN 
Câu 1 : Ba dòng ñiện cùng chiều cùng cường ñộ 10A chạy qua ba dây dẫn thẳng ñặt ñồng 
phẳng và dài vô hạn . Biết rằng khoảng  cách giữa dây 1 và 2 là 10cm dây 2 và 3 là  5cm và 
dây 1và 3 là 15cm. xác ñịnh lực từ do : 

a. Dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3 
b. Dây 1 và dây 3 tác dụng lên dây 2 

Câu 2 : Hai dây dẫn dài song song cách nhau 20cm . lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài dây 
dẫn là 0.04N . Tìm cường ñộ dòng ñiện trong mỗi dây trong 2 trường hợp . 

a.                                                              b.  

Câu 3 : Qua ba ñỉnh của tam giác ñều ABC ñặt ba dây dẫn thẳng dài vuông góc với mặt phẳng 
ABC ,có các dòng ñiện I = 5A ñi qua cùng chiều . Hỏi cần ñặt một dòng ñiện thẳng dài có ñộ 
lớn và hướng như thế nào , ở ñâu ñể hệ 4 dòng ñiện ở trạng thái cân bằng . 
 
Câu 4 : Hai thanh ray nằm ngang , song song và cách nhau ñoạn l = 30cm, một thanh kim loaị 
ñặt lên hai thanh ray. Cho dòng ñiện I=50A chạy qua thanh kim loại với thanh ray . hệ số ma sát 
giữa thanh kim loại với thanh ray là k = 0.2 ,  khối lương thanh kim loại m=0,5kg.   Hãy tìm ñộ 
lớn của cảm ứng từ B ñể  thanh bắt ñầu chuyển ñộng (B vuông góc với mp hai thanh ray)  
ðA: 0,07T    
Câu 5 : Giữa hai cực nam châm có B nằm ngang  , B=0.01T người ta ñặt môt dây dẫn l nằm 
ngang vuông góc với B. Khối lượng của một ñơn vị chiều dài là d= 0.01kg/m. Tìm cường ñộ 
dòng ñiện I qua dây dây nằm lơ lững không rơi cho g =10m/s.  
ðA; I=10A 
Câu 6: Một dây dẫn thẳng MN chiều dài l , khối lượng của 1 ñơn vị dài 
của dây là d = 0.04kg/m . dây ñược treo trong từ trường như hình vẽ . 
với B = 0.04T .Cho dòng ñiện I chạy qua dây .  

a. ðịnh chiều và ñộ lớn của I ñể lực căng của các dây treo bằng 
không. 

B

M N
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b. Cho MN = 25cm. I = 16A. có chiều từ N ñến M . Tình lực căng của mỗi dây ( lấy g = 
10m/s2)    ðS: I=10A, lực căng T=0,13N 

 
II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Từ trường 
4.1 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng ñiện vì: 

A. có lực tác dụng lên một dòng ñiện khác ñặt song song cạnh nó. 
B. có lực tác dụng lên một kim nam châm ñặt song song cạnh nó. 
C. có lực tác dụng lên một hạt mang ñiện chuyển ñộng dọc theo nó. 
D. có lực tác dụng lên một hạt mang ñiện ñứng yên ñặt bên cạnh nó. 

4.2 Tính chất cơ bản của từ trường là: 
A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng ñiện ñặt trong nó. 
B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật ñặt trong nó. 
C. gây ra lực ñàn hồi tác dụng lên các dòng ñiện và nam châm ñặt trong nó. 
D. gây ra sự biến ñổi về tính chất ñiện của môi trường xung quanh. 

4.3 Từ phổ là: 
A. hình ảnh của các ñường mạt sắt cho ta hình ảnh của các ñường sức từ của từ trường. 
B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau. 
C. hình ảnh tương tác giữa dòng ñiện và nam châm.  
D. hình ảnh tương tác của hai dòng ñiện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song. 

4.4 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Qua bất kỳ ñiểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ ñược một ñường sức từ. 
B. ðường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những ñường thẳng. 
C. ðường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, ñường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ. 
D. Các ñường sức từ là những ñường cong kín. 

4.5 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
Từ trường ñều là từ trường có 

A. các ñường sức song song và cách ñều nhau. 
B. cảm ứng từ tại mọi nơi ñều bằng nhau. 
C. lực từ tác dụng lên các dòng ñiện như nhau. 
D. các ñặc ñiểm bao gồm cả phương án A và B. 

4.6 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Tương tác giữa hai dòng ñiện là tương tác từ. 
B. Cảm ứng từ là ñại lượng ñặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ. 
C. Xung quanh mỗi ñiện tích ñứng yên tồn tại ñiện trường và từ trường. 
D. ði qua mỗi ñiểm trong từ trường chỉ có một ñường sức từ. 

4.7 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Các ñường mạt sắt của từ phổ chính là các ñường sức từ. 
B. Các ñường sức từ của từ trường ñều có thể là những ñường cong cách ñều nhau. 
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C. Các ñường sức từ luôn là những ñường cong kín. 
D. Một hạt mang ñiện chuyển ñộng theo quỹ ñạo tròn trong từ trường thì quỹ ñạo chuyển 
ñộng của hạt chính là một ñường sức từ. 

4.8 Dây dẫn mang dòng ñiện không tương tác với 
A. các ñiện tích chuyển ñộng.  B. nam châm ñứng yên. 
C. các ñiện tích ñứng yên.  D. nam châm chuyển ñộng. 

2.Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng ñiện 
4.9 Phát biểu nào sau ñây là ñúng?  
Một dòng ñiện ñặt trong từ trường vuông góc với ñường sức từ, chiều của lực từ tác dụng vào 
dòng ñiện sẽ không thay ñổi khi 

A. ñổi chiều dòng ñiện ngược lại. 
B. ñổi chiều cảm ứng từ ngược lại. 
C. ñồng thời ñổi chiều dòng ñiện và ñổi chiều cảm ứng từ. 
D. quay dòng ñiện một góc 900 xung quanh ñường sức từ. 

4.10 Một ñoạn dây dẫn có dòng ñiện I nằm ngang ñặt trong từ trường có 
các ñường sức từ thẳng ñứng từ trên xuống như hình vẽ. Lực từ tác dụng 
lên ñoạn dây dẫn có chiều 

A. thẳng ñứng hướng từ trên xuống. 
B. thẳng ñứng hướng từ dưới lên. 
C. nằm ngang hướng từ trái sang phải. 
D. nằm ngang hướng từ phải sang trái. 

4.11 Chiều của lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện, thường ñược xác ñịnh bằng 
quy tắc: 

A. vặn ñinh ốc 1. B. vặn ñinh ốc 2. C. bàn tay trái.  D. bàn tay phải. 
4.12 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 

A. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương vuông góc với dòng ñiện. 
B. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương vuông góc với ñường cảm ứng từ. 
C. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng ñiện và 
ñường cảm ứng từ. 
D. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương tiếp thuyến với các ñường cảm ứng từ. 

4.13 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện ñổi chiều khi ñổi chiều dòng ñiện. 
B. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện ñổi chiều khi ñổi chiều ñường cảm ứng từ. 
C. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện ñổi chiều khi tăng cường ñộ dòng ñiện. 
D. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện không ñổi chiều khi ñồng thời ñổi chiều dòng ñiện và 
ñường cảm ứng từ. 

 
3 Cảm ứng từ. ðịnh luật Ampe 

4.14 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng?  
A. Cảm ứng từ là ñại lượng ñặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực 
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B. ðộ lớn của cảm ứng từ ñược xác ñịnh theo công thức 
αsinIl

F
B =  phụ thuộc vào cường 

ñộ dòng ñiện I và chiều dài ñoạn dây dẫn ñặt trong từ trường 

C. ðộ lớn của cảm ứng từ ñược xác ñịnh theo công thức 
αsinIl

F
B =  không phụ thuộc vào 

cường ñộ dòng ñiện I và chiều ñài ñoạn dây dẫn ñặt trong từ trường 
D. Cảm ứng từ là ñại lượng vectơ 

4.15 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều tỉ lệ 
thuận với cường ñộ dòng ñiện trong ñoạn dây. 
B. Lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều tỉ lệ 
thuận với chiều dài của ñoạn dây. 
C. Lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều tỉ lệ 
thuận với góc hợp bởi ñoạn dây và ñường sức từ. 
D. Lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều tỉ lệ 
thuận với cảm ứng từ tại ñiểm ñặt ñoạn dây. 

4.16 Phát biểu nào dưới ñây là ðúng? 
Cho một ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện I ñặt song song với ñường sức từ, chiều của dòng ñiện 
ngược chiều với chiều của ñường sức từ.  

A. Lực từ luôn bằng không khi tăng cường ñộ dòng ñiện. 
B. Lực từ tăng khi tăng cường ñộ dòng ñiện. 
C. Lực từ giảm khi tăng cường ñộ dòng ñiện. 
D. Lực từ ñổi chiều khi ta ñổi chiều dòng ñiện. 

4.17 Một ñoạn dây dẫn dài 5 (cm) ñặt trong từ trường ñều và vuông góc với vectơ cảm ứng 
từ. Dòng ñiện chạy qua dây có cường ñộ 0,75 (A). Lực từ tác dụng lên ñoạn dây ñó là 3.10-2 

(N). Cảm ứng từ của từ trường ñó có ñộ lớn là: 
A. 0,4 (T).  B. 0,8 (T).  C. 1,0 (T).  D. 1,2 (T). 

4.18 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
Một ñoạn dây dẫn thẳng mang dòng ñiện I ñặt trong từ trường ñều thì 

A. lực từ tác dụng lên mọi phần của ñoạn dây. 
B. lực từ chỉ tác dụng vào trung ñiểm của ñoạn dây. 
C. lực từ chỉ tác dụng lên ñoạn dây khi nó không song song với ñường sức từ. 
D. lực từ tác dụng lên ñoạn dây có ñiểm ñặt là trung ñiểm của ñoạn dây. 

4.19 Một ñoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 (cm) có dòng ñiện I = 5 (A) ñặt trong từ trường ñều 
có cảm ứng từ B = 0,5 (T). Lực từ tác dụng lên ñoạn dây có ñộ lớn F = 7,5.10-2(N). Góc α hợp 
bởi dây MN và ñường cảm ứng từ là: 

A. 0,50  B. 300  C. 600  D. 900 

4.20 Một dây dẫn thẳng có dòng ñiện I ñặt trong vùng không gian có từ trường ñều  
như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên dây có  

A. phương ngang hướng sang trái. 
B. phương ngang hướng sang phải. 
C. phương thẳng ñứng hướng lên. 
D. phương thẳng ñứng hướng xuống. 

I 

         B
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4.Từ trường của một số dòng ñiện có dạng ñơn giản 

4.21 Phát biểu nào dưới ñây là ðúng? 
A. ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện thẳng dài là những ñường thẳng song 
song với dòng ñiện 
B. ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện tròn là những ñường tròn 
C. ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện tròn là những ñường thẳng song song 
cách ñều nhau 
D. ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện thẳng dài là những ñường tròn ñồng 
tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn 

4.22 Hai ñiểm M và N gần một dòng ñiện thẳng dài. Khoảng cách từ M ñến dòng ñiện lớn 
gấp hai lần khoảng cách từ N ñến dòng ñiện. ðộ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BM và BN 
thì 

A. BM = 2BN   B. BM = 4BN  C. NM BB
2

1
=   D. NM BB

4

1
=  

4.23 Dòng ñiện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại ñiểm M cách dây dẫn 
10 (cm) có ñộ lớn là: 

A. 2.10-8(T) B. 4.10-6(T)  C. 2.10-6(T)  D. 4.10-7(T) 
4.24 Tại tâm của một dòng ñiện tròn cường ñộ 5 (A) cảm ứng từ ño ñược là 31,4.10-6(T). 
ðường kính của dòng ñiện ñó là: 

A. 10 (cm)  B. 20 (cm)  C. 22 (cm)  D. 26 (cm) 
4.25 Một dây dẫn thẳng dài có dòng ñiện I chạy qua. Hai ñiểm M và N nằm trong cùng một 
mặt phẳng chứa dây dẫn, ñối xứng với nhau qua dây. Kết luận nào sau ñây là không ñúng? 

A. Vectơ cảm ứng từ tại M và N bằng nhau. 
B. M và N ñều nằm trên một ñường sức từ. 
C. Cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau. 
D. Cảm ứng từ tại M và N có ñộ lớn bằng nhau. 

4.26 Một dòng ñiện có cường ñộ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ do 
dòng ñiện này gây ra tại ñiểm M có ñộ lớn B = 4.10-5 (T). ðiểm M cách dây một khoảng   

A. 25 (cm)  B. 10 (cm)  C. 5 (cm)  D. 2,5 (cm) 
4.27 Một dòng ñiện thẳng, dài có cường ñộ 20 (A), cảm ứng từ tại ñiểm M cách dòng ñiện 5 
(cm) có ñộ lớn là: 

A. 8.10-5 (T)  B. 8π.10-5 (T)  C. 4.10-6 (T)  D. 4π.10-6 (T) 
4.28 Một dòng ñiện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại ñiểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ 
do dòng ñiện gây ra có ñộ lớn 2.10-5 (T). Cường ñộ dòng ñiện chạy trên dây là: 

A. 10 (A)  B. 20 (A)  C. 30 (A) D. 50 (A) 
4.29 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, cường ñộ dòng 
ñiện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), cường ñộ dòng ñiện chạy trên dây 2 là I2. ðiểm M nằm 
trong mặt phẳng 2 dòng ñiện, ngoài khoảng 2 dòng ñiện và cách dòng I2 8 (cm). ðể cảm ứng 
từ tại M bằng không thì dòng ñiện I2 có  

A. cường ñộ I2 =  2 (A) và cùng chiều với I1  
B. cường ñộ I2 =  2 (A) và ngược chiều với I1 
C. cường ñộ I2 =  1 (A) và cùng chiều với I1 
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D. cường ñộ I2 =  1 (A) và ngược chiều với I1 
4.30 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng ñiện chạy 
trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng ñiện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. ðiểm M 
nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách ñều hai dây. Cảm ứng từ tại M có ñộ lớn là: 

A. 5,0.10-6 (T)   B. 7,5.10-6 (T)  C. 5,0.10-7 (T)  D. 7,5.10-7 
(T) 

4.31  Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng ñiện chạy 
trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng ñiện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. ðiểm M 
nằm trong mặt phẳng của 2 dòng ñiện ngoài khoảng hai dòng ñiện và cách dòng ñiện I1 8 
(cm). Cảm ứng từ tại M có ñộ lớn là: 

A. 1,0.10-5 (T)  B. 1,1.10-5 (T)  C. 1,2.10-5 (T)  D. 1,3.10-5 
(T) 

4.32 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau cách nhau 40 (cm). Trong hai dây có hai 
dòng ñiện cùng cường ñộ I1 = I2 = 100 (A), cùng chiều chạy qua. Cảm ứng từ do hệ hai dòng 
ñiện gây ra tại ñiểm M nằm trong mặt phẳng hai dây, cách  dòng I1 10 (cm), cách dòng I2 30 
(cm) có ñộ lớn là: 

A. 0 (T)  b. 2.10-4 (T)  C. 24.10-5 (T)  D. 13,3.10-5 (T) 
 

5 Bài tập về từ trường 
4.33 Một ống dây dài 50 (cm), cường ñộ dòng ñiện chạy qua mỗi vòng dây là 2 (A). cảm ứng 
từ bên trong ống dây có ñộ lớn B = 25.10-4 (T). Số vòng dây của ống dây là: 

A. 250   320   418   497 
4.34 Một sợi dây ñồng có ñường kính 0,8 (mm), lớp sơn cách ñiện bên ngoài rất mỏng. Dùng 
sợi dây này ñể quấn một ống dây có dài l = 40 (cm). Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của 
ống dây là: 

A. 936  B. 1125  c1250   1379 
4.35 Một sợi dây ñồng có ñường kính 0,8 (mm), ñiện trở R = 1,1 (Ω), lớp sơn cách ñiện bên 
ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này ñể quấn một ống dây dài l = 40 (cm). Cho dòng ñiện chạy 
qua ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây có ñộ lớn B = 6,28.10-3 (T). Hiệu ñiện thế ở hai 
ñầu ống dây là: 

A. 6,3 (V)  B. 4,4 (V)  C. 2,8 (V)  D. 1,1 (V) 
4.36 Một dây dẫn rất dài căng thẳng, ở giữa dây ñược uốn thành vòng tròn bán 
kính R = 6 (cm), tại chỗ chéo nhau dây dẫn ñược cách ñiện. Dòng ñiện chạy trên 
dây có cường ñộ 4 (A). Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn do dòng ñiện gây ra có ñộ 
lớn là: 

A. 7,3.10-5 (T)  B. 6,6.10-5 (T)  C. 5,5.10-5 (T)  D. 4,5.10-5 
(T) 

4.37 Hai dòng ñiện có cường ñộ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài 
song song cách nhau 10 (cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Cảm ứng từ do hệ hai dòng 
ñiện gây ra tại ñiểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm) có ñộ lớn là: 

A. 2,0.10-5 (T)  B. 2,2.10-5 (T)  C. 3,0.10-5 (T)  D. 3,6.10-5 
(T) 
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4.38 Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 (cm) trong không khí, dòng ñiện chạy 
trong hai dây có cùng cường ñộ 5 (A) ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại ñiểm M cách ñều hai 
dòng ñiện một khoảng 10 (cm) có ñộ lớn là: 

A. 1.10-5 (T)  B. 2.10-5 (T)  C. 2 .10-5 (T) D. 3 .10-5 (T) 

 
6. Tương tác giữa hai dòng ñiện thẳng song song. ðịnh nghĩa ampe 

4.39 Phát biểu nào sau ñây không ñúng? 
A. Lực tương tác giữa hai dòng ñiện thẳng song song có phương nằm trong mặt phẳng hai 
dòng ñiện và vuông góc với hai dòng ñiện. 
B. Hai dòng ñiện thẳng song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều ñẩy nhau. 
C. Hai dòng ñiện thẳnh song song  ngược chiều hút nhau, cùng chiều ñẩy nhau. 
D. Lực tương tác giữa hai dòng ñiện thẳng song song có ñộ lớn tỉ lệ thuận với cường ñộ 
của hai dòng ñiện. 

4.40 Khi tăng ñồng thời cường ñộ dòng ñiện trong cả hai dây dẫn thẳng song song lên 3 lần 
thì lực từ tác dụng lên một ñơn vị dài của mỗi dây sẽ tăng lên: 

A. 3 lần  B. 6 lần C. 9 lần D. 12 lần 
4.41 Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 (cm) trong chân không, dòng ñiện 
trong hai dây cùng chiều có cường ñộ I1 = 2 (A) và I2 = 5 (A). Lực từ tác dụng lên 20 (cm) 
chiều dài của mỗi dây là: 

A. lực hút có ñộ lớn 4.10-6 (N)   B. lực  hút có ñộ lớn 4.10-7 (N) 
C. lực ñẩy có ñộ lớn 4.10-7 (N)  D. lực ñẩy có ñộ lớn 4.10-6 (N) 

4.42 Hai dây dẫn thẳng, dài song song ñặt trong không khí. Dòng ñiện chạy trong hai dây có 
cùng cường ñộ 1 (A). Lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài của mỗi dây có ñộ lớn là 10-6(N). 
Khoảng cách giữa hai dây ñó là: 

A. 10 (cm) B. 12 (cm) C. 15 (cm) D. 20 (cm) 
4.43 Hai dây dẫn thẳng song song mang dòng ñiện I1 và I2 ñặt cách nhau một khoảng r trong 
không khí. Trên mỗi ñơn vị dài của mỗi dây chịu tác dụng của lực từ có ñộ lớn là: 

A. 2
21710.2

r

II
F −=  B. 2

21710.2
r

II
F −= π  C. 

r

II
F 21710.2 −=  D. 2

21710.2
r

II
F −= π  

4.44 Hai vòng dây tròn cùng bán kính R = 10 (cm) ñồng trục và cách nhau 1(cm). Dòng ñiện 
chạy trong hai vòng dây cùng chiều, cùng cường ñộ I1 = I2 = 5 (A). Lực tương tác giữa hai 
vòng dây có ñộ lớn là  

A. 1,57.10-4 (N)  B. 3,14.10-4 (N) C. 4.93.10-4 (N)  D. 9.87.10-4(N) 
 

7 Lực Lorenxơ 
4.45 Lực Lorenxơ là: 

A. lực từ tác dụng lên hạt mang ñiện chuyển ñộng trong từ trường. 
B. lực từ tác dụng lên dòng ñiện. 
C. lực từ tác dụng lên hạt mang ñiện ñặt ñứng yên trong từ trường. 
D. lực từ do dòng ñiện này tác dụng lên dòng ñiện kia. 

4.46 Chiều của lực Lorenxơ ñược xác ñịnh bằng: 
A. Qui tắc bàn tay trái.  B. Qui tắc bàn tay phải. C. Qui tắc cái ñinh ốc. 
 D. Qui tắc vặn nút chai. 
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4.47 Chiều của lực Lorenxơ phụ thuộc vào  
A. Chiều chuyển ñộng của hạt mang ñiện.B. Chiều của ñường sức từ. 
C. ðiện tích của hạt mang ñiện.D. Cả 3 yếu tố trên 

4.48 ðộ lớn của lực Lorexơ ñược tính theo công thức  

A. vBqf =  B. αsinvBqf =   C. αtanqvBf =  D. αcosvBqf =  

4.49 Phương của lực Lorenxơ  
A. Trùng với phương của vectơ cảm ứng từ. 
B. Trùng với phương của vectơ vận tốc của hạt mang ñiện. 
C. Vuông góc với mặt phẳng hợp bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ. 
D. Trùng với mặt phẳng tạo bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ. 

4.50 Chọn phát biểu ñúng nhất. 
Chiều của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang ñiện chuyển ñộng tròn trong từ trường  

A. Trùng với chiều chuyển ñộng của hạt trên ñường tròn. 
B. Hướng về tâm của quỹ ñạo khi hạt tích ñiện dương. 
C. Hướng về tâm của quỹ ñạo khi hạt tích ñiện âm. 
D. Luôn hướng về tâm quỹ ñạo không phụ thuộc ñiện tích âm hay dương. 

4.51 Một electron bay vào không gian có từ trường ñều có cảm ứng từ B = 0,2 (T) với vận tốc 
ban ñầu v0 = 2.105 (m/s) vuông góc với B . Lực Lorenxơ tác dụng vào electron có ñộ lớn là: 

A. 3,2.10-14 (N)   B. 6,4.10-14 (N) C. 3,2.10-15 (N) D. 6,4.10-15 (N) 
4.52 Một electron bay vào không gian có từ trường ñều có cảm ứng từ B = 10-4 (T) với vận 
tốc ban ñầu v0 = 3,2.106 (m/s) vuông góc với B , khối lượng của electron là 9,1.10-31(kg). Bán 
kính quỹ ñạo của electron trong từ trường là: 

A. 16,0 (cm) B. 18,2 (cm) C. 20,4 (cm)  D. 27,3 (cm) 
4.53 Một hạt prôtôn chuyển ñộng với vận tốc 2.106 (m/s) vào vùng không gian có từ trường 
ñều B = 0,02 (T) theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Biết ñiện tích của hạt 
prôtôn là 1,6.10-19 (C). Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có ñộ lớn là. 

A. 3,2.10-14 (N)   B. 6,4.10-14 (N) C. 3,2.10-15 (N) D. 6,4.10-15 (N) 

4.54 Một electron bay vào không gian có từ trường ñều B  với vận tốc ban ñầu 0v  vuông góc 
cảm ứng từ. Quỹ ñạo của electron trong từ trường là một ñường tròn có bán kính R. Khi tăng 
ñộ lớn của cảm ứng từ lên gấp ñôi thì: 

A. bán kính quỹ ñạo của electron trong từ trường tăng lên gấp ñôi 
B. bán kính quỹ ñạo của electron trong từ trường giảm ñi một nửa 
C. bán kính quỹ ñạo của electron trong từ trường tăng lên 4 lần 
D. bán kính quỹ ñạo của electron trong từ trường giảm ñi 4 lần 

8 Khung dây có dòng ñiện ñặt trong từ trường 
4.55 Một khung dây dẫn mang dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều. Kết luận nào sau ñây là 
không ñúng? 

A. Luôn có lực từ tác dụng lên tất cả các cạnh của khung 
B. Lực từ tác dụng lên các cạnh của khung khi mặt phẳng khung dây không song song với 
ñường sức từ 
C. Khi mặt phẳng khung dây vuông góc với vectơ cảm ứng từ thì khung dây ở trạng thái 
cân bằng 
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D. Mômen ngẫu lực từ có tác dụng làm quay khung dây về trạng thái cân bằng bền 
4.56 Một khung dây dẫn phẳng, diện tích S, mang dòng ñiện I ñặt trong từ trường ñều B, mặt 
phẳng khung dây song song với các ñường sức từ. Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung 
dây là: 

A. M = 0 B. M = IBS C. M = IB/S D. M = IS/B 
4.57 Một khung dây mang dòng ñiện I ñặt trong từ trường ñều, mặt 
phẳng khung dây vuông góc với ñường cảm ứng từ (Hình vẽ). Kết luận 
nào sau ñây là ñúng về lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây  

A. bằng không 
B. có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây 
C. nằm trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với các cạnh và có 
tác dụng kéo dãn khung 
D. nằm trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với các cạnh và có 
tác dụng nén khung 

4.58  Một khung dây mang dòng ñiện I ñặt trong từ trường ñều, mặt 
phẳng khung dây chứa các ñường cảm ứng từ, khung có thể quay xung 
quanh một trục 00' thẳng ñứng nằm trong mặt phẳng khung (Hình vẽ). 
Kết luận nào sau ñây là ñúng? 

A. lực từ tác dụng lên các cạnh ñều bằng không 
B. lực từ tác dụng lên cạnh NP & QM bằng không 
C. lực từ tác dụng lên các cạnh triệt tiêu nhau làm cho khung dây 
ñứng cân bằng 
D. lực từ gây ra mômen có tác dụng làm cho khung dây quay quanh 
trục 00' 

4.59 Khung dây dẫn hình vuông cạnh a = 20 (cm) gồm có 10 vòng dây, dòng ñiện chạy trong 
mỗi vòng dây có cường ñộ I = 2 (A). Khung dây ñặt trong từ trường ñều có cảm ứng từ B = 
0,2 (T), mặt phẳng khung dây chứa các ñường cảm ứng từ. Mômen lực từ tác dụng lên khung 
dây có ñộ lớn là: 

A. 0 (Nm) B. 0,016 (Nm)  C. 0,16 (Nm)  D. 1,6 (Nm) 
4.60 Chọn câu sai  
Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều 

A. tỉ lệ thuận với diện tích của khung. 
B. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với ñường sức từ. 
C. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung song song với ñường sức từ. 
D. phụ thuộc vào cường ñộ dòng ñiện trong khung. 

4.61 Một khung dây phẳng nằm trong từ trường ñều, mặt phẳng khung dây chứa các ñường 
sức từ. Khi giảm cường ñộ dòng ñiện ñi 2 lần và tăng cảm ừng từ lên 4 lần thì mômen lực từ 
tác dụng lên khung dây sẽ: 

A. không ñổi B. tăng 2 lần C. tăng 4 lần D. giảm 2 lần 
4.62 Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD ñặt trong từ trường ñều có cảm ứng từ B = 
5.10-2 (T). Cạnh AB của khung dài 3 (cm), cạnh BC dài 5 (cm). Dòng ñiện trong khung dây 
có cường ñộ I = 5 (A). Giá trị lớn nhất của mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có ñộ 
lớn là: 

 

I 

 B  

 

B  

I M 

Q P 

N 
0 
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A. 3,75.10-4 (Nm) B. 7,5.10-3 (Nm) C. 2,55 (Nm) D. 3,75 (Nm) 
4.63 Một khung dây cứng hình chữ nhật có kích thước 2 (cm) x 3 (cm) ñặt trong từ trường 
ñều. Khung có 200 vòng dây. Khi cho dòng ñiện có cường ñộ 0,2 (A) ñi vào khung thì 
mômen ngẫu lực từ tác dụng vào khung có giá trị lớn nhất là 24.10-4 (Nm). Cảm ứng từ của từ 
trường có ñộ lớn là: 

A. 0,05 (T) B. 0,10 (T) C. 0,40 (T) D. 0,75 (T) 
9 Sự từ hoá, các chất sắt từ 

4.64 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Chất thuận từ là chất bị nhiễm từ rất mạnh, chất nghịch từ là chất không bị nhiễm từ 
B. Chất thuận từ và chất nghịch từ ñều bị từ hóa khi ñặt trong từ trường và bị mất từ tính 
khi từ trường ngoài mất ñi. 
C. Các nam châm là các chất thuận từ. 
D. Sắt và các hợp chất của sắt là các chất thuận từ. 

4.65 Các chất sắt từ bị nhiễm từ rất mạnh là do: 
A. trong chất sắt từ có các miền nhiễm từ tự nhiên giống như các kim nam châm nhỏ 
B. trong chất sắt từ có các dòng ñiện phân tử gây ra từ trường 
C. chất sắt từ là chất thuận từ 
D. chất sắt từ là chất nghịch từ 

4.66 Chọn câu phát biểu ñúng? 
A. Từ tính của nam châm vĩnh cửu là không ñổi, không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài 
B. Nam châm ñiện là một ống dây có lõi sắt, khi có dòng ñiện chạy qua ống dây lõi sắt bị 
nhiễm từ, khi ngắt dòng ñiện qua ống dây từ tính của lõi sắt không bị mất ñi 
C. Nam châm ñiện là một ống dây có lõi sắt, khi có dòng ñiện chạy qua ống dây lõi sắt bị 
nhiễm từ rất mạnh, khi ngắt dòng ñiện qua ống dây từ tính của lõi sắt bị mất ñi 
D. Nam châm vĩnh cửu là các nam châm có trong tự nhiên, con người không tạo ra ñược 

4.67 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng?  
A. Các chất sắt từ ñược ứng dụng ñể chế tạo ra các nam châm ñiện và nam châm vĩnh cửu. 
B. Các chất sắt từ ñược ứng dụng ñể chế tạo lõi thép của các ñộng cơ, máy biến thế. 
C. Các chất sắt từ ñược ứng dụng ñể chế tạo băng từ ñể ghi âm, ghi hình. 
D. Các chất sắt từ ñược ứng dụng ñể chế tạo ra các dụng cụ ño lường không bị ảnh hưởng 
bởi từ trường bên ngoài. 

 
10. Từ trường Trái ðất 

4.68 ðộ từ thiên là 
A. góc lệch giữa kinh tuyến từ và mặt phẳng nằm ngang 
B. góc lệch giữa kinh tuyến từ và mặt phẳng xích ñạo của trái ñất 
C. góc lệch giữa kinh tuyến từ và kinh tuyến ñịa lý 
D. góc lệch giữa kinh tuyến từ và vĩ tuyến ñịa lý 

4.69 Phát biểu nào sau ñây là ñúng?  
A. ðộ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía ñông, ñộ từ 
thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía tây 
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B. ðộ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía tây, ñộ từ 
thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía ñông 
C. ðộ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía bắc, ñộ từ 
thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía nam 
D. ðộ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía nam, ñộ từ 
thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía bắc 

4.70 ðộ từ khuynh là: 
A. góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và mặt phẳng nằm ngang 
B. góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và mặt phẳng thẳng ñứng 
C. góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và kinh tuyến ñịa lý 
D. góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và mặt phẳng xích ñạo của trái ñất 

4.71 Phát biểu nào sau ñây là ñúng?  
A. ðộ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm dưới mặt phẳng 
ngang, ñộ từ khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm phía trên mặt 
phẳng ngang 
B. ðộ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm trên mặt phẳng 
ngang, ñộ từ khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm phía dưới mặt 
phẳng ngang 
C. ðộ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn lệch về hướng bắc, ñộ từ 
khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn lệch về hướng nam 
D. ðộ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn lệch về hướng ñông, ñộ 
từ khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn lệch về hướng nam 

4.72 Chọn câu phát biểu không ñúng. 
A. Có ñộ từ thiên là do các cực từ của trái ñất không trùng với các ñịa cực 
B. ðộ từ thiên và ñộ từ khuynh phụ thuộc vị trí ñịa lý 
C. Bắc cực có ñộ từ khuynh dương, nam cực có ñộ từ khuynh âm 
D. Bắc cực có ñộ từ khuynh âm, nam cực có ñộ từ khuynh dương 

4.73 Phát biểu nào sau ñây là ñúng?  
A. Hiện nay cực từ bắc của trái ñất nằm tại bắc cực, cực từ nam của trái ñất nằm tại nam 
cực 
B. Hiện nay cực từ bắc của trái ñất nằm tại nam cực, cực từ nam của trái ñất nằm tại bắc 
cực 
C. Hiện nay cực từ bắc của trái ñất nằm gần bắc cực, cực từ nam của trái ñất nằm gần nam 
cực 
D. Hiện nay cực từ bắc của trái ñất nằm gần nam cực, cực từ nam của trái ñất nằm gần bắc 
cực 

4.74 Chọn câu phát biểu không ñúng. 
A. Bão từ là sự biến ñổi của từ trường trái ñất xảy ra trong một khoảng thời gian rất dài 
B. Bão từ là sự biến ñổi của từ trường trái ñất xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn 
C. Bão từ là sự biến ñổi của từ trường trái ñất trên qui mô hành tinh 
D. Bão từ mạnh ảnh hưởng ñến việc liên lạc vô tuyến trên hành tinh 

 
11. Bài tập về lực từ 

M 
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4.75 Một dây dẫn ñược gập thành khung dây có dạng tam giác vuông cân 
MNP. Cạnh MN = NP = 10 (cm). ðặt khung dây vào trong từ trường ñều 
B = 10-2 (T) có chiều như hình vẽ. Cho dòng ñiện I có cường ñộ 10 (A) vào 
khung dây theo chiều MNPM. Lực từ tác dụng vào các cạnh của khung 
dây là 

A. FMN = FNP = FMP = 10-2 (N) 
B. FMN = 10-2 (N), FNP  = 0 (N), FMP = 10-2 (N) 
C. FMN = 0 (N), FNP  = 10-2 (N), FMP = 10-2 (N) 
D. FMN = 10-3 (N), FNP  = 0 (N), FMP = 10-3 (N) 

4.76 Một dây dẫn ñược gập thành khung dây có dạng tam giác vuông  
MNP. Cạnh MN = 30 (cm), NP = 40 (cm). ðặt khung dây vào trong từ 
trường ñều B = 10-2 (T) vuông góc với mặt phẳng khung dây có chiều như 
hình vẽ. Cho dòng ñiện I có cường ñộ 10 (A) vào khung dây theo chiều 
MNPM. Lực từ tác dụng vào các cạnh của khung dây là 

A. FMN = 0,03 (N), FNP = 0,04 (N), FMP = 0,05 (N). Lực từ tác dụng lên 
các cạnh có tác dụng nén khung 
B. FMN = 0,03 (N), FNP = 0,04 (N), FMP = 0,05 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác 
dụng kéo dãn khung 
C. FMN = 0,003 (N), FNP = 0,004 (N), FMP = 0,007 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác 
dụng nén khung  
D. FMN = 0,003 (N), FNP = 0,004 (N), FMP = 0,007 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác 
dụng kéo dãn khung khung 

4.77 Thanh MN dài l = 20 (cm) có khối lượng 5 (g) treo nằm ngang 
bằng hai sợi chỉ mảnh CM và DN. Thanh nằm trong từ trường ñều có 
cảm ứng từ B = 0,3 (T) nằm ngang vuông góc với thanh có chiều như 
hình vẽ. Mỗi sợi chỉ treo thanh có thể chịu ñược lực kéo tối ña là 0,04 
(N). Dòng ñiện chạy qua thanh MN có cường ñộ nhỏ nhất là bao nhiêu 
thì một trong hai sợi chỉ treo thanh bị ñứt. Cho gia tốc trọng trường g = 
9,8 (m/s2) 

A. I = 0,36 (A) và có chiều từ M ñến N B. I = 0,36 (A) và có chiều từ N ñến M 
C. I = 0,52 (A) và có chiều từ M ñến N  D. I = 0,52 (A) và có chiều từ N ñến M 

4.78 Một hạt tích ñiện chuyển ñộng trong từ trường ñều, mặt phẳng quỹ ñạo của hạt vuông 
góc với ñường sức từ. Nếu hạt chuyển ñộng với vận tốc v1 = 1,8.106 (m/s) thì lực Lorenxơ tác 
dụng lên hạt có giá trị f1 = 2.10-6 (N), nếu hạt chuyển ñộng với vận tốc v2 = 4,5.107 (m/s) thì 
lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị là 

A. f2 = 10-5 (N)  B. f2 = 4,5.10-5 (N)  C. f2 = 5.10-5 (N) D. f2 = 6,8.10-5 (N) 
4.79 Hạt α có khối lượng m = 6,67.10-27 (kg), ñiện tích q = 3,2.10-19 (C). Xét một hạt α có vận 
tốc ban ñầu không ñáng kể ñược tăng tốc bởi một hiệu ñiện thế U = 106 (V). Sau khi ñược 
tăng tốc nó bay vào vùng không gian có từ trường ñều B = 1,8 (T) theo hướng vuông góc với 
ñường sức từ. Vận tốc của hạt α trong từ trường và lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có ñộ lớn là  

A. v = 4,9.106 (m/s) và f = 2,82.110-12 (N) B. v = 9,8.106 (m/s) và f = 5,64.110-12 (N) 
C. v = 4,9.106 (m/s) và f = 1.88.110-12 (N) D. v = 9,8.106 (m/s) và f = 2,82.110-12 (N) 

4.80 Hai hạt bay vào trong từ trường ñều với cùng vận tốc. Hạt thứ nhất có khối lượng m1 = 
1,66.10-27 (kg), ñiện tích q1 = - 1,6.10-19 (C). Hạt thứ hai có khối lượng m2 = 6,65.10-27 (kg), 

B  

P 

M 

N 

B  

D C 

N M 
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ñiện tích q2 = 3,2.10-19 (C). Bán kính quỹ ñạo của hạt thứ nhât là R1 = 7,5 (cm) thì bán kính 
quỹ ñạo của hạt thứ hai là  

A. R2 = 10 (cm)  B. R2 = 12 (cm) C. R2 = 15 (cm) D. R2 = 18 (cm) 
 

12. Thực hành: Xác ñịnh thành phần nằm ngang của từ trường Trái ðất 
4.81 Một khung dây tròn bán kính R = 10 (cm), gồm 50 vòng dây có dòng ñiện 10 (A) chạy 
qua, ñặt trong không khí. ðộ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây là: 

A. B = 2.10-3 (T). B. B = 3,14.10-3 (T). C. B = 1,256.10-4 (T). D. B = 6,28.10-3 
(T). 

4.82 Từ trường tại ñiểm M do dòng ñiện thứ nhất gây ra có vectơ cảm ứng từ 1B , do dòng 
ñiện thứ hai gây ra có vectơ cảm ứng từ 2B , hai vectơ 1B và 2B có hướng vuông góc với nhau. 
ðộ lớn cảm ứng từ tổng hợp ñược xác ñịnh theo công thức: 

A. B = B1 + B2.  B. B = B1 - B2.  C. B = B2 – B1. D. B = 2
2

2
1 BB +  

4.83 Từ trường tại ñiểm M do dòng ñiện thứ nhất gây ra có vectơ cảm ứng từ 1B , do dòng 
ñiện thứ hai gây ra có vectơ cảm ứng từ 2B , hai vectơ 1B và 2B có hướng vuông góc với nhau. 
Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ tổng hợp B  với vectơ 1B  là α ñược tinh theo công thức: 

A. tanα = 
2

1

B

B  B. tanα = 
1

2

B

B  C. sinα = 
B

B1 D. cosα = 
B

B2  

III. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ TRẢ LỜI 
1.Từ trường 

4.1 Chọn: D 
Hướng dẫn: Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng ñiện bằng 3 
cách: có lực tác dụng lên một dòng ñiện khác ñặt cạnh nó, hoặc có lực tác dụng lên một 
kim nam châm ñặt cạnh nó, hoặc có lực tác dụng lên một hạt mang ñiện chuyển ñộng dọc 
theo nó. 

4.2 Chọn: A 
Hướng dẫn: Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc 
lên dòng ñiện ñặt trong nó. 

4.3 Chọn: A 
Hướng dẫn: Từ phổ là hình ảnh của các ñường mạt sắt cho ta hình ảnh của các ñường sức 
từ của từ trường. 

4.4 Chọn: B 
Hướng dẫn: Tính chất của ñường sức từ là: 
- Qua bất kỳ ñiểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ ñược một ñường sức từ. 
- Qua một ñiểm trong từ trường ta chỉ có thể vẽ ñược một ñường sức từ, tức là các ñường 
sức từ không cắt nhau. 
- ðường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, ñường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ. 
- Các ñường sức từ là những ñường cong kín. 

4.5 Chọn: C 
Hướng dẫn: Từ trường ñều là từ trường có các ñường sức song song và cách ñều nhau, cảm 
ứng từ tại mọi nơi ñều bằng nhau. 

4.6 Chọn: C 
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Hướng dẫn: Xung quanh mỗi ñiện tích ñứng yên chỉ tồn tại ñiện trường. 
4.7 Chọn: C 

Hướng dẫn: Các ñường sức từ luôn là những ñường cong kín. 
4.8 Chọn: C 

Hướng dẫn:  
* Dây dẫn mang dòng ñiện tương tác với: 

- các ñiện tích chuyển ñộng. 
- nam châm ñứng yên. 
- nam châm chuyển ñộng. 

* Dây dẫn mang dòng ñiện không tương tác với các ñiện tích ñứng yên. 
 

27. Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng ñiện 
4.9 Chọn: C 

Hướng dẫn:Một dòng ñiện ñặt trong từ trường vuông góc với ñường sức từ, chiều của lực 
từ tác dụng vào dòng ñiện sẽ không thay ñổi khi ñồng thời ñổi chiều dòng ñiện và ñổi chiều 
cảm ứng từ. 

4.10 Chọn: D 
Hướng dẫn: áp dụng quy tắc bàn tay trái ta ñược lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn có 
phương nằm ngang hướng từ phải sang trái. 

4.11 Chọn: C 
Hướng dẫn: Chiều của lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện, thường ñược xác 
ñịnh bằng quy tắc bàn tay trái. 

4.12 Chọn: D 
Hướng dẫn: Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng 
ñiện và ñường cảm ứng từ. 

4.13 Chọn: C 
Hướng dẫn: 
- Lực từ tác dụng lên dòng ñiện ñổi chiều khi ñổi chiều dòng ñiện. 
- Lực từ tác dụng lên dòng ñiện ñổi chiều khi ñổi chiều ñường cảm ứng từ. 
- Lực từ tác dụng lên dòng ñiện không ñổi chiều khi ñồng thời ñổi chiều dòng ñiện và 
ñường cảm ứng từ. 

 
28. Cảm ứng từ. ðịnh luật Ampe 

4.14 Chọn: B 
Hướng dẫn: Cảm ứng từ ñặc trưng cho từ trường tại một ñiểm về phương diện tác dụng 
lực, phụ thuộc vào bản thân từ trường tại ñiểm ñó. 

4.15 Chọn: C 
Hướng dẫn: Lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện ñược xác ñịnh theo công 
thức F = B.I.l.sinα 

4.16 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = B.I.l.sinα ta thấy khi dây dẫn song song với các ñường 
cảm ứng từ thì α = 0, nên khi tăng cường ñộ dòng ñiện thì lực từ vẫn bằng không. 
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4.17 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = B.I.l.sinα  với α = 900, l = 5 (cm) = 0,05 (m), I = 0,75 
(A), F = 3.10-2 (N). Cảm ứng từ của từ trường ñó có ñộ lớn là B = 0,8 (T). 

4.18 Chọn: B 
Hướng dẫn: Một ñoạn dây dẫn thẳng mang dòng ñiện I ñặt trong từ trường ñều thì lực từ 
tác dụng lên mọi phần của ñoạn dây. 

4.19 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = B.I.l.sinα  với l = 6 (cm) = 0,06 (m), I = 5 (A), F = 
7,5.10-2 (N) và B = 0,5 (T) ta tính ñược α = 300 

4.20 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc bàn tay trái. 

 
29. Từ trường của một số dòng ñiện có dạng ñơn giản 

4.21 Chọn: D 
Hướng dẫn: ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện thẳng dài là những ñường 
tròn ñồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn. 

4.22 Chọn: C 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng dài gây ra tại một 

ñiểm trong từ trường, cách dòng ñiện một khoảng r là 
r

I
10.2B 7−=  

4.23 Chọn: C 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng dài gây ra tại một 

ñiểm trong từ trường, cách dòng ñiện một khoảng r là 
r

I
10.2B 7−=  

4.24 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ tại tâm của khung dây tròn bán kính R là 

R

I
10..2B 7−π=  

4.25 Chọn: A 
Hướng dẫn: Một dây dẫn thẳng dài có dòng ñiện I chạy qua. Hai ñiểm M và N nằm trong 
cùng một mặt phẳng chứa dây dẫn, ñối xứng với nhau qua dây thì M và N ñều nằm trên 
một ñường sức từ, vectơ cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau, có ñộ lớn bằng nhau. 

4.26 Chọn: D 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng dài gây ra tại một 

ñiểm trong từ trường, cách dòng ñiện một khoảng r là 
r

I
10.2B 7−=  

4.27 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng dài gây ra tại một 

ñiểm trong từ trường, cách dòng ñiện một khoảng r là 
r

I
10.2B 7−=  

4.28 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng dài gây ra tại một 

ñiểm trong từ trường, cách dòng ñiện một khoảng r là 
r

I
10.2B 7−=  
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4.29 Chọn: D 
Hướng dẫn: 

- Cảm ứng từ do dòng ñiện I1 gây ra tại ñiểm M có ñộ lớn 
1

17
1 r

I
10.2B −= . 

- Cảm ứng từ do dòng ñiện I2 gây ra tại ñiểm M có ñộ lớn 
2

27
2 r

I
10.2B −= . 

- ðể cảm ứng từ tại M là B = 0 thì hai vectơ 1B và 2B phải cùng phương, ngược chiều, cùng 
ñộ lớn. Từ ñó ta tính ñược cường ñộ I2 =  1 (A) và ngược chiều với I1 

4.30 Chọn: B 
Hướng dẫn: 
- ðiểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách ñều hai dây có r1 = r2 = 16 (cm). 

- Cảm ứng từ do dòng ñiện I1 gây ra tại ñiểm M có ñộ lớn 
1

17
1 r

I
10.2B −= = 6,25.10-6 (T). 

- Cảm ứng từ do dòng ñiện I2 gây ra tại ñiểm M có ñộ lớn 
2

27
2 r

I
10.2B −= = 1,25.10-6 (T). 

- Theo nguyên lí chồng chất từ trường, cảm ứng từ tại M là 21 BBB += , do M nằm trong 
khoảng giữa hai dòng ñiện ngược chiều nên hai vectơ 1B và 2B cùng hướng, suy ra B = B1 + 
B2 = 7,5.10-6 (T). 

4.31 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự câu 4.30 

4.32 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự câu 4.30 

 
30. Bài tập về từ trường 

4.33 Chọn: D 
Hướng dẫn: Áp dung công thức B = 4.π.10-7.n.I và N = n.l với n là số vòng dây trên một 
ñơn vị dài, N là số vòng của ống dây. 

4.34 Chọn: C 
Hướng dẫn: 
- Số vòng của ống dây là: N = l/d = 500 (vòng). 
- Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài là: n = N/l = 1250 (vòng). 

4.35 Chọn: B 
Hướng dẫn: 
- Số vòng của ống dây là: N = l/d’ = 500 (vòng). Với d’ = 0,8 (mm). 
- Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài là: n = N/l = 1250 (vòng). 
- Cảm ứng từ trong lòng ốn dây là: B = 4.π.10-7.n.I suy ra I = 4(A). 
- Hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ống dây là U = I.R = 4,4 (V). 

4.36 Chọn: C 
Hướng dẫn: 
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- Cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng gây ra tại tâm O của vòng dây là: 
r

I
10.2B 7

1
−= = 1,3.10-5 

(T). 
- Cảm ứng từ do dòng ñiện trong vòng dây tròn gây ra tại tâm O của vòng dây là: 

r

I
10..2B 7

2
−π= = 4,2.10-5 (T). 

- Áp dụng quy tắc vặn ñinh ốc ñể xác ñịnh chiều của vectơ cảm ứng từ ta thấy hai vectơ 
1B và 2B  cùng hướng. 

- Theo nguyên lí chồng chất từ trường, cảm ứng từ tại tâm O là 21 BBB += , do hai vectơ 
1B và 2B  cùng hướng nên B = B1 + B2 = 5,5.10-5 (T). 

 4.37 Chọn: C 
Hướng dẫn: 
- Gọi vị trí của hai dòng ñiện I1, I2 là A, B ñiểm cần tìm cảm ứng từ là C ta thấy tam giác 
ABC là tam giác vuông tại C. 

- Cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng I1 gây ra tại C là: 
1

17
1 r

I
10.2B −= = 2.10-5 (T). 

- Cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng I2 gây ra tại C là: 
2

27
2 r

I
10.2B −= = 2,25.10-5 (T). 

- Áp dụng quy tắc vặn ñinh ốc ñể xác ñịnh chiều của vectơ cảm ứng từ ta thấy hai vectơ 
1B và 2B  có hướng vuông góc với nhau. 

- Theo nguyên lí chồng chất từ trường, cảm ứng từ tại tâm O là 21 BBB += , do hai vectơ 

1B và 2B  có hướng vuông góc nên B = 2
2

2
1 BB +  = 3,0.10-5 (T). 

4.38 Chọn: A 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự bài 4.30 

 
31. Tương tác giữa hai dòng ñiện thẳng song song. ðịnh nghĩa ampe 

4.39 Chọn: C 
Hướng dẫn: Hai dòng ñiện thẳng song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều ñẩy nhau. 

4.40 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = 
r

II
10.2 217− , khi tăng ñồng thời I1 và I2 lên 3 lần thì F 

tăng lên 9 lần. 
4.41 Chọn: A 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = l.
r

II
10.2 217− = 4.10-6 (N), hai dòng ñiện cùng chiều nên 

hút nhau. 
4.42 Chọn: D 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = 
r

II
10.2 217− , với I1 = I2 = 1 (A), F = 10-6 (N) ta tính ñược 

r = 20 (cm). 
4.43 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = 
r

II
10.2 217−  
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4.44 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = l.
r

II
10.2 217−  với l = 2.π.R 

 
32. Lực Lorenxơ 

4.45 Chọn: A 
Hướng dẫn: Lực Lorenxơ là lực từ tác dụng lên hạt mang ñiện chuyển ñộng trong từ 
trường. 

4.46 Chọn: A 
Hướng dẫn: Chiều của lực Lorenxơ ñược xác ñịnh bằng qui tắc bàn tay trái. 
Nội dung quy tắc bàn tay trái: Xoè bàn tay trái hứng các ñường cảm ứng từ, chiều từ cổ tay 
ñến các ngón tay chỉ chiều chuyển ñộng của ñiện tích thì ngón tai cái choãi ra 900 chỉ chiều 
của lực Lorenxơ ứng vói ñiện tích dương và ngược chiều lực Lorenxơ với ñiện tích âm. 

4.47 Chọn: D 
Hướng dẫn: Chiều của lực Lorenxơ phụ thuộc vào: chiều chuyển ñộng của hạt mang ñiện, 
chiều của ñường sức từ vàdòng ñiện dấu ñiện tích của hạt mang ñiện. 

4.48 Chọn: B 

Hướng dẫn: ðộ lớn của lực Lorexơ ñược tính theo công thức αsinvBqf =   

4.49 Chọn: C 
Hướng dẫn: Phương của lực Lorenxơ vuông góc với mặt phẳng hợp bởi vectơ vận tốc của 
hạt và vectơ cảm ứng từ. 

4.50 Chọn: D 
Hướng dẫn: Chiều của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang ñiện chuyển ñộng tròn trong từ 
trường luôn hướng về tâm quỹ ñạo không phụ thuộc ñiện tích âm hay dương. 

4.51 Chọn: D 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức αsinvBqf =  = 6,4.10-15 (N) 

4.52 Chọn: B 
Hướng dẫn: 
- Áp dụng công thức αsinvBqf =  = 5,12.10-17 (N) 

- Lực lorenxơ ñóng vai trò lực hướng tâm: f = Fht = 
R

v
m

2
0  suy ra R = 18,2 (cm) 

4.53 Chọn: C 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức αsinvBqf =  = 3,2.10-15 (N) 

4.54 Chọn: B 
Hướng dẫn: 
- Áp dụng công thức αsinvBqf =  

- Lực lorenxơ ñóng vai trò lực hướng tâm: f = Fht = 
R

v
m

2
0  

- Khi B tăng 2 lần thì R giảm 2 lần. 
 

33. Khung dây có dòng ñiện ñặt trong từ trường 
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4.55 Chọn: A 
Hướng dẫn: Khi vectơ cảm ứng từ song song với cạnh của khung thì không có lực từ tác 
dụng lên cạnh của khung. 

4.56 Chọn: B 
Hướng dẫn: Mômen ngẫu lực từ có giá trị M = IBS 

4.57 Chọn: C 
Hướng dẫn: Dùng quy tắc bàn tay trái ñể xác ñịnh chiều của lực từ tác dụng lên từng ñoạn 
dây dẫn. 

4.58 Chọn: D 
Hướng dẫn: Dùng quy tắc bàn tay trái ñể xác ñịnh chiều của lực từ tác dụng lên từng ñoạn 
dây dẫn. 

4.59 Chọn: C 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức M = N.I.B.S 

4.60 Chọn: B 
Hướng dẫn: Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có dòng ñiện ñặt trong từ 
trường ñều có giá trị nhỏ nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với ñường sức từ. 

4.61 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức M = I.B.S 

4.62 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức M = I.B.S 

4.63 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức M = N.I.B.S 

 
34. Sự từ hoá, các chất sắt từ 

4.64 Chọn: B 
Hướng dẫn: Chất thuận từ và chất nghịch từ ñều bị từ hóa khi ñặt trong từ trường và bị mất 
từ tính khi từ trường ngoài mất ñi. 

4.65 Chọn: A 
Hướng dẫn: Các chất sắt từ bị nhiễm từ rất mạnh là do trong chất sắt từ có các miền nhiễm 
từ tự nhiên giống như các kim nam châm nhỏ 

4.66 Chọn: C 
Hướng dẫn: Nam châm ñiện là một ống dây có lõi sắt, khi có dòng ñiện chạy qua ống dây 
lõi sắt bị nhiễm từ rất mạnh, khi ngắt dòng ñiện qua ống dây từ tính của lõi sắt bị mất ñi. 

4.67 Chọn: D 
Hướng dẫn: Các chất sắt từ ñược ứng dụng ñể chế tạo ra các nam châm ñiện và nam châm 
vĩnh cửu, lõi thép của các ñộng cơ, máy biến thế, băng từ ñể ghi âm, ghi hình, ñĩa cứng, ñĩa 
mềm của máy vi tính ..... 

 
35. Từ trường Trái ðất 

4.68 Chọn: C 
Hướng dẫn: Theo ñịnh nghĩa: ðộ từ thiên là góc lệch giữa kinh tuyến từ và kinh tuyến ñịa 
lý. 
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4.69 Chọn: A 
Hướng dẫn: ðộ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía 
ñông, ñộ từ thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía tây. 

4.70 Chọn: A 
Hướng dẫn: ðộ từ khuynh là góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và mặt phẳng nằm 
ngang. 

4.71 Chọn: A 
Hướng dẫn: ðộ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm dưới mặt 
phẳng ngang, ñộ từ khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm phía trên 
mặt phẳng ngang. 

4.72 Chọn: D 
Hướng dẫn: Bắc cực có ñộ từ khuynh dương, nam cực có ñộ từ khuynh âm. 

4.73 Chọn: D 
Hướng dẫn: Hiện nay cực từ bắc của trái ñất nằm gần nam cực, cực từ nam của trái ñất nằm 
gần bắc cực. 

4.74 Chọn: A 
Hướng dẫn: Bão từ là sự biến ñổi của từ trường trái ñất xảy ra trong một khoảng thời gian 
ngắn. 

 
36. Bài tập về lực từ 

4.75 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = B.I.l.sinα 

4.76 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = B.I.l.sinα 

4.77 Chọn: D 
Hướng dẫn: 
- Thanh chịu tác dụng của 4 lực: lực từ F = B.I.l, trọng lực P = m.g, lực căng T của hai dây. 
- ðể sợi dây không bị ñứt thì F + P = 2.Tmax 

4.78 Chọn: C 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức αsinvBqf =  

4.79 Chọn: B 
Hướng dẫn: 
- Khi hạt α chuyển ñộng trong ñiện trường nó thu ñược vận tốc v: giải theo phần ñiện 
trường. 
- Khi có vận tốc v hạt α bay vào từ trường, nó chiịu tác dụng của lực Lorenxơ αsinvBqf =  

4.80 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự bài 4.52 

 
37. Thực hành: Xác ñịnh thành phần nằm ngang của từ trường Trái ðất 

4.81 Chọn: D 
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Hướng dẫn: Áp dụng công thức: B = 2.π.10-7.N.
R

I  

4.82 Chọn: D 

Hướng dẫn: Vì hai vectơ 1B và 2B có hướng vuông góc với nhau.  
4.83 Chọn: B 

Hướng dẫn: Xem hình vẽ  
 

 
 
 
 
 
Họ và tên học sinh 
........................................................Trường:THPT............................................... 
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG 
I. Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng ñiện: 
 F= BI αsinl   với : F: lực từ tác dụng lên dây dẫn (N)           B: cảm ứng từ (T)      
                                                             I: cñdñ (A)      l : chiều dài dây dẫn(m)   ),( l

rr
IB=α  

II. Từ trường của dòng ñiện  trong các mạch có dạng khác nhau: 
2. Từ trường của dòng ñiện trong dây dẫn thẳng dài: 

           
r

I
B 710.2 −=        với: I: cñdñ(A)             r: khoảng cách từ M ñến dây dẫn(m) 

2.  Từ trường của dòng ñiện trong khung dây tròn: 

                 
R

I
B 710.2 −= π N       với:I: cñdñ qua mỗi vòng dây(A)    

         R: bán kính khung dây (m)    N: số vòng dây 
3. Từ trường của dòng ñiện trong lòng ống dây dài:là từ trường ñều 

         
l

NI
B 710.4 −= π = nI.10.4 7−π      

  với: B : cảm ứng từ tại một ñiểm trong lòng ống dây    I: cñdñ qua mỗi vòng dây(A) 
  
        l : chiều dài ống dây (m)       n: số vòng dây trên 1mét chiều dài ống 
dây(vòng/m) 
         N: số vòng dây trên ống dây(vòng) 
4. Nguyên lí chồng chất từ trường: 
   ....21 ++= BBB

rrr
 

III. Tương tác giữa hai dây dẫn song song mang dòng ñiện: 

   l
r

II
F 21710.2 −=  

   Với : F :lực tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng ñiện(N)   
            I: cñdñ qua dây dẫn(A)       l : chiều dài dây (m)  r: khoảng cách giữa hai 
dây dẫn(m) 
IV. Lực Lorenxơ: 
   θsinvBqf =    

   với: q: ñiện tích hạt tải ñiện (C)  v: tốc ñộ chuyển ñộng của hạt tải ñiện(m/s) 
   B: cảm ứng từ (T)   θ = ),( Bv

rr  

2B                       B  
 
             α 

                         1B  

 

Ôn tập  Từ trường  26

5 
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Nếu hạt tải ñiện chuyển ñộng trên quĩ ñạo tròn: 

  
Bq

mv
R =  với : m: khối lượng hạt tải ñiện (kg)             R: bán kính quĩ ñạo(m) 

V. Momen ngẫu lực từ:  M = NIBSsinα        
Với : N: số vòng dây của khung dây   I: cñdñ qua mỗi vòng dây.(A) 
  B cảm ứng từ (T)     S: diện tích mỗi vòng dây (m2)   ),( nB

rr
=α  

BÀI TẬP TỰ LUẬN 
Câu 1 : Ba dòng ñiện cùng chiều cùng cường ñộ 10A chạy qua ba dây dẫn thẳng ñặt ñồng 
phẳng và dài vô hạn . Biết rằng khoảng  cách giữa dây 1 và 2 là 10cm dây 2 và 3 là  5cm và 
dây 1và 3 là 15cm. xác ñịnh lực từ do : 

c. Dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3 
d. Dây 1 và dây 3 tác dụng lên dây 2 

Câu 2 : Hai dây dẫn dài song song cách nhau 20cm . lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài dây 
dẫn là 0.04N . Tìm cường ñộ dòng ñiện trong mỗi dây trong 2 trường hợp . 

b.                                                              b.  

Câu 3 : Qua ba ñỉnh của tam giác ñều ABC ñặt ba dây dẫn thẳng dài vuông góc với mặt phẳng 
ABC ,có các dòng ñiện I = 5A ñi qua cùng chiều . Hỏi cần ñặt một dòng ñiện thẳng dài có ñộ 
lớn và hướng như thế nào , ở ñâu ñể hệ 4 dòng ñiện ở trạng thái cân bằng . 
 
Câu 4 : Hai thanh ray nằm ngang , song song và cách nhau ñoạn l = 30cm, một thanh kim loaị 
ñặt lên hai thanh ray. Cho dòng ñiện I=50A chạy qua thanh kim loại với thanh ray . hệ số ma sát 
giữa thanh kim loại với thanh ray là k = 0.2 ,  khối lương thanh kim loại m=0,5kg.   Hãy tìm ñộ 
lớn của cảm ứng từ B ñể  thanh bắt ñầu chuyển ñộng (B vuông góc với mp hai thanh ray)  
ðA: 0,07T    
Câu 5 : Giữa hai cực nam châm có B nằm ngang  , B=0.01T người ta ñặt môt dây dẫn l nằm 
ngang vuông góc với B. Khối lượng của một ñơn vị chiều dài là d= 0.01kg/m. Tìm cường ñộ 
dòng ñiện I qua dây dây nằm lơ lững không rơi cho g =10m/s.  
ðA; I=10A 
Câu 6: Một dây dẫn thẳng MN chiều dài l , khối lượng của 1 ñơn vị dài 
của dây là d = 0.04kg/m . dây ñược treo trong từ trường như hình vẽ . 
với B = 0.04T .Cho dòng ñiện I chạy qua dây .  

c. ðịnh chiều và ñộ lớn của I ñể lực căng của các dây treo bằng 
không. 

d. Cho MN = 25cm. I = 16A. có chiều từ N ñến M . Tình lực căng 
của mỗi dây ( lấy g = 10m/s2)    ðS: I=10A, lực căng T=0,13N 

 
II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Từ trường 
4.1 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng ñiện vì: 

A. có lực tác dụng lên một dòng ñiện khác ñặt song song cạnh nó. 
B. có lực tác dụng lên một kim nam châm ñặt song song cạnh nó. 

B

M N
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C. có lực tác dụng lên một hạt mang ñiện chuyển ñộng dọc theo nó. 
D. có lực tác dụng lên một hạt mang ñiện ñứng yên ñặt bên cạnh nó. 

4.2 Tính chất cơ bản của từ trường là: 
A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng ñiện ñặt trong nó. 
B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật ñặt trong nó. 
C. gây ra lực ñàn hồi tác dụng lên các dòng ñiện và nam châm ñặt trong nó. 
D. gây ra sự biến ñổi về tính chất ñiện của môi trường xung quanh. 

4.3 Từ phổ là: 
A. hình ảnh của các ñường mạt sắt cho ta hình ảnh của các ñường sức từ của từ trường. 
B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau. 
C. hình ảnh tương tác giữa dòng ñiện và nam châm.  
D. hình ảnh tương tác của hai dòng ñiện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song. 

4.4 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Qua bất kỳ ñiểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ ñược một ñường sức từ. 
B. ðường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những ñường thẳng. 
C. ðường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, ñường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ. 
D. Các ñường sức từ là những ñường cong kín. 

4.5 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
Từ trường ñều là từ trường có 

A. các ñường sức song song và cách ñều nhau. 
B. cảm ứng từ tại mọi nơi ñều bằng nhau. 
C. lực từ tác dụng lên các dòng ñiện như nhau. 
D. các ñặc ñiểm bao gồm cả phương án A và B. 

4.6 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Tương tác giữa hai dòng ñiện là tương tác từ. 
B. Cảm ứng từ là ñại lượng ñặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ. 
C. Xung quanh mỗi ñiện tích ñứng yên tồn tại ñiện trường và từ trường. 
D. ði qua mỗi ñiểm trong từ trường chỉ có một ñường sức từ. 

4.7 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Các ñường mạt sắt của từ phổ chính là các ñường sức từ. 
B. Các ñường sức từ của từ trường ñều có thể là những ñường cong cách ñều nhau. 
C. Các ñường sức từ luôn là những ñường cong kín. 
D. Một hạt mang ñiện chuyển ñộng theo quỹ ñạo tròn trong từ trường thì quỹ ñạo chuyển 
ñộng của hạt chính là một ñường sức từ. 

4.8 Dây dẫn mang dòng ñiện không tương tác với 
A. các ñiện tích chuyển ñộng.  B. nam châm ñứng yên. 
C. các ñiện tích ñứng yên.  D. nam châm chuyển ñộng. 

2.Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng ñiện 
4.9 Phát biểu nào sau ñây là ñúng?  
Một dòng ñiện ñặt trong từ trường vuông góc với ñường sức từ, chiều của lực từ tác dụng vào 
dòng ñiện sẽ không thay ñổi khi 
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A. ñổi chiều dòng ñiện ngược lại. 
B. ñổi chiều cảm ứng từ ngược lại. 
C. ñồng thời ñổi chiều dòng ñiện và ñổi chiều cảm ứng từ. 
D. quay dòng ñiện một góc 900 xung quanh ñường sức từ. 

4.10 Một ñoạn dây dẫn có dòng ñiện I nằm ngang ñặt trong từ trường có 
các ñường sức từ thẳng ñứng từ trên xuống như hình vẽ. Lực từ tác dụng 
lên ñoạn dây dẫn có chiều 

A. thẳng ñứng hướng từ trên xuống. 
B. thẳng ñứng hướng từ dưới lên. 
C. nằm ngang hướng từ trái sang phải. 
D. nằm ngang hướng từ phải sang trái. 

4.11 Chiều của lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện, thường ñược xác ñịnh bằng 
quy tắc: 

A. vặn ñinh ốc 1. B. vặn ñinh ốc 2. C. bàn tay trái.  D. bàn tay phải. 
4.12 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 

A. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương vuông góc với dòng ñiện. 
B. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương vuông góc với ñường cảm ứng từ. 
C. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng ñiện và 
ñường cảm ứng từ. 
D. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương tiếp thuyến với các ñường cảm ứng từ. 

4.13 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện ñổi chiều khi ñổi chiều dòng ñiện. 
B. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện ñổi chiều khi ñổi chiều ñường cảm ứng từ. 
C. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện ñổi chiều khi tăng cường ñộ dòng ñiện. 
D. Lực từ tác dụng lên dòng ñiện không ñổi chiều khi ñồng thời ñổi chiều dòng ñiện và 
ñường cảm ứng từ. 

 
3 Cảm ứng từ. ðịnh luật Ampe 

4.14 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng?  
A. Cảm ứng từ là ñại lượng ñặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực 

B. ðộ lớn của cảm ứng từ ñược xác ñịnh theo công thức 
αsinIl

F
B =  phụ thuộc vào cường 

ñộ dòng ñiện I và chiều dài ñoạn dây dẫn ñặt trong từ trường 

C. ðộ lớn của cảm ứng từ ñược xác ñịnh theo công thức 
αsinIl

F
B =  không phụ thuộc vào 

cường ñộ dòng ñiện I và chiều ñài ñoạn dây dẫn ñặt trong từ trường 
D. Cảm ứng từ là ñại lượng vectơ 

4.15 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều tỉ lệ 
thuận với cường ñộ dòng ñiện trong ñoạn dây. 
B. Lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều tỉ lệ 
thuận với chiều dài của ñoạn dây. 
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C. Lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều tỉ lệ 
thuận với góc hợp bởi ñoạn dây và ñường sức từ. 
D. Lực từ tác dụng lên một ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều tỉ lệ 
thuận với cảm ứng từ tại ñiểm ñặt ñoạn dây. 

4.16 Phát biểu nào dưới ñây là ðúng? 
Cho một ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện I ñặt song song với ñường sức từ, chiều của dòng ñiện 
ngược chiều với chiều của ñường sức từ.  

A. Lực từ luôn bằng không khi tăng cường ñộ dòng ñiện. 
B. Lực từ tăng khi tăng cường ñộ dòng ñiện. 
C. Lực từ giảm khi tăng cường ñộ dòng ñiện. 
D. Lực từ ñổi chiều khi ta ñổi chiều dòng ñiện. 

4.17 Một ñoạn dây dẫn dài 5 (cm) ñặt trong từ trường ñều và vuông góc với vectơ cảm ứng 
từ. Dòng ñiện chạy qua dây có cường ñộ 0,75 (A). Lực từ tác dụng lên ñoạn dây ñó là 3.10-2 

(N). Cảm ứng từ của từ trường ñó có ñộ lớn là: 
A. 0,4 (T).  B. 0,8 (T).  C. 1,0 (T).  D. 1,2 (T). 

4.18 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
Một ñoạn dây dẫn thẳng mang dòng ñiện I ñặt trong từ trường ñều thì 

A. lực từ tác dụng lên mọi phần của ñoạn dây. 
B. lực từ chỉ tác dụng vào trung ñiểm của ñoạn dây. 
C. lực từ chỉ tác dụng lên ñoạn dây khi nó không song song với ñường sức từ. 
D. lực từ tác dụng lên ñoạn dây có ñiểm ñặt là trung ñiểm của ñoạn dây. 

4.19 Một ñoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 (cm) có dòng ñiện I = 5 (A) ñặt trong từ trường ñều 
có cảm ứng từ B = 0,5 (T). Lực từ tác dụng lên ñoạn dây có ñộ lớn F = 7,5.10-2(N). Góc α hợp 
bởi dây MN và ñường cảm ứng từ là: 

A. 0,50  B. 300  C. 600  D. 900 

4.20 Một dây dẫn thẳng có dòng ñiện I ñặt trong vùng không gian có từ trường ñều  
như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên dây có  

A. phương ngang hướng sang trái. 
B. phương ngang hướng sang phải. 
C. phương thẳng ñứng hướng lên. 
D. phương thẳng ñứng hướng xuống. 
 

4.Từ trường của một số dòng ñiện có dạng ñơn giản 
4.21 Phát biểu nào dưới ñây là ðúng? 

A. ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện thẳng dài là những ñường thẳng song 
song với dòng ñiện 
B. ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện tròn là những ñường tròn 
C. ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện tròn là những ñường thẳng song song 
cách ñều nhau 
D. ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện thẳng dài là những ñường tròn ñồng 
tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn 

I 

         B
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4.22 Hai ñiểm M và N gần một dòng ñiện thẳng dài. Khoảng cách từ M ñến dòng ñiện lớn 
gấp hai lần khoảng cách từ N ñến dòng ñiện. ðộ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BM và BN 
thì 

A. BM = 2BN   B. BM = 4BN  C. NM BB
2

1
=   D. NM BB

4

1
=  

4.23 Dòng ñiện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại ñiểm M cách dây dẫn 
10 (cm) có ñộ lớn là: 

A. 2.10-8(T) B. 4.10-6(T)  C. 2.10-6(T)  D. 4.10-7(T) 
4.24 Tại tâm của một dòng ñiện tròn cường ñộ 5 (A) cảm ứng từ ño ñược là 31,4.10-6(T). 
ðường kính của dòng ñiện ñó là: 

A. 10 (cm)  B. 20 (cm)  C. 22 (cm)  D. 26 (cm) 
4.25 Một dây dẫn thẳng dài có dòng ñiện I chạy qua. Hai ñiểm M và N nằm trong cùng một 
mặt phẳng chứa dây dẫn, ñối xứng với nhau qua dây. Kết luận nào sau ñây là không ñúng? 

A. Vectơ cảm ứng từ tại M và N bằng nhau. 
B. M và N ñều nằm trên một ñường sức từ. 
C. Cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau. 
D. Cảm ứng từ tại M và N có ñộ lớn bằng nhau. 

4.26 Một dòng ñiện có cường ñộ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ do 
dòng ñiện này gây ra tại ñiểm M có ñộ lớn B = 4.10-5 (T). ðiểm M cách dây một khoảng   

A. 25 (cm)  B. 10 (cm)  C. 5 (cm)  D. 2,5 (cm) 
4.27 Một dòng ñiện thẳng, dài có cường ñộ 20 (A), cảm ứng từ tại ñiểm M cách dòng ñiện 5 
(cm) có ñộ lớn là: 

A. 8.10-5 (T)  B. 8π.10-5 (T)  C. 4.10-6 (T)  D. 4π.10-6 (T) 
4.28 Một dòng ñiện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại ñiểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ 
do dòng ñiện gây ra có ñộ lớn 2.10-5 (T). Cường ñộ dòng ñiện chạy trên dây là: 

A. 10 (A)  B. 20 (A)  C. 30 (A) D. 50 (A) 
4.29 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, cường ñộ dòng 
ñiện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), cường ñộ dòng ñiện chạy trên dây 2 là I2. ðiểm M nằm 
trong mặt phẳng 2 dòng ñiện, ngoài khoảng 2 dòng ñiện và cách dòng I2 8 (cm). ðể cảm ứng 
từ tại M bằng không thì dòng ñiện I2 có  

A. cường ñộ I2 =  2 (A) và cùng chiều với I1  
B. cường ñộ I2 =  2 (A) và ngược chiều với I1 
C. cường ñộ I2 =  1 (A) và cùng chiều với I1 
D. cường ñộ I2 =  1 (A) và ngược chiều với I1 

4.30 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng ñiện chạy 
trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng ñiện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. ðiểm M 
nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách ñều hai dây. Cảm ứng từ tại M có ñộ lớn là: 

A. 5,0.10-6 (T)   B. 7,5.10-6 (T)  C. 5,0.10-7 (T)  D. 7,5.10-7 
(T) 

4.31  Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng ñiện chạy 
trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng ñiện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. ðiểm M 
nằm trong mặt phẳng của 2 dòng ñiện ngoài khoảng hai dòng ñiện và cách dòng ñiện I1 8 
(cm). Cảm ứng từ tại M có ñộ lớn là: 
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A. 1,0.10-5 (T)  B. 1,1.10-5 (T)  C. 1,2.10-5 (T)  D. 1,3.10-5 
(T) 

4.32 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau cách nhau 40 (cm). Trong hai dây có hai 
dòng ñiện cùng cường ñộ I1 = I2 = 100 (A), cùng chiều chạy qua. Cảm ứng từ do hệ hai dòng 
ñiện gây ra tại ñiểm M nằm trong mặt phẳng hai dây, cách  dòng I1 10 (cm), cách dòng I2 30 
(cm) có ñộ lớn là: 

A. 0 (T)  b. 2.10-4 (T)  C. 24.10-5 (T)  D. 13,3.10-5 (T) 
 

5 Bài tập về từ trường 
4.33 Một ống dây dài 50 (cm), cường ñộ dòng ñiện chạy qua mỗi vòng dây là 2 (A). cảm ứng 
từ bên trong ống dây có ñộ lớn B = 25.10-4 (T). Số vòng dây của ống dây là: 

A. 250   320   418   497 
4.34 Một sợi dây ñồng có ñường kính 0,8 (mm), lớp sơn cách ñiện bên ngoài rất mỏng. Dùng 
sợi dây này ñể quấn một ống dây có dài l = 40 (cm). Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của 
ống dây là: 

A. 936  B. 1125  c1250   1379 
4.35 Một sợi dây ñồng có ñường kính 0,8 (mm), ñiện trở R = 1,1 (Ω), lớp sơn cách ñiện bên 
ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này ñể quấn một ống dây dài l = 40 (cm). Cho dòng ñiện chạy 
qua ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây có ñộ lớn B = 6,28.10-3 (T). Hiệu ñiện thế ở hai 
ñầu ống dây là: 

A. 6,3 (V)  B. 4,4 (V)  C. 2,8 (V)  D. 1,1 (V) 
4.36 Một dây dẫn rất dài căng thẳng, ở giữa dây ñược uốn thành vòng tròn bán 
kính R = 6 (cm), tại chỗ chéo nhau dây dẫn ñược cách ñiện. Dòng ñiện chạy trên 
dây có cường ñộ 4 (A). Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn do dòng ñiện gây ra có ñộ 
lớn là: 

A. 7,3.10-5 (T)  B. 6,6.10-5 (T)  C. 5,5.10-5 (T)  D. 4,5.10-5 
(T) 

4.37 Hai dòng ñiện có cường ñộ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài 
song song cách nhau 10 (cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Cảm ứng từ do hệ hai dòng 
ñiện gây ra tại ñiểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm) có ñộ lớn là: 

A. 2,0.10-5 (T)  B. 2,2.10-5 (T)  C. 3,0.10-5 (T)  D. 3,6.10-5 
(T) 

4.38 Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 (cm) trong không khí, dòng ñiện chạy 
trong hai dây có cùng cường ñộ 5 (A) ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại ñiểm M cách ñều hai 
dòng ñiện một khoảng 10 (cm) có ñộ lớn là: 

A. 1.10-5 (T)  B. 2.10-5 (T)  C. 2 .10-5 (T) D. 3 .10-5 (T) 

 
6. Tương tác giữa hai dòng ñiện thẳng song song. ðịnh nghĩa ampe 

4.39 Phát biểu nào sau ñây không ñúng? 
A. Lực tương tác giữa hai dòng ñiện thẳng song song có phương nằm trong mặt phẳng hai 
dòng ñiện và vuông góc với hai dòng ñiện. 
B. Hai dòng ñiện thẳng song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều ñẩy nhau. 
C. Hai dòng ñiện thẳnh song song  ngược chiều hút nhau, cùng chiều ñẩy nhau. 
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D. Lực tương tác giữa hai dòng ñiện thẳng song song có ñộ lớn tỉ lệ thuận với cường ñộ 
của hai dòng ñiện. 

4.40 Khi tăng ñồng thời cường ñộ dòng ñiện trong cả hai dây dẫn thẳng song song lên 3 lần 
thì lực từ tác dụng lên một ñơn vị dài của mỗi dây sẽ tăng lên: 

A. 3 lần  B. 6 lần C. 9 lần D. 12 lần 
4.41 Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 (cm) trong chân không, dòng ñiện 
trong hai dây cùng chiều có cường ñộ I1 = 2 (A) và I2 = 5 (A). Lực từ tác dụng lên 20 (cm) 
chiều dài của mỗi dây là: 

A. lực hút có ñộ lớn 4.10-6 (N)   B. lực  hút có ñộ lớn 4.10-7 (N) 
C. lực ñẩy có ñộ lớn 4.10-7 (N)  D. lực ñẩy có ñộ lớn 4.10-6 (N) 

4.42 Hai dây dẫn thẳng, dài song song ñặt trong không khí. Dòng ñiện chạy trong hai dây có 
cùng cường ñộ 1 (A). Lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài của mỗi dây có ñộ lớn là 10-6(N). 
Khoảng cách giữa hai dây ñó là: 

A. 10 (cm) B. 12 (cm) C. 15 (cm) D. 20 (cm) 
4.43 Hai dây dẫn thẳng song song mang dòng ñiện I1 và I2 ñặt cách nhau một khoảng r trong 
không khí. Trên mỗi ñơn vị dài của mỗi dây chịu tác dụng của lực từ có ñộ lớn là: 

A. 2
21710.2

r

II
F −=  B. 2

21710.2
r

II
F −= π  C. 

r

II
F 21710.2 −=  D. 2

21710.2
r

II
F −= π  

4.44 Hai vòng dây tròn cùng bán kính R = 10 (cm) ñồng trục và cách nhau 1(cm). Dòng ñiện 
chạy trong hai vòng dây cùng chiều, cùng cường ñộ I1 = I2 = 5 (A). Lực tương tác giữa hai 
vòng dây có ñộ lớn là  

A. 1,57.10-4 (N)  B. 3,14.10-4 (N) C. 4.93.10-4 (N)  D. 9.87.10-4(N) 
 

7 Lực Lorenxơ 
4.45 Lực Lorenxơ là: 

A. lực từ tác dụng lên hạt mang ñiện chuyển ñộng trong từ trường. 
B. lực từ tác dụng lên dòng ñiện. 
C. lực từ tác dụng lên hạt mang ñiện ñặt ñứng yên trong từ trường. 
D. lực từ do dòng ñiện này tác dụng lên dòng ñiện kia. 

4.46 Chiều của lực Lorenxơ ñược xác ñịnh bằng: 
A. Qui tắc bàn tay trái.  B. Qui tắc bàn tay phải. C. Qui tắc cái ñinh ốc. 
 D. Qui tắc vặn nút chai. 

4.47 Chiều của lực Lorenxơ phụ thuộc vào  
A. Chiều chuyển ñộng của hạt mang ñiện.B. Chiều của ñường sức từ. 
C. ðiện tích của hạt mang ñiện.D. Cả 3 yếu tố trên 

4.48 ðộ lớn của lực Lorexơ ñược tính theo công thức  

A. vBqf =  B. αsinvBqf =   C. αtanqvBf =  D. αcosvBqf =  

4.49 Phương của lực Lorenxơ  
A. Trùng với phương của vectơ cảm ứng từ. 
B. Trùng với phương của vectơ vận tốc của hạt mang ñiện. 
C. Vuông góc với mặt phẳng hợp bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ. 
D. Trùng với mặt phẳng tạo bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ. 
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4.50 Chọn phát biểu ñúng nhất. 
Chiều của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang ñiện chuyển ñộng tròn trong từ trường  

A. Trùng với chiều chuyển ñộng của hạt trên ñường tròn. 
B. Hướng về tâm của quỹ ñạo khi hạt tích ñiện dương. 
C. Hướng về tâm của quỹ ñạo khi hạt tích ñiện âm. 
D. Luôn hướng về tâm quỹ ñạo không phụ thuộc ñiện tích âm hay dương. 

4.51 Một electron bay vào không gian có từ trường ñều có cảm ứng từ B = 0,2 (T) với vận tốc 
ban ñầu v0 = 2.105 (m/s) vuông góc với B . Lực Lorenxơ tác dụng vào electron có ñộ lớn là: 

A. 3,2.10-14 (N)   B. 6,4.10-14 (N) C. 3,2.10-15 (N) D. 6,4.10-15 (N) 
4.52 Một electron bay vào không gian có từ trường ñều có cảm ứng từ B = 10-4 (T) với vận 
tốc ban ñầu v0 = 3,2.106 (m/s) vuông góc với B , khối lượng của electron là 9,1.10-31(kg). Bán 
kính quỹ ñạo của electron trong từ trường là: 

A. 16,0 (cm) B. 18,2 (cm) C. 20,4 (cm)  D. 27,3 (cm) 
4.53 Một hạt prôtôn chuyển ñộng với vận tốc 2.106 (m/s) vào vùng không gian có từ trường 
ñều B = 0,02 (T) theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Biết ñiện tích của hạt 
prôtôn là 1,6.10-19 (C). Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có ñộ lớn là. 

A. 3,2.10-14 (N)   B. 6,4.10-14 (N) C. 3,2.10-15 (N) D. 6,4.10-15 (N) 

4.54 Một electron bay vào không gian có từ trường ñều B  với vận tốc ban ñầu 0v  vuông góc 
cảm ứng từ. Quỹ ñạo của electron trong từ trường là một ñường tròn có bán kính R. Khi tăng 
ñộ lớn của cảm ứng từ lên gấp ñôi thì: 

A. bán kính quỹ ñạo của electron trong từ trường tăng lên gấp ñôi 
B. bán kính quỹ ñạo của electron trong từ trường giảm ñi một nửa 
C. bán kính quỹ ñạo của electron trong từ trường tăng lên 4 lần 
D. bán kính quỹ ñạo của electron trong từ trường giảm ñi 4 lần 

8 Khung dây có dòng ñiện ñặt trong từ trường 
4.55 Một khung dây dẫn mang dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều. Kết luận nào sau ñây là 
không ñúng? 

A. Luôn có lực từ tác dụng lên tất cả các cạnh của khung 
B. Lực từ tác dụng lên các cạnh của khung khi mặt phẳng khung dây không song song với 
ñường sức từ 
C. Khi mặt phẳng khung dây vuông góc với vectơ cảm ứng từ thì khung dây ở trạng thái 
cân bằng 
D. Mômen ngẫu lực từ có tác dụng làm quay khung dây về trạng thái cân bằng bền 

4.56 Một khung dây dẫn phẳng, diện tích S, mang dòng ñiện I ñặt trong từ trường ñều B, mặt 
phẳng khung dây song song với các ñường sức từ. Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung 
dây là: 

A. M = 0 B. M = IBS C. M = IB/S D. M = IS/B 
4.57 Một khung dây mang dòng ñiện I ñặt trong từ trường ñều, mặt 
phẳng khung dây vuông góc với ñường cảm ứng từ (Hình vẽ). Kết luận 
nào sau ñây là ñúng về lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây  

A. bằng không 
B. có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây 

 

I 

B  
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C. nằm trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với các cạnh và có 
tác dụng kéo dãn khung 
D. nằm trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với các cạnh và có 
tác dụng nén khung 

4.58  Một khung dây mang dòng ñiện I ñặt trong từ trường ñều, mặt 
phẳng khung dây chứa các ñường cảm ứng từ, khung có thể quay xung 
quanh một trục 00' thẳng ñứng nằm trong mặt phẳng khung (Hình vẽ). 
Kết luận nào sau ñây là ñúng? 

A. lực từ tác dụng lên các cạnh ñều bằng không 
B. lực từ tác dụng lên cạnh NP & QM bằng không 
C. lực từ tác dụng lên các cạnh triệt tiêu nhau làm cho khung dây 
ñứng cân bằng 
D. lực từ gây ra mômen có tác dụng làm cho khung dây quay quanh 
trục 00' 

4.59 Khung dây dẫn hình vuông cạnh a = 20 (cm) gồm có 10 vòng dây, dòng ñiện chạy trong 
mỗi vòng dây có cường ñộ I = 2 (A). Khung dây ñặt trong từ trường ñều có cảm ứng từ B = 
0,2 (T), mặt phẳng khung dây chứa các ñường cảm ứng từ. Mômen lực từ tác dụng lên khung 
dây có ñộ lớn là: 

A. 0 (Nm) B. 0,016 (Nm)  C. 0,16 (Nm)  D. 1,6 (Nm) 
4.60 Chọn câu sai  
Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có dòng ñiện ñặt trong từ trường ñều 

A. tỉ lệ thuận với diện tích của khung. 
B. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với ñường sức từ. 
C. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung song song với ñường sức từ. 
D. phụ thuộc vào cường ñộ dòng ñiện trong khung. 

4.61 Một khung dây phẳng nằm trong từ trường ñều, mặt phẳng khung dây chứa các ñường 
sức từ. Khi giảm cường ñộ dòng ñiện ñi 2 lần và tăng cảm ừng từ lên 4 lần thì mômen lực từ 
tác dụng lên khung dây sẽ: 

A. không ñổi B. tăng 2 lần C. tăng 4 lần D. giảm 2 lần 
4.62 Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD ñặt trong từ trường ñều có cảm ứng từ B = 
5.10-2 (T). Cạnh AB của khung dài 3 (cm), cạnh BC dài 5 (cm). Dòng ñiện trong khung dây 
có cường ñộ I = 5 (A). Giá trị lớn nhất của mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có ñộ 
lớn là: 

A. 3,75.10-4 (Nm) B. 7,5.10-3 (Nm) C. 2,55 (Nm) D. 3,75 (Nm) 
4.63 Một khung dây cứng hình chữ nhật có kích thước 2 (cm) x 3 (cm) ñặt trong từ trường 
ñều. Khung có 200 vòng dây. Khi cho dòng ñiện có cường ñộ 0,2 (A) ñi vào khung thì 
mômen ngẫu lực từ tác dụng vào khung có giá trị lớn nhất là 24.10-4 (Nm). Cảm ứng từ của từ 
trường có ñộ lớn là: 

A. 0,05 (T) B. 0,10 (T) C. 0,40 (T) D. 0,75 (T) 
9 Sự từ hoá, các chất sắt từ 

4.64 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Chất thuận từ là chất bị nhiễm từ rất mạnh, chất nghịch từ là chất không bị nhiễm từ 
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B. Chất thuận từ và chất nghịch từ ñều bị từ hóa khi ñặt trong từ trường và bị mất từ tính 
khi từ trường ngoài mất ñi. 
C. Các nam châm là các chất thuận từ. 
D. Sắt và các hợp chất của sắt là các chất thuận từ. 

4.65 Các chất sắt từ bị nhiễm từ rất mạnh là do: 
A. trong chất sắt từ có các miền nhiễm từ tự nhiên giống như các kim nam châm nhỏ 
B. trong chất sắt từ có các dòng ñiện phân tử gây ra từ trường 
C. chất sắt từ là chất thuận từ 
D. chất sắt từ là chất nghịch từ 

4.66 Chọn câu phát biểu ñúng? 
A. Từ tính của nam châm vĩnh cửu là không ñổi, không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài 
B. Nam châm ñiện là một ống dây có lõi sắt, khi có dòng ñiện chạy qua ống dây lõi sắt bị 
nhiễm từ, khi ngắt dòng ñiện qua ống dây từ tính của lõi sắt không bị mất ñi 
C. Nam châm ñiện là một ống dây có lõi sắt, khi có dòng ñiện chạy qua ống dây lõi sắt bị 
nhiễm từ rất mạnh, khi ngắt dòng ñiện qua ống dây từ tính của lõi sắt bị mất ñi 
D. Nam châm vĩnh cửu là các nam châm có trong tự nhiên, con người không tạo ra ñược 

4.67 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng?  
A. Các chất sắt từ ñược ứng dụng ñể chế tạo ra các nam châm ñiện và nam châm vĩnh cửu. 
B. Các chất sắt từ ñược ứng dụng ñể chế tạo lõi thép của các ñộng cơ, máy biến thế. 
C. Các chất sắt từ ñược ứng dụng ñể chế tạo băng từ ñể ghi âm, ghi hình. 
D. Các chất sắt từ ñược ứng dụng ñể chế tạo ra các dụng cụ ño lường không bị ảnh hưởng 
bởi từ trường bên ngoài. 

 
10. Từ trường Trái ðất 

4.68 ðộ từ thiên là 
A. góc lệch giữa kinh tuyến từ và mặt phẳng nằm ngang 
B. góc lệch giữa kinh tuyến từ và mặt phẳng xích ñạo của trái ñất 
C. góc lệch giữa kinh tuyến từ và kinh tuyến ñịa lý 
D. góc lệch giữa kinh tuyến từ và vĩ tuyến ñịa lý 

4.69 Phát biểu nào sau ñây là ñúng?  
A. ðộ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía ñông, ñộ từ 
thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía tây 
B. ðộ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía tây, ñộ từ 
thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía ñông 
C. ðộ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía bắc, ñộ từ 
thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía nam 
D. ðộ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía nam, ñộ từ 
thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía bắc 

4.70 ðộ từ khuynh là: 
A. góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và mặt phẳng nằm ngang 
B. góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và mặt phẳng thẳng ñứng 
C. góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và kinh tuyến ñịa lý 
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D. góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và mặt phẳng xích ñạo của trái ñất 
4.71 Phát biểu nào sau ñây là ñúng?  

A. ðộ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm dưới mặt phẳng 
ngang, ñộ từ khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm phía trên mặt 
phẳng ngang 
B. ðộ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm trên mặt phẳng 
ngang, ñộ từ khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm phía dưới mặt 
phẳng ngang 
C. ðộ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn lệch về hướng bắc, ñộ từ 
khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn lệch về hướng nam 
D. ðộ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn lệch về hướng ñông, ñộ 
từ khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn lệch về hướng nam 

4.72 Chọn câu phát biểu không ñúng. 
A. Có ñộ từ thiên là do các cực từ của trái ñất không trùng với các ñịa cực 
B. ðộ từ thiên và ñộ từ khuynh phụ thuộc vị trí ñịa lý 
C. Bắc cực có ñộ từ khuynh dương, nam cực có ñộ từ khuynh âm 
D. Bắc cực có ñộ từ khuynh âm, nam cực có ñộ từ khuynh dương 

4.73 Phát biểu nào sau ñây là ñúng?  
A. Hiện nay cực từ bắc của trái ñất nằm tại bắc cực, cực từ nam của trái ñất nằm tại nam 
cực 
B. Hiện nay cực từ bắc của trái ñất nằm tại nam cực, cực từ nam của trái ñất nằm tại bắc 
cực 
C. Hiện nay cực từ bắc của trái ñất nằm gần bắc cực, cực từ nam của trái ñất nằm gần nam 
cực 
D. Hiện nay cực từ bắc của trái ñất nằm gần nam cực, cực từ nam của trái ñất nằm gần bắc 
cực 

4.74 Chọn câu phát biểu không ñúng. 
A. Bão từ là sự biến ñổi của từ trường trái ñất xảy ra trong một khoảng thời gian rất dài 
B. Bão từ là sự biến ñổi của từ trường trái ñất xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn 
C. Bão từ là sự biến ñổi của từ trường trái ñất trên qui mô hành tinh 
D. Bão từ mạnh ảnh hưởng ñến việc liên lạc vô tuyến trên hành tinh 

 
11. Bài tập về lực từ 

4.75 Một dây dẫn ñược gập thành khung dây có dạng tam giác vuông cân 
MNP. Cạnh MN = NP = 10 (cm). ðặt khung dây vào trong từ trường ñều 
B = 10-2 (T) có chiều như hình vẽ. Cho dòng ñiện I có cường ñộ 10 (A) vào 
khung dây theo chiều MNPM. Lực từ tác dụng vào các cạnh của khung 
dây là 

A. FMN = FNP = FMP = 10-2 (N) 
B. FMN = 10-2 (N), FNP  = 0 (N), FMP = 10-2 (N) 
C. FMN = 0 (N), FNP  = 10-2 (N), FMP = 10-2 (N) 
D. FMN = 10-3 (N), FNP  = 0 (N), FMP = 10-3 (N) 

B  

P 

M 

N 

M 
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4.76 Một dây dẫn ñược gập thành khung dây có dạng tam giác vuông  
MNP. Cạnh MN = 30 (cm), NP = 40 (cm). ðặt khung dây vào trong từ 
trường ñều B = 10-2 (T) vuông góc với mặt phẳng khung dây có chiều như 
hình vẽ. Cho dòng ñiện I có cường ñộ 10 (A) vào khung dây theo chiều 
MNPM. Lực từ tác dụng vào các cạnh của khung dây là 

A. FMN = 0,03 (N), FNP = 0,04 (N), FMP = 0,05 (N). Lực từ tác dụng lên 
các cạnh có tác dụng nén khung 
B. FMN = 0,03 (N), FNP = 0,04 (N), FMP = 0,05 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác 
dụng kéo dãn khung 
C. FMN = 0,003 (N), FNP = 0,004 (N), FMP = 0,007 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác 
dụng nén khung  
D. FMN = 0,003 (N), FNP = 0,004 (N), FMP = 0,007 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác 
dụng kéo dãn khung khung 

4.77 Thanh MN dài l = 20 (cm) có khối lượng 5 (g) treo nằm ngang 
bằng hai sợi chỉ mảnh CM và DN. Thanh nằm trong từ trường ñều có 
cảm ứng từ B = 0,3 (T) nằm ngang vuông góc với thanh có chiều như 
hình vẽ. Mỗi sợi chỉ treo thanh có thể chịu ñược lực kéo tối ña là 0,04 
(N). Dòng ñiện chạy qua thanh MN có cường ñộ nhỏ nhất là bao nhiêu 
thì một trong hai sợi chỉ treo thanh bị ñứt. Cho gia tốc trọng trường g = 
9,8 (m/s2) 

A. I = 0,36 (A) và có chiều từ M ñến N B. I = 0,36 (A) và có chiều từ N ñến M 
C. I = 0,52 (A) và có chiều từ M ñến N  D. I = 0,52 (A) và có chiều từ N ñến M 

4.78 Một hạt tích ñiện chuyển ñộng trong từ trường ñều, mặt phẳng quỹ ñạo của hạt vuông 
góc với ñường sức từ. Nếu hạt chuyển ñộng với vận tốc v1 = 1,8.106 (m/s) thì lực Lorenxơ tác 
dụng lên hạt có giá trị f1 = 2.10-6 (N), nếu hạt chuyển ñộng với vận tốc v2 = 4,5.107 (m/s) thì 
lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị là 

A. f2 = 10-5 (N)  B. f2 = 4,5.10-5 (N)  C. f2 = 5.10-5 (N) D. f2 = 6,8.10-5 (N) 
4.79 Hạt α có khối lượng m = 6,67.10-27 (kg), ñiện tích q = 3,2.10-19 (C). Xét một hạt α có vận 
tốc ban ñầu không ñáng kể ñược tăng tốc bởi một hiệu ñiện thế U = 106 (V). Sau khi ñược 
tăng tốc nó bay vào vùng không gian có từ trường ñều B = 1,8 (T) theo hướng vuông góc với 
ñường sức từ. Vận tốc của hạt α trong từ trường và lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có ñộ lớn là  

A. v = 4,9.106 (m/s) và f = 2,82.110-12 (N) B. v = 9,8.106 (m/s) và f = 5,64.110-12 (N) 
C. v = 4,9.106 (m/s) và f = 1.88.110-12 (N) D. v = 9,8.106 (m/s) và f = 2,82.110-12 (N) 

4.80 Hai hạt bay vào trong từ trường ñều với cùng vận tốc. Hạt thứ nhất có khối lượng m1 = 
1,66.10-27 (kg), ñiện tích q1 = - 1,6.10-19 (C). Hạt thứ hai có khối lượng m2 = 6,65.10-27 (kg), 
ñiện tích q2 = 3,2.10-19 (C). Bán kính quỹ ñạo của hạt thứ nhât là R1 = 7,5 (cm) thì bán kính 
quỹ ñạo của hạt thứ hai là  

A. R2 = 10 (cm)  B. R2 = 12 (cm) C. R2 = 15 (cm) D. R2 = 18 (cm) 
 

12. Thực hành: Xác ñịnh thành phần nằm ngang của từ trường Trái ðất 
4.81 Một khung dây tròn bán kính R = 10 (cm), gồm 50 vòng dây có dòng ñiện 10 (A) chạy 
qua, ñặt trong không khí. ðộ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây là: 

A. B = 2.10-3 (T). B. B = 3,14.10-3 (T). C. B = 1,256.10-4 (T). D. B = 6,28.10-3 
(T). 

B  

D C 

N M 
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4.82 Từ trường tại ñiểm M do dòng ñiện thứ nhất gây ra có vectơ cảm ứng từ 1B , do dòng 
ñiện thứ hai gây ra có vectơ cảm ứng từ 2B , hai vectơ 1B và 2B có hướng vuông góc với nhau. 
ðộ lớn cảm ứng từ tổng hợp ñược xác ñịnh theo công thức: 

A. B = B1 + B2.  B. B = B1 - B2.  C. B = B2 – B1. D. B = 2
2

2
1 BB +  

4.83 Từ trường tại ñiểm M do dòng ñiện thứ nhất gây ra có vectơ cảm ứng từ 1B , do dòng 
ñiện thứ hai gây ra có vectơ cảm ứng từ 2B , hai vectơ 1B và 2B có hướng vuông góc với nhau. 
Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ tổng hợp B  với vectơ 1B  là α ñược tinh theo công thức: 

A. tanα = 
2

1

B

B  B. tanα = 
1

2

B

B  C. sinα = 
B

B1 D. cosα = 
B

B2  

III. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ TRẢ LỜI 
1.Từ trường 

4.1 Chọn: D 
Hướng dẫn: Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng ñiện bằng 3 
cách: có lực tác dụng lên một dòng ñiện khác ñặt cạnh nó, hoặc có lực tác dụng lên một 
kim nam châm ñặt cạnh nó, hoặc có lực tác dụng lên một hạt mang ñiện chuyển ñộng dọc 
theo nó. 

4.2 Chọn: A 
Hướng dẫn: Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc 
lên dòng ñiện ñặt trong nó. 

4.3 Chọn: A 
Hướng dẫn: Từ phổ là hình ảnh của các ñường mạt sắt cho ta hình ảnh của các ñường sức 
từ của từ trường. 

4.4 Chọn: B 
Hướng dẫn: Tính chất của ñường sức từ là: 
- Qua bất kỳ ñiểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ ñược một ñường sức từ. 
- Qua một ñiểm trong từ trường ta chỉ có thể vẽ ñược một ñường sức từ, tức là các ñường 
sức từ không cắt nhau. 
- ðường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, ñường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ. 
- Các ñường sức từ là những ñường cong kín. 

4.5 Chọn: C 
Hướng dẫn: Từ trường ñều là từ trường có các ñường sức song song và cách ñều nhau, cảm 
ứng từ tại mọi nơi ñều bằng nhau. 

4.6 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xung quanh mỗi ñiện tích ñứng yên chỉ tồn tại ñiện trường. 

4.7 Chọn: C 
Hướng dẫn: Các ñường sức từ luôn là những ñường cong kín. 

4.8 Chọn: C 
Hướng dẫn:  
* Dây dẫn mang dòng ñiện tương tác với: 

- các ñiện tích chuyển ñộng. 
- nam châm ñứng yên. 
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- nam châm chuyển ñộng. 
* Dây dẫn mang dòng ñiện không tương tác với các ñiện tích ñứng yên. 

 
27. Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng ñiện 

4.9 Chọn: C 
Hướng dẫn:Một dòng ñiện ñặt trong từ trường vuông góc với ñường sức từ, chiều của lực 
từ tác dụng vào dòng ñiện sẽ không thay ñổi khi ñồng thời ñổi chiều dòng ñiện và ñổi chiều 
cảm ứng từ. 

4.10 Chọn: D 
Hướng dẫn: áp dụng quy tắc bàn tay trái ta ñược lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn có 
phương nằm ngang hướng từ phải sang trái. 

4.11 Chọn: C 
Hướng dẫn: Chiều của lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện, thường ñược xác 
ñịnh bằng quy tắc bàn tay trái. 

4.12 Chọn: D 
Hướng dẫn: Lực từ tác dụng lên dòng ñiện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng 
ñiện và ñường cảm ứng từ. 

4.13 Chọn: C 
Hướng dẫn: 
- Lực từ tác dụng lên dòng ñiện ñổi chiều khi ñổi chiều dòng ñiện. 
- Lực từ tác dụng lên dòng ñiện ñổi chiều khi ñổi chiều ñường cảm ứng từ. 
- Lực từ tác dụng lên dòng ñiện không ñổi chiều khi ñồng thời ñổi chiều dòng ñiện và 
ñường cảm ứng từ. 

 
28. Cảm ứng từ. ðịnh luật Ampe 

4.14 Chọn: B 
Hướng dẫn: Cảm ứng từ ñặc trưng cho từ trường tại một ñiểm về phương diện tác dụng 
lực, phụ thuộc vào bản thân từ trường tại ñiểm ñó. 

4.15 Chọn: C 
Hướng dẫn: Lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn mang dòng ñiện ñược xác ñịnh theo công 
thức F = B.I.l.sinα 

4.16 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = B.I.l.sinα ta thấy khi dây dẫn song song với các ñường 
cảm ứng từ thì α = 0, nên khi tăng cường ñộ dòng ñiện thì lực từ vẫn bằng không. 

4.17 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = B.I.l.sinα  với α = 900, l = 5 (cm) = 0,05 (m), I = 0,75 
(A), F = 3.10-2 (N). Cảm ứng từ của từ trường ñó có ñộ lớn là B = 0,8 (T). 

4.18 Chọn: B 
Hướng dẫn: Một ñoạn dây dẫn thẳng mang dòng ñiện I ñặt trong từ trường ñều thì lực từ 
tác dụng lên mọi phần của ñoạn dây. 

4.19 Chọn: B 
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Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = B.I.l.sinα  với l = 6 (cm) = 0,06 (m), I = 5 (A), F = 
7,5.10-2 (N) và B = 0,5 (T) ta tính ñược α = 300 

4.20 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc bàn tay trái. 

 
29. Từ trường của một số dòng ñiện có dạng ñơn giản 

4.21 Chọn: D 
Hướng dẫn: ðường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng ñiện thẳng dài là những ñường 
tròn ñồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn. 

4.22 Chọn: C 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng dài gây ra tại một 

ñiểm trong từ trường, cách dòng ñiện một khoảng r là 
r

I
10.2B 7−=  

4.23 Chọn: C 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng dài gây ra tại một 

ñiểm trong từ trường, cách dòng ñiện một khoảng r là 
r

I
10.2B 7−=  

4.24 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ tại tâm của khung dây tròn bán kính R là 

R

I
10..2B 7−π=  

4.25 Chọn: A 
Hướng dẫn: Một dây dẫn thẳng dài có dòng ñiện I chạy qua. Hai ñiểm M và N nằm trong 
cùng một mặt phẳng chứa dây dẫn, ñối xứng với nhau qua dây thì M và N ñều nằm trên 
một ñường sức từ, vectơ cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau, có ñộ lớn bằng nhau. 

4.26 Chọn: D 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng dài gây ra tại một 

ñiểm trong từ trường, cách dòng ñiện một khoảng r là 
r

I
10.2B 7−=  

4.27 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng dài gây ra tại một 

ñiểm trong từ trường, cách dòng ñiện một khoảng r là 
r

I
10.2B 7−=  

4.28 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng dài gây ra tại một 

ñiểm trong từ trường, cách dòng ñiện một khoảng r là 
r

I
10.2B 7−=  

4.29 Chọn: D 
Hướng dẫn: 

- Cảm ứng từ do dòng ñiện I1 gây ra tại ñiểm M có ñộ lớn 
1

17
1 r

I
10.2B −= . 

- Cảm ứng từ do dòng ñiện I2 gây ra tại ñiểm M có ñộ lớn 
2

27
2 r

I
10.2B −= . 
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- ðể cảm ứng từ tại M là B = 0 thì hai vectơ 1B và 2B phải cùng phương, ngược chiều, cùng 
ñộ lớn. Từ ñó ta tính ñược cường ñộ I2 =  1 (A) và ngược chiều với I1 

4.30 Chọn: B 
Hướng dẫn: 
- ðiểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách ñều hai dây có r1 = r2 = 16 (cm). 

- Cảm ứng từ do dòng ñiện I1 gây ra tại ñiểm M có ñộ lớn 
1

17
1 r

I
10.2B −= = 6,25.10-6 (T). 

- Cảm ứng từ do dòng ñiện I2 gây ra tại ñiểm M có ñộ lớn 
2

27
2 r

I
10.2B −= = 1,25.10-6 (T). 

- Theo nguyên lí chồng chất từ trường, cảm ứng từ tại M là 21 BBB += , do M nằm trong 
khoảng giữa hai dòng ñiện ngược chiều nên hai vectơ 1B và 2B cùng hướng, suy ra B = B1 + 
B2 = 7,5.10-6 (T). 

4.31 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự câu 4.30 

4.32 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự câu 4.30 

 
30. Bài tập về từ trường 

4.33 Chọn: D 
Hướng dẫn: Áp dung công thức B = 4.π.10-7.n.I và N = n.l với n là số vòng dây trên một 
ñơn vị dài, N là số vòng của ống dây. 

4.34 Chọn: C 
Hướng dẫn: 
- Số vòng của ống dây là: N = l/d = 500 (vòng). 
- Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài là: n = N/l = 1250 (vòng). 

4.35 Chọn: B 
Hướng dẫn: 
- Số vòng của ống dây là: N = l/d’ = 500 (vòng). Với d’ = 0,8 (mm). 
- Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài là: n = N/l = 1250 (vòng). 
- Cảm ứng từ trong lòng ốn dây là: B = 4.π.10-7.n.I suy ra I = 4(A). 
- Hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ống dây là U = I.R = 4,4 (V). 

4.36 Chọn: C 
Hướng dẫn: 

- Cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng gây ra tại tâm O của vòng dây là: 
r

I
10.2B 7

1
−= = 1,3.10-5 

(T). 
- Cảm ứng từ do dòng ñiện trong vòng dây tròn gây ra tại tâm O của vòng dây là: 

r

I
10..2B 7

2
−π= = 4,2.10-5 (T). 

- Áp dụng quy tắc vặn ñinh ốc ñể xác ñịnh chiều của vectơ cảm ứng từ ta thấy hai vectơ 
1B và 2B  cùng hướng. 
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- Theo nguyên lí chồng chất từ trường, cảm ứng từ tại tâm O là 21 BBB += , do hai vectơ 
1B và 2B  cùng hướng nên B = B1 + B2 = 5,5.10-5 (T). 

 4.37 Chọn: C 
Hướng dẫn: 
- Gọi vị trí của hai dòng ñiện I1, I2 là A, B ñiểm cần tìm cảm ứng từ là C ta thấy tam giác 
ABC là tam giác vuông tại C. 

- Cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng I1 gây ra tại C là: 
1

17
1 r

I
10.2B −= = 2.10-5 (T). 

- Cảm ứng từ do dòng ñiện thẳng I2 gây ra tại C là: 
2

27
2 r

I
10.2B −= = 2,25.10-5 (T). 

- Áp dụng quy tắc vặn ñinh ốc ñể xác ñịnh chiều của vectơ cảm ứng từ ta thấy hai vectơ 
1B và 2B  có hướng vuông góc với nhau. 

- Theo nguyên lí chồng chất từ trường, cảm ứng từ tại tâm O là 21 BBB += , do hai vectơ 

1B và 2B  có hướng vuông góc nên B = 2
2

2
1 BB +  = 3,0.10-5 (T). 

4.38 Chọn: A 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự bài 4.30 

 
31. Tương tác giữa hai dòng ñiện thẳng song song. ðịnh nghĩa ampe 

4.39 Chọn: C 
Hướng dẫn: Hai dòng ñiện thẳng song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều ñẩy nhau. 

4.40 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = 
r

II
10.2 217− , khi tăng ñồng thời I1 và I2 lên 3 lần thì F 

tăng lên 9 lần. 
4.41 Chọn: A 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = l.
r

II
10.2 217− = 4.10-6 (N), hai dòng ñiện cùng chiều nên 

hút nhau. 
4.42 Chọn: D 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = 
r

II
10.2 217− , với I1 = I2 = 1 (A), F = 10-6 (N) ta tính ñược 

r = 20 (cm). 
4.43 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = 
r

II
10.2 217−  

4.44 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = l.
r

II
10.2 217−  với l = 2.π.R 

 
32. Lực Lorenxơ 

4.45 Chọn: A 
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Hướng dẫn: Lực Lorenxơ là lực từ tác dụng lên hạt mang ñiện chuyển ñộng trong từ 
trường. 

4.46 Chọn: A 
Hướng dẫn: Chiều của lực Lorenxơ ñược xác ñịnh bằng qui tắc bàn tay trái. 
Nội dung quy tắc bàn tay trái: Xoè bàn tay trái hứng các ñường cảm ứng từ, chiều từ cổ tay 
ñến các ngón tay chỉ chiều chuyển ñộng của ñiện tích thì ngón tai cái choãi ra 900 chỉ chiều 
của lực Lorenxơ ứng vói ñiện tích dương và ngược chiều lực Lorenxơ với ñiện tích âm. 

4.47 Chọn: D 
Hướng dẫn: Chiều của lực Lorenxơ phụ thuộc vào: chiều chuyển ñộng của hạt mang ñiện, 
chiều của ñường sức từ vàdòng ñiện dấu ñiện tích của hạt mang ñiện. 

4.48 Chọn: B 

Hướng dẫn: ðộ lớn của lực Lorexơ ñược tính theo công thức αsinvBqf =   

4.49 Chọn: C 
Hướng dẫn: Phương của lực Lorenxơ vuông góc với mặt phẳng hợp bởi vectơ vận tốc của 
hạt và vectơ cảm ứng từ. 

4.50 Chọn: D 
Hướng dẫn: Chiều của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang ñiện chuyển ñộng tròn trong từ 
trường luôn hướng về tâm quỹ ñạo không phụ thuộc ñiện tích âm hay dương. 

4.51 Chọn: D 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức αsinvBqf =  = 6,4.10-15 (N) 

4.52 Chọn: B 
Hướng dẫn: 

- Áp dụng công thức αsinvBqf =  = 5,12.10-17 (N) 

- Lực lorenxơ ñóng vai trò lực hướng tâm: f = Fht = 
R

v
m

2
0  suy ra R = 18,2 (cm) 

4.53 Chọn: C 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức αsinvBqf =  = 3,2.10-15 (N) 

4.54 Chọn: B 
Hướng dẫn: 

- Áp dụng công thức αsinvBqf =  

- Lực lorenxơ ñóng vai trò lực hướng tâm: f = Fht = 
R

v
m

2
0  

- Khi B tăng 2 lần thì R giảm 2 lần. 
 

33. Khung dây có dòng ñiện ñặt trong từ trường 
4.55 Chọn: A 

Hướng dẫn: Khi vectơ cảm ứng từ song song với cạnh của khung thì không có lực từ tác 
dụng lên cạnh của khung. 

4.56 Chọn: B 
Hướng dẫn: Mômen ngẫu lực từ có giá trị M = IBS 

4.57 Chọn: C 
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Hướng dẫn: Dùng quy tắc bàn tay trái ñể xác ñịnh chiều của lực từ tác dụng lên từng ñoạn 
dây dẫn. 

4.58 Chọn: D 
Hướng dẫn: Dùng quy tắc bàn tay trái ñể xác ñịnh chiều của lực từ tác dụng lên từng ñoạn 
dây dẫn. 

4.59 Chọn: C 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức M = N.I.B.S 

4.60 Chọn: B 
Hướng dẫn: Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có dòng ñiện ñặt trong từ 
trường ñều có giá trị nhỏ nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với ñường sức từ. 

4.61 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức M = I.B.S 

4.62 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức M = I.B.S 

4.63 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức M = N.I.B.S 

 
34. Sự từ hoá, các chất sắt từ 

4.64 Chọn: B 
Hướng dẫn: Chất thuận từ và chất nghịch từ ñều bị từ hóa khi ñặt trong từ trường và bị mất 
từ tính khi từ trường ngoài mất ñi. 

4.65 Chọn: A 
Hướng dẫn: Các chất sắt từ bị nhiễm từ rất mạnh là do trong chất sắt từ có các miền nhiễm 
từ tự nhiên giống như các kim nam châm nhỏ 

4.66 Chọn: C 
Hướng dẫn: Nam châm ñiện là một ống dây có lõi sắt, khi có dòng ñiện chạy qua ống dây 
lõi sắt bị nhiễm từ rất mạnh, khi ngắt dòng ñiện qua ống dây từ tính của lõi sắt bị mất ñi. 

4.67 Chọn: D 
Hướng dẫn: Các chất sắt từ ñược ứng dụng ñể chế tạo ra các nam châm ñiện và nam châm 
vĩnh cửu, lõi thép của các ñộng cơ, máy biến thế, băng từ ñể ghi âm, ghi hình, ñĩa cứng, ñĩa 
mềm của máy vi tính ..... 

 
35. Từ trường Trái ðất 

4.68 Chọn: C 
Hướng dẫn: Theo ñịnh nghĩa: ðộ từ thiên là góc lệch giữa kinh tuyến từ và kinh tuyến ñịa 
lý. 

4.69 Chọn: A 
Hướng dẫn: ðộ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía 
ñông, ñộ từ thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía tây. 

4.70 Chọn: A 
Hướng dẫn: ðộ từ khuynh là góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và mặt phẳng nằm 
ngang. 
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4.71 Chọn: A 
Hướng dẫn: ðộ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm dưới mặt 
phẳng ngang, ñộ từ khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm phía trên 
mặt phẳng ngang. 

4.72 Chọn: D 
Hướng dẫn: Bắc cực có ñộ từ khuynh dương, nam cực có ñộ từ khuynh âm. 

4.73 Chọn: D 
Hướng dẫn: Hiện nay cực từ bắc của trái ñất nằm gần nam cực, cực từ nam của trái ñất nằm 
gần bắc cực. 

4.74 Chọn: A 
Hướng dẫn: Bão từ là sự biến ñổi của từ trường trái ñất xảy ra trong một khoảng thời gian 
ngắn. 

 
36. Bài tập về lực từ 

4.75 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = B.I.l.sinα 

4.76 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức F = B.I.l.sinα 

4.77 Chọn: D 
Hướng dẫn: 
- Thanh chịu tác dụng của 4 lực: lực từ F = B.I.l, trọng lực P = m.g, lực căng T của hai dây. 
- ðể sợi dây không bị ñứt thì F + P = 2.Tmax 

4.78 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức αsinvBqf =  

4.79 Chọn: B 
Hướng dẫn: 
- Khi hạt α chuyển ñộng trong ñiện trường nó thu ñược vận tốc v: giải theo phần ñiện 
trường. 
- Khi có vận tốc v hạt α bay vào từ trường, nó chiịu tác dụng của lực Lorenxơ αsinvBqf =  

4.80 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự bài 4.52 

 
37. Thực hành: Xác ñịnh thành phần nằm ngang của từ trường Trái ðất 

4.81 Chọn: D 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức: B = 2.π.10-7.N.
R

I  

4.82 Chọn: D 

Hướng dẫn: Vì hai vectơ 1B và 2B có hướng vuông góc với nhau.  
4.83 Chọn: B 

Hướng dẫn: Xem hình vẽ  
 

2B                       B  
 
             α 

                         1B  
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Chủ ñề 2: Do ñoạn dây dẫn chuyển ñộng  
Hä vµ tªn häc sinh :……………………………….Trưêng: 
……………………………………...…………….. 
1. Suất ñiện ñộng cảm ứng trong một ñoạn dây dẫn chuyển ñộng trong từ trường. 
Khi ñoạn dây dẫn chuyển ñộng cắt các ñường sức từ thì 
 trong ñoạn dây ñó xuất hiện suất ñiện ñộng 
(ñóng vai trò như nguồn ñiện). Suất ñiện ñộng trong  
trường hợp này cũng gọi là suất ñiện ñộng cảm ứng. 
2. Qui tắc bàn tay phải 
ðặt bàn tay phải hứng các ñường sức từ, ngón cái chỗi ra 900 

 hướng theo chiều chuyển ñộng của ñoạn dây, khi ñó ñoan dây dẫn 
 ñóng vai trò như một nguồn ñiện, chiều từ cổ tay ñến bốn ngón tay 
 chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn ñiện ñó. 
3. Biểu thức suất ñiện ñộng cảm ứng trong ñoạn dây: 
Khi ñoạn dây dẫn chuyển ñộng cắt các ñường sức từ thì ñộ lớn của suất 
 ñiện ñộng  trong ñoạn dây ñó là: ε = Blv 

Nếu v  và B  cùng vuông góc với ñoạn dây, ñồng thời v  hợp với B  một  
góc α  thì ñộ lớn của suất ñiện ñộng suất hiện trong ñoạn dây là: ε  = Blvsinα  

4. Máy phát ñiện: 
Cấu tạo: Một khung dây có thể quay giữa hai cực  của một nam châm.  
Hai ñầu khung gắn với hai vành khuyên (ñối với máy phát ñiện xoay chiều)   
hoặc gắn với hai vành bán khuyên (ñối với máy phát ñiện 1 chiều). Hai chổi  
quét luôn tỳ lên vành khuyên (hoặc vành bán khuyên) 
Nguyên tắc hoạt ñộng: Dựa vào hiện tượng cảm ứng ñiện từ 
Khi khung quay, các cạnh của khung cắt các ñường sức từ. Trong khung suất hiện suất 
 ñiện ñộng cảm ứng. Dòng ñiện ñược ñưa ra mạch ngồi qua hai chổi quét. Mỗi chổi  
quét là một cực của nguồn ñiện 
+ Nếu hai chổi quét tỳ lên 2 vành khuyên  thì dòng ñiện ñưa ra mạch ngồi là dòng ñiện có chiều 
thay ñổi theo thời gian. Gọi là máy phát ñiện xoay chiều 
+ Nếu hai chổi quét tỳ lên 2 vành bán khuyên  thì  khi dòng ñiện trong khung ñổi chiều, vành 
bán khuyên ñổi chổi quét nên dòng ñiện  ñưa ra mạch ngồi là dòng ñiện có chiều không ñổi. Gọi 
là máy phát ñiện một chiều. 

BÀI TẬP 
Câu hỏi 1: Cho thanh dẫn ñiện MN ñặt trên hai thanh ray xx’ và yy’ như hình vẽ. Hệ thống  
ñặt trong từ trường ñều. lúc ñầu MN ñứng yên, người ta tác dụng một lực làm MN chuyển  
ñộng, bỏ qua mọi ma sát. Hỏi nếu hai thanh ray ñủ dài thì cuối cùng MN ñạt ñến trạng thái  
chuyển ñộng như thế nào? 

A. chuyển ñộng chậm dần ñều   B. chuyển ñộng nhanh dần ñều    
C. chuyển ñộng ñều     D. chậm dần ñều hoặc nhanh dần ñều tùy vào từ trường 
mạnh hay yếu 

Câu hỏi 2: Biết MN trong hình vẽ câu hỏi 1 dài l = 15cm chuyển ñộng với vận tốc 3m/s, cảm 
ứng từ B = 0,5T, R = 0,5Ω. Tính cường ñộ dòng ñiện cảm ứng qua ñiện trở R: 

A. 0,7A    B. 0,5A    C. 5A     D. 0,45A 

M 

B F 

N y y’ 

x’ x 
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Câu hỏi 3: Thanh dẫn ñiện MN dài 80cm chuyển ñộng tịnh tiến ñều trong từ trường ñều, véc  
tơ vận tốc vuông góc với thanh. Cảm ứng từ vuông góc với thanh và hợp với vận tốc một góc  
300 như hình vẽ. Biết B = 0,06T, v = 50cm/s. Xác ñịnh chiều dòng ñiện cảm ứng và ñộ lớn suất  
ñiện ñộng cảm ứng trong thanh: 

A. 0,01V; chiều từ M ñến N     B. 0,012V; chiều từ M ñến N    
C. 0,012V; chiều từ N ñến M      D. 0,01V; chiều từ N ñến M 

Câu hỏi 4: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh a = 6cm; ñặt trong từ trường ñều B = 4.10-3T, 
ñường sức từ trường vuông góc với mặt phẳng khung dây. Cầm hai cạnh ñối diện hình vuông 
kéo về hai phía ñể ñược hình chữ nhật có cạnh này dài gấp ñôi cạnh kia. Biết ñiện trở khung R = 
0,01Ω, tính ñiện lượng di chuyển trong khung: 

A. 12.10-5C     B. 14.10-5C     C.16.10-5C     D.18.10-5C   
Câu hỏi 5: Hai thanh ray dẫn ñiện ñặt thẳng ñứng, hai ñầu trên nối với ñiện trở R = 0,5Ω;  
phía dưới thanh kim loại MN có thể trượt theo hai thanh ray. Biết MN có khối lượng m =  
10g, dài l = 25cm có ñiện trở không ñáng kể. Hệ thống ñược ñặt trong từ trường ñều B = 1T  
có hướng như hình vẽ, lấy g = 10m/s2, sau khi thả tay cho MN trượt trên hai thanh ray, một  
lúc sau nó ñạt trạng thái chuyển ñộng thẳng ñều với vận tốc v bằng bao nhiêu? 

A. 0,2m/s     B. 0,4m/s    C. 0,6m/s    D. 0,8m/s 
Câu hỏi 6: Một thanh kim loại MN dài l = 1m trượt trên hai thanh ray ñặt nằm ngang  
với vận tốc không ñổi v = 2m/s. Hệ thống ñặt trong từ trường ñều B = 1,5T có hướng  
như hình vẽ. Hai thanh ray nối với một ống dây có L = 5mH, R = 0,5Ω, và một tụ ñiện  
C = 2µF. Tính năng lượng từ trường trong ống dây: 

A. 0,09J     B. 0,08J    C. 0,07J     D. 0,06J 
Câu hỏi 7: Một thanh kim loại MN dài l = 1m trượt trên hai thanh ray ñặt nằm ngang với vận 
tốc không ñổi v = 2m/s. Hệ thống ñặt trong từ trường ñều B = 1,5T có hướng như hình vẽ câu 
hỏi 6. Hai thanh ray nối với một ống dây có L = 5mH, R = 0,5Ω, và một tụ ñiện C = 2µF. Tính 
năng lượng ñiện trường trong tụ ñiện: 

A. 9.10-6 J     B. 8.10-6  J    C. 7.10-6  J     D. 6.10-6  J 
Câu hỏi 8: Thả rơi một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ sao cho trong khi rơi  
khung luôn nằm trong mặt phẳng thẳng ñứng trong từ trường ñều có hướng như  
hình vẽ, một lúc sau khung ñạt trạng thái chuyển ñộng thẳng ñều với vận tốc v.  
Biết cảm ứng từ là B; L,l là chiều dài và chiều rộng của khung, m là khối lượng của  
khung, R là ñiện trở của khung, g là gia tốc rơi tự do. Hệ thức nào sau ñây ñúng với  
hiện tượng sảy ra trong khung: 

A. g = B2L/vR    B. B2lv/R = mv2/2    C. B2l2v/R = mg    D. Bv2Ll/R = mv 
Câu hỏi 9: ðể xác ñịnh chiều dòng ñiện cảm ứng trong một ñoạn dây dẫn chuyển ñộng trong từ 
trường người ta dùng: 

A. quy tắc ñinh ốc 1   B. quy tắc bàn tay trái   C. quy tắc bàn tay phải   D. quy tắc 
ñinh ốc 2 
Câu hỏi 10: Một dây dẫn có chiều dài l bọc một lớp cách ñiện rồi gập lại thành hai phần bằng  
nhau sát nhau rồi cho chuyển ñộng vuông góc với các ñường cảm ứng từ của một từ trường  
ñều cảm ứng từ B với vận tốc . Suất ñiện ñộng cảm ứng trong dây dẫn có giá trị: 

A. Bv/2l      B. Bvl       C. 2Bvl     D. 0 

Câu hỏi 11: Cho mạch ñiện như hình vẽ, ξ = 1,5V, r = 0,1Ω, MN = 1m,  

RMN = 2Ω, R = 0,9Ω, các thanh dẫn có ñiện trở không ñáng kể, B = 0,1T.  

Cho thanh MN chuyển ñộng không ma sát và thẳng ñều về bên phải với  

vận tốc 15m/s thì cường ñộ dòng ñiện trong mạch là: 
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A. 0     B. 0,5A     C. 2A     D. 1A 

Câu hỏi 12: Một thanh dẫn ñiện dài 20cm tịnh tiến trong từ trường ñều cảm ứng từ B = 5.10-4T, 
với vận tốc 5m/s, véc tơ vận tốc của thanh vuông góc với véc tơ cảm ứng từ. Tính suất ñiện 
ñộng cảm ứng trong thanh: 

A. 10-4V     B. 0,8.10-4V     C. 0,6.10-4V     D. 0,5.10-4V    

Câu hỏi 13: Một thanh dẫn ñiện dài 20cm ñược nối hai ñầu của nó với hai ñầu của một ñoạn 
mạch ñiện có ñiện trở 0,5Ω. Cho thanh tịnh tiến trong từ trường ñều B = 0,08T với vận tốc 7m/s 
có hướng vuông góc với các ñường cảm ứng từ. Biết ñiện trở của thanh không ñáng kể, tính 
cường ñộ dòng ñiện trong mạch: 

A. 0,112A     B. 0,224A    C. 0,448A    D. 0,896A 

Câu hỏi 14: Một thanh dẫn ñiện tịnh tiến trong từ trường ñều cảm ứng từ B = 0,4T với vận tốc 
có hướng hợp với ñường sức từ một góc 300, mặt phẳng chứa vận tốc và ñường sức từ vuông 
góc với thanh. Thanh dài 40cm, mắc với vôn kế thấy vôn kế chỉ 0,4V. Tính vận tốc của thanh: 

A. 3m/s    B. 4m/s   C. 5m/s    D. 6m/s 
Câu hỏi 15: Suất ñiện ñộng cảm ứng của một thanh dẫn ñiện chuyển ñộng tịnh tiến với vận tốc 
không ñổi trong một từ trường ñều không phụ thuộc vào yếu tố nào sau ñây: 

A. cảm ứng từ của từ trường     B. vận tốc chuyển ñộng của thanh   
C. chiều dài của thanh      D. bản chất kim loại làm thanh dẫn 

Câu hỏi 16: Một thanh dẫn ñiện dài l chuyển ñộng trong từ trường ñều có cảm ứng từ B = 0,4T 
với vận tốc 2m/s vuông góc với thanh, cảm ứng từ vuông góc với thanh và hợp với vận tốc một 
góc 300. Hai ñầu thanh mắc với vôn kế thì vôn kế chỉ 0,2V. Chiều dài l của thanh là: 

A. 0,5m    B. 0,05m     C. 0,5 m     D. m 
Câu hỏi 17: Trong trường hợp nào sau ñây không có suất ñiện ñộng cảm ứng trong mạch: 

A. dây dẫn thẳng chuyển ñộng theo phương của ñường sức từ  B. dây dẫn thẳng quay 
trong từ trường 
C. khung dây quay trong từ trường    D. vòng dây quay trong từ 
trường ñều 

Câu hỏi 18: Một chiếc tàu có chiều dài 7m chuyển ñộng với vận tốc 10m/s trong từ trường trái 
ñất B = 4.10-5T có phương thẳng ñứng vuông góc với thân  tàu. Tính suất ñiện ñộng xuất hiện ở 
hai ñầu thân tàu: 

A. 28V    B. 2,8V    C. 28mV    D. 2,8mV 

Câu hỏi 19: Nếu một mạch ñiện hở chuyển ñộng trong từ trường cắt các ñường sức từ thì: 
A. trong mạch không có suất ñiện ñộng cảm ứng    
B. trong mạch không có suất ñiện ñộng và dòng ñiện cảm ứng  
C. trong mạch có suất ñiện ñộng và dòng ñiện cảm ứng   
D. trong mạch có suất ñiện ñộng cảm ứng nhưng không có dòng ñiện 

Câu hỏi 20: Một ñoạn dây dẫn dài 0,35m chuyển ñộng theo hướng vuông góc với ñường sức từ  
của một từ trường ñều có hướng như hình vẽ, B = 0,026T, vận tốc của ñoạn dây là 7m/s. Hiệu  
ñiện thế hai ñầu ñoạn dây dẫn là: 

A. 0     B. 0,064V    C. 0,091V     D. 0,13V 

Câu hỏi 21:Một dây dẫn dài 0,05m chuyển ñộng với vận tốc 3m/s trong từ trường ñều có B = 
1,5T. Vận tốc, cảm ứng từ, và thanh lần lượt vuông góc với nhau. ðộ lớn suất ñiện ñộng cảm 
ứng xuất hiện ở ñoạn dây dẫn có giá trị: 

v 

B 
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A. 0,225V    B. 2,25V     C. 4,5V    D. 45V 

Câu hỏi 22: ðặt khung dây dẫn ABCD cạnh một dây dẫn thẳng có dòng ñiện chạy qua như  

hình vẽ. Thanh AB có thể trượt trên hai thanh DE và CF. ðiện trở R không ñổi và bỏ qua  

ñiện trở của các thanh. AB song song với dòng ñiện thẳng và chuyển ñộng thẳng ñều với  

vận tốc vuông góc với AB. Dòng ñiện cảm ứng có: 

A. chiều từ A ñến B, ñộ lớn không ñổi  B. chiều từ B ñến A, ñộ lớn không ñổi  

C. chiều từ A ñến B, ñộ lớn thay ñổi    D. chiều từ B ñến A, ñộ lớn thay ñổi 

Câu hỏi 23: Hình vẽ nào xác ñịnh ñúng chiều dòng ñiện cảm ứng trong ñoạn dây dẫn chuyển 
ñộng trong từ trường: 

 

 

 

 

Câu hỏi 24: Hình vẽ nào xác ñịnh ñúng chiều dòng ñiện cảm ứng trong ñoạn dây dẫn chuyển 
ñộng trong từ trường: 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 25: Hình vẽ nào xác ñịnh ñúng chiều dòng ñiện cảm ứng trong ñoạn dây dẫn chuyển 
ñộng trong từ trường: 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 26: Hình vẽ nào xác ñịnh ñúng chiều dòng ñiện cảm ứng trong ñoạn dây dẫn chuyển 
ñộng trong từ trường: 
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Câu hỏi 27: Hình vẽ nào xác ñịnh ñúng chiều dòng ñiện cảm ứng trong ñoạn dây dẫn chuyển 
ñộng trong từ trường,  

biết dây dẫn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ: 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 28: Hình vẽ nào xác ñịnh sai chiều dòng ñiện cảm ứng trong ñoạn dây dẫn chuyển 
ñộng trong từ trường, biết dây dẫn ở ý C và D vuông góc với mặt phẳng hình vẽ: 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 29: Hình vẽ nào xác ñịnh ñúng chiều dòng ñiện cảm ứng trong ñoạn dây dẫn chuyển 
ñộng trong từ trường, biết dây dẫn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ: 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 30: Hình vẽ nào xác ñịnh ñúng chiều dòng ñiện cảm ứng trong ñoạn dây dẫn chuyển 
ñộng trong từ trường: 
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Chủ ñề 3: DÒNG ðIỆN FU - CO. HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM 
I. Dòng ñiện FU-CO. 
1. ðịnh nghĩa: 
 Dòng ñiện cảm ứng ñược sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển ñộng trong  
từ  trường (hay ñược ñặt trong từ trường) biến ñổi theo thời gian  là dòng ñiện FU-CO. 
2. Tác dụng của dòng ñiện FU-CO. 
a. Một vài ứng dụng dòng ñiện FU-CO. 
- Gây ra lực ñể hãm chuyển ñộng trong thiết bi máy móc hay dụng cụ. 
- Dùng trong phanh ñiện từ của xe có tải trọng lớn. 
- Nhiều ứng dụng trong Công tơ ñiện.  

b. Một vài ví dụ về trường hợp dòng ñiện FU-CO có hại. 
- Làm nóng máy móc, thiết bị. 
- Làm giảm công suất của ñộng cơ.  

II. Hiện tượng tự cảm: 
1. ðịnh nghĩa 
Hiện tượng cảm ứng ñiện từ trong một mạch ñiện do  
 chính sự biến ñổi của dòng ñiện trong mạch ñó gây ra 
2. Suất ñiện ñộng tự cảm: 
a. Hệ số tự cảm: L = 4π.10-7n2.V 
 L: Hệ số tự cảm (Henry: H)  V: Thể tích của ống dây (m3). 

b. Suất ñiện ñộng tự cảm:   
t

i
Le

tc ∆
∆

−=  

BÀI TẬP 

Câu hỏi 1: Dòng ñiện qua một ống dây không có lõi sắt biến ñổi ñều theo thời gian, trong 0,01s 
cường ñộ dòng ñiện tăng ñều từ 1A ñến 2A thì suất ñiện ñộng tự cảm trong ống dây là 20V. 
Tính hệ số tự cảm của ống dây và ñộ biến thiên năng lượng của từ trường trong ống dây: 

A. 0,1H; 0,2J     B. 0,2H; 0,3J    C. 0,3H; 0,4J    D. 0,2H; 
0,5J 

Câu hỏi 2: Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, ban kính của ống bằng 2cm. Một dòng 
ñiện biến ñổi ñều theo thời gian chạy qua ống dây trong 0,01s cường ñộ dòng ñiện tăng từ 0 ñến 
1,5A. Tính suất ñiện ñộng tự cảm trong ống dây: 

A. 0,14V    B. 0,26V     C. 0,52V     D. 0,74V 

Câu hỏi 3: Một dòng ñiện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức I = 0,4(5 – t); I 
tính bằng ampe, t tính bằng giây. Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005H. Tính suất ñiện ñộng tự 
cảm trong ống dây: 

A. 0,001V     B. 0,002V    C. 0,003 V    D. 0,004V 

Câu hỏi 4: Một ống dây có hệ số tự cảm là 0,01H. Khi có dòng ñiện chạy qua ống dây có năng 
lượng 0,08J. Cường ñộ dòng ñiện chạy qua ống dây bằng: A. 1A    B. 2A   
 C. 3A    D. 4A 

Câu hỏi 5: Một ống dây ñược quấn với mật ñộ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500cm2,  

và ñược mắc vào mạch ñiện, sau khi ñóng công tắc, dòng ñiện biến thiên theo thời gian  

như ñồ thị bên hình vẽ ứng với thời gian ñóng công tắc là từ 0 ñến 0,05s. Tính suất  

ñiện ñộng tự cảm trong ống trong khoảng thời gian trên: 

5 

0,05 

i(A) 

t(s
) 0 
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A. 2π.10-2V     B. 8π.10-2V     C. 6π.10-2V     D. 5π.10-2V  

Câu hỏi 6: Một ống dây dài 40cm có tất cả 800 vòng dây. Diện tích tiết diện ống dây là 10cm2. 
Cường ñộ dòng ñiện qua ống tăng từ 0 ñến 4A. Hỏi nguồn ñiện ñã cung cấp cho ống dây một 
năng lượng bằng bao nhiêu: 

A. 1,6.10-2J     B. 1,8.10-2J    C. 2.10-2J    D. 2,2.10-2J 
Câu hỏi 7: ðáp án nào sau ñây là sai : suất ñiện ñộng tự cảm có giá trị lớn khi: 

A. ñộ tự cảm của ống dây lớn      B. cường ñộ dòng ñiện qua ống dây lớn   
C. dòng ñiện giảm nhanh    D. dòng ñiện tăng nhanh 

Câu hỏi 8: ðáp án nào sau ñây là sai : Hệ số tự cảm của ống dây: 
A. phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của ống dây B. có ñơn vị là Henri(H) 
C. ñược tính bởi công thức L = 4π.10-7NS/l      D. càng lớn nếu số vòng dây trong ống 
dây là nhiều 

Câu hỏi 9: Cho mạch ñiện như hình vẽ. Chọn ñáp án sai: Khi ñóng khóa K thì: 

A. ñèn (1) sáng ngay lập tức, ñèn (2) sáng từ từ  

B. ñèn (1) và ñèn (2) ñều sáng lên ngay 

C. ñèn (1) và ñèn (2) ñều sáng từ từ   

D. ñèn (2) sáng ngay lập tức, ñèn (1) sáng từ từ 

Câu hỏi 10: Một mạch ñiện có dòng ñiện chạy qua biến ñổi theo thời gian biểu diễn như ñồ  

thị hình vẽ bên. Gọi suất ñiện ñộng tự cảm trong mạch trong khoảng thời gian từ 0 ñến 1s là  

e1, từ 1s ñến 3s là e2 thì: 

A. e1 = e2/2     B. e1 = 2e2   C.e1 = 3e2   D.e1 = e2 

: 

Câu hỏi 11: Một cuộn dây có ñộ tự cảm L = 30mH, có dòng ñiện chạy qua biến thiên ñều ñặn 

150A/s thì suất ñiện ñộng tự cảm xuất hiện có giá trị : 

A. 4,5V     B. 0,45V    C. 0,045V     D. 0,05V 

Câu hỏi 12: Một ống dây dài 50cm tiết diện ngang của ống là 10cm2 gồm 100 vòng. Hệ số tự 
cảm của ống dây là: 

A. 25µH    B. 250µH    C. 125µ     D. 1250µH 

Câu hỏi 13: Năng lượng từ trường của ống dây có dạng biểu thức là: 

A. W = Li/2    B. W = Li2/2    C. W = L2i/2    D. W = Li2 

Câu hỏi 14: Một ống dây có hệ số tự cảm là 100mH, khi có dòng ñiện chạy qua ống dây có 

năng lượng 0,05J. Cường ñộ dòng ñiện qua ống dây bằng: 

A. 0,1A    B. 0,7A     C. 1A     D. 0,22A 

Câu hỏi 15: ðơn vị của hệ số tự cảm là Henri(H) tương ñương với: 

A. J.A2     B. J/A2     C. V.A2     D. V/A2    

Câu hỏi 16: Dòng ñiện chạy trong mạch giảm từ 32A ñến 0 trong thời gian 0,1s. Suất ñiện ñộng 

tự cảm xuất hiện trong mạch là 128V. Hệ số tự cảm của mạch là: 
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A. 0,1H    B. 0,2H    C. 0,3H    D. 0,4H 

Câu hỏi 17: Dòng ñiện trong cuộn tự cảm giảm từ 16A ñến 0 trong 0,01s, suất ñiện ñộng tự 

cảm trong cuộn ñó có giá trị trung bình 64V. ðộ tự cảm của mạch ñó có giá trị: 

A. 0,032H     B. 0,04H    C. 0,25H    D. 4H 

Câu hỏi 18: Cho mạch ñiện như hình vẽ. Hiện tượng tự cảm phát sinh khi mạch ñiện có hiện  

tượng nào sau ñây: 

A. ðóng khóa K      B. Ngắt khóa K   

C. ðóng khóa K và di chuyển con chạy   C  D. cả A, B, và C 

Câu hỏi 19: Hình vẽ bên khi K ngắt dòng ñiện tự cảm do ống dây gây ra, và dòng ñiện qua R  

lần lượt có chiều: 

A. Itc từ M ñến N; IR từ Q ñến M    B. Itc từ M ñến N; IR từ M ñến Q   

C. Itc từ N ñến M; IR từ Q ñến M    D. Itc từ N ñến M; IR từ M ñến Q 

Câu hỏi 20: Hình vẽ bên khi K ñóng dòng ñiện tự cảm do ống dây gây ra, và dòng ñiện qua R  

lần lượt có chiều: 

A. Itc từ M ñến N; IR từ Q ñến M    B. Itc từ M ñến N; IR từ M ñến Q   

C. Itc từ N ñến M; IR từ Q ñến M    D. Itc từ N ñến M; IR từ M ñến Q 

Câu hỏi 21: Một cuộn cảm có ñộ tự cảm 0,1H, trong ñó có dòng ñiện biến thiên ñều 200A/s thì 
suất ñiện ñộng tự cảm xuất hiện có giá trị: 

A. 10V    B. 20V    C. 0,1kV    D. 2kV 

Câu hỏi 22: Suất ñiện ñộng cảm ứng trong cuộn dây có hệ số tự cảm 0,2H khi dòng ñiện có 
cường ñộ biến thiên 400A/s là: 

A. 10V    B. 400V    C. 800V    D. 80V 

Câu hỏi 23: Một cuộn cảm có ñộ tự cảm 2mH, năng lượng tích lũy trong cuộn ñó là 0,4J. Tính 
cường ñộ dòng ñiện trong cuộn dây: 

A. 10A    B. 20A    C. 1A    D. 2A 

Câu hỏi 24: Một cuộn dây có hệ số tự cảm 10mH có dòng ñiện 20A chạy qua. Năng lượng từ 
trường tích lũy trong cuộn dây là: 

A. 2J     B. 4J     C. 0,4J    D. 1J 

Câu hỏi 25: Một mét khối không gian có từ trường ñều B = 0,1T thì có năng lượng: 

A. 0,04J    B. 0,004J    C. 400J    D. 4000J 

Câu hỏi 26: Hình vẽ bên khi dịch con chạy của ñiện trở C về phía N thì dòng ñiện tự cảm  

do ống dây gây ra và dòng ñiện qua biến trở C lần lượt có chiều: 

A. IR từ M ñến N; Itc từ Q ñến P    B. IR từ M ñến N; Itc từ P ñến Q   

C. IR từ N ñến M; Itc = 0     D. IR từ N ñến M; Itc từ P ñến Q 

Câu hỏi 27: Trong hình vẽ bên ñáp án nào sau ñây là ñúng khi xác ñịnh chiều dòng ñiện  

tự cảm do ống dây gây ra và dòng ñiện qua ñèn 2 trong thời gian K ñóng: 
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A. Itc từ A ñến B; I2 từ B ñến C      B. Itc từ A ñến B; I2 từ C ñến B      

C. Itc từ B ñến A; I2 từ B ñến C         D. Itc từ B ñến A; I2 từ C ñến B         

Câu hỏi 28: Trong hình vẽ bên ñáp án nào sau ñây là ñúng khi xác ñịnh chiều dòng ñiện  

tự cảm do ống dây gây ra và dòng ñiện qua ñèn 2 trong thời gian K ngắt: 

A. Itc từ A ñến B; I2 từ B ñến C      B. Itc từ A ñến B; I2 từ C ñến B     

C. Itc từ B ñến A; I2 từ B ñến C         D. Itc từ B ñến A; I2 từ C ñến B         

Câu hỏi 29: Trong hình vẽ câu hỏi 28 ñáp án nào sau ñây là ñúng khi xác ñịnh chiều dòng ñiện  

tự cảm do ống dây gây ra và dòng ñiện qua nhánh gồm ñèn 1và R cuối thời gian K ngắt: 

A. Itc từ A ñến B; I1 từ A ñến C      B. Itc từ A ñến B; I1 từ C ñến A     

C. Itc từ B ñến A; I1 từ A ñến C         D. Itc từ B ñến A; I1 từ C ñến A         

Câu hỏi 30: Một ống dây gồm 500 vòng có chiều dài 50cm, tiết diện ngang của ống là 100cm2. 
Lấy π = 3,14; hệ số tự cảm của ống dây có giá trị:   

A. 15,9mH    B. 31,4mH    C. 62,8mH    D. 6,28Mh 

ðáp án 

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

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

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

 
 
 
 
 

ðề kiểm tra CHƯƠNG 4, 5 -Vật lý lớp 11 
Thời gian: 45 phút 

-�o�- 
Hä vµ tªn häc sinh :������������.Tr−êng: 
��������������...�����.. 

 Phần 1: Lý thuyết (5ñ) 

Câu 1: Phát biểu quy tắc xác ñịnh lực Lo-ren-xơ do từ trường tác dụng lên một hạt mang ñiện 
chuyển ñộng. Khi nào lực này bằng 0? 
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Câu 2: a) Phát biểu ñịnh luật Len-xơ về chiều của dòng ñiện cảm ứng. 

b) ðộ lớn của suất ñiện ñộng cảm ứng ñược xác ñịnh theo ñịnh luật nào? Phát biểu và viết 
công thức của ñịnh luật ñó. 

c) Nếu một nam châm ñược ñưa ñến gần mạch kín thì sẽ xuất hiện dòng ñiện cảm ứng 
trong mạch kín ñó. Mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong trường hợp này. 
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..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
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Phần 2: Bài tập (5ñ) 

Câu 3: Hai dòng ñiện thẳng dài ñồng phẳng, song song cùng chiều, I1=I2=5A ñặt tại hai ñiểm A 
và B như hình vẽ. Biết ∆ABC là tam giác ñều cạnh 2cm. 

 a) Tìm cảm ứng từ tổng hợp tại C 

 b) Nếu tại C người ta ñặt một dòng ñiện thẳng dài 10cm với cường ñộ I3 =8A, song song 
ngược chiều với I1 và I2, hãy xác ñịnh lực từ tổng hợp tác dụng lên I3 khi ñó. 

c)  Gọi CH là trung trực của AB, trên ñường thẳng (CH), có ñiểm M cách AB một ñoạn x. 
Xác ñịnh x ñể cảm ứng từ tại M do I1 và I2 gây ra ñạt giá trị cực ñại.  

 
 Câu 4: Cho mạch ñiện như hình vẽ. Cuộn cảm L có ñiện trở không ñáng kể. Khi khóa K ở a, 
dòng ñiện qua L là 1,2A. ðộ tự cảm L = 0,2H. Chuyển K sang vị trí b. 

a) Giải thích sự xuất hiện dòng ñiện trong mạch (L-R). 
b) Tính nhiệt lượng mà R tỏa ra. 
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----Good luck do your best------ 

Bài làm phần tự luận: 
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ðáp án: 

Câu 1: 2 

Phương, chiều, ñộ lớn 0,5 x 3 

f = 0 �Sinα = 0 �α = 0 v α = 1800  
� Chuyển ñộng cùng phương từ trường 0,5 

Câu 2: 3 

a. ðL Len-xơ 1 

b. ðL Fa-ra-ñây 1 

c. Cơ năng � ðiện năng 1 

Câu 3: 3 

a. Vẽ hình ñúng các véc-tơ B1, B2 và BC 0,25 

  Tính ñược B1=B2=B=2.10-7.I/r = 2.10-7.5/0,02=5.10-5(T) 0,25 

  Viết biểu thức 21 BBBC

rrr
+=  0,25 

  Tính ñược BC=B. 3 =5.10-5. 3 =5 3 10-5(T) 0,5 

  Kết luận phương chiều  0,25 

b. F=B.I.l.sinα=4 3 10-5N 0,25 

  Dùng quy tắc bàn tay trái xác ñịnh ñúng và kết luận chiều của F, vẽ hình 0,25 

c. Áp dụng tương tự câu a, tìm ñược 
22

7

4/
10.2

xa

I
B

+
= −  0,25 

   Từ ñó tìm ñược 
22

7

4/

.
10.4

xa

xI
BM +

= −  0,5 

   Áp dụng bất ñẳng thức Cô-si tìm ñược BM lớn nhất khi x=a/2 0,25 

Câu 4:  2 

a. Dùng hiện tượng tự cảm, giải thích dc sự xuất hiện của dòng cảm ứng do I 
giảm về 0 

1 

b. JLiW 144,0
2

1 2 ==  0,5 

  Q = W = 0,144J 0,5 

*Thiếu ñơn vị trừ 0,25ñ cho toàn bài 
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ÔN TẬP TỔNG HỢP  TỪ TRƯỜNG & CẢM ỨNG ðIỆN TỪ  

CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ðIỆN TỪ 
1. Từ thông: từ thông qua diện tích S ñặt trong từ trường ñều B

r
: 

αcos..SB=Φ     với:  Φ : từ thông (Wb) 
S: diện tích vòng dây (m2)  B: cảm ứng từ (T) 
N:  số vòng dây                    ),( nB

rr
=α  

2. Suất ñiện ñộng cảm ứng:  

a. Trường hợp tổng quát: 
t

Ne
∆
∆Φ

−=         

t∆ : thời gian từ thông biến thiên (s) 
e: suất ñiện ñộng cảm ứng (V) 
 b. Trường hợp ñoạn dây dẫn chuyển ñộng trong từ trường ñều:  
 αsinlBve =       v: vận tốc của ñoạn dây(m/s2)      l : chiều dài của ñoạn dây dẫn (m)         

),( vB
rr

=α  
                                        ( Bv

rr
, cùng vuông góc dây) 

Qui tắc xác ñịnh chiều suất ñiện ñộng cảm ứng trong mạch có ñoạn dây dẫn chuyển ñộng: 
    ðặt bàn tay phải hứng các ñường sức từ, ngón cái choãi ra 900 hướng theo chiều 
chuyển ñộng của ñoạn dây, khi ñó ñoạn dây ñóng vai trò như một nguồn ñiện, chiều từ cổ 
tay ñến ngón tay giữa chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn ñiện 
II. Hiện tượng tự cảm: 

1. Suất ñiện ñộng tự cảm: 
t

I
LEtc ∆

∆
=     

L: ñộ tự cảm của mạch ñiện (H)          I∆ : ñộ biến thiên cường ñộ dòng ñiện 
trong mạch (A) 
• ðộ tự cảm của ống dây dài trong không khí : 

 VnL 2710.4 −= π    hay 
l

SN
L

2
710.4 −= π  

V: thể tích ống dây, S: tiết diện ống dây. 

2.Năng lượng từ trường trong ống dây: 2

2

1
LIW =  

 
BÀI TẬP 

Dạng 1: Hiện tượng cảm ứng ñiện từ 
39. Vòng dây dẫn tròn bán kính r =10cm, ñiện trở R=0,2Ω  ñặt nghiêng góc 300  
so với B

r
,B= 0,02T như hình . Xác ñịnh suất ñiện ñộng cảm ứng,ñộ lớn và chiều dòng ñiện cảm  

ứng trong vòng dây nếu trong thời gian 0,01s từ trường : 
 a.Giảm ñều từ B xuống 0   b.Tăng ñều từ 0 lên B. 
40. Cuộn dây có 1000 vòng, diện tích mỗi vòng là 20cm2 có trục song song với B

r
của từ trường 

ñều. Tính ñộ biến thiên B∆ của cảm ứng từ trong thời gian t∆ =10-2s  khi có suất ñiện ñộng cảm 
ứng EC = 10V trong cuộn dây.    ðS: 0,05T 
41. Vòng dây ñồng( mΩ= −810.75,1ρ )ñường kính d = 20cm,tiết diện S0 = 5 mm2 ñặt vuông góc với 

B
r

của từ trường ñều.Tính ñộ biến thiên 
t

B

∆
∆  của cảm ứng từ khi dòng ñiện cảm ứng trong vòng 

dây là 2A. ðS:0,14T/s 
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42. Một khung dây phẳng  có ñiện trở R = 0,001 Ω, có diện tích S = 1 cm2 ñặt trong một từ 
trường ñều có ñường sức vuông góc với mặt phẳng khung. Xác ñịnh nhiệt lượng toả ra trong 
khung sau thời gian 10 giây. Biết rằng tốc ñộ biến thiên của cảm ứng từ  là 0,01 T/s. 
43. Một vòng dây dẫn có diện tích S = 100cm2 nối vào một tụ ñiện C= 0,2nF , ñược ñặt trong từ 
trường ñều, B

r
vuông góc mặt phẳng vòng dây, có ñộ lớn tăng ñều với tốc ñộ 5.10-2T/s. Tính ñiện 

tích của tụ ñiện.  
ðS: 0,1.10-6C. 
44. Một dây dẫn chiều dài m2=l ,ñiện trở R = 4Ω  ñược uốn thành một hình vuông. 
Các nguồn E1 = 10V,E2 =8V, r1 =r2 = 0, ñược mắc vào các cạnh hình vuông . 
Mạch ñược ñặt trong từ trường ñều B

r
như hình, B tăng theo qui luật B = kt, k=1,6T/s  

Tính cường ñộ dòng ñiện chạy trong mạch.     ðS: 0,5A 
 

Dạng 2 : Dây dẫn chuyển ñộng trong từ trường 
45. ðoạn dây dẫn dài l = 1m chuyển ñộng với vận tốc v = 0,5m/s theo phương hợp với B

r
 một 

góc 300, B = 0,2T. Tính suất ñiện ñộng xuất hiện trong dây dẫn 
46. Thanh MN khối lượng m = 2g trượt ñều không ma sát với tốc ñộ v = 
5m/s trên hai thanh thẳng ñứng cách nhau l = 50cm ñược ñặt trong từ 
trường ñều nằm ngang như hình vẽ B = 0,2T. Bỏ qua ñiện trở tiếp xúc. 
Cho g = 10m/s2 
a. Tính suất ñiện ñộng cảm ứng trong thanh MN 
b. Xác ñịnh lực từ và dòng ñiện trong thanh MN 
c. Tính R 
47. Thanh AB  dài l = 20cm , khối lượng m= 10g,  B  = 0,1T,  E = 1,2V, r =0,5Ω  . 
Do lực từ và lực ma sát AB trượt ñều với tốc ñộ v = 10m/s. Bỏ qua ñiện trở dây và nơi tiếp xúc. 
a. Tìm dòng ñiện trong mạch và hệ số ma sát trượt 
b. Muốn cho dòng ñiện trong thanh AB chạy từ B ñến A,  
cường ñộ 1,8A thì phải kéo thanh AB trượt ñều heo chiều nào,  
vận tốc và lực kéo bao nhiêu? 
48. Cho mạch ñiện như hình, nguồn E=1,5V, r=0,1Ω  , MN = 1m, RMN = 2,9Ω  , 
 B
r

hướng như hình B = 0,1T.ðiện trở ampe kế và hai thanh ray không ñáng kể. 
Thanh MN có thể trượt trên 2 ñường ray. 
a. Tìm số chỉ Ampe kế và lực từ tác dụng 
lên thanh MNnếu MN ñược giữ yên. ðS: 0,5A   ;  0,05N 
b. Tìm số chỉ Ampe kế và lựctừ tác dụng lên thanh MN nếu MN chuyển ñộng ñều sang phải với 
vận tốc v=3m/s.       ðS:0,6A;   0,06N 
c. Muốn ampe kế chỉ 0, MN phải chuyển ñộng về hướng nào với vận tốc là bao nhiêu? ðS: 
sang trái , v= 15m/s 
49.  Cho mạch ñiện như hình vẽ. 

Nguồn có E = 1,5V ; r = 0,2Ω. Thanh MN dài l = 1m và có 
ñiện trở R= 2,8Ω ñược ñặt trong từ trường ñều có B = 0,1T. Bỏ 
qua ñiện trở của Ampe kế.  
a/ Xác ñịnh số chỉ của (A) khi 

           α/MN ñứng yên 
          β/MN chuyển ñộng về bên phải với vận tốc v = 5m/s 

b/Muốn số chỉ ampe kế là 0 thì phải di chuyển MN về phía nào với vận tốc bằng bao nhêu? 
Dạng 3 : Hiện tượng tự cảm : 

E1 

E2 

B
r

 

 

A 

N 

M 

 

B
r

 

E    r 

A 

B 
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50. Trong một ống dây ñiện có L = 0,6(H), dòng ñiện giảm ñều từ  
I1 = 0,2(A) ñến I2 = 0 trong khoảng thời gian 12(s). Tính suất ñiện ñộng tự cảm trong mạch. 
51. Tính ñộ tự cảm của ống dây, biết sau khoảng thời gian ∆t = 0,01 s dòng ñiện trong mạch tăng 
từ 1A ñến 2,5A và suất ñiện ñộng tự cảm là 30V  
52. Một ống dây có ñộ tự cảm L = 0,5 H, ñiện trở R = 4Ω. Muốn tích luỹ một năng lượng từ 
trường 200 J  trong ống dây thì phải cho dòng ñiện có cường ñộ bao nhiêu ñi qua ống dây ñó? 
Khi ñó công suất nhiệt của ống dây là bao nhiêu? 
53. Cường ñộ dòng ñiện trong một ống dây giảm từ 12(A) xuống 8(A) thì năng lượng từ trường 
của ống dây giảm ñi 2(J). Tính năng lượng từ trường của ống dây trong hai trường hợp ñó. 
54. Một ống dây dài có l=31,4cm , N = 1000 vòng , diện tích mỗi vòng S = 10cm2 , có dòng 
ñiện I = 2A ñi qua.  

a. Tính từ thông qua mỗi vòng.   ðS: 8.10-6 Wb 
b. Tính suất ñiện ñộng  tự cảm trong ống dây khi ngắt dòng ñiện trong thời gian 0,1s.  
 ðS: 0,08V 
c. Tính ñộ tự cảm của cuộn dây.  ðS: 0,004H 

55. Ống dây hình trụ có lõi chân không , chiều dài 20cm, có 1000 vòng, diện tích mỗi vòng S= 
1000cm2.  

a. Tính ñộ tự cảm của ống dây.   ðS: 6,38.10-2H. 
b. Dòng ñiện qua ống dây tăng ñều từ 0 ñến 5A trong 0,1s ; tính suất ñiện ñộng tự cảm xuất 
hiện trong ống dây.  ðS: 3,14V 
c. Khi dòng ñiện trong ống dây ñạt giá trị 5A tính năng lượng từ tích lũy trong ống dây lúc 
này?  ðS: 0,785J 

56. Một cuộn dây có L= 3H ñược nối với một nguồn E=6V; r= 0 . Hỏi sau bao lâu tính từ lúc nối 
vào nguồn ñiện ,cường ñộ dòng ñiện tăng ñến giá trị 5A? Giả sử cường ñộ dòng ñiện tăng ñều 
theo thời gian.  ðs: 2,5s 

  
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 

 
  
Câu 1: Vòng dây kim loại diện tích S, hợp với vectơ cảm ứng từ một 
góc 300, cho biết cường ñộ của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian 
như ñồ thị, suất ñiện ñộng cảm ứng sinh ra có giá trị là 

A .0 (V)   B . 3

2
(V)  C . 

2

S (V)  D .S (V)  

Câu 2: Chọn câu sai. Suất ñiện ñộng tự cảm  trong một mạch ñiện có 
giá trị lớn khi 
A Cường ñộ dòng ñiện trong mạch  có giá trị lớn  
B .Cường ñộ dòng ñiện trong mạch biến thiên nhanh 
C Cường ñộ.dòng ñiện trong mạch tăng nhanh D .Cường ñộ dòng ñiện trong mạch giảm 
nhanh 
Câu 3: Một vòng dây dẫn ñươc ñặt trong một từ trường ñều  , rộng , sao cho mặt phẳng của 
vòng dây vuông góc với ñường cảm ứng .Trong vòng dây sẽ xuất hiện một suất ñiện ñộng cảm 
ứng nếu ; 

0.1 0.2 0.3 t(s) 

B(T) 

0.3 

0.2 
0.1 
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A .Nó ñược dịch chuyển tịnh tiến          B .Nó ñược quay xung 
quanh trục của nó 
C .Nó ñược quay xung quanh một trục trùng với ñường cảm ứng từ  D . Nó bi làm cho 
biến dạng  
Câu 4: Một vòng dây kín ,phẳng ,ñặt trong từ trường ñều .Trong các yếu tố sau :  

I Diện tích  S của vòng dây  II Cảm ứng  từ của từ trường 
III.Khối lượng của vòng dây  IV Góc hợp bởi mặt phằng của vòng dây và ñường cảm 
ứng từ 
Từ thông qua diện tích S phụ thuộc các yếu tố nào ? 

A .I và II B .I ,II ,và III   C .I và III  D .I , II và IV  
Câu 5: Dòng ñiện cảm ứng xuất hiện trong một ống dây kín  là do sự thay ñổi : 
A  Chiều dài của ống dây   B .Khối lượng của ống dây  
C .Từ thông qua ống dây   D .Cả A , B và C 
Câu 6: Một khung dây tròn , ñặt trong một từ trường ñều có mặt phẳng khung dây vuông góc 
với các ñường cảm ứng từ.Trong các trường hợp sau : 
I .Khung dây chuyển ñộng tịnh tiến trong từ trường theo một phương bất kỳ 
II .Bóp méo khung dây    III .Khung dây quay quanh một ñường kính của nó 
Ở trường hợp nào thì xuất hiện dòng ñiện cảm ứng trong khung dây ? 
A .I và II  B .II và III   C .III và I  D .Cả A , B và C 
Câu 7: Một nam châm thẳng N-S ñặt gần khung dây tròn , Trục cuả nam châm vuông góc với 
mặt phẳng của khung dây . Giữ khung dây ñứng yên.Lần lượt làm nam châm chuyển ñộng như 
sau : 
I .Tịnh tiến dọc theo trục của nó 
II .Quay nam châm quanh  trục thẳng ñứng của nó . 
III .Quay nam châm quanh một trục nằm ngang và vuông góc với trục của nam châm 
Ở trường hợp nào có dòng ñiện cảm ứng xuất hiện trong khung dây ? 
A .I và II  B .II và III  C .I và III  D .Cả ba trường hợp trên  
Câu 8: Trong một vùng không gian rộng  có một từ trường ñều .Tịnh tiến một khung dây phẳng 
,kín ,theo những cách sau ñây  
I .Mặt phẳng khung vuông góc với các ñường cảm ứng 
II .Mặt phẳng khung song song với các ñường cảm ứng 
III .Mặt phẳng khung hợp với ñường cảm ứng một góc α 
Trường hợp nào xuất hiện dòng ñiện cảm ứng trong khung ? 
A. I   B. II   C. III   D. Không có trường hợp nào  
Câu 9: ðịnh luật Len-xơ ñược dùng ñể : 
A. Xác ñịnh ñộ lớn của suất ñiện ñộng cảm ứng trong một mạch ñiện kín . 
B. Xác ñịnh chiều dòng ñiện cảm ứng xuất hiện trong một mạch ñiện kín . 
C. Xác ñịnh cường ñộ của dòng ñiện  cảm ứng xuất hiện trong một mạch ñiện kín . 
D. Xác ñịnh sự biến thiên của từ thông qua một mạch ñiện kín , phẳng . 
Câu 10: Chọn câu ñúng. Thời gian dòng ñiện cảm ứng xuất hiện trong một mạch ñiện kín sẽ : 
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A .Tỉ lệ thuận với tốc ñộ biến thiên của từ thông qua mạch. 
B .Tỉ lệ thuận với ñiện trở của mạch ñiện . 
C .Bằng với thời gian có sự biến thiên của từ thông qua mạch kín . 
D .Càng lâu nếu khối lượng của mạch ñiện kín càng nhỏ  
Câu 11: Một khung dây ABCD ñược ñặt ñồng phẳng với một dòng ñiện thẳng dài vô hạn như 
hình vẽ 
 Tịnh tiến khung dây theo các cách sau  
I.ði lên , khoảng cách giữa tâm khung dây và dòng diện thẳng không ñổi . 
II . ði xuống , khoảng cách giữa tâm khung dây và dòng diện thẳng không ñổi . 
III  ði ra xa dòng ñiện .  IV. ði về gần dòng ñiện . 
Trường hợp nào xuất hiện dòng ñiện cảm ứng trong khung ABCD 
A .I và II B .II và III  C .III và IV   D .IV và I 
Câu 12: Trong các yếu tố sau : 
I .Chiều dài của ống dây kín  II .Số vòng của ống dây kín III .Tốc ñộ biến thiên qua 
mỗi vòng dây  
Suất ñiện ñộng cảm ứng xuất hiện trong ống dây kín phụ thuộc vào các yếu tố nào? 
A I và II   B .II và III   C .III và I   D .Chỉ phụ thuộc II 
Câu 13: Một khung dây kín có ñiện trở R .Khi có sự biến thiên của từ thông qua khung dây 
,cường ñộ dòng ñiện qua khung dây có giá trị : 

A .I =
t∆

∆Φ   B . R.
t∆

∆Φ   C . 
Rt

1

∆
∆Φ #  D .R 

∆Φ
∆t  

Câu 14: ðịnh luật Len-xơ về chiều của dòng ñiện cảm ứng là hệ quả của ñịnh luật bảo toàn nào 
? 
A .ðiện tích    B .Khối lượng   C .ðộng lượng  D .Năng 
lượng # 
Câu 15: Hình tròn biểu diễn miền trong ñó có từ trường ñều ,có cảm ứng từ B. Khung dây hình 
vuông cạnh a ngoại tiếp ñường tròn. Công thức nào sau ñây biểu diễn chính xác từ 
thông qua khung 

A. 2Baπ (Wb)  B. 
4

2Baπ (Wb)  C. 
B

a

2

2π (Wb)  D. Ba2 (Wb) 

Câu 16 .Một khung dây có diện tích 5cm2 gồm 50 vòng dây.ðặt khung dây trong từ trường ñều 
có cảm ứng từ B và quay khung theo mọi hướng.Từ thông qua khung có giá trị cực ñại là 5.10-3 

Wb.Cảm ứng từ B có giá trị nào ? 
A .0,2 T  B .0,02T   C .2,5T  D .Một giá trị khác 
Câu 17: Môt  khung dây dẫn có 1000 vòng ñược ñặt trong từ trường ñều sao cho các ñường 
cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung.Diện tích mỗi vòng dây là 2dm2.Cảm ứng từñược 
làm giảm ñều ñặn từ 0,5T ñến 0,2T trong thời gian 0,1s.Suất ñiện ñộng trong toàn khung dây có 
giá trị nào sau ñây ? 
A. 0,6V  B. 6V   C. 60V  D.12V 

D C 

A B 

● 

B 
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Câu 18: Một cuộn dây phẳng , có 100 vòng , bán kính  0,1m.Cuộn dây ñặt trong từ trường ñều 
và vuông góc với các ñường cảm ứng từ.Nếu cho cảm ứng từ tăng ñều ñặn từ 0,2T lên gấp ñôi 
trong thời gian 0,1s.Suất ñiện ñộng cảm ứng trong cuộn dây sẽ có giá trị nào ? 
A .0,628 V  B .6,28V  C .1,256V  D .Một giá trị khác 
Câu 19: Một thanh dẫn dài 25cm ,chuyển ñộng trong từ trường ñều.Cảm ứng từ B = 8.10-

3T.Vectơ vận tốc V vuông góc với thanh và cũng vuông góc với vectơ cảm ứng từ B , cho v = 
3m/s.Suất ñiện ñộng cảm ứng trong thanh là : 
A .6.10-3 V  B .3.10-3 V  C .6.10-4 V  D .một giá trị khác 
Câu 20: Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 2 dm ,chiều 

rộng 1,14dm , ñặt trong từ trường ñều B ,vectơ B  vuông góc với 
mặt phẳng khung. Cho B = 0,1T. Xác ñịnh chiều Ic và ñộ lớn của 
suất ñiện ñộng cảm ứng Ec xuất hiện trong khung dây khi người ta 
uốn khung dây nói trên thành một vòng dây hình tròn ngay trong 
từ trường ñều nói trên trong thời gian một phút 
A. Ic cùng chiều kim ñồng hồ ; Ec =1,4 v 
B. Chu vi mạch ñiện không ñổi nên từ thông qua mạch không biến thiên nên Ec = 0 
C. Ic  ngựơc chiều kim ñồng hồ ; Ec = 0,86v 
D. Ic cùng chiều kim ñồng hồ ; Ec = 14µV 
Câu 21: Có ba nam châm giống nhau ñược thả rơi thẳng ñứng  từ cùng  một ñộ cao. 
Thanh thứ nhất rơi tự do, thanh thứ hai rơi qua một ống dây ñể hở. thanh thứ ba rơi qua một ống 
dây kín.trong khi rơi thanh nam châm không chạm vào ống dây. thời gian rơi của ba thanh lần 
luợt là t1 ,t2 t3 .tacó 
A t1 = t2 = t3 .  B .t1 < t2< t3  C .t3 = t2 < t1  D .t1 = t2 < t3  
Câu 22: Một thanh kim loại CD = l chuyển ñộng trong từ ñều có cảm ứng từ B , vận tốc v của 
thanh vuông góc với các ñường cảm ứng và cắt các ñường cảm ứng.suất ñiện ñộng xuất hiện 
trong thanh có giá trị nào sau ñây ? 

A .Bvl  B .
l

Bv  .   C .
v

Bl    D .Một giá trị khác 

Câu 23: Một thanh dẫn ñiện ,dài 50cm ,chuyển ñộng trong từ trường ñều ,cảm ứng từ B = 0,4 T, 

vectơ vận tốc V  vuông góc với thanh và có ñộ lớn v = 20m/s.Vectơ B  vuông góc với thanh và 

tạo với vectơ V  một góc α = 300. Hiệu ñiện thế giữa hai ñầu C , D của thanh là 
bao nhiêu ? ðiện thế ñầu nào cao hơn ? 
A .U = 0,2V , ðiện thế ở C cao hơn ở D B  .U =  2V .ðiện thế ở D cao hơn ở 
C 
C . U = 0,2V .ðiện thế ở D cao hơn ở C D . U =  0,4 V. ðiện thế ở C cao hơn 
ở D 
Câu 24: Chọn câu sai . Suất ñiện ñộng cảm ứng xuất hiện trong một ñoạn dây dẫn  
chuyển ñộng trong từ trường ,và cắt các ñường cảm ứng phụ thuộc : 
A.Hướng của từ trường   B. ðộ dài của ñoạn dây dẫn 
C.Tiết diện thẳng của dây dẫn    D. Vận tốc chuyển ñộng của ñoạn dây dẫn 

D 

C 

B 
α 

V 

d 

b 

o 

c 

a 

B  
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Câu 25: Một thanh nam châm thẳng ñược thả rơi tự do theo trục của một vòng 
dây tròn , kín .Trong thời gian nam châm rơi xuyên qua vòng dây , chiều và 
cường ñộ dòng ñiện cảm ứng Ic sinh ra trong vòng dây biến ñổi như thế nào ? 
A.Chạy theo chiều kim ñồng hồ ,cường ñộ dòng ñiện cảm ứng Ic không ñổi . 
B.Chạy ngược chiều kim ñồng hồ ,cường ñộ dòng ñiện cảm ứng Ic không ñổi  
C.Thay ñổi chiều , cường ñộ dòng ñiện Ic cũng thay ñổi  
D.Thay ñổi chiều , cường ñộ dòng ñiện Ic không thay ñổi  
Câu 26: Một lò xo treo thẳng ñứng như hình H27,một ñầu nhúng vào chậu 
ñựng thuỷ ngân 
, ñầu còn lại treo vào một ñiểm cố ñịnh. Khi K ñóng ,chọn câu mô tả ñúng nhất .  
A .Lò xo  bị hút lên (co lại).  B .Lò xo bị hút xuống (giãn ra 
). 
C .Lò xo bị dao ñộng .   D .Lò xo vẫn cân bằng (không 
biến dạng) . 
Câu 27: Một nam châm rơi thẳng ñứng dọc theo một ống ñồng dài. 
Chọn mô tả ñúng nhất cho chuyển  ñộng của nam châm .Bỏ qua tác 
 dụng của không khí lên nam châm.  
A. Nam châm rơi tự do.  
B. Rơi thẳng nhanh dần ñều nhưng không phải rơi tự do. 
C. Rơi chậm dần ñều vì có lực cản . 
D. Lúc ñầu chuyển ñộng thẳng nhanh dần ,sau ñó chuyển ñộng thẳng ñều . 
Câu 28:  Biểu thức nào sau ñây dùng ñể tính ñộ tự cảm của một mạch ñiện ? 

A .L = 
i

Φ   B . L = 
i

B   C . L = Φ .i  D . L = B.i 

câu 29: Công thức nào sau ñây ñược dùng ñể tính ñộ tự cảm của một ống dây rỗng gồm N vòng 
,diện tích S ,có chiều dài l. 

A . 10-7

l

SN 2

  B .4π.10-7.
l

SN 2

  C .4π.10-7.
S

lN 2

  D .10-7
l

NS
 

Câu 30: Trong các yếu tố sau : 
I. Cấu tạo của mạch ñiện.  III.  Cường ñộ của dòng ñiện qua mạch 
II. Tốc ñộ biến thiên của dòng ñiện qua mạch 
Suất ñiện ñộng tự cảm xuất hiện trong mạch phụ thuộc các yếu tố nào ? 
A .I và II  B .II và III   C .I và III   D .Cả ba yếu tố 

Câu 31  Một khung dây có ñiện trở R ,diện tích S , ñặt trong từ trường ñều có ñường cảm ứng từ 
B vuông góc mặt phẳng khung .cảm ứng từ B biến ñổi ñều một lượng là ∆B trong thời gian 
∆t.Công thức nào sau ñây ñược dùng ñể tính nhiệt lượng toả ra trong khung dây trong thời gian 
∆t ? 

A.  RS2
t

B

∆
∆ 2)(

  B. RS
t

B

∆
∆   C. S2

2









∆
∆

t

B
  D. 

22

t

B

R

S

∆

∆
 

S 

N 

O 

K 

   ___ __   __   _ _  -_ 

   ___ __   __   _ _  -_ 
   ___ __   __   _ _  -_ 
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Câu 32: Một ống dây dài gồm N vòng dây ,ñường kính ống dây là D (m) ,ống dây ñược ñặt 
trong từ trường ñều B có phương song song với trục ống dây , hai ñầu ống dây ñược nối với một 

tụ ñiện có ñiện dung C (F) .Khi cho cảm ứng từ B biến thiên ñều với tốc ñộ 
t

B

∆
∆ (T/s) thì tụ ñiện 

có tích ñiện không ? nếu có thì ñiện tích của tụ có giá trị nào? 
A. Mạch chứa tụ nên trong mạch không có dòng ñiện cảm ứng , vậy tụ không tích ñiện . 

B. Tụ có tích ñiện ,ñiện tích của tụ có giá trị là Q = C.
t

B

∆
∆  ( c ) 

C. Tụ có tích ñiện ,ñiện tích của tụ có giá trị là Q = π
4

2D NC
t

B

∆
∆ ( c ) 

D. Tụ có tích ñiện ,ñiện tích của tụ có giá trị là Q = C D2N
t

B

∆
∆ ( c ) 

Câu 36: Các thiết bị ñiện như quạt ñiện ,máy bơm ,máy biến thế…, sau một thời gian vận hành 
thì  vỏ ngoài của thiết bị thường bị nóng lên .Nguyên nhân này chủ yếu là do : 
A. Nhiệt toả ra do ma sát giửa bộ phận quay và bộ phận ñứng yên truyền ra vỏ máy  
B. Toả nhiệt trên ñiện trở R trong các cuộn dây của máy theo ñịnh luật Jun-Lenxơ 
C. Do tác dụng của dòng ñiện Fucô chạy trong các lỏi sắt bên trong máy ,làm cho lỏi sắt nóng 
lên . 
D. Do các bức xạ ñiện từ khi có dòng ñiện chạy qua thiết bị tạo ra. 
Câu 37: Lực nào sau ñây ñược ứng dụng ñể ñiều khiển tia ñiện tử  quét khắp màn hình trong 
bóng ñèn hình của máy thu hình (tivi) 
A Lực từ Ampe  B .Lực tĩnh ñiện Cu-lông  C.Trọng lực  D .Lực Lorenxơ . 
Câu 38: Thiết bị ñiện nào sau ñây ứng dụng tác dụng có lợi của dòng ñiện Fu-cô ? 
A. Công tơ ñiện  B .Quạt ñiện  C . Máy bơm nước(chạy bằng  ñiện)  D.Biến thế . 
Câu 39: Công thức nào sau ñây  dùng ñể tính năng lượng từ trường của ống dây ? 
A. W = 1/2LI  B. W = 2LI2  C. W = 1/2IL2  D. W = 1/2LI2 . 
Câu 40: Một ống dây có ñộ tự cảm L = 0,5H. Muốn tích luỹ năng lượng từ trường 100J trong 
ống dây thì phải cho  dòng ñiện có cường ñộ bao nhiêu ñi qua ống dây ñó ? 
A. 2A  B. 20A  C. 1A  D. 10A 
Câu 41: ðơn vị ñộ tự cảm là Henry , với 1H bằng : 
A. 1J.A2 B. 1J/A2   C. 1V.A  D. 1V/A 
Câu 42: Một cuộn tự cảm có ñộ tự cảm 0,1H , trong ñó dòng ñiện biến thiên ñều 200A/s thì suất 
ñiện ñộng tự cảm sẽ có giá trị : 
A. 10V  B. 20V   B. 0,1kV  D. 2kV 
Câu 43: Dòng ñiện trong cuộn tự cảm giảm từ 16A ñến 0A trong 0,01s ; suất ñiện ñộng tự cảm 
trong ñó có giá trị trung bình 64V ;ñộ tự cảm có giá trị : 
A. 0,032H  B . 0,04H  C. 0,25H  D. 4H  
Câu 44: Cuộn tự cảm có L = 2mH khi có dòng ñiện cường ñộ 10A ñi 
qua.Năng lượng từ trường tích luỹ trong cuộn tự cảm có giá trị : 
A. 0,05J  B . 0,1J  C . 1J  D . 4H  

E 
V 

B 

B 

A 

A 

H42 
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Câu 45: Xét mạch ñiện hình 42, AB trượt thẳng ñều trên mặt phẳng ngang theo chiều như hình 
vẽ , vận tốc của thanh AB có ñộ lớn 2m/s ,vận tốc của AB vuông góc với các ñường cảm ứng 
,AB = 40cm , B = 0,2T , E = 2V , r = 0 (Ω) , RAB = 0,8 Ω ,bỏ qua ñiện trở của dây nối và 
Ampekế .Số chỉ của Ampekế sẽ là : 
A 2,5A   B. 2,7A  C.2,3A   D. 2A 
Câu 46: Xét mạch ñiện hình 42. ðể số chỉ Ampe kế bằng không thì phải cho AB trượt thẳng 
ñều theo chiều nào ? với vận tốc bằng bao nhiêu ? 
A .Sang phải với vận tốc 20m/s B .Sang trái với vận tốc 15m/s  
C.Sang phải với vận tốc 15m/s D .sang trái với vận tốc 20m/s 
Câu 47: Xét mạch ñiện hình 44 , AB=40cm , C=10 µF , B=0,5T , 
Cho AB trượt ñều sang trái với vận tốc 5m/s , vận tốc của AB vuông 
góc với  
các ñường cảm ứng .Xác ñịnh ñiện tích trên mỗi bản tụ , bản nào tích 
ñiện dương ? 
A.Q=10µC,bản  nối  với A tích ñiện dương  
B.Q=20µC, Bản nối với A tích ñiện dương  
C.Q=10C, Bản nối với B tích ñiện dương  
D.Q=20C, Bản nối với B tích ñiện dương  
Câu 48: Thanh AB có thể trượt không ma sát trên một hệ giá ñỡ ñặt 
nằm ngang như hình H 49, khi thả cho trọng vật P chuyển ñộng tự 
do .Vectơ cảm ứng từ B vuông góc mặt phẳng giá ñở.Chọn câu 
chính xác nhất khi mô tả chuyển ñộng của thanh AB 
A. AB chuyển ñộng nhanh dần ñều vì không có ma sát 
B. AB chuyển ñộng thẳng ñều  vì  lưcñiện từ tác dụng lên AB khi nó chuyển ñộng  ñã cân bằng 
với trọng lực. 
C. AB chuyển ñộng nhanh dần, rồi sau ñó chuyển ñộng chậm dần. 
D. AB chuyển ñộng nhanh dần, ñạt ñến một vận tốc cực ñại rồi giữ nguyên 
vận tốc nầy. 
Câu 49: Thanh MN có khối lượng m ,trượt không ma sát trên một hệ giá ñở  
ñặt thẳng ñứng như hình H50.Trong quá trình trượt xuống MN luôn giữ 
phương nằm ngang và vuông góc với ñường cảm ứng từ.ðộ lớn cảm ứng từ 
là B.ðiện trở của toàn bộ mạch ñiện là R.Chiều dài thanh MN là l.Gia tốc 
trọng trường là g .Vận tốc lớn nhất của thanh MN ñược tính bằng công thức 
nàosau ñây ? 

A .
BlR

mg   B.
mgR

Bl   C.
mg

BlR    D.
22lB

mgR  

Câu 50: ðộ lớn của suất ñiện ñộng tự cảm sinh ra trong một ống dây là 30V khi cho 
 dòng ñiện qua ống  biến thiên  với tốc ñộ ∆I/∆t = 150A/s .ðộ tự cảm của ống dây sẽ có giá trị 
nào? 
A.0,02H  B.0,2H   C. 2mH  D.5H 

B 

B 

A 

P 

H49 

B 

V 
C 

H44 

A 

B 

R 

N M 

B ● 

H50 
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Câu 51: Một thanh kim loại chiều dài l ,quay ñều với vận tốc góc ω  xung quanh một trục ∆ ñi 
qua một ñầu thanh và vuông góc với thanh ấy , tất cả nằm trong một từ trường ñều , vectơ B 
song song với trục ∆ và có ñộ lớn là B.Hiệu ñiện thế xuất hiện giữa hai ñầu thanh ( tính theo B 
,ω ,l) là công thức nào sau ñây ? 
A .l2ωB (V)  B. Bωl (V)  C.1/2ω2Bl (V)  D.1/2ωβl2 (V) 
câu 52: Một vòng dây dẫn ñồng chất ñặt trong một từ trường biến thiên ñều ,có các ñường cảm 

ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa vòng dây Biết tốc ñộ biến thiên của từ thông là 
t∆

∆Φ , ñiện 

trở toàn bộ vòng dây là R.Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm bất kỳ trên vòng dây có giá trị nào sau 
ñây ? 

A  R
t∆

∆Φ (V)  B. 1/R
t∆

∆Φ (V)  C . 0 (V)  D.Một giá trị khác 

Câu 53: Một ống dây có ñộ tự cảm L=0,05 H.Cường ñộ  dòng ñiện qua ống dây biến thiên theo 
thời gian theo  biểu thức i(t) = 0,04(5-t), trong ñó I tính theo ñơn vị Ampe , t ño bằng (s), Suất 
ñiện ñộng tự cảm xuất hiện trong cuộn dây có giá trị nào sau ñây ? 
A.10-3 (V)  B. 2.10-2 (V)  C.10-2 (V)  D. 2.10-3 (V) 
Câu  54. Bốn dây dẫn thẳng dài ñặt song song, tiết diện ngang ABCD tạo thành hình vuông 
cạnh a=20cm, trong mỗi dây có dòng I=2A ñi qua cùng chiều. Cảm ứng từ tại tâm O của hình 
vuông là: 
 A. 0,001T  B. 0,1T  C. 0T   D. 0,01T 
Câu 55. Dòng ñiện trong môi trường nào gây nên sự vận chuyển chất 
 A. trong kim loại  B. trong chất ñiện phân 
 C. trong chân không  D. trong bán dẫn 
Câu 56. Khung dây hình chữ nhật có diện tích S=25cm2 gồm N=10 vòng nối tiếp, có dòng I=2A 
ñi qua mỗi vòng. Khung dây ñặt thẳng ñứng trong từ trường ñều có véc tơ B nằm ngang, 
B=0,3T. Tính mômen lực tác dụng lên khung khi véc tơ B vuông góc với mặt phẳng khung dây? 
 A. 0Nm  B. 1Nm  C. 10Nm  D. 0,1Nm 
Câu 57. Cho dòng ñiện 15A chạy qua bình ñiện phân dung dịch CuSO4, sau khi ñiện phân thu 
ñược 6g Cu bám vào catôt. Xác ñịnh thời gian ñiện phân 
 A. 1,4 phút  B. 20 phút  C. 201 phút  D. 13,8 phút 
Câu 58. Khung dây hình chữ nhật có diện tích S=25cm2 gồm N=10 vòng nối tiếp, có dòng I=2A 
ñi qua mỗi vòng. Khung dây ñặt thẳng ñứng trong từ trường ñều có véc tơ B nằm ngang, 
B=0,3T. Tính mômen lực tác dụng lên khung khi véc tơ B song song với mặt phẳng khung dây? 
 A. 7,5.10-3Nm  B. 0,15.10-3Nm  C. 1,5.10-3Nm  D. 15.10-

3Nm 
Câu 59. Lực từ tác dụng lên khung dây mang dòng ñiện ñặt trong từ trường ñược xác ñịnh bằng 
quy tắc 
 A. ñinh ốc 2  B. ñinh ốc 1  C. bàn tay phải  D. bàn tay trái 
Câu 60. Một khung dây mang dòng ñiện ñặt trong từ trường chịu tác dụng của một ngẫu lực từ 
làm khung quay xung quanh 1 trục và có xu hướng quay về vị trí 
 A. cân bằng bất kì   B. cân bằng bền 
 C. cân bằng phiếm ñịnh  D. cân bằng không bền 
 Câu 61. Cảm ứng từ do một dây dẫn thẳng dài gây ra tại một ñiểm M cách dây 20cm là 1,4.10-

5T. Xác ñịnh I qua dây dẫn 
 A. 3500A  B. 35A  C. 14A   D. 1400A 
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 Câu 62. Một bình ñiện phân dung dịch AgNO3 với anôt bằng Ag có R=5ôm. Hiệu ñiện thế ñặt 
vào hai cực là 20V. Tìm lượng Ag bám vào catôt sau khi ñiện phân 2 giờ 
 A. 9.10-6kg  B. 3,3.10-12kg  C. 4,5.10-6kg  D. 3,3.10-2kg 
Câu 63. Bản chất dòng ñiện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của 
A. lỗ trống và electron B. các iôn và electron C. các iôn  D. các electron 
Câu 64. Cuộn dây tròn bán kính R=5cm (gồm n=10 vòng dây quấn nối tiếp cách ñiện với nhau) 
ñặt trong không khí có dòng ñiện I qua mỗi vòng dây, từ trường ở tâm vòng dây là 5.10-4T. Tìm 
I 
 A. 0,04A  B. 4A   C. 0,4A  D. 40A 
Câu 65. Tương tác nào sau ñây không phải là tương tác từ 
 A. hai nam châm cùng dấu ñẩy nhau B. hai quả cầu mang ñiện tích cùng dấu ñẩy nhau 
 C. dòng ñiện tác dụng lực lên nam châm thử D. hai dòng ñiện cùng chiều hút nhau 
 Câu 66. Dòng ñiện trong các môi trường có ñược là do 
 A. ñã có sẵn các hạt mang ñiện  B. tác dụng của ñiện trường 
 C. có suất ñiện ñộng    D. có sự phóng ñiện 
Câu 67. Gọi x là góc hợp bởi véc tơ cảm ứng từ B và véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng n. Giá trị 
của từ thông qua mặt phẳng ñó ñạt cực ñại khi 
 A. x=0  B. x<90o  C. x>90o  D. x=90o 
Câu 68. Hai dây dẫn thẳng dài song song mang dòng ñiện ngược chiều I1,I2. Cảm ứng từ tại 
ñiểm cách ñều hai dây và nằm trong mặt phẳng hai dây là 
 A. B=B1+B2  B. B=0  C. B=B1-B2  D. B=2B2-B1 

Câu 69. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn D1, D2 ñặt song song trong không khí cách nhau khoảng 
d=6cm, có dòng ñiện I1=1A, I2=2A ñi qua ngược chiều nhau. Xác ñịnh vị trí những ñiểm có cảm 
ứng từ tổng hợp bằng không? 
 A. ðường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa 2 dây dẫn, cách dòng I1 3cm, cách dòng I2 
9cm 
 B. ðường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa 2 dây dẫn, cách dòng I1 9cm, cách dòng I2 
3cm 
 C. ðường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa 2 dây dẫn, cách dòng I1 12cm, cách dòng I2 
6cm 
 D. ðường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa 2 dây dẫn, cách dòng I1 6cm, cách dòng I2 
12cm 
Câu 70. Một ống dây dài 20cm gồm 5000 vòng ñặt trong không khí, cường ñộ dòng ñiện trong 
mỗi vòng dây là 0,5A. Tìm cảm ứng từ trong lòng ống dây? 
 A. 3,14.10-3T  B. 15,7.10-4T  C. 1,57.10-2T  D. 2,5.10-7T 
Câu 71. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn D1, D2 ñặt song song trong không khí cách nhau khoảng 
d=10cm, có dòng ñiện cùng chiều I1=I2=I=2,4A ñi qua. Tính cảm ứng từ tại P cách D1 R1=8cm 
và cách D2 R2=6cm 
 A. 0,5.10-5T  B. 0,2.10-5T  C. 0,1.10-5T  D. 10-5T 
 Câu 72. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn D1, D2 ñặt song song trong không khí cách nhau khoảng 
d=10cm, có dòng ñiện cùng chiều I1=I2=I=2,4A ñi qua. Tính cảm ứng từ tại N cách D1 R1=20cm 
và cách D2 R2=10cm 
 A. 0,2.10-5T  B. 0,36.10-5T  C. 0,5.10-5T  D. 0,72.10-5T 
 Câu 73. Cho hai dây dẫn thẳng dài song song ñặt trong không khí cách nhau 15cm, dòng ñi qua 
mỗi dây là 15A và 10A. Lực tương tác lên 100cm chiều dài mỗi dây là? 
 A. 2.10-3N  B. 2.10-6N  C. 2.10-2N  D. 2.10-4N 
Câu 74. Một cuộn dây tròn gồm 100 vòng bán kính 5cm ñặt trong không khí có cảm ứng từ tại 
tâm vòng tròn là5.10-4T. Tìm cường ñộ dòng ñiện chạy trong một vòng dây 
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 A. 40A  B. 4A  C. 400A  D. 0,4A 
Câu 75. ðặt một dây dẫn thẳng dài mang dòng ñiện 20A trong một từ trường ñều người ta thấy 
mỗi 50cm của dây chịu một lực từ là 0,5N. Hỏi cảm ứng từ là bao nhiêu? 
 A. 5T  B. 0,5T  C. 0,005T  D. 0,05T 
Câu 76. Dòng ñiện có cường ñộ I=0,5A ñặt trong không khí. Cảm ứng từ tại N bằng 10-6T. 
Khoảng cách từ N ñến dòng ñiện là bao nhiêu? 
 A. 50cm  B. 10cm  C. 100cm  D. 150cm 
Câu 77. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn D1, D2 ñặt song song trong không khí cách nhau khoảng 
d=10cm, có dòng ñiện cùng chiều I1=I2=I=2,4A ñi qua. Tính cảm ứng từ tại M cách D1 và D2 
khoảng R=5cm 
 A. 0T  B. 0,1T  C. 1T  D. 0,5T 
Câu 78. Khung dây hình chữ nhật có diện tích S=25cm2 gồm N=10 vòng nối tiếp, có dòng I=2A 
ñi qua mỗi vòng. Khung dây ñặt thẳng ñứng trong từ trường ñều có véc tơ B nằm ngang, 
B=0,3T. Tính mômen lực tác dụng lên khung khi véc tơ B song song với mặt phẳng khung dây? 
 A. 15.10-3Nm  B. 0,15.10-3Nm  C. 7,5.10-3Nm  D. 1,5.10-

3Nm 
 Câu 79. Khung dây hình chữ nhật có diện tích S=25cm2 gồm N=10 vòng nối tiếp, có dòng 
I=2A ñi qua mỗi vòng. Khung dây ñặt thẳng ñứng trong từ trường ñều có véc tơ B nằm ngang, 
B=0,3T. Tính mômen lực tác dụng lên khung khi véc tơ B vuông góc với mặt phẳng khung dây? 
 A. 0Nm  B. 1Nm  C. 0,1Nm  D. 10Nm 
Câu 80. Một dây dẫn thẳng dài mang dòng ñiện 0,5A ñặt trong không khí. Tìm khoảng cách từ 
ñiểm M ñến dòng ñiện biết cảm ứng từ tại M là 10-6T 
 A. 100cm  B. 20cm  C. 40cm  D. 10cm 
 Câu 81. Bốn dây dẫn thẳng dài ñặt song song, tiết diện ngang ABCD tạo thành hình vuông 
cạnh a=20cm, trong mỗi dây có dòng I=2A ñi qua cùng chiều. Cảm ứng từ tại tâm O của hình 
vuông là: 
 A. 0T  B. 0,1T  C. 0,001T  D. 0,01T 
Câu 82. Cuộn dây tròn bán kính R=5cm (gồm n=10 vòng dây quấn nối tiếp cách ñiện với nhau) 
ñặt trong không khí có dòng ñiện I qua mỗi vòng dây, từ trường ở tâm vòng dây là 5.10-4T. Tìm 
I 
 A. 4A  B. 0,4A  C. 40A  D. 0,04A 
Câu 83. Một hạt mang ñiện tích q=3,2.10-9C bay vào từ trường ñều có cảm ứng từ B=0,5T, vận 
tốc hạt là 106m/s và có phương hợp với véc tơ cảm ứng từ 1 góc 30o. Lực Lorenxơ tác dụng lên 
hạt là: 
 A. 3,2.10-13N  B. 1,6.10-13N  C. 1,38.10-13N  D. 0,8.10-

13N 
 

----------------------------HÕt--------------------------- 
®¸p ¸n (Tõ tr-êng & c¶m øng ®iÖn tõ) 

 
C©u 1: Chän B 

HD: 
d dB.S cos dB

S.cos .
dt dt dt

α
ε = = = α  

Mµ B = t ⇒ dB = dt ( )S 3
S.cos S.cos30 V

2
⇒ ε = α = =  

C©u 2: Chän A 
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C©u 3: Chän B 
C©u 4: Chän D 
C©u 5: Chän C 
C©u 6: Chän B 
C©u 7: Chän A 
C©u 8: Chän D 
C©u 9: Chän B 
C©u 10: Chän A 
C©u 11: Chän C 
C©u 12: Chän B 
C©u 13: Chän C 
C©u 14: Chän D 
C©u 15: Chän D 
C©u 16: Chän A 

HD: ( )
13

4

max 5.10
B 0,2 T

S.n 5.10 .50

−

−

φ
= = =  

C©u 17: Chän C 

HD: 
( ) ( )2 0,5 0,2nS. B

E 1000.2.10 . 60 V
t t 0,1

− −∆φ ∆
= = = =

∆ ∆
 

C©u 18: Chän B 

HD: 
( ) ( )

2 0.R .cos0 . 0,4 0,2S.cos . B
E 6,28 V

t t 0,1

π −∆φ α ∆
= = = =

∆ ∆
 

C©u 19: Chän A 

HD: ( )3 2 3E B. .v 8.10 .25.10 .3 6.10 V− − −= = =l  

C©u 20: Chän D 
HD: Ta cã: 

( ) ( ) ( )

( )
−

−

+
= = ∆ = − π = −

π
∆

= = = = µ → φ ↓⇒
∆

uuur ur
� �

2 2

4
5

2 2 1,14
R 1 dm , S 2.1,14 R 0,858 dm

2

S 0,858.10
E B. 0,1. 1,43.10 V 14 m BC B

t 60

 

C©u 21: Chän D 
C©u 22: Chän A 
C©u 23: Chän B 

HD: ( )0E Blsin 0,4.0,5.20.sin30 2 W= α = = , ta cã V0 > Vc 

C©u 24: Chän C 
C©u 25: Chän C 
C©u 26: Chän D 
C©u 27: Chän D 
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C©u 28: Chän A 
C©u 29: Chän B 
C©u 30: Chän A 
C©u 31: Chän A 
C©u 32: Chän C 
C©u 36: Chän C 
C©u 37: Chän D 
C©u 38: Chän A 
C©u 39: Chän D 
C©u 40: Chän B 

HD: ( )2w 2.100
I 20 A

L 0,5
= = =  

C©u 41: Chän B 
C©u 42: Chän A 

HD: ( )E Li' 0,1.200 20 V== = =  

C©u 43: Chän B 

HD: ( )E 54
L 0,04 H

16i '
0,01

= = =  

C©u 44: Chän B 

HD: ( )2 3 21 1
W LI .2.10 .10 0,1 J

2 2
−= = =  

C©u 45: Chän B 

HD: ( ) ( )= = ⇒ = = =
l

CU
CU

E 2
E RE 2 V v 25 m / s

B. 0,2.0,4
 

ChuyÓn ®éng sang tr¸i: v = 25 (m/s) 
C©u 47: Chän A 

HD: ( ) ( )−= = = = = =6 6E Blv 0,5.0,4.5 1 V ,Q E.C 1.10.10 10.10 C  

B¶n nèi víi A tÝch ®iÖn  d-¬ng. 
C©u 48: Chän D 
C©u 49: Chän D 

HD: = → = → = = → − =
l l

2 2 2 2Blv B . B v
E Blv i F Bli .v mg ma

R R R
 

Khi a = 0 ⇒ max 2 2

mgR
v

B .l
=  

C©u 50: Chän B 
HD: XÐt 1 ®o¹n dx trªn thanh 
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ε = = ω ⇒ = = ω = ω = ω∫ ∫
l

l
l

E
2 2

0

0 0

1 1
d Bv.dx B. .x.dx E de B. .x.dx B. x B. .

2 2
 

C©u 52: Chän D 
C©u 53: Chän D 

HD: ( ) ( )−= − ⇒ = − → = − = − = 3i 0,04 5 t i ' 0,04 E Li ' 0,05.0,04 2.10 V  

C©u 54: Chän C 

HD: 1 2 3 4B B B B= = =  

C©u 55: Chän B 
C©u56: Chän C 

HD: 0M BSI.Sin0 0= =  
C©u 57: Chän D 

HD: ( )
4mFn 6.9,65.10 .2

t 831,25 S 13,8(Phót)
AI 64.15

= = = =  

C©u 58: Chän D 

HD: 0 4M BSISin90 0,3.25.10 .2.10 0,015NM−= = =  

C©u 59: Chän D 
C©u 60: Chän B 
C©u 61: Chän C 

HD: ( )
5

7

MoI B.2. .r 1,4.10 .2 .0,2
B I 14 A

2 r Mo 4 .10

−

−

π π
= ⇒ = = =

π π
 

C©u 62: Chän D 

HD: ( ) ( )= = = → = = =
U 20 AI 108.4

I 4 A m .t .260.60 32,23 g
R 5 Fn 96500.1

 

C©u 63: Chän B 
C©u 64: Chän B 

HD: ( )
−

−

µ
= ⇒ = = =

µ π

4
o

7
o

I.N B.2R 5.10 .2.0,05
B I 4 A

2R N .4.10
 

C©u 65: Chän C 
C©u 66: Chän A 
C©u 67: Chän A  

HD: cosα = 1⇒ α = 0 
C©u 68: Chän A 
HD: ¸p dông quy t¾c n¾m bµn tay ph¶i ta cã tõ tr-êng cña hai dßng ®iÖn g©y ra t¹i ®iÓm 
kh¶o s¸t cã cïng ph-¬ng cïng chiÒu nªn B = B1 + B2  
C©u 69: Chän D 

HD: 21B B 0+ =
uur ur r

 ⇒ B1, B2 ng-îc chiÒu nhau vµ B1 = B2 

Ta cã: − −= = ⇒ =
+ +

7 71 2
1 2

I I 1 2
B 2.10 . ,B 2.10 .

6 x x 6 x x
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⇒ x = -12cm ⇒ §iÓm ®ã c¸ch d©y 2 lµ 12cm; c¸ch d©y 1 lµ 6cm  
C©u 70: Chän C 

HD: 7 2
2

0,5
B 4 .10 .5000. 1,57.10 T

20.10
− −

−= π =  

C©u 71: Chän B 

HD: Ta thÊy 102 = 82 + 62 ⇒ §iÓm P n»m trong kho¶ng gi÷a 2 d©y 

7 7 5
p 1 2 2 2

2,4 2,4
B B B 2.10 . 2.10 . 0,2.10 T

6.10 8.10
− − −

− −⇒ = − = − =  

C©u 72: Chän D 

HD: Ta cã: 
2 2 220 10 10

cos 1
2.20.10

+ −
α = =  

7 7 5
N 1 2 2 2

2,4 2,4
B B B 2.10 . 2.10 . 0,72.10 T

20.10 10.10
− − −

− −⇒ = + = + =  

C©u 73: Chän  D 

HD: 7 4
2

15.10
F .2.10 2.10 N

15.10
− −

−= =  

C©u 74: Chän D 

HD: 7 4
2

100
B 4 .10 .I. 5.10 T

5.10
− −

−= π =  
6

7

25.10
I 0,4A

2.3,14.10 .100

−

−⇒ = =  

C©u 75: Chän D 

HD: Ta cã: 
2

F 0,5
F BIL B 0,05T

I.L 20.50.10−= ⇒ = = =  

C©u 76: Chän B 

HD: 7 7 6I 0,5
B 2.10 . .2.10 . 10

R R
− − −= = 1R 10 m 10cm−⇒ = =  

C©u 77: Chän A 
HD: B = B1 – B2 = 0 (N lµ t©m gi÷a 2 d©y ). 
C©u 79: Chän A. 
HD: M = B.I.S.Ncos900 = 0(Nm) 
C©u 80: Chän A 

HD: 7 60,5
B 2.10 . 10 R 1m 100cm

R
− −= = ⇒ = =  

C©u 81: Chän A 

HD: 1 2 3 4B B B B B 0= + + + =
ur ur ur ur ur r

 (tÝnh ®èi xøng) 
C©u 82: Chän B 

HD: 7 4
2

10.I
B 2 .10 . 5.10

5.10
− −

−= π =  ⇒ I = 0,4A 

C©u 83: Chän D 

HD: 9 6 0f 3,2.10 .10 .0,5.sin360−= = 30,8.10 N−   
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PHẦN HAI: QUANG HỌC 

Chương VI. Khúc xạ ánh sáng 
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG 

1. ðịnh luật khúc xạ ánh sáng: 
Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. 
Tia tới và tia khúc xạ nằm ở hai bên ñường pháp tuyến tại ñiểm tới. 
Tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ là hằng số: 

n
ssin

isin
=  

(Hằng số n ñược gọi là chiết suất tỷ ñối của môi trường khúc xạ ñối với môi trường tới). 
2. Chiết suất của một môi trường 

- Chiết suất tỉ ñối của môi trường 2 ñối với môi trường 1 bằng tỉ số giữa các tốc ñộ truyền 
ánh sáng v1 và v2 trong môi trường 1 và môi trường 2 

2

1

1

2
21 v

v

n

n
nn ===  

n1 và n2 là các chiết suất ruyệt ñối của môi trường 1 và môi trường 2. 
- Công thức khúc xạ: 

sini = nsinr ↔ n1sini = n2sinr. 
3. Hiện tượng phản xạ toàn phần:  

Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ xảy ra trong trường hợp môi trường tới chiết quang hơn 
môi trường khúc xạ (n1 > n2) và góc tới lớn hơn một giá trị igh: 

i > igh với sinigh = n2/n1 
 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
 
Câu 1. Ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng 60o so với phương ngang. ðặt một gương phẳng hợp 
với phương ngang một góc α ñể ñược chùm tia phản xạ hướng thẳng ñứng xuống dưới. Giá trị 
của α là: 
A. 15o.    B. 75o.    C. 30o.   D. 60o 
Câu 2. Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng, chiết suất n= 3 . 
Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i có giá trị là: 
A. 60o.    B. 30o.    C. 45o   D. 50o 
Câu 3. Một người thợ săn cá nhìn con cá dưới nước theo phương ñứng. Cá cách mặt nước 
40cm, mắt người cách mặt nước 60cm. Chiết suất của nước là 4/3. Mắt người nhìn thấy cá cách 
mình một khoảng biểu kiến là: 
A. 95cm.   B. 85cm.   C. 80cm.  D. 90cm. 



  -  ðT: 01689.996.187                  Diễn ñàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                    

   Trang 302 

Câu 4. Một người thợ săn cá nhìn con cá dưới nước theo phương ñứng. Cá cách mặt nước 40cm, 
mắt người cách mặt nước 60cm. Chiết suất của nước là 4/3. Cá nhìn thấy mắt người cách mình 
một khoảng biểu kiến là: 
A. 100cm.   B. 120cm.   C. 110cm.  D. 125cm. 
Câu 5. Một tấm gỗ tròn bán kính R=5cm nổi trên mặt nước. Ở tâm ñĩa có gắn một cây kim 
thẳng ñứng chìm trong nước (n=4/3). Dù ñặt mắt ở ñâu trên mặt thoáng cũng không thấy ñược 
cây kim. Chiều dài tối ña của cây kim là: 
A. 4cm.   B. 4,4cm.   C. 4,5cm.  5cm. 
Câu 6. Chiếu một tia sáng ñơn sắc từ không khí vào một chất lỏng trong suốt dưới góc tới 45o 
thì góc khúc xạ là 30o. Bây giờ, chiếu tia sáng ñó từ chất lỏng ra không khí dưới góc tới i. Với 
giá trị nào của i ñể có tia khúc xạ ra ngoài không khí? 
A. i>45o.   B. i<45o.   C. 30o<i<90o.  D. i<60o.  
Câu 7. Người ta tăng góc tới của một tia sáng chiếu lên mặt của một chất lỏng lên gấp 2 lần. 
Góc khúc xạ của tia sáng ñó: 
A. cũng tăng gấp 2 lần.  B. tăng gấp hơn 2 lần.   C. tăng ít hơn 2 lần. 
  
D. tăng nhiều hay ít hơn 2 lần còn tuỳ thuộc vào chiết suất của chất lỏng ñó lớn hay nhỏ 
Câu 8. Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất n sao cho tia khúc xạ 
vuông góc với tia phản xạ. Góc tới i khi ñó ñược tính bằng công thức nào? 
A. sini=n.   B. tgi=n.   C. sini=1/n.  D. tgi=1/n  
Câu 9. Mắt một người ñặt trong không khí nhìn xuống ñáy chậu có chứa chất lỏng trong suốt, 
chiết suất n. Chiều cao lớp chất lỏng là 20cm. Mắt thấy ñáy chậu dường như cách mặt thoáng 
của chất lỏng là h :  
A. h>20cm   B. h<20cm   C. h=20cm  D. không ñủ dữ kiện 
Câu 10. Khi tia sáng ñi từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2 , n2>n1 thì: 
A. luôn luôn có tia khúc xạ.   B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i. 
C. góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i.     D. nếu góc tới bằng 0 thì tia sáng không bị khúc xạ.  
Câu 11. Khi tia sáng ñi từ môi trường chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi trường có 
chiết suất n2 , n2<n1 thì :  
A. có tia khúc xạ ñối với mọi phương của tia tới.      
B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i. 
C. tỉ số giữa sini và sinr là không ñổi khi cho góc tới thay ñổi. 
D. góc khúc xạ thay ñổi từ 0 tới 900 khi góc tới i biến thiên.  
Câu 12. Chiếu một tia sáng tới một mặt bên của lăng kính thì : 
A. luôn luôn có tia sáng ló ra ở mặt bên thứ hai của lăng kính. 
B. tia ló lệch về phía ñáy của lăng kính.         
C. tia ló lệch về phía ñỉnh của lăng kính. 
D. ñường ñi của tia sáng ñối xứng qua mặt phân giác của góc ở ñỉnh.  
Câu 13. Một tia sáng hẹp truyền từ một môi trường có chiết suất n1 = 3  vào một môi trường 
khác có chiết suất n2 chưa biết. ðể khi tia sáng tới gặp mặt phân cách hai môi trường dưới góc 
tới oi 60≥  sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì n2 phải thoả mãn ñiều kiện nào? 
A. 2/32 ≤n .  B. n2 5,1≤ .   C. 2/32 ≥n .   D. 5,12 ≥n . 
Câu 14. Trong thuỷ tinh, vận tốc ánh sáng sẽ: 
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A. bằng nhau ñối với mọi tia sáng.   B. lớn nhất ñối với tia màu ñỏ. C. lớn nhất ñối với tia 
màu tím. 
D. bằng nhau ñối với mọi màu khác nhau và vận tốc này chỉ phụ thuộc vào loại thuỷ tinh. 
Câu 15. Cho một tia sáng truyền từ môi trường 1 sang môi trường 2 với vận tốc là v1, v2 
(v1<v2). Có thể xác ñịnh góc giới hạn phản xạ toàn phần từ hệ thức nào sau ñây? 
A. sinigh=v1/v2.  B. sinigh=v2/v1.  C. tgigh=v1/v2.   D. 
tgigh=v2/v1. 
Câu 16. Một người cao 170cm, mắt cách ñỉnh 10cm. Người ấy ñứng trước gương phẳng theo 
thẳng ñứng trên tường. Chiều cao tối thiểu của gương và khoảng cách tối ña từ mép dưới của 
gương tới mặt ñất là bao nhiêu ñể có thể nhìn toàn bộ ảnh của mình trong gương? 
A. 75cm và 90cm.      B. 80cm và 85cm. 
C. 85cm và 80cm.      D. 82,5cm và 80cm. 
Câu 17. Chiếu một tia tới có hướng cố ñịnh vào mặt nhẵn của một gương phẳng. Khi quay 
gương xung quanh một trục vuông góc với mặt phẳng tới một góc 10o thì góc quay của tia phản 
xạ là: 
A. 10o.    B. 20o.    C. 30o.   
 D. 60o. 
Câu 18. Vận tốc ánh sáng trong không khí là v1, trong nước là v2. Một tia sáng chiếu từ nước ra 
ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới ñây là ñúng? 
A. v1>v2, i>r.   B. v1>v2, i<r.   C. v1<v2, i>r.  
 D. v1<v2, i<r 
Câu 19. Một cái bể hình chữ nhật có ñáy phẳng nằm ngang chứa ñầy nước. Một người nhìn vào 
ñiểm giữa của mặt nước theo phương hợp với phương ñứng một góc 45o thì vừa vặn nhìn thấy 
một ñiểm nằm trên giao tuyến của thành bể và ñáy bể. Tính ñộ sâu của bể. Cho chiết suất của 
nước là 4/3, hai thành bể cách nhau 30cm. 
A. 20cm.   B. 22cm.   C. 24cm.   D. 26cm 
Câu 20. Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 9o thì góc khúc xạ 
là 8o. Tìm góc khúc xạ khi góc tới là 60o. 
A. 47,25o.   B. 56,33o.    C. 50,33o.   D. 58,67o 
Câu 21. Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 9o thì góc khúc xạ 
là 8o. Tính vận tốc ánh sáng trong môi trường A, biết vận tốc ánh sáng trong môi trường B là 
2.105km/s. 
A. 225000km/s.  B. 230000km/s.  C. 180000km/s.  D250000km/s. 
Câu 22. ðặt một thước dài 70cm theo phương thẳng ñứng vuông góc với ñáy bể nước nằm 
ngang (ñầu thước chạm ñáy bể). Chiều cao lớp nước là 40cm và chiết suất là 4/3. Nếu các tia 
sáng mặt trời tới nước dưới góc tới i (sini=0,8) thì bóng của thước dưới ñáy bể là bao nhiêu? 
A. 50cm.   B. 60cm.   C. 52,5cm.   D. 80cm. 
Câu 23. Một ngọn ñèn nhỏ S nằm dưới ñáy của một bể nước sâu 20cm. Hỏi phải thả nổi trên 
mặt nước một tấm gỗ mỏng (có tâm nằm trên ñường thẳng ñứng qua ngọn ñèn) có bán kính nhỏ 
nhất là bao nhiêu ñể không có tia sáng nào của ngọn ñèn ñi ra ngoài không khí. Cho nnước=4/3. 
A. 20,54cm.   B. 24,45cm.   C. 27,68cm.   D. 22,68cm. 
Câu 24. ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về quá trình tạo ảnh qua gương phẳng? 
A. Vật thật cho ảnh thật.  B. Vật thật cho ảnh ảo. 
C. Vật ảo cho ảnh ảo.   D. Vật ảo cho ảnh thật lớn hơn vật. 
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Câu 25. Một người tiến lại gần gương phẳng ñến một khoảng cách ngắn hơn n lần so với 
khoảng cách ban ñầu. Khoảng cách từ người ñó ñến ảnh của mình trong gương sẽ như thế nào? 
A. Giảm 2n lần.  B. Giảm n lần.   C. Giảm 4n lần.  D. Tăng n 
lần.. 
Câu 26. Chiết suất tỉ ñối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới.  
A. luôn luôn lớn hơn 1.  B. luôn luôn nhỏ hơn 1. 
C. tùy thuộc vận tốc của ánh sáng trong hai môi trường. 
D. tùy thuộc góc tới của tia sáng. 
Câu 27. Chiết suất tỉ ñối giữa hai môi trường 
A. cho biết tia sáng khúc xạ nhiều hay ít khi ñi từ môi trường này vào môi trường kia. 
B. càng lớn khi góc tới của tia sáng càng lớn.    C. càng lớn thì góc khúc xạ càng nhỏ. 
D. bằng tỉ số giữa góc khúc xạ và góc tới.  
Câu 28. Mắt của một người ñặt trong không khí nhìn xuống ñáy một chậu có chứa một chất 
lỏng trong suốt có chiết suất n. Chiều cao lớp chất lỏng là 20cm. Mắt thấy ñáy chậu dường như 
cách mặt thoáng của chất lỏng là h :  
A. h>20cm  B. h<20cm  C. h=20cm 
D. không thể kết luận ñược vì chưa biết chiết suất n của chất lỏng là bao nhiêu. 
Câu 29. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 
A. Khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r cũng tăng. 
B. góc khúc xạ r tỉ lệ thuận với góc tới i. 

C. hiệu số i r− cho biết góc lệch của tia sáng khi ñi qua mặt phân cách giữa hai môi trường. 

D. nếu góc tới i bằng 0 thì tia sáng không bị lệch khi ñi qua mặt phân cách giữa hai môi trường. 
Câu 30. Cho một chùm tia sáng song song tới mặt phân cách giữa hai môi trường. 
A. Chùm tia bị gãy khúc khi ñi qua mặt phân cách. 
B. Góc khúc xạ r có thể lớn hơn hay nhỏ với góc tới i. 
C. Chiết suất n2 của môi trường khúc xạ càng lớn thì chùm tia bị gãy khúc càng nhiều. 
D. Góc lệch của chùm tia khi ñi qua mặt phân cách càng lớn khi chiết suất n1 và n2 của hai môi 
trường tới và khúc xạ càng khác nhau. 
Câu 31. Khi một tia sáng ñi từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2 , 
n2>n1 thì:  
A. luôn luôn có tia khúc xạ ñi vào môi trường thứ hai. 
B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i. 
C. góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i.   D. nếu góc tới i bằng 0, tia sáng không bị khúc xạ.  
Câu 32. Khi một tia sáng ñi từ môi trường có chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi 
trường có chiết suất n2 , n2<n1 thì :  
A. có tia khúc xạ ñối với mọi phương của tia tới.      B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i. 
C. tỉ số giữa sini và sinr là không ñổi khi cho góc tới thay ñổi. 
D. góc khúc xạ thay ñổi từ 0 tới 900 khi góc tới i biến thiên.  

 
ðÁP ÁN (KHÚC XẠ ÁNH SÁNG) 
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Câu 1: Chọn B 
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Câu 2: Chọn A 
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Câu 3: Chọn D 
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Câu 4: Chọn C 
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Câu 5: Chọn B 
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Câu 6: Chọn B 
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Câu 7: Chọn C 
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2

1

n
sin r sin r

n sin i sin r 1

sin2i sin r ' 2cosin
sin2i sin r '

n

=  ⇒ = =
=


 ⇒ sinr’ = 2cosisinr 

Câu 8: Chọn B 
HD:  tani = n 
Câu 9: Chọn D 

HD: 2
0

1 c

n 1
h h 20.

n n
= = , nc chưa xác ñịnh ⇒ h chưa xác ñịnh. 

Câu 10: Chọn B 
Câu 11: Chọn D 
Câu 12: Chọn B 
Câu 13: Chọn D 

HD:  = = = = ⇒ =0 02
gh gh 2

n 3
i 60 , sin i sin60 n 1,5

23
.  

0
2i 60 n 1,5≥ ⇒ ≥  
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Câu 14: Chọn D 
Câu 15: Chọn A 

HD:  2 1
gh

1 2

n v
sin i

n v
= =  

Câu 16: Chọn C 

HD: Gương cao ( )170
85 cm

2
=  

Mép dưới gương cách ñất ( )160
80 cm

2
=  

Câu 17: Chọn B 

HD: Gương quay góc α → tia phản xạ quay góc 2α 
Câu 18: Chọn B 

HD: = → > = ⇒ <2
2 1

1

sin i v
nsin i sin r r i, v v

sin n v
 

Câu 19: Chọn C 

HD: 0 4
sin 45 sin r

3
=  

( )⇔ = = → = + ⇒ =
+

2 2 2

2 2

15 3 1
sin r . 15 .16.2 9h 9.15 h 24 cm

4 2h 15
 

Câu 20: Chọn C 

HD:    

0
0 0 2

1 2 0
1

0
0 0 02

0
1

n sin9
n sin9 n sin8

n sin8

n sin8
sin60 sin r sin r sin60 r 50,39

n sin9

= ⇒ =

= ⇒ = ⇒ =
 

Câu 21: Chọn A 

HD: 
0

0 5

sin9 v
v 225000km / s

sin8 2.10
= ⇒ =  

Câu 22: Chọn C 

HD:     
( )

( )

 
= = − =  

 

= = = ⇒ =

2

1
l 30.cot i 30 1 22,5 cm

sin i

3
l ' 40.tan r 40. 30 cm L 52,5cm

4

 

Câu 23: Chọn D 

HD:  = → = ⇔ = + ⇒ =
+

2 2 2
gh 2 2

3 R 3
sin i 16R 9R 9.20 R 22,68cm

4 4R 20
 

Câu 24: Chọn B 
Câu 25: Chọn B 

HD: Khoảng cách người ñến gương là l → Khoảng cách người ñến ảnh là 2l. 
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Lúc sau 
l 2l

n n
⇒  ⇒ Giảm n lần. 

Câu 26: Chọn C 
Câu 27: Chọn A 
Câu 28. Chọn D 

HD:  0

1
h h

n
=  

Câu 29: Chọn D 
Câu 30: Chọn C 
Câu 31: Chọn D 
Câu 32: Chọn D 
 
 
 
 
 

 
PHẦN HAI: QUANG HỌC 
Chương VI. Khúc xạ ánh sáng 
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG 
1. ðịnh luật khúc xạ ánh sáng: 

Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. 
Tia tới và tia khúc xạ nằm ở hai bên ñường pháp tuyến tại ñiểm tới. 
Tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ là hằng số: 

n
ssin

isin
=  

(Hằng số n ñược gọi là chiết suất tỷ ñối của môi trường khúc xạ ñối với môi trường tới). 
2. Chiết suất của một môi trường 

- Chiết suất tỉ ñối của môi trường 2 ñối với môi trường 1 bằng tỉ số giữa các tốc ñộ truyền 
ánh sáng v1 và v2 trong môi trường 1 và môi trường 2 

2

1

1

2
21 v

v

n

n
nn ===  

n1 và n2 là các chiết suất ruyệt ñối của môi trường 1 và môi trường 2. 
- Công thức khúc xạ: 

sini = nsinr ↔ n1sini = n2sinr. 
3. Hiện tượng phản xạ toàn phần:  

Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ xảy ra trong trường hợp môi trường tới chiết quang hơn 
môi trường khúc xạ (n1 > n2) và góc tới lớn hơn một giá trị igh: 
i > igh với sinigh = n2/n1 

 
II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
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Khúc xạ ánh sáng 
6.1 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 

A. Chiết suất tỉ ñối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang ít thì 
nhỏ hơn 1. 
B. Môi trường chiết quang kém có chiết suất tuyệt ñối nhỏ hơn 1. 
C. Chiết suất tỉ ñối của môi trường 2 so với môi trường 1 bằng tỉ số chiết suất tuyệt ñối n2 
của môi trường 2 với chiết suất tuyệt ñối n1 của môi trường 1. 
D. Chiết suất tỉ ñối của hai môi trường luôn lớn hơn ñơn vị vì vận tốc ánh sáng trong chân 
không là vận tốc lớn nhất. 

6.2 Với một tia sáng ñơn sắc, chiết suất tuyệt ñối của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết 
suất tỉ ñối khi tia sáng ñó truyền từ nước sang thuỷ tinh là: 

A. n21 = n1/n2 
B. n21 = n2/n1 

C. n21 = n2 – 
n1 

D. n12 = n1 – 
n2 

6.3 Chọn câu trả lời ñúng. 
Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng: 
A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới. 
B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới. 
C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới. 
D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần. 

6.4 Chiết suất tỉ ñối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới 
A. luôn lớn hơn 1. 
B. luôn nhỏ hơn 1. 
C. bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt ñối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt ñối của 
môi trường tới. 
D. bằng hiệu số giữa chiết suất tuyệt ñối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt ñối của 
môi trường tới. 

6.5 Chọn câu ñúng nhất. 
Khi tia sáng ñi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2 
(với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì 

A. tia sáng bị gãy khúc khi ñi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.  
B. tất cả các tia sáng ñều bị khúc xạ và ñi vào môi trường n2. 
C. tất cả các tia sáng ñều phản xạ trở lại môi trường n1. 
D. một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ. 

6.6 Chiết suất tuyệt ñối của một môi trường truyền ánh sáng 
A. luôn lớn hơn 1. 
B. luôn nhỏ hơn 1. 

C. luôn bằng 1. 
D. luôn lớn hơn 0. 

6.7 Chiếu một tia sáng ñơn sắc ñi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia 
phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi ñó góc tới i ñược tính theo công thức 

A. sini = n B. sini = 1/n C. tani = n D. tani = 1/n
 



  -  ðT: 01689.996.187                  Diễn ñàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                    

   

Trang 309 

6.8 Một bể chứa nước có thành cao 80 (cm) và ñáy phẳng dài 120 (cm) và ñộ cao mực nước 
trong bể là 60 (cm), chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 
so với phương ngang. ðộ dài bóng ñen tạo thành trên mặt nước là  

A. 11,5 (cm) B. 34,6 (cm) C. 63,7 (cm) D. 44,4 (cm) 
6.9 Một bể chứa nước có thành cao 80 (cm) và ñáy phẳng dài 120 (cm) và ñộ cao mực nước 
trong bể là 60 (cm), chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 
so với phương ngang. ðộ dài bóng ñen tạo thành trên ñáy bể là:  

A. 11,5 (cm) B. 34,6 (cm) C. 51,6 (cm) D. 85,9 (cm) 
6.10 Một ñiểm sáng S  nằm trong chất lỏng (chiết suất n), cách mặt chất lỏng một khoảng 12 
(cm), phát ra chùm sáng hẹp ñến gặp mặt phân cách tại ñiểm I với góc tới rất nhỏ, tia ló 
truyền theo phương IR. ðặt mắt trên phương IR nhìn thấy ảnh ảo S’ của S dường như cách 
mặt chất lỏng một khoảng 10 (cm). Chiết suất của chất lỏng ñó là 

A. n = 1,12 B. n = 1,20 C. n = 1,33 D. n = 1,40 
6.11 Cho chiết suất của nước n = 4/3. Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ S mằn ở ñáy một bể 
nước sâu 1,2 (m) theo phương gần vuông góc với mặt nước, thấy ảnh S’ nằm cách mặt nước 
một khoảng bằng 

A. 1,5 (m) B. 80 (cm) C. 90 (cm) D. 1 (m) 
6.12 Một người nhìn hòn sỏi dưới ñáy một bể nước thấy ảnh của nó dường như cách mặt 
nước một khoảng 1,2 (m), chiết suất của nước là n = 4/3. ðộ sâu của bể là: 

A. h = 90 
(cm) 

B. h = 10 
(dm) 

C. h = 15 
(dm) 

D. h = 1,8 
(m) 

6.13 Một người nhìn xuống ñáy một chậu nước (n = 4/3). Chiều cao của lớp nước trong chậu 
là 20 (cm). Người ñó thấy ñáy chậu dường như cách mặt nước một khoảng bằng 

A. 10 (cm) B. 15 (cm) C. 20 (cm) D. 25 (cm)
 

6.14 Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất n = 1,5 ñược ñặt trong không khí. 
Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 450 khi ñó tia ló khỏi bản sẽ 

A. hợp với tia 
tới một góc 
450. 

B. vuông góc 
với tia tới. 

C. song song 
với tia tới. 

D. vuông góc 
với bản mặt 
song song

. 
6.15 Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất n = 1,5 ñược ñặt trong không khí. 
Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 450 . Khoảng cách giữa giá của tia tới và tia ló là: 

A. a = 6,16 (cm). 
B. a = 4,15 (cm). 

C. a = 3,25 (cm). 
D. a = 2,86 (cm). 

6.16 Một bản hai mặt song song có bề dày 6 (cm), chiết suất n = 1,5 ñược ñặt trong không 
khí. ðiểm sáng S cách bản 20 (cm). Ảnh S’ của S qua bản hai mặt song song cách S một 
khoảng 

A. 1 (cm). B. 2 (cm). C. 3 (cm). D. 4 (cm). 
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6.17 Một bản hai mặt song song có bề dày 6 (cm), chiết suất n = 1,5 ñược ñặt trong không 
khí. ðiểm sáng S cách bản 20 (cm). Ảnh S’ của S qua bản hai mặt song song cách bản hai 
mặt song song một khoảng 

A. 10 (cm). B. 14 (cm). C. 18 (cm). D. 22(cm). 
Phản xạ toàn phần 

6.18 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban ñầu chứa 
chùm tia sáng tới. 
B. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng ñi từ môi trường chiết quang sang môi trường 
kém chết quang hơn. 
C. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh. 
D. Góc giới hạn phản xạ toàn phần ñược xác ñịnh bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường 
kém chiết quang với môi trường chiết quang hơn. 

6.19 Khi một chùm tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai môi trường thì 
A. cường ñộ sáng của chùm khúc xạ bằng cường ñộ sáng của chùm tới. 
B. cường ñộ sáng của chùm phản xạ bằng cường ñộ sáng của chùm tới. 
C. cường ñộ sáng của chùm khúc xạ bị triệt tiêu. 
D. cả B và C ñều ñúng. 

6.20 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng ñi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường 
có chiết suất lớn hơn. 
B. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng ñi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có 
chiết suất nhỏ hơn. 
C. Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm tia khúc xạ. 
D. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường ñộ sáng của chùm phản xạ gần như bằng cường ñộ 
sáng của chùm sáng tới. 

6.21 Khi ánh sáng ñi từ nước (n = 4/3) sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá 
trị là: 

A. igh = 
41048’. 

B. igh = 
48035’. 

C. igh = 
62044’. 

D. igh = 
38026’. 

6.22 Tia sáng ñi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) ñến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3). ðiều kiện của 
góc tới i ñể không có tia khúc xạ trong nước là:  

A. i ≥ 62044’. B. i < 62044’. C. i < 41048’. D. i < 48035’. 
6.23 Cho một tia sáng ñi từ nước (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc 
tới: 

A. i < 490. B. i > 420. C. i > 490. D. i > 430. 
6.24 Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). Ở tâm O, cắm thẳng góc một ñinh OA. Thả 
miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n = 1,33. ðinh OA ở trong nước, cho OA = 6 
(cm). Mắt ñặt trong không khí sẽ thấy ñầu A cách mặt nước một khoảng lớn nhất là: 
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A. OA’ = 3,64 (cm). 
B. OA’ = 4,39 (cm). 

C. OA’ = 6,00 (cm). 
D. OA’ = 8,74 (cm). 

6.25 Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). Ở tâm O, cắm thẳng góc một ñinh OA. Thả 
miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n = 1,33. ðinh OA ở trong nước, cho OA = 6 
(cm). Mắt ñặt trong không khí, chiều dài lớn nhất của OA ñể mắt không thấy ñầu A là: 

A. OA = 3,25 (cm). 
B. OA = 3,53 (cm). 

C. OA = 4,54 (cm). 
D. OA = 5,37 (cm). 

 
46. Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần 
6.26 Một ngọn ñèn nhỏ S ñặt ở ñáy một bể nước (n = 4/3), ñộ cao mực nước h = 60 (cm). Bán 
kính r bé nhất của tấm gỗ tròn nổi trên mặt nước sao cho không một tia sáng nào từ S lọt ra 
ngoài không khí là: 

A. r = 49 
(cm). 

B. r = 53 
(cm). 

C. r = 55 
(cm). 

D. r = 51 
(cm). 

6.27 Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước ( n = 4/3) với góc tới 
là 450. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là: 

A. D = 
70032’. 

B. D = 450. C. D = 
25032’. 

D. D = 
12058’. 

6.28 Một chậu nước chứa một lớp nước dày 24 (cm), chiết suất của nước là n = 4/3. Mắt ñặt 
trong không khí, nhìn gần như vuông góc với mặt nước sẽ thấy ñáy chậu dường như cách mặt 
nước một ñoạn bằng 

A. 6 (cm). B. 8 (cm). C. 18 (cm). D. 23 (cm). 
6.29* Một cái chậu ñặt trên một mặt phẳng nằm ngang, chứa một lớp nước dày 20 (cm), chiết 
suất n = 4/3. ðáy chậu là một gương phẳng. Mắt M cách mặt nước 30 (cm), nhìn thẳng góc 
xuống ñáy chậu. Khoảng cách từ ảnh của mắt tới mặt nước là: 

A. 30 (cm). 
B. 45 (cm). 
C. 60 (cm). 
D. 70 (cm). 
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III. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ TRẢ LỜI 
Khúc xạ ánh sáng 
6.1 Chọn: C 

Hướng dẫn:  
- Chiết suất tỉ ñối có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 1. Chiết suất tuyệt ñối luôn lớn hơn 
ñơn vị (1) 
- Chiết suất tỉ ñối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang ít thì  
lớn hơn ñơn vị(1) 

6.2 Chọn: B 
Hướng dẫn: Với một tia sáng ñơn sắc, chiết suất tuyệt ñối của nước là n1, của thuỷ tinh là 
n2. Chiết suất tỉ ñối khi tia sáng ñó truyền từ nước sang thuỷ tinh tức là chiết suất tỉ ñối của 
thuỷ tinh ñối với nước n21 = n2/n1 

6.3 Chọn: D 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức ñịnh luật khúc xạ ánh sáng 
1

2

n

n

rsin

isin
= ta thấy khi i tăng thì r 

cũng tăng. 
6.4 Chọn: C 

Hướng dẫn: Chiết suất tỉ ñối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới bằng tỉ số giữa 
chiết suất tuyệt ñối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt ñối của môi trường tới. 

6.5 Chọn: D 
Hướng dẫn: Khi tia sáng ñi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường 
trong suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì một phần tia 
sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ. 

6.6 Chọn: A 
Hướng dẫn: Chiết suất tuyệt ñối của một môi trường truyền ánh sáng luôn lớn hơn 1. 

6.7 Chọn: C 
Hướng dẫn: 
- Áp dụng ñịnh luật phản xạ ánh sáng, tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau ta có 
r + i’ = 900 hay là r + i = 900. 

- Áp dụng ñịnh luật khúc xạ ánh sáng: 
1

2

n

n

rsin

isin
= ↔

1

2
0 n

n

)i90sin(

isin
=

−
↔tani = n21 = n. 

6.8 Chọn: B 
Hướng dẫn: ðộ dài bóng ñen tạo thành trên mặt nước là (80 – 60).tan300 = 34,6 (cm) 

6.9 Chọn: D 
Hướng dẫn: 
- ðộ dài phần bóng ñen trên mặt nước là a = 34,6 (cm). 
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- ðộ dài phần bóng ñen trên ñáy bể là b = 34,6 + 60.tanr trong ñó r ñược tính n
rsin

isin
=  suy 

ra b = 85,9 (cm). 
6.10 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức lưỡng chất phẳng khi ánh sáng ñi từ môi trường n ra 

không khí 
n

1

d

'd
=  suy ra n = 

10

12 = 1,2 

6.11 Chọn: C 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức lưỡng chất phẳng khi ánh sáng ñi từ môi trường n ra 

không khí 
n

1

d

'd
= suy ra d’ = 0,9 (m) 

6.12 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự câu 6.11 

6.13 Chọn: B 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự câu 6.11 

6.14 Chọn: C 
Hướng dẫn: Dùng ñịnh luật khúc xạ tại hai mặt của bản hai mặt song song. 

6.15 Chọn: A 
Hướng dẫn: Vận dụng ñịnh luật khúc xạ ánh sáng và kết hợp giải hình học phẳng. 

6.16 Chọn: B 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức ảnh của một ñiểm sáng qua bản hai mặt song song khi ánh 

sáng truyền gần như vuông góc với bề mặt của hai bản SS’ = e 





 −

n

1
1  

6.17 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 6.16 

 
45. Phản xạ toàn phần 
6.18 Chọn: D 

Hướng dẫn: Góc giới hạn phản xạ toàn phần ñược xác ñịnh theo công thức 
n

1
isin gh =  

6.19 Chọn: C 
Hướng dẫn: Khi một chùm tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai môi 
trường thì cường ñộ sáng của chùm khúc xạ bị triệt tiêu. 

6.20 Chọn: B 
Hướng dẫn: Khi tia sáng ñi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất 
nhỏ hơn thì có khi có tia khúc xạ và có khi không có tia khúc xạ. 

6.21 Chọn: B 

Hướng dẫn: Góc giới hạn phản xạ toàn phần ñược xác ñịnh theo công thức 
n

1
isin gh =  
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6.22 Chọn: A 
Hướng dẫn: 

- Góc giới hạn phản xạ toàn phần ñược xác ñịnh theo công thức 
1

2
gh n

n
isin =  

- ðiều kiện ñể có tia khúc xạ là i ≤ igh. 
6.23 Chọn: C 

Hướng dẫn: 

- Góc giới hạn phản xạ toàn phần ñược xác ñịnh theo công thức 
n

1
isin gh =  

- ðiều kiện ñể không có tia khúc xạ là i ≥ igh. 
6.24 Chọn: A 

Hướng dẫn: Ảnh A’ của ñầu A của ñinh OA cách mặt nước một khoảng lớn nhất khi tia 
sáng ñi từ ñầu A tới mặt nước ñi qua mép của miếng gỗ. Khi ánh sáng truyền từ nước ra 
không khí, gọi góc nằm trong nước là r, góc nằm ngoài không khí là i, ta tính ñược OA’max 
= R.tan(900- i), với sini = n.sinr, tanr = R/OA. Suy ra OA’max = 3,64 (cm). 

6.25 Chọn: B 
Hướng dẫn: Mắt ñặt trong không khí, ñể mắt không thấy ñầu A thì ánh sáng phát ra từ ñầu 
A ñi tới mặt nước và ñi gần mép của miếng gỗ sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. 

Khi ñó r = igh với 
n

1
isin gh =  ta tính ñược OA = R/tanr = 3,53 (cm). 

 
46. Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần 
6.26 Chọn: B 

Hướng dẫn: Xem hướn dẫn và làm tương tự câu 6.25 
6.27 Chọn: D 

Hướng dẫn: Áp dụng ñịnh luật khúc xạ ánh sáng n
rsin

isin
=  với n = 4/3, i = 450, ta tính ñược 

r = 3202’ suy ra góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là i – r  = 12058’. 
6.28 Chọn: C 

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 6.11 
6.29 Chọn: B 

Hướng dẫn: Ánh sáng truyền từ mắt nằm trong không khí vào nước, bị gương phản xạ sau 
ñó lạ truyền từ nước ra không khí. Ta có thể coi hệ quang học trên bao gồm: LCP (không 
khí – nước) + Gương phẳng + LCP (nước – không khí). Giải bài toán qua hệ quang học 
này ta sẽ ñược kết quả. 

 
 
 

CHƯƠNG VII: MẮT – CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 
 

VẤN ðỀ 1: LĂNG KÍNH 
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A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 

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

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

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

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

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

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

r = r’ = A/2. 
i = i’ = (Dm + A)/2. 

- Nếu ño ñược góc lệch cực tiểu Dm và biết ñược A thì có thể tính ñược chiết suất của chất làm 
lăng kính. 
Bài 1: Lăng kính có góc chiết quang A = 300, chiết suất n = 1,6. Chiếu vào mặt bên của lăng 
kính một tia sáng có góc tới i = 400. Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính. 
ðS: D = 2307’. 

 

A 

 

 

I

S K 

n 

J 
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Bài 2: Một lăng kính có góc chiết quang A. Chiếu tia sáng SI ñến vuông góc với mặt bên của 
lăng kính. Biết góc lệch của tia ló và tia tới là D = 150. Cho chiết suất của lăng kính là n = 4/3. 
Tính góc chiết quang A? 
ðS: A = 3509’. 
Bài 3: Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ñều ABC. Một tia sáng ñến mặt AB trong 
tiết diện ABC với góc tới 300 thì tia ló ra khỏi không khí rà sát mặt AC của lăng kính. Tính 
chiết suất của chất làm lăng kính. 
ðS: n = 1,527. 
Bài 4: Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = 1,41 ≈ 2  ñặt trong không khí. 
Chiếu tia sáng SI tới mặt bên với góc tới i = 450. 
 a) Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính. 
 b) Nếu ta tăng hoặc giảm góc tới 100 thì góc lệch tăng hay giảm. 
 
ðS: a) D = 300, b) D tăng. 
Bài 5: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A, chiết suất n = 1,5. Chiếu tia sáng qua lăng 
kính ñể có góc lệch cực tiểu bằng góc chiết quang A. Tính góc B của lăng kính biết tiết diện 
thẳng là tam giác cân tại A. 
ðS: B = 48036’. 
Bài 6: Chiếu một tia sáng SI ñến vuông góc với màn E tại I. Trên ñường ñi của tia sáng, người 
ta ñặt ñỉnh I của một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 50, chiết suất n = 1,5 sao cho SI 
vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang I, tia sáng ló ñến màn E tại ñiểm J. Tính IJ, 
biết rằng màn E ñặt cách ñỉnh I của lăng kính một khoảng 1m. 
ðS: IJ = 4,36cm 

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

sin(igh) = n2/n1 
với n1 là chiết suất của lăng kính, n2 là chiết suất của môi trường ñặt lăng kính 
- ðiều kiện ñể có tia ló: 
+ ðối với góc chiết quang A: A ≤ 2.igh. 
+ ðối với góc tới i: i     ≥≥≥≥ i0 với sini0 = n.sin(A – igh).  
- Chú ý: góc i0 có thể âm, dương hoặc bằng 0. 
- Quy ước: i0 > 0 khi tia sáng ở dưới pháp tuyến tại ñiểm tới I. 
        i0 < 0 khi tia sáng ở trên pháp tuyến tại ñiểm tới I. 
Bài 1: Một lăng kính có góc chiết quang A = 300, chiết suất n = 1,5. Chiếu một tia sáng tới mặt 
lăng kính dưới góc tới i. Tính i ñể tia sáng ló ra khỏi lăng kính. 
ðS: -18010’≤  i ≤ 900. 
Bài 2: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A, chiết suất n = = 1,41 ≈ 2 . Chiếu một tia sáng 
SI ñến lăng kính tại I với góc tới i. Tính i ñể:  
 a) Tia sáng SI có góc lệch cực tiểu. 
 b) Không có tia ló. 
ðS: a) i = 450. b) i ≤ 21028’. 
Bài 3: Một lăng kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5 tiết diện thẳng là tam giác vuông cân ABC, 
góc A = 900. Chiếu tia sáng ñến mặt bên lăng kính tại I sao cho nó song song với ñáy BC. 
Tia khúc xạ qua mặt bên ñến ñáy BC tại K. Vẽ ñường ñi của tia sáng bằng việc tính các 
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góc i, r và tính góc lệch D? 
 

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Lăng kính 
7.1 Một lăng kính bằng thuỷ tinh chiết suất n, góc chiết quang A. Tia sáng tới một mặt bên có 
thể ló ra khỏi mặt bên thứ hai khi 

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

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

7.3 Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ nhất thì 
A. góc lệch D tăng theo i. 
B. góc lệch D giảm dần. 
C. góc lệch D tăng tới một giá trị xác 
ñịnh rồi giảm dần. 

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

7.4 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
Chiếu một chùm sáng vào mặt bên của một lăng kính ñặt trong khong khí: 

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

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

A. n = 0,71 B. n = 1,41 C. n = 0,87 D. n = 1,51 
7.6 Tia tới vuông góc với mặt bên của lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5 góc chiết 
quang A. Tia ló hợp với tia tới một góc lệch D = 300. Góc chiết quang của lăng kính là 

A. A = 410. B. A = 
38016’. 

C. A = 660. 
D. A = 24.

 

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

A. D = 50. B. D = 130. C. D = 150. D. D = 220. 
7.8 Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, tiết diện là một tam giác ñều, ñược ñặt trong 
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không khí. Chiếu tia sáng SI tới mặt bên của lăng kính với góc tới i = 300. Góc lệch của tia 
sáng khi ñi qua lăng kính là: 

A. D = 2808’. B. D = 
31052’. 

C. D = 
37023’. 

D. D = 
52023’. 

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

A. i = 510. B. i = 300. C. i = 210. D. i = 180. 
7.10 Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch 
cực tiểu là Dm = 420. Chiết suất của lăng kính là: 

A. n = 1,55. 
B. n = 1,50. 
C. n = 1,41. 

D. n = 1,33
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. 
ðỀ KIỂM TRA PHẦN LĂNG KÍNH (30 CÂU) 

Câu 1. Chiếu một chùm tia sáng ñỏ hẹp coi như một tia sáng vào mặt bên của một lăng kính có tiết 
diện thẳng là tam giác cân ABC có góc chiết quang A = 80 theo phương vuông góc với mặt phẳng 
phân giác của góc chiết quang tại một ñiểm tới rất gần A.  Biết chiết suất của lăng kính ñối với tia 
ñỏ là nd  = 1,5. Góc lệch của tia ló so với tia tới là: 
A.   20   B.  40    C.  80   D.  120   
Câu 2. Chiếu vào mặt bên một lăng kính có góc chiết quang A =600 một chùm ánh sáng hẹp coi 
như một tia sáng. Biết góc lệch của tia màu vàng là cực tiểu. Chiết suất của lăng kính với tia màu 
vàng là nv = 1,52 và màu tím nt = 1,54  . Góc ló của tia màu tím bằng: 
A.   51,20  B.  29,60   C.  30,40  D.  ñáp án khác 
Câu 3. Một lăng kính có góc chiết quang A và chiết suất n, ñược ñặt trong nước có chiết suất n’. 
Chiếu 1 tia sáng tới lăng kính với góc tới nhỏ. Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính.  

A.  D = A( 1)
'

n

n
−   B. D = A( 1)

'

n

n
+                 C.   D = A( '

1)
n

n
−                    D. D = A( '

1)
n

n
+  

Câu 4. Lăng kính có góc chiết quang  A =600 . Khi ở trong không khí thì góc lệch cực tiểu là 300. 
Khi ở trong một chất lỏng trong suốt chiết suất x thì góc lệch cực tiểu là 40. Cho biết sin 320 = 
3 2

8
. Giá trị của x là: 

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

3
   D.  x = 1,5 

Câu 5. Lăng kính có góc chiết quang A =600  , chiết suất  n = 2   ở trong không khí. Tia sáng tới 
mặt thứ nhất với góc tới i. Có tia ló ở mặt thứ hai khi: 
A.   015i ≤    B.  015i ≤   C.  021,47i ≥   D.  021,47i ≤  
Câu 6. Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = 2  ở trong không khí. Tia sáng tới mặt 
thứ nhất với góc tới i. Không có tia ló ở mặt thứ hai khi: 
A.   015i ≤    B.  015i ≤   C.  021,47i ≥   D.  021,47i ≤  
Câu 7. Lăng kính có góc chiết quang A và chiết suất n = 3 . Khi ở trong không khí thì góc lệch có 
giá trị cực tiểu Dmin  =A.  Giá trị của A là: 
A.  A = 300   B.  A = 600  C.  A = 450   D.  tất cả ñều sai 
Câu 8. Lăng kính có góc chiết quang A = 300 , chiết suất n = 2 . Tia ló truyền thẳng ra không khí 
vuông góc với mặt thứ hai của lăng kính khi góc tới i có giá trị: 
A.  i = 300   B.  i= 600  C.  i = 450   D.  i= 150 
Câu 9. Lăng kính có góc chiết quang A =600, chiết suất n = 2 . Góc lệch D ñạt giá trị cực tiểu khi 
góc tới i có giá trị: 
A.  i= 300   B.  i= 600  C.  i= 450   D.  i= 900 
Câu 10. Chọn câu trả lời ñúng 
A.  Góc lệch của tia sáng ñơn sắc qua lăng kính là D = i + i’ – A  
B. Khi góc tới i tăng dần thì góc lệch D giảm dần, qua một cực tiểu rồi tăng dần.  
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C. Khi lăng kính ở vị trí có góc lệch cực tiểu thì tia tới và tia ló ñối xứng với nhau qua mặt phẳng 
phân giác của góc chiết quang A.   
D. Tất cả ñều ñúng. 
Câu 11. Chọn câu trả lời sai  
A.  Lăng kính là môi trường trong suốt ñồng tính và ñẳng hướng ñược giới hạn bởi hai mặt phẳng 
không song song.  
B. Tia sáng ñơn sắc qua lăng kính sẽ luôn luôn bị lệch về phía ñáy. 
C. Tia sáng không ñơn sắc qua lăng kính thì chùm tia ló sẽ bị tán sắc  
D. Góc lệch của tia ñơn sắc qua lăng kính là D = i + i' – A 
Câu 12. Cho một chùm tia sáng chiếu vuông góc ñến mặt AB của một lăng kính ABC vuông góc 
tại A và góc ABC = 30 , làm bằng thủy tinh chiết suất n=1,3. Tính góc lệch của tia ló so với tia tới. 
A.   40,50    B.  20,20     C.  19,50    D.  10,50 
Câu 13. Sử dụng hình vẽ về ñường ñi của tia sáng qua lăng kính: SI là tia tới, JR là tia ló, D là góc 
lệch giữa tia tới và tia ló, n là chiết suất của chất làm lăng kính. Công thức nào trong các công thức 
sau là sai? 

A.  sin i1  = 2

1
sin i

n
 B.  A = r1 + r2    C.   D = i1 + i2 – A D.  minsin sin

2 2

A D A
n

+
=  

Câu 14. Sử dụng hình vẽ về ñường ñi của tia sáng qua lăng kính: SI là tia tới, JR là tia ló, D là góc 
lệch giữa tia tới và tia ló, n là chiết suất của chất làm lăng kính.Công thức nào trong các công thức 
sau ñây là ñúng? 
A.  sin i1  = nsinr1 B.  sin i2  =nsinr2  C.   D = i1 + i2 – A D.  A, B và C ñều ñúng  
Câu 15. ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về lăng kính và ñường ñi của một tia sáng qua lăng 
kính? 
A. Tiết diện thẳng của lăng kính là một tam giác cân.  
B. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ ñứng, có tiết diện thẳng là một hình tam 
giác 
C. Mọi tia sáng khi quang lăng kính ñều khúc xạ và cho tia ló ra khỏi lăng kính.  
D. A và C. 
Câu 16. ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về lăng kính?  
A. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ ñứng, có tiết diện thẳng là một hình tam 
giác  
B. Góc chiết quang của lăng kính luôn nhỏ hơn 900.  
C. Hai mặt bên của lăng kính luôn ñối xứng nhau qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. 
D. Tất cả các lăng kính chỉ sử dụng hai mặt bên cho ánh sáng truyền qua 
Câu 17. Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện thẳng là 
A. một tam giác vuông cân   B. một hình vuông 
C. một tam giác ñều    D. một tam giác bất kì 
Câu 18. Một lăng kính ñặt trong không khí, có góc chiết quang A = 300  nhận một tia sáng tới 
vuông góc với mặt bên AB và tia ló sát mặt bên AC của lăng kính. Chiết suất n của lăng kính 
A. 0   B. 0,5    C. 1,5   D. 2 
Câu 19. Chọn câu ñúng 
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A. Góc lệch của tia sáng ñơn sắc qua lăng kính là D = i + i' – A (trong ñó i = góc tới; i' = góc ló; D 
= góc lệch của tia ló so với tia tới; A = góc chiết quang)  
B. Khi góc tới i tăng dần thì góc lệch D giảm dần, qua góc lệch cực tiểu rồi tăng dần 
C. Khi lăng kính ở vị trí có góc lệch cực tiểu thì tia tới và tia ló ñối xứng với nhau qua mặt phẳng 
phân giác của góc chiết quang A      
D. Tất cả ñều ñúng 
Câu 20. Một tia sáng tới gặp mặt bên của một lăng kính dưới góc tới i1 khúc xạ vào lăng kính và ló 
ra ở mặt bên còn lại. Nếu ta tăng góc i1 thì: 
A. Góc lệch D tăng   B. Góc lệch D không ñổi 
C. Góc lệch D giảm   D. Góc lệch D có thể tăng hay giảm 
Câu 21. Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ñều, ba mặt như nhau, chiết suất n = 3 , ñược 
ñặt trong không khí (chiết suất bằng 1). Chiếu tia sáng ñơn sắc  nằm trong mặt phẳng tiết diện 
thẳng, vào mặt bên của lăng kính với góc tới i = 600. Góc lệch D của tia ló ra mặt bên kia 
A. tăng khi i thay ñổi   B. giảm khi i tăng   
C. giảm khi i giảm  D. không ñổi khi i tăng 
Câu 22. Một lăng kính có góc chiết quang 600. Chiếu l một tia sáng ñơn sắc tới lăng kính sao cho 
tia ló có gó lệch cực tiểu và bằng 300. Chiết suất của thủytinh làm lăng kính ñối với ánh sáng ñơn 
sắc ñó là 
A. 1,82   B. 1,414  C. 1,503  D. 1,731 
Câu 23. Tiết diện thẳng của ñoạn lăng kính là tam giác ñều. Một tia sáng ñơn sắcchiếu tới mặt bên 
lăng kính và cho tia ló ñi ra từ một mặt bên khác. Nếu góc tới và góc ló là 450  thì góc lệch là 
A. 100   B. 200   C. 300   D. 400 
Câu 24. Một lăng kính thủy tinh có chiết suất là 1,6 ñối với một ánh sáng ñơn sắc nào ñó và góc 
chiết quang là 450. Góc tới cực tiểu ñể có tia ló là 
A. 15,10  B. 5,10    C. 10,140    D. Không thể có tia ló 
Câu 25. Chiếu một tia sáng ñến lăng kính thì thấy tia ló ra là một tia sáng ñơn sắc. Có thể kết luận 
tia sáng chiếu tới lăng kính là ánh sáng: 
A. Chưa ñủ căn cứ ñể kết luận   B.  ðơn sắc    C.  Tạp sắc                 D.  Ánh sáng 
trắng 
Câu 26. Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối thuỷ tinh hình lăng trụ ñứng, có tiết diện thẳng 
là  
A. tam giác ñều   B. tam giác vuông cân      
 C.tam giác vuông               D. tam giác cân  
Câu 27. Chiếu tia sáng vuông góc với mặt bên của lăng kính thuỷ tinh chiết suất n = 1,5; góc chiết 
quang A; góc lệch D= 300. Giá trị của góc chiết quang A  bằng : 
A. 41010’  B. 66025’  C. 38015’  D. 24036’ 
Câu 28. Chiếu tia sáng thẳng góc với phân giác của lăng kính tam giác ñều chiết suất n = 2 . Góc 
lệch D có giá trị : 
A. 300   B. 450   C. 600   D. 33,60 
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Câu 29. Chiếu tia sáng tới mặt bên của lăng kính tam giác vuông dưới góc tới 450. ðể không có tia 
ló ra mặt bên kia thì chiết suất nhỏ nhất của lăng kính là :   

A. 2 1

2

+   B.  3

2
  C.  2

2
   D.  2 1+  

Câu 30. Chiếu tia sáng từ môi trường 1 chiết suất n1  = 3  vào môi trường 2 chiết suất n2. Phản xạ 
toàn phần xảy ra khi góc tới i lớn hơn hoặc bằng 600. Giá trị của n2 là:  

A.   n2<
3

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

3

2
   D.  n2>1,5 

 
 
 
 
 
 

. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ TRẢ LỜI    Lăng kính 
7.1 Chọn: B 

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

ðiều kiện ñể có tia ló     






τ−=
≥
≤

)Asin(nisin
ii

i2A

0

0

gh

 

 
7.2 Chọn: C 

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

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

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

7.5 Chọn: D 

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

A
sinn

2

AD
sin m =

+  

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



       01689.996.187      forum: lophocthem.name.vn    -  vuhoangbg@gmail.com                 lịch học: 5h – thứ 3 + 5 

 323 

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

7.8 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức lăng kính: 








−+=
+=

=
=

A'iiD
'rrA

'rsinn'isin
rsinnisin

 

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

7.10 Chọn: A 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tự câu 7.5 
 
 

 
 
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 

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

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

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

+  Các tiêu ñiểm vật phụ ở trên mặt phẳng tiêu diện vật vuông góc với trục chính tại F. 
+ Các tiêu ñiểm ảnh phụ ở trên mặt phẳng tiêu diện ảnh vuông góc với trục chính tại F’. 
4. ðộ tụ: 

- ðộ tụ của thấu kính:               D = 1/f. 
ðơn vị: trong hệ SI, ñơn vị của ñộ tụ là ñiôp, tiêu cự f tính bằng mét. 

CHỦ ðỀ 2: THẤU KÍNH 



       01689.996.187      forum: lophocthem.name.vn    -  vuhoangbg@gmail.com                 lịch học: 5h – thứ 3 + 5 

 324 

- Công thức ñộ tụ tính theo bán kính hai mặt cầu: 

D = 
mt 1 2

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

f n R R
 

Quy ước: mặt cầu lồi thì R > 0, mặt cầu lõm thì R < 0, mặt phẳng thì R = ∞∞∞∞. 
5. Các công thức về thấu kính: vật thật, ảo 

- Quy ước: 

                                           







OA = d

OA' = d'

OF' = f

     quy ước        

 
- Công thức thấu kính: 

1 1 1
 =    +  

f d d'
 

 
- Công thức về ñộ phóng ñại ảnh của vật qua thấu kính: 

d' A'B'
k =  -   =  

d AB
 

trong ñó: k > 0: thì ảnh và vật cùng chiều, trái tính chất thật, ảo. 
               k < 0: thì ảnh và vật ngược chiều, cùng tính chất thật, ảo. 
- Các công thức liên quan: 

d.f
d' =     

d - f
, d'.f

d =     
d' - f

,  d.d'
f =     

d + d'
 

 

hoặc d' f d' - f
k =  -   =    = 

d f - d  f
 

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

 
 
 

2

2A'B'
S =      =  k

AB
 

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

2 

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

2 2L  - 
f   = 

 4.L

l  

- Nếu có các thấu kính ghép sát nhau thì công thức tính ñộ tụ tương ñương là: 

- Vật thật thì d > 0 
- Vật ảo thì d < 0 
- Ảnh thật thì d’ > 0 
- Ảnh ảo thì d’ <0 
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1 2D = D + D + ...  
 
B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP. 
D¹ng 1. X¸c ®Þnh tiªu cù, b¸n kÝnh, chiÕt suÊt cña thÊu kÝnh dùa vµo c«ng thøc tÝnh ®é tô. 
 
- Áp dụng công thức tính ñộ tụ hoặc tiêu cự: 

D = 
mt 1 2

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

f n R R
 

Quy ước: mặt cầu lồi thì R > 0, mặt cầu lõm thì R < 0, mặt phẳng thì R →→→→ ∞∞∞∞. 
                n là chiết suất của chất làm thấu kính, nmt là chiết suất của môi trường ñặt thấu kính. 
 
Ví dụ 1: Thấu kính có chiết suất n = 1,5, hai mặt cầu có bán kính 20cm và 30cm. Tìm tiêu cự của 
thấu kính khi thấu kính ñặt trong không khí và thấu kính ñặt trong nước có chiết suất n = 4/3 trong 
2 trường hợp: 

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

Ví dụ 2: Thấu kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5, mặt phẳng và mặt lồi ñặt trong không khí có ñộ 
tụ D = 2ñp. 

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

Ví dụ 3: Thấu kính thủy tinh ñặt trong không khí, tiêu cự của thấu kính là f1. ðặt thấu kính trong 
chất lỏng 
 n’ = 1,6, tiêu cự của thấu kính là f2 = -8.f1. Tính chiết suất của chất làm thấu kính. 
Ví dụ 4: Một thấu kính thủy tinh chiết suất n = 1,5, một mặt lồi và một mặt lõm, bán kính mặt lõm 
gấp ñôi bán kính mặt lồi. Biết rằng khi ñặt thấu kính hứng ánh sáng mặt trời thì thấy một ñiểm 
sáng cách thấu kính 20cm. Hãy tính bán kính các mặt cầu của thấu kính. 

Dạng 2: Xác ñịnh vị trí, tính chất, ñộ lớn của vật và ảnh. 
 
- Biết vị trí của vật hoặc ảnh và số phóng ñại: 

1 1 1
 =    +  

f d d'
   suy ra   d.f

d' =     
d - f

, d'.f
d =     

d' - f
 

và vận dụng công thức ñộ phóng ñại: d' f d' - f
k =  -   =    = 

d f - d  f
       

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

dùng hai công thức: 1 1 1
 =    +  

f d d'
 

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

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

 
Ví dụ 1: Vật AB cao 2m ñặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’ cao 4cm. 
Tiêu cự thấu kính là f = 20cm. Xác ñịnh vị trí của vật và ảnh. 
Ví dụ 2: Vật AB cách thấu kính hội tụ 20cm, qua thấu kính cho ảnh cao bằng ¼ vật. Tìm tiêu cự 
của thấu kính hội tụ. 
Ví dụ 3: Vật AB cách thấu kính phân kỳ 20cm, cho ảnh A’B’ cao bằng nửa vật. Tính tiêu cự của 
thấu kính phân kỳ. 
Ví dụ 4: Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’ cách vật 20cm. 
Xác ñịnh vị trí vật và ảnh. Cho tiêu cự của thấu kính là f = 15cm. 
Ví dụ 5: ðiểm sáng S trên trục chính của thấu kính phân kỳ, cách thấu kính 40cm, qua thấu kính 
cho ảnh S’. Biết SS’ = 20cm. Tính tiêu cự của thấu kính phân kỳ. 
Ví dụ 6: Một ñiểm sáng S cách màn l =1m. Một thấu kính hội tụ tiêu cự f = 21cm trong khoảng S 
và màn sao cho trục chính của thấu kính qua S và vuông góc với màn. Xác  ñịnh vị trí của thấu 
kính ñể ảnh S’ của S hiện rõ trên màn. 

Dạng 3: Dời vật hoặc thấu kính theo phương của trục chính 
 
- Thấu kính cố ñịnh: vật và ảnh dời cùng chiều. 

+ Trước khi dời vật:              1 1 1
 =    +  

f d d'
 

+ Dời vật một ñoạn ∆d thì ảnh dời một ñoạn ∆d’ thì: 
∆ ∆

1 1 1
 =    +  

f d + d d' + d'
 

- Có thể giải bằng cách khác nếu bài toán cho ñộ phóng ñại k1 và  k2: 

 
∆
∆ 1 2

2 1

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

d d  - f d  - f
 

- Vật cố ñịnh, dời thấu kính: phải tính khoảng cách từ vật ñến ảnh trước và sau khi dời thấu kính 
ñể biết chiều dời của ảnh. 
 
Ví dụ 1: Thấu kính hội tụ tiêu cự f = 10cm. ðiểm sáng S trên trục chính của thấu kính cho ảnh thật 
S’. Nếu dời S ra xa thấu kính thêm 5cm thì ảnh dời 10cm. Xác ñịnh vị trí vật, ảnh và ñộ phóng ñại 
trước và sau khi dời vật. 
Ví dụ 2: Vật sáng A trên trục chính và trước thấu kính phân kỳ, cách thấu kính 30cm cho ảnh ảo 
A’. Di chuyển vật vào gần thấu kính thêm 10cm thì ảnh di chuyển thêm 2cm. Tính tiêu cự của thấu 
kính phân kỳ. 
Ví dụ 3: Vật AB ñặt trước thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn. Dời vật 2cm lại gần thấu kính thì 
phải dời màn ñi 30cm thì mới thu ñược ảnh rõ nét. Ảnh này bằng 5/3 ảnh trước. Cho biết thấu kính 
gì và tính tiêu cự thấu kính. 
Ví dụ 4: Vật thật qua thấu kính cho ảnh ảo bằng ½ vật. Dời vật 100cm theo trục chính, ảnh vẫn ảo 
và bằng 1/3 lần  vật. Tính tiêu cự của thấu kính. 
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Dạng 4: Hệ hai thấu kính ghép ñồng trục 
- Nếu ta có các thấu kính ghép ñồng trục sát nhau thì ta có ñộ tụ tương ñương của hệ là: 

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

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

1 1 1 1
 =    +   

f f f f
 

Khi ñó ta xét bài toán tương ñương như một thấu kính có ñộ tụ D hay có tiêu cự f. 
- Nếu hệ thấu kính ghép ñồng trục cách nhau một khoảng O1O2 = l  

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

' '
1             1 2             2

O O
1 1 2 2d d d d

AB     A B    A B  

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

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

1 1 2 2

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

d  - f d  - f
l  

2 2 2 2 1 1
1 2

1 1

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

AB A B AB
 

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

Bài tập trắc nghiệm Thấu kính mỏng 
7.11 ðối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau ñây về tính chất ảnh của vật thật là ñúng? 

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

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

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

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

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

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

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

7.16 Nhận xét nào sau ñây về thấu kính phân kì là không ñúng? 
A. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh thật. 
B. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo. 
C. Với thấu kính phân kì, có tiêu cự f âm. 
D. Với thấu kính phân kì, có ñộ tụ D âm. 

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

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

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

A. f = 20 
(cm). 

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

D. f = 17,5 
(cm). 

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

A. f = 45 
(cm). 

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

D. f = 50 
(cm).

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

A. R = 10 
(cm). 

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

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

A. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, vô cùng lớn. 
B. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, vô cùng lớn. 
C. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, cao 1 (cm). 
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D. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, cao 4 (cm). 
7.23 Thấu kính có ñộ tụ D = 5 (ñp), ñó là: 

A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 5 
(cm). 
B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 20 
(cm). 

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

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

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

7.25 Vật sáng AB ñặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có ñộ tụ D = + 5 (ñp) 
và cách thấu kính một khoảng 10 (cm). Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là: 

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

7.26 Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là chùm phân kì coi như xuất 
phát từ một ñiểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một ñoạn 25 (cm). Thấu kính ñó là: 

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

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

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

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

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

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

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

A. f = 15 
(cm). 

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

D. f = -30 
(cm). 

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

A. R = 0,02 
(m). 

B. R = 0,05 
(m). 

C. R = 0,10 
(m). 

D. R = 0,20 
(m). 

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

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

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

7.34 ** Hệ quang học ñồng trục gồm thấu kính hội tụ O1 (f1 = 20 cm) và thấu kính hội tụ O2 (f2 
= 25 cm) ñược ghép sát với nhau. Vật sáng AB ñặt trước quang hệ và cách quang hệ một 
khoảng 25 (cm). Ảnh A”B” của AB qua quang hệ là: 

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

7.35 **Cho thấu kính O1 (D1 = 4 ñp) ñặt ñồng trục với thấu kính O2 (D2 = -5 ñp), khoảng cách 
O1O2 = 70 (cm). ðiểm sáng S trên quang trục chính của hệ, trước O1 và cách O1 một khoảng 50 
(cm). Ảnh S” của S qua quang hệ là: 

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

7.36 **Cho thấu kính O1 (D1 = 4 ñp) ñặt ñồng trục với thấu kính O2 (D2 = -5 ñp), chiếu tới 
quang hệ một chùm sáng song song và song song với trục chính của quang hệ. ðể chùm ló ra 
khỏi quang hệ là chùm song song thì khoảng cách giữa hai thấu kính  là: 
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A. L = 25 
(cm). 

B. L = 20 
(cm). 

C. L = 10 
(cm). 

D. L = 5 (cm). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.19 Chọn: B 

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

1

R

1
)(1n(

f

1
D

21

+−==  

7.20 Chọn: B 

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

1

R

1
)(1

'n

n
(

f

1
D

21

+−==  

7.21 Chọn: A 
Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính ñộ tụ của thấu kính phẳng – lồi:  
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R

1
)1n(

f

1
D −==  

7.22 Chọn: C 
Hướng dẫn:  

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  

- Áp dụng công thức k
AB

'B'A
=  với 

d

'd
k −=  

7.23 Chọn: D 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức ñộ tụ 
f

1
D =  với D là ñộ tụ (ñiôp), f là tiêu cự của thấu 

kính (met). 
7.24 Chọn: A 

Hướng dẫn:  

- Tiêu cự của thấu kính là 
D

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

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

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

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

Hướng dẫn: 

- Tiêu cự của thấu kính là 
D

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

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

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

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

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

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

1

d

1

f

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

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

Hướng dẫn: 

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

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

- 12,5 (cm) 
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- Áp dụng công thức k
AB

'B'A
=  với 

d

'd
k −=  = 0,5 

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

49. Bài tập về thấu kính mỏng 
7.28 Chọn: C 

Hướng dẫn: 

Giải hệ phương trình: 










−
=

=

d

'd
k

AB

'B'A
k

 

Ta ñược d’ = 64 (cm) 
7.29* Chọn: D 

Hướng dẫn:  

Giải hệ phương trình: 















−
=

=

+=

d

'd
k

AB

'B'A
k

'd

1

d

1

f

1

 

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

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

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

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

15 (cm). 
7.31 Chọn: C 

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

R

2
)1n(

f

1
D −==  

7.32* Chọn: A 
Hướng dẫn: Giải hệ phương trình: 
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−=
=+

+=

+=

'd'd

)cm(16dd

'd

1

d

1

f

1

'd

1

d

1

f

1

21

21

22

11

 

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

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

"B"A'B'AAB 21 LL →→  

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1

111

+=  ta có d1’ = 60 (cm). 

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

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1

222

+=  ta có d2’ = 100 (cm). 

7.34** Chọn: D 
Hướng dẫn: 
- Hệ quang học ghép sát ta có thể thay thế bằng một dụng cụ quang học tương ñương có 

ñộ tụ ñược tính theo công thức: D = D1 + D2 ↔
21 f

1

f

1

f

1
+=  

- Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  

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

7.36** Chọn: D 
Hướng dẫn: Hệ quang học thoả mãn ñiều kiện; chùm tới là chùm song song cho chùm ló là 
chùm song song, hệ ñó gọi là hệ vô tiêu. Khi ñó khoảng cách giữa hai thấu kính là L = f1 + f2. 
 
 
 
II/ PHÂN LOẠI BÀI TẬP ðỊNH LƯỢNG THEO DẠNG CỦA TỪNG NHÓM BÀI 
TẬP THẤU KÍNH: 

Dạng 1: BÀI TOÁN THUẬN: Cho biết tiêu cự f của thấu kính và khoảng cách từ vật thật 
ñến thấu kính d, => Xác ñịnh d / , k, chiều của ảnh so với chiều của vật  

d1        d1’         d2    d2’ 
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pháp giải toán: 
 - Xác ñịnh vị trí ảnh, tính chất ảnh và số phóng ñại ảnh là xác ñịnh d / , k. Từ giá trị của 
d / , k ñể suy ra tính chất ảnh và chiều của ảnh 
 - Giải hệ hai phương trình: 

   / .d f
d

d f
=

−
    

   
/d

k
d

= −  

VD1. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm. Vật sáng AB là một ñoạn thẳng ñặt vuông góc 
trục chính của thấu kính, cách thấu kính 30cm. Hãy xác ñịnh vị trí ảnh, tính chất ảnh và số 
phóng ñại ảnh. Vẽ hình ñúng tỷ lệ. 
 Giải: 
Giải hệ hai phương trình với d = 30cm, thấu kính hội tụ f > 0 ⇒ f = 10cm: 

   / .d f
d

d f
=

−
    

   
/d

k
d

= −  

ta có:   d / = 15cm > 0 : Ảnh thật 
  k = ─ ½  < 0: Ảnh ngược chiều vật, cao bằng nửa vật. 
 
Kết luận: Ảnh thu ñược là một ảnh thật, ngược chiều vật, cao bằng một nửa vật và nằm cách 
thấu kính  15cm 
Vẽ hình:  
 
 
 
 
 
 
VD2. Cho thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10cm. Vật sáng AB là một ñoạn thẳng ñặt vuông góc 
trục chính của thấu kính, cách thấu kính 20cm. Hãy xác ñịnh vị trí ảnh, tính chất ảnh và số 
phóng ñại ảnh. 

Giải hệ hai phương trình với d = 20cm, Thấu kính phân kỳ f < 0 ⇒ f = ─10cm: 

   / .d f
d

d f
=

−
    

   
/d

k
d

= −  

 
ta có:   d / = ─ (20/3) cm < 0 : Ảnh ảo 
  k = 1/3  > 0: Ảnh cùng chiều vật, cao bằng 1/3 vật. 
 

A 

B 

F 

F / 
A / 

B / 

O 
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Kết luận: Ảnh thu ñược là một ảnh ảo, cùng chiều vật, cao bằng một phần ba vật và nằm cách 
thấu kính  20/3 cm. 
 
 
2. BÀI TOÁN NGƯỢC: 

ðối với bài toán ngược (là bài toán cho kết quả d /, k hoặc f, k..., xác ñịnh d,f hoặc d, d 

/...) thì có nhiều dạng hơn. Và ñây cũng là các dạng toán khó ñối với học sinh.  
Dạng 2: Cho biết tiêu cự f của thấu kính và số phóng ñại ảnh k, xác ñịnh khoảng cách từ 
vật thật ñến thấu kính d, xác ñịnh vị trí ảnh, tính chất ảnh. 
 
VD1. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB là một ñoạn thẳng ñặt vuông góc 
trục chính của thấu kính cho ảnh cao gấp hai lần vật. Xác ñịnh vị trí vật và ảnh. 
 
+ Phân tích ñề ñể xác ñịnh phương pháp giải toán: 
 
 Với giả thiết ảnh cao gấp hai lần vật, ta phải lưu ý cho học sinh rằng ảnh thật và ảnh ảo 
của vật thật cho bởi thấu kính hội tụ ñều có thể cao hơn vật. Do ñó giá trị của số phóng ñại k 
trong trường hợp này là giá trị tuyệt ñối k  = 2 ⇔ k =  ± 2  

+ Giải hệ hai phương trình:   / .d f
d

d f
=

−
 

/d
k

d
= −  =  ± 2  

Cũng bài toán như trên nhưng nếu có thêm giả thiết ảnh ngược chiều vật thì xác ñịnh 
ngay ñó là ảnh thật : k = ─ 2, còn nếu ảnh cùng chiều vật thì ñó là ảnh ảo k = +2. 
  
VD 2. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB là một ñoạn thẳng ñặt vuông góc 
trục chính của thấu kính cho ảnh cao bằng nửa vật. Xác ñịnh vị trí vật và ảnh. 
 
+ Phân tích ñề ñể xác ñịnh phương pháp giải toán: 
 
 Với giả thiết ảnh ảnh cao bằng nửa vật thật, thì ñối với thấu kính hội tụ ñây phải là ảnh 
thật, ngược chiều với vật. Nghĩa là k < 0 ⇒ k = ─ ½ 
 

+ Giải hệ phương trình: / .d f
d

d f
=

−
 

/d
k

d
= −  = ─ ½ 

 
VD 3. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB là một ñoạn thẳng ñặt vuông góc 
trục chính của thấu kính cho ảnh cao bằng vật. Xác ñịnh vị trí vật và ảnh. 
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+ Phân tích ñề ñể xác ñịnh phương pháp giải toán: 
 
Với giả thiết ảnh ảnh cao bằng vật thật, thì ñối với thấu kính hội tụ ñây phải là ảnh thật, 
ngược chiều với vật. Nghĩa là k < 0 ⇒ k = ─ 1 

+ Giải hệ phương trình: / .d f
d

d f
=

−
 

/d
k

d
= −  = ─ 1 

 
VD 4 Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB là một ñoạn thẳng ñặt vuông góc 
trục chính của thấu kính cho ảnh cao bằng nửa vật. Xác ñịnh vị trí vật và ảnh. 
 
+ Phân tích ñề ñể xác ñịnh phương pháp giải toán: 
 
ðối với thấu kính phân kỳ, vật thật luôn luôn cho ảnh thật cùng chiều và nhỏ hơn vật k > 0 ⇒ 
k =  ½ 

+ Giải hệ phương trình: / .d f
d

d f
=

−
 

/d
k

d
= −  = + ½ 

 

Dạng 3: Cho biết tiêu cự f của thấu kính và khoảng cách giữa vật và ảnh llll, xác ñịnh 

khoảng cách từ vật thật ñến thấu kính d, xác ñịnh vị trí ảnh, tính chất ảnh. 
  
Các trường hợp có thể xảy ra ñối với vật sáng: 
 a. Thấu kính hội tụ, vật sáng cho ảnh thật d > 0,  
d  / > 0: 
 
 
 
 b. Thấu kính hội tụ, vật sáng cho ảnh ảo, d > 0,  
d  / < 0: 
 
  
 
 
 
 
 
 

A 

B 

F 

F / 
A / 

B / 

O 

     d     d / l = d + d / 

O A 

B 
B/ 

A/ 

   d /  

   d  

l = ─ (d / + d ) 
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 c. Thấu kính phân kỳ, vật sáng cho ảnh ảo, d > 0,  
d  / > 0: 
  
 
 
Tổng quát cho các trường hợp, khoảng cách vật ảnh là  
  
 
 
Tùy từng trường hợp giả thiết của bài toán ñể lựa chọn công thức phù hợp. 
 
VD 1 Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6cm. Vật sáng AB là một ñoạn thẳng ñặt vuông góc trục 
chính của thấu kính cho ảnh cách vật 25cm. Xác ñịnh vị trí vật và ảnh. 
 
+ Phân tích ñề ñể xác ñịnh phương pháp giải toán: 
 
 ðây là bài toán tổng quát, ảnh của vật sáng có thể là ảnh thật d  / > 0 hoặc ảnh ảo  
d  / < 0. Do ñó có hai khả năng sẽ xảy ra:  
  

- ảnh thật d  / > 0 ⇒  Giải hệ phương trình:   / .d f
d

d f
=

−
 

 
 
 

- ảnh ảo d  / < 0 ⇒  Giải hệ phương trình:   / .d f
d

d f
=

−
 

 
 
 
VD 2Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6cm. Vật sáng AB là một ñoạn thẳng ñặt vuông góc trục 
chính của thấu kính cho ảnh ở trên màn cách vật 25cm. Xác ñịnh vị trí vật và ảnh. 
 
+ Phân tích ñề ñể xác ñịnh phương pháp giải toán: 
 
Ảnh của vật ở trên màn cho nên ñó là ảnh thật d  / > 0. Giải hệ phương trình:                    

      / .d f
d

d f
=

−
 

 
 
 

O F/ A 

B 

B/ 

A/ 

d /’ 

d  

l = d /  + d  

l =  |d / + d | 

l = d + d / 

l = ─ (d + d /) 

l = d + d / 
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Bài toán có cách giải tương tự nếu có giả thiết:Vật sáng cho ảnh ngược chiều hoặc ảnh nhỏ 
hơn vật ñều là ảnh thật . 
 
VD 3 Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6cm. Vật sáng AB là một ñoạn thẳng ñặt vuông góc trục 
chính của thấu kính cho ảnh cùng chiều vật cách vật 25cm. Xác ñịnh vị trí vật và ảnh. 
 
+ Phân tích ñề ñể xác ñịnh phương pháp giải toán: 
 
Ảnh của vật sáng cùng chiều với vật, cho nên ñó là ảnh ảo d  / < 0. Giải hệ phương trình:                                   

     / .d f
d

d f
=

−
 

 
 
 
VD 4 Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 30cm. Vật sáng AB là một ñoạn thẳng ñặt vuông góc 
trục chính của thấu kính cho ảnh vật 25cm. Xác ñịnh vị trí vật và ảnh. 
 
+ Phân tích ñề ñể xác ñịnh phương pháp giải toán: 
 
Ảnh của vật sáng cho bởi thấu kính phân kỳ luôn luôn là ảnh ảo d  / < 0.  

Giải hệ phương trình:                     / .d f
d

d f
=

−
 

 
 
 
Dạng 3: Cho khoảng cách giữa vật và màn ảnh L, xác ñịnh mối liên hệ giữa L và f ñể có 
vị trí ñặt thấu kính hội tụ cho ảnh rõ nét trên màn. 
 
VD 1 Một màn ảnh ñặt song song với vật sáng AB và cách AB một ñoạn L. Một thấu kính 
hội tụ có tiêu cự f ñặt trong khoảng giữa vật và màn sao cho AB vuông góc với trục chính của 
thấu kính.Tìm mối liên hệ giữa L & f ñể 
a. có 2 vị trí của TK cho ảnh rõ nét trên màn. 
b. có 1 vị trí của TK cho ảnh rõ nét trên màn. 
a. không có vị trí của TK cho ảnh rõ nét trên màn. 
 
+ Phân tích ñề ñể xác ñịnh phương pháp giải toán: 
  
Vật thật cho ảnh thất trên màn nên cả d & d / ñều có giá trị dương. Vì vậy ta có phương trình 
thứ nhất: d + d /  = L. 

Kết hợp với công thức: / .d f
d

d f
=

−
 

l = ─(d + d /) 

l = d + d / 
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  Ta có phương trình bậc hai: d 2 + Ld + Lf = 0 
 Sau khi có phương trình này cần phải yêu cầu học sinh nhắc lại ñiều kiện ñể phương 
trình bậc hai có nghiệm mà các em ñã học ở lớp dưới. ðiều này chắc chắn rằng sẽ có nhiều 
học sinh quên do lên lớp trên chỉ giải phương trình bậc 2 bằng máy tính. 
 + Lập biệt số: ∆ = b 2 ─ 4ac  =  L 2 ─ 4Lf. 
a. ðể có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn thì phương trình bậc 2 phải có 2 
nghiệm phân biệt d1 & d2, khi ñó: ∆ > 0 ⇔ L > 4f. 
b.  ðể có một vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn thì phương trình bậc 2 phải có  
nghiệm kép, khi ñó ∆ = 0 ⇔ L = 4f. 
c. ðể không vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn thì phương trình bậc 2 phải vô 
nghiệm, khi ñó ∆ < 0 ⇔ L < 4f. 
 
Dạng 4: Cho khoảng cách giữa vật và màn ảnh L, cho biết khoảng cách giữa hai vị trí 

ñặt thấu kính hội tụ cho ảnh rõ nét trên màn là llll . Tìm tiêu cự f. 

 ðây là phương pháp ño tiêu cự thấu kính hội tụ ( phương pháp Bessel) ñược áp dụng 
cho bài thực hành. Vì vậy giáo viên cần phân tích kỹ hiện tượng vật lý ñể giúp cho học sinh 
hình dung ñược cách giải bài toán. ðông thời kết hợp với bài toán 2.3 ñể nắm ñược ñiều kiện 
có hai ảnh. 
  
VD 1 Một màn ảnh ñặt song song với vật sáng AB và cách AB một ñoạn L = 72cm. Một thấu 
kính hội tụ có tiêu cự f ñặt trong khoảng giữa vật và màn sao cho AB vuông góc với trục 
chính của thấu kính, người ta tìm ñược hai vị trí của TKcho ảnh rõ nét trên màn. Hai vị trí này 

cách nhau l = 48cm. Tính tiêu cự thấu kính. 

 
+ Phân tích ñề ñể xác ñịnh phương pháp giải toán: / /fAB A B→  
 
   Vị trí 1: d1 = d , d /

1 = d / 
   Vị trí 2: d2 , d /

2    
 - Vì lý do ñối xứng nên vật và ảnh có thể ñổi chổ cho nhau ñược, nên:  
   
  d2  =  d /

1 = d / 
  d /

2  = d1 = d  
Do ñó, ta có:  
  d + d / = L 

  d / = d + l 

Giải hệ phương trình ta có: d = ½ ( L – l), d /  = ½ ( L + l) 

Thay d & d /  vào công thức tính tiêu cự 
/

/

.d d
f

d d
=

+
 , ta ñược : 

2 2

4

L
f

L

−
=

l  = 10cm. 
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 THẤU KÍNH MỎNG 

I. LÍ THUYẾT 
1. Khái niệm về vật và ảnh:  
                                           Vật thật: chùm tới là chùm phân 
kì 

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

 
                                               Ảnh  thật: chùm ló là chùm hội tụ 

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

 
 
2. Tính chất ảnh của một vật qua thấu kính (chỉ xét vật thật) 
  
* Với thấu kính hội tụ: • Nếu cho ảnh thật:  - ảnh thật ngược chiều vật (hứng ñược 
trên màn) 
       - ảnh thật:       nhỏ hơn vật nếu d > 2f 
                     lớn hơn vật nếu  f < d < 2f 
 bằng vật nếu       d = 2f 
 
    • Nếu cho ảnh ảo: ảnh ảo luôn cùng chiều vật và lớn hơn vật. 
 
* Với thấu kính phân kì: • Ảnh luôn là ảnh ảo, cùng chiều vật và nhỏ hơn vật. 
 
 
3. Các công thức về thấu kính: 
a. Tiêu cự - ðộ tụ 
- Tiêu cự là trị số ñại số f của khoảng cách từ quang tâm O ñến các tiêu ñiểm chính với quy 
ước: 

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

- Khả năng hội tụ hay phân kì chùm tia sáng của thấu kính ñược ñặc trưng bởi ñộ tụ D xác 
ñịnh bởi : 

)
11

)(1(
1

21 RRn

n

f
D

mt

tk +−==  

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

 
1 1 1

'd d f
+ =  

d > 0 nếu vật thật  
d < 0 nếu vật ảo 
d’ > 0 nếu ảnh thật  
d' < 0 nếu ảnh ảo 

c. Công thức về hệ số phóng ñại ảnh: 

 
'd

k
d

= − ; 
' 'A B

k
AB

=     

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

 .
'

d f
d

d f
=

−
; '.

'

d f
d

d f
=

−
 . '

'

d d
f

d d
=

+
;  'f f d

k
f d f

−
= =

−
 

 
4. Cách vẽ ñường ñi của tia sáng 

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

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

1F  
o Nối ñiểm tới I và '

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

 
DẠNG 1. TOÁN VẼ ðỐI VỚI THẤU KÍNH 

B 

A 
F 

F’ O A’ 

B’ 

F 
F’ O 

B 

A 
A’ 

B’ 
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Phương pháp:  
- Cần 2 tia sáng ñể vẽ ảnh của một vật. 
- Vật nằm trên tia tới, ảnh nằm trên tia ló ( hoặc ñường kéo dài tia ló). 
- Giao của tia tới và tia ló là 1 ñiểm thuộc thấu kính. 
- Nhớ ñược 3 tia sáng ñặc biệt 
- Nhớ ñược tính chất ảnh của vật qua thấu kính 

Bài 1. Vẽ ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và phân kì trong những trường hợp sau: 
- Vật có vị trí: d > 2f  - Vật có vị trí: d = f 
- Vật có vị trí: d = 2f  - Vật có vị trí: 0 < d < f. 
- Vật có vị trí: f < d < 2f 

Bài 2. Vẽ ảnh của ñiểm sáng S trong các trường hợp sau:  
 
  
 
  
  
Bài 3. Trong các hình xy là trục chính O là qung tâm, A là vật, A’là ảnh. Xác ñịnh: tính chất 
ảnh, loại thấu kính, vị trí các tiêu ñiểm chính? 
   
 
 
 
Bài 4. Xác ñịnh loại thấu kính, O và các tiêu ñiểm chính? 
  
 
 
    DẠNG 2. TÍNH TIÊU CỰ VÀ ðỘ TỤ 

Phương pháp:  - Áp dụng công thức:  )
11

)(1(
1

21 RRn

n

f
D

mt

tk +−==  

- Chú ý giá trị ñại số của bán kính mặt cầu: R > 0 nếu mặt cầu lồi; R < 0 
nếu lõm. 

 
Bài 1. Thủy tinh làm thấu kính có chiết suất n = 1,5.  
a) Tìm tiêu cự của các thấu kính khi ñặt trong không khí. Nếu:  

- Hai mặt lồi có bán kính 10cm, 30 cm     ðA: a)15 cm; 30 
cm 

-  Mặt lồi có bán kính 10cm,  mặt lõm có bán kính 30cm. b)60 cm; 120 cm 
b) Tính lại tiêu cự của thấu kính trên khi chúng ñược dìm vào trong nứơc có chiết suất n’= 
4/3? 

F 'F  O S S 'F  
O F S 'F  O F 

y O x A 'A  y x 

A 
'A  

y x 

A 'A  

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

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

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

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

DẠNG 3. XÁC ðỊNH TÍNH CHẤT ẢNH - MỐI QUAN HỆ ẢNH VÀ VẬT 
 
*PHƯƠNG PHÁP:  - Áp dụng công thức xác ñịnh vị trí ảnh, ñộ phóng ñại: 
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- Tính chất ảnh qua thấu kính. 
- Khoảng cách giữa vật và ảnh L = 'dd +  

 
BÀI TẬP 

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

DẠNG 4. DỜI VẬT, DỜI THẤU KÍNH THEO PHƯƠNG CỦA TRỤC CHÍNH 
 
PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 

- Khi thấu kính giữ cố ñịnh thì ảnh và vật luôn di chuyển cùng chiều. 
- Khi di chuyển vật hoặc ảnh thì d và d’ liên hệ với nhau bởi: 

 ∆ d = d2 - d1 hoặc ∆ d = d1 – d2 
khi ñó: 
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- Khi vật giữ cố ñịnh mà rời thấu kính thì khảo sát khoảng cách vật - ảnh 
ñể xác ñịnh chiều chuyển ñộng của ảnh:  

   L = 'dd +  

BÀI TẬP (ñáp án chỉ ghi ñộ lớn của ñại lượng) 
Bài 1. Một vật thật AB ñặt vuông góc với trục chính của một thấu kính. Ban ñầu ảnh của vật 
qua thấu kính là ảnh ảo và bằng nửa vật. Giữ thấu kính cố ñịnh di chuyển vật dọc trục chính 
100 cm. Ảnh của vật vẫn là ảnh ảo và cao bằng 1/3 vật. Xác ñịnh chiều dời của vật, vị trí ban 
ñầu của vật và tiêu cự của thấu kính? 
          ðA: 100 cm; 100cm. 
Bài 2. Một vật thật AB ñặt vuông góc với trục chính của một thấu kính. Ban ñầu ảnh của vật 
qua thấu kính A1B1 là ảnh thật. Giữ thấu kính cố ñịnh di chuyển vật dọc trục chính lại gần 
thấu kính 2 cm thì thu ñược ảnh của vật là A2B2 vẫn là ảnh thật và cách A1B1 một ñoạn 30 

cm. Biết ảnh sau và ảnh trước có chiều dài lập theo tỉ số 
3

5

11

22 =
BA

BA
. 

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

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

a. Tìm tiêu cực của thấu kính? 
b. Tìm ñộ phóng ñại ảnh lúc ñầu và lúc sau?     ðA: 10cm; 0,5; 

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

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

b. Tìm tiêu cực của thấu kính và vị trí ban ñầu?     ðA: 20cm; 60 
cm 

      b. ñể ảnh cao bằng vật thì phải dịch chuyển vật từ vị trí ban ñầu một khoảng bằng bao 
nhiêu, theo chiều nào?          ðA: 20 
cm; 60 cm. 
 
Bài 10. Một ñiểm sáng S ñặt trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự f =40cm. Di chuyển S một 
khoảng 20cm lại gần thấu kính người ta thấy ảnh S’ di chuyển một khoảng 40cm. Tìm vị trí 
của vật và ảnh lúc ñầu và lúc sau khi di chuyển. 
Bài 11. ðặt một ñiểm sáng S trên trục chính của một thấu kính phân kỳ (tiêu cự bằng 10cm) 
ta thu ñược ảnh S’. Di chuyển S một khoảng 15cm lại gần thấu kính ta thấy ảnh S’ di chuyển 
một khoảng 1,5cm. Tìm vị trí của vật và ảnh lúc ñầu và lúc sau khi di chuyển. 
Bài 12. Một vật sáng AB ñặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu 
kính 36cm (A nằm trên trục chính) ta thu ñược ảnh 1 1A B trên màn E ñặt vuông góc với trục 
chính. Tịnh tiến AB về phía thấu kính 6cm theo phương vuông góc với trục chính thì phải 
dịch chuyển màn E như thế nào ñể thu ñược ảnh 2 2A B ? Cho biết 2 2 1 1A B 1,6A B= . Tính tiêu cự của 
thấu kính và ñộ phóng ñại của các ảnh 1 1A B và 2 2A B . 
Bài 13. Một vật phẳng nhỏ AB, ñặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ và 
cách thấu kính khoảng 1d  cho một ảnh 1 1A B . Cho vật tiến lại gần thấu kính 40cm thì ảnh bây 
giờ là 2 2A B cách 1 1A B  5cm và có ñộ lớn 2 2A B =2 1 1A B . Xác ñịnh tiêu cự của thấu kính, vẽ hình. 
Bài 14. ðặt một vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phẳng lồi 
bằng thuỷ tinh, chiết suất n1=1,5, ta thu ñược một ảnh thật nằm cách thấu kính 5cm. Khi 
nhúng cả vật và thấu kính trong nước chiết suất n2=4/3, ta vẫn thu ñược ảnh thật, nhưng cách 
vị trí ảnh cũ 25cm ra xa thấu kính. Khoảng cách giữa vật và thấu kính giữ không ñổi. Tính 
bán kính mặt cầu của thấu kính và tiêu cự của nó khi ñặt trong không khí và khi nhúng trong 
nước. Tính khoảng cách từ vật ñến thấu kính. 
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Bài 15. Một thấu kính hội tụ  cho ảnh thật S’ của ñiểm sáng S ñặt trên trục chính. 
-Khi dời S gần thấu kính 5cm thì ảnh dời 10cm. 
-Khi dời S ra xa thấu kính 40cm thì ảnh dời 8cm. 
(kể từ vị trí ñầu tiên) 
Tính tiêu cự của thấu kính? 
Bài 16. Một thấu kính hội tụ có f =12cm. ðiểm sáng A trên trục chính có ảnh A’. Dời A gần 
thấu kính thêm 6cm, A’ dời 2cm (không ñổi tính chất). ðịnh vị trí vật và ảnh lúc ñầu. 
Bài 17. Thấu kính phân kỳ có f =-10cm. Vật AB trên trục chính, vuông góc với trục chính, có 
ảnh A’B’. Dịch chuyển AB lại gần thấu kính thêm 15cm thì ảnh dịch chuyển 1,5cm. ðịnh vị 
trí vật và ảnh lúc ñầu. 
Bài 18. Vật ñặt trước thấu kính, trên trục chính và vuông góc với trục chính, ảnh thật lớn 
bằng 3 lần vật. Dời vật xa thấu kính thêm 3cm thì ảnh vẫn thật và dời ñi 18cm. Tính tiêu cự 
của thấu kính. 
Bài 19. Vật AB ñặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có ảnh thật 1 1A B cao 
2cm. Dời AB lại gần thấu kính thêm 45cm thì ảnh thật 2 2A B cao 20cm và cách 1 1A B  ñoạn 
18cm. Hãy xác ñịnh: 
a) Tiêu cự của thấu kính. 
b) Vị trí ban ñầu của vật. 
Bài 20. Vật cao 5cm. Thấu kính tạo ảnh cao 15cm trên màn. Giữ nguyên vị trí của thấu kính 
nhưng dời vật ra xa thấu kính thêm 1,5cm. Sau khi dời màn ñể hứng ảnh rõ của vật, ảnh có ñộ 
cao 10cm. Tính tiêu cự của thấu kính. 
Bài 21. Vật AB ñặt cách thấu kính hội tụ một ñoạn 30cm, ảnh 1 1A B là ảnh thật. Dời vật ñến vị 
trí khác, ảnh của vật là ảnh ảo cách thấu kính 20cm. Hai ảnh có cùng ñộ lớn. Tính tiêu cự của 
thấu kính. 
Bài 22. Thấu kính hội tụ có chiết suất n =1,5; R1=10cm; R2=30cm. Vật thật ñặt trên trục 
chính và vuông góc với trục chính tại A, ảnh thật tạo bởi thấu kính hiện trên màn ñặt cách vật 
một ñoạn L =80cm, ảnh lớn hơn vật. Nếu giữ cố ñịnh vật và màn thì phải dịch chuyển thấu 
kính theo chiều nào một khoảng bao nhiêu, ñể thu ñược ảnh trên màn nhỏ hơn vật.  
Bài 23. A, B, C là 3 ñiểm thẳng hàng. ðặt vật ở A, một thấu kính ở B thì ảnh thật hiện ở C 
với ñộ phóng ñại |k1|=3. Dịch thấu kính ra xa vật ñoạn l = 64cm thì ảnh của vật vẫn hiện ở C 
với ñộ phóng ñại |k2| =1/3. Tính f và ñoạn AC. 
 

Dạng 5. Xác ñịnh tiêu cự của thấu kính 
 
Bài 1. Vật sáng AB ñặt song song và cách màn ảnh một ñoạn L. Thấu kính có thể ñặt ở hai vị 
trí trong khoảng vật và màn ñể trên màn có ảnh thật rõ nét. Hai vị trí này cách nhau một ñoạn 
l. Tính tiêu cự của thấu kính. Áp dụng số: L=72cm; l=48cm 
Bài 2. Một vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh trên màn cao gấp 3 lần vật. Màn cách vật L 
=80cm. Tính tiêu cự của thấu kính. 
Bài 3. Vật sáng AB ñặt ở hai vị trí cách nhau a =4cm, thấu kính ñều cho ảnh cao gấp 5 lần 
vật. Tính tiêu cự của thấu kính. 
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Bài 4. Vật sáng AB cách màn một ñoạn L =100cm. Thấu kính ñặt ở hai vị trí  trong khoảng 
vật và  màn ñều thu ñược ảnh rõ nét. Hai vị trí này cách nhau l=20cm. 
Tính tiêu cự của thấu kính. 
Bài 5. Vật sáng AB cách màn L =50cm. Trong khoảng vật và màn có hai vị trí của thấu kính 
ñể thu ñược ảnh rõ nét. Tính tiêu cự của thấu kính, biết ảnh này cao gấp 16 lần ảnh kia. 
Bài 6. Hai nguồn sáng cao bằng nhau và cách nhau một ñoạn L =72cm. Một TKHT ñặt trong 
khoảng hai nguồn ở vị trí thích hợp sao cho ảnh của nguồn này nằm ở vị trí của nguồn kia. 
Biết ảnh này cao gấp 25 lần ảnh kia. Tính tiêu cự của thấu kính. 
Bài 7. Hai vật sáng AB và CD cách nhau L =36cm, nằm về hai phía của một thấu kính, vuông 
góc với trục chính của thấu kính. Thấu kính cho hai ảnh A’B’ và C’D’ có vị trí trùng nhau, 
ảnh này cao gấp 5 lần ảnh kia. Tính tiêu cự của thấu kính. 
Bài 8. Vật sáng AB và màn hứng ảnh cố ñịnh. Thấu kính ñặt trong khoảng cách vật và màn. 
Ở vị trí 1, thấu kính cho ảnh có kích thước a1; Ở vị trí 2 thấu kính cho ảnh có kích thước a2. 
Hai vị trí thấu kính cách nhau một ñoạn l. Tính tiêu cự của thấu kính. Áp dụng số: a1=4cm; 
a2=1cm; l=30cm. 
Bài 9. ðiểm sáng A trên trục chính của một thấu kính hội tụ cho ảnh thật A’. Khi dịch A về 
phía thấu kính một ñoạn a =5cm thì ảnh A’ dịch ñi một ñoạn b =10cm. Khi dịch A ra xa thấu 
kính một ñoạn a ‘ =40cm thì ảnh A’ dịch ñi một ñoạn b’ = 8cm. Tính tiêu cự của thấu kính. 
Bài 10. Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh thật với ñộ phóng ñại k1. Dịch vật ra xa thấu kính 
một ñoạn a thì ảnh có ñộ phóng ñại k2, tính tiêu cự của thấu kính. Áp dụng số: k1=5, k2=2, 
a=12cm. 
Bài 11. Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh thật với ñộ phóng ñại k1. Dịch vật ra xa thấu kính 
một ñoạn a thì ảnh dịch ñi một ñoạn b, tính tiêu cự của thấu kính. Áp dụng số: k1=2, a=15cm, 
b=15cm. 
Bài 12. Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh A’B’. Dịch vật lại gần thấu kính một ñoạn a 
=6cm thì ảnh dịch ñi một ñoạn b =60cm và không thay ñổi tính chất. Biết ảnh này cao gấp 2,5 
lần ảnh kia. Tính tiêu cự của thấu kính. 
Bài 13.Vật sáng AB ñược ñặt song song với màn và cách màn một khoảng cố ñịnh L. Một 
thấu kính hội tụ có truc chính qua ñiểm A và vuông  góc với màn ñược dịch chuyển giữa vật 
và màn . 
a) Người ta thấy có một vị trí  L1 của thấu kính tạo ảnh rõ nét của vật trên màn, ảnh lớn hơn 
vật. Chứng tỏ còn có một vị trí thứ hai L2 của thấu kính trong khoảng giữa vật và màn tạo 
ñược ảnh rõ nét của vật trên màn. 
b) ðặt l là khoảng cách giữa hai vị trí L1 và L2 của thấu kính. Lập biểu thức củ tiêu cự thấu 
kính f theo L và l  
c) Tìm ñiều kiện về L ñể có hai vị trí L1 và L2 của thấu kính tạo ảnh rõ nét của vật trên màn  
d) Tìm ñiều kiện về L ñể có hai vị trí L1 và L2 này trùng nhau. 

 
DẠNG 6. HỆ THẤU KÍNH GHÉP SÁT 
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Bài 1. Một thấu kính mỏng có hai mặt lồi giống nhau, bán kính R=20cm ñược ñặt trên một 
gương phẳng nằm ngang. Vật AB ñặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính 20cm, hệ  
cho ảnh thật bằng vật 
1. Tính chiết suất của thấu kính 
2. Nếu ñổ thêm một lớp nước mỏng lên mặt gương trước khi ñặt thấu kính thì phải ñặt vật 
cách thấu kính 30cm, ảnh cuối cùng mới là ảnh thật bằng vật. Tính chiết suất của nước. 
Bài 2. Một thấu kính mỏng phẳng lồi O1 tiêu cự f1=60cm ñược ghép sát với một thấu kính 
phẳng lồi O2 tiêu cự f2=30cm, mặt phẳng hai thấu kính sát nhau và trục chính hai thấu kính 
trùng nhau. Thấu kính O1 có ñường kính của ñương rìa lớn gấp ñôi ñường kính của ñường rìa 
thấu kính O2. ðiểm sáng S nằm trên trục chính của hệ trước O1. 
1. CMR qua hệ hai thấu kính thu ñược hai ảnh của S 
2. Tìm ñiều kiện về vị trí của S ñể hai ảnh ñều là thật, ñể hai ảnh ñều là ảo. 
3. Bây giờ hai thấu kính vẫn ghép sát  nhưng quang tâm của chúng lệch nhau 0,6cm. ðiểm 
sáng S nằm trên trục chính TKO1 trước O1 một khoảng 90cm. Xác ñịnh vị trí của hai ảnh của 
S cho bởi hệ hai thấu kính này. 
Bài 3. Môt TK phẳng lồi bằng thuỷ tinh có mặt phẳng ñược mạ một lớp bạc mỏng sao cho: 
Nếu có một chùm sáng chiếu tới lớp mạ thì một phần bị phản xạ còn một phần truyền qua. 
ðặt một vật phẳng AB trước mặt phẳng vuông góc với trục chính cách thấu kính 48cm, khi 
ñó ta thu ñược hai ảnh(một thật, một ảo) cùng kích thước và nằm trong cùng một mặt phẳng 
vuông góc với trục chính 
1. Xác ñịnh tiêu cự của thấu kính. 
2. Một người nhìn ảnh của mắt mình qua lớp mạ nói trên ñể soi gương và ñiều chỉnh sao cho 
ảnh này cách mắt 32cm ở phía trước. Tính khoảng cách giữa mắt và thấu kính và ñộ phóng 
ñại của ảnh trong các trường hợp: 
a. Người ấy quay mặt phẳng của thấu kính về phía mình 
b. Người ấy quay mặt cầu của thấu kính về phía mình  
Bài 4. Một TKHT ñược ghép sát với một gương cầu lõm như hình vẽ. ðiểm sáng S ñặt trên 
trục chính cách thấu kính một ñoạn a, ta thấy hệ cho hai ảnh S1 và S2 lần lượt cách thấu kính 
một ñoạn là b1=30cm và b2=12cm 
1. Tính tiêu cự f1 của thấu kính. 
2. Tính tiêu cự f2 cảu gương cầu, biết chiết suất thấu kính n=1,5 
3. Tính khoảng cách a từ vật ñến thấu kính 
Bài 5. Một TK mẳng, phẳng lõm làm bằng thuỷ tinh, chiết suất n=1,5 Mặt lõm có bán kính 
R=10cm. TK ñược ñặt sao cho trục chính thẳng ñứng là mặt lõm hướng lên trên. Một ñiểm 
sang S ñặt trên trục chính ở phía trên TK và cách nó một khoảng d 
1. Biết rằng ảnh S’ của S cho bởi TK nằm cách TK một khoảng12cm. Tính d 
2. Giữ cố ñịnh S và TK. ðổ một lớp chất lỏng vào mặt lõm. Bây giờ ảnh cuối cùng của S nằm 
cách TK 20cm. Tính chiết suất n’ của chất lỏng, biết n’ <2. 
Bài 6: Có hai thấu kính hội tụ có cùng tiêu cự 30 cm ghép sát nhau. Xác ñịnh vị trí của vật 
sao cho hai ảnh ủa vật cho bởi thấu kính ghép có cùng ñộ lớn. Tính ñộ phóng ñại của ảnh. 
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Bài 7. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Thấu kính ñược ñặt sao cho trục chính thẳng 
ñứng, mặt lõm hướng lên trên. 

a) Ảnh S’ của S tạo bởi thấu kính cách thấu kính 12cm. Tính khoảng cách từ S ñến thấu 
kính. 

b) Giữ S và thấu kính cố ñịnh. ðổ một lớp chất lỏng trong suốt vào mặt lõm. Bây giờ ảnh 
S’ của S cách thấu kính 20cm. Tính tiêu cự của lớp chất lỏng làm thấu kính. 

 
 
 

Chủ ñề 3. mắt- các tật về mắt 
37 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 

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

.38 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì ñộ tụ của mắt giảm xuống sao cho ảnh 
của vật luôn nằm trên võng mạc. 
B. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì ñộ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh của 
vật luôn nằm trên võng mạc. 
C. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì ñộ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh 
của vật luôn nằm trên võng mạc. 
D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì ñộ tụ của mắt giảm xuống ñến một 
giá trị xác ñịnh sau ñó không giảm nữa. 

.39 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. ðiểm xa nhất trên trục của mắt mà vật ñặt tại ñó thì ảnh của vật qua thấu kính mắt 
nằm trên võng mạc gọi là ñiểm cực viễn (CV). 
B. ðiểm gần nhất trên trục của mắt mà vật ñặt tại ñó thì ảnh của vật qua thấu kính mắt 
nằm trên võng mạc gọi là ñiểm cực cận (CC). 
C. Năng suất phân li là góc trông nhỏ nhất αmin khi nhìn ñoạn AB mà mắt còn có thể 
phân biệt ñược hai ñiểm A, B. 
D. ðiều kiện ñể mắt nhìn rõ một vật AB chỉ cần vật AB phải nằm trong khoảng nhìn rõ 
của mắt. 

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

A. Về phương diện quang hình học, có thể coi mắt tương ñương với một thấu kính hội 
tụ. 
B. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, 
thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh tương ñương với một thấu kính hội tụ. 
C. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, 
thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh và võng mạc tương ñương với một thấu kính hội tụ. 
D. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, 
thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh, võng mạc và ñiểm vàng tương ñương với một thấu kính hội 
tụ. 

42 Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Sự ñiều tiết của mắt là sự thay ñổi ñộ cong các mặt của thuỷ tinh thể ñể giữ cho ảnh 
của của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc. 
B. Sự ñiều tiết của mắt là sự thay ñổi khoảng cách thuỷ tinh thể và võng mạc ñể giữ cho 
ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc. 
C. Sự ñiều tiết của mắt là sự thay ñổi khoảng cách thuỷ tinh thể và vật cần quan sát ñể 
giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc. 
D. Sự ñiều tiết của mắt là sự thay ñổi cả ñộ cong các mặt của thuỷ tinh thể, khoảng cách 
giữa thuỷ tinh thể và võng mạc ñể giữ cho ảnh của của vật cần quan sát hiện rõ trên võng 
mạc. 

 
 
 

* Các tật của mắt và cách khắc phục 
43 Nhận xét nào sau ñây về các tật của mắt là không ñúng? 

A. Mắt cận không nhìn rõ ñược các vật ở xa, chỉ nhìn rõ ñược các vật ở gần. 
B. Mắt viễn không nhìn rõ ñược các vật ở gần, chỉ nhìn rõ ñược các vật ở xa. 
C. Mắt lão không nhìn rõ các vật ở gần mà cũng không nhìn rõ ñược các vật ở xa. 
D. Mắt lão hoàn toàn giống mắt cận và mắt viễn. 

44 Cách sửa các tật nào sau ñây là không ñúng? 
A. Muốn sửa tật cận thị ta phải ñeo vào mắt một thấu kính phân kì có ñộ tụ phù hợp. 
B. Muốn sửa tật viễn thị ta phải ñeo vào mắt một thấu kính hội tụ có ñộ tụ phù hợp. 
C. Muốn sửa tật lão thị ta phải ñeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính hội 
tụ, nửa dưới là kính phân kì. 
D. Muốn sửa tật lão thị ta phải ñeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính 
phân kì, nửa dưới là kính hội tụ. 
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45 Phát biểu nào sau ñây về cách khắc phục tật cận thị của mắt là ñúng? 
A. Sửa tật cận thị là làm tăng ñộ tụ của mắt ñể có thể nhìn rõ ñược các vật ở xa. 
B. Sửa tật cận thị là mắt phải ñeo một thấu kính phân kỳ có ñộ lớn tiêu cự bằng khoảng 
cách từ quang tâm tới viễn ñiểm. 
C. Sửa tật cận thị là chọn kính sao cho ảnh của các vật ở xa vô cực khi ñeo kính hiện lên 
ở ñiểm cực cận của mắt. 
D. Một mắt cận khi ñeo kính chữa tật sẽ trở thành mắt tốt và miền nhìn rõ sẽ từ 25 (cm) 
ñến vô cực. 

46 Phát biểu nào sau ñây về mắt cận là ñúng? 
A. Mắt cận ñeo kính phân kì ñể nhìn rõ vật ở xa vô cực. 
B. Mắt cận ñeo kính hội tụ ñể nhìn rõ vật ở xa vô cực. 
C. Mắt cận ñeo kính phân kì ñể nhìn rõ vật ở gần. 
D. Mắt cận ñeo kính hội tụ ñể nhìn rõ vật ở gần. 

47 Phát biểu nào sau ñây về mắt viễn là ñúng? 
A. Mắt viễn ñeo kính phân kì ñể nhìn rõ vật ở xa vô cực. 
B. Mắt viễn ñeo kính hội tụ ñể nhìn rõ vật ở xa vô cực. 
C. Mắt viễn ñeo kính phân kì ñể nhìn rõ vật ở gần. 
D. Mắt viễn ñeo kính hội tụ ñể nhìn rõ vật ở gần. 

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

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

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

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

A. 25 (cm). B. 50 (cm). C. 1 (m). D. 2 (m). 
52 Một người cận thị ñeo kinh có ñộ tụ – 1,5 (ñp) thì nhìn rõ ñược các vật ở xa mà không 
phải ñiều tiết. Khoảng thấy rõ lớn nhất của người ñó là: 
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A. 50 (cm). B. 67 (cm). C. 150 (cm). D. 300 (cm). 
53 Một người viễn thị có ñiểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi ñeo kính có ñộ tụ + 1 (ñp), 
người này sẽ nhìn rõ ñược những vật gần nhất cách mắt 

A. 40,0 (cm). B. 33,3 (cm). C. 27,5 (cm). D. 26,7 (cm). 
54 Mắt viễn nhìn rõ ñược vật ñặt cách mắt gần nhất 40 (cm). ðể nhìn rõ vật ñặt cách mắt 
gần nhất 25 (cm) cần ñeo kính (kính ñeo sát mắt) có ñộ tụ là: 

A. D = - 2,5 (ñp). 
B. D = 5,0 (ñp). 

C. D = -5,0 (ñp). 
D. D = 1,5 (ñp). 

55* Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) ñến 50 (cm). Khi ñeo kính chữa tật 
của mắt, người này nhìn rõ ñược các vật ñặt gần nhất cách mắt 

A. 15,0 (cm). B. 16,7 (cm). C. 17,5 (cm). D. 22,5 (cm). 
56* Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) ñến 50 (cm). Khi ñeo kính có ñộ tụ -
1 (ñp). Miền nhìn rõ khi ñeo kính của người này là: 

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

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

7.57**Mắt viễn nhìn rõ ñược vật ñặt cách mắt gần nhất 40 (cm). ðể nhìn rõ vật ñặt cách 
mắt gần nhất 25 (cm) cần ñeo kính (kính cách mắt 1 cm) có ñộ tụ là: 

A. D = 1,4 (ñp). 
B. D = 1,5 (ñp). 
C. D = 1,6 (ñp). 
D. D = 1,7 (ñp). 
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ðáp án Chủ ñề 4. mắt- các tật về mắt 
 

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

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

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

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

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

7.42 Chọn: A 
Hướng dẫn: 
Theo ñịnh nghĩa về sự ñiều tiết của mắt: Sự ñiều tiết của mắt là sự thay ñổi ñộ cong các 
mặt của thuỷ tinh thể ñể giữ cho ảnh của của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc. 

 
51. Các tật của mắt và cách khắc phục 

7.43 Chọn: D 
Hướng dẫn: Mắt bị lão hoá chỉ giống mắt cận và mắt viễn về phương diện mắc tật. Mắt 
cận nhìn ñược rất gần, mắt viễn nhìn ñược rất xa, ñiều này không giống mắt lão. 

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

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

7.46 Chọn: A 
Hướng dẫn: Mắt cận nhìn rõ ñược các vật ở gần mà không nhìn rõ ñược các vật ở xa nên 
cần ñeo kính phân kì ñể nhìn rõ vật ở xa vô cực. 

7.47 Chọn: D 
Hướng dẫn: Mắt viễn nhìn rõ ñược các vật ở xa mà không nhìn rõ ñược các vật ở gần 
nên cần ñeo kính hội tụ ñể nhìn rõ vật ở gần (khi ñọc sách). 

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

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

7.50 Chọn: D 
Hướng dẫn: Người ñó ñeo kính cận số 0,5 có nghĩa là ñộ tụ của kính là D = - 0,5 (ñiôp), 

tiêu cự của kính là f = 
D

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

ñược Tivi xa nhất cách mắt 2 (m). 
7.51 Chọn: B 

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

Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

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

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

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

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

Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

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

33,3 (cm). 
7.54 Chọn: D 

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

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

thấu kính 
'd

1

d

1

f

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

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

'd

1

d

1

f

1
+=  với f  = - 100 (cm), d’ = -12,5 (cm) ta tính ñược d = 14,3 (cm). 

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

'd

1

d

1

f

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

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

CC, áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

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

ñược f = 62,4 (cm). ðộ tụ D = 1,6 (ñiôp) 
 
 
 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Kính hiển vi 
7.70 Phát biểu nào sau ñây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là ñúng? 

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

7.71 Phát biểu nào sau ñây về cách ngắm chừng của kính hiển vi là ñúng? 
A. ðiều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển 
vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
B. ðiều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi 
nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
C. ðiều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong 
khoảng nhìn rõ của mắt. 
D. ðiều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua kính hiển vi nằm trong 
khoảng nhìn rõ của mắt. 
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7.72 ðộ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực 
A. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính. 
B. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính. 
C. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính. 
D. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính. 

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

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

B. 
§

ff
G 21

δ
=∞   C. 

21ff

§
G

δ
=∞  D. 

2

1

f

f
G =∞  

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

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

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

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

A. 175 (lần). B. 200 (lần). C. 250 (lần). D. 300 (lần). 
7.79** Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 4 (mm), thị kính với tiêu cự f2 =20 
(mm) và ñộ dài quang học δ = 156 (mm). Người quan sát có mắt bình thường với ñiểm cực 



       01689.996.187      forum: lophocthem.name.vn    -  vuhoangbg@gmail.com                 lịch học: 5h – thứ 3 + 5 

 363 

cận cách mắt một khoảng ð = 25 (cm). Mắt ñặt tại tiêu ñiểm ảnh của thị kính. Khoảng cách 
từ vật tới vật kính khi ngắm chừng ở vô cực là: 

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

C. d1 = 4,10165 (mm). 
D. d1 = 4,10354 (mm). 

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

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

C. d1 = 4,10165 (mm). 
D.d1=4,10354(mm).
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ðÁP ÁN  Kính hiển vi 
7.70 Chọn: B 

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

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

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

21ff

§
G

δ
=∞  

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

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

7.75 Chọn: A 

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

§
G

δ
=∞  với δ = 

O1O2 – (f1 + f2). 
7.76 Chọn: A 

Hướng dẫn: 
- ðộ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở cực cận bằng ñộ phóng ñại : GC = kC. 
- Khi mắt ñặt tại tiêu ñiểm ảnh của thị kính thì d2’ = - 20 (cm) vận dụng công thức thấu 
kính, từ ñó ta tính ñược d2 = 4 (cm), d1’ = 16 (cm) và d1 = 16/15 (cm). 
- ðộ phóng ñại kC = k1.k2 = 75 (lần) 

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

7.78 Chọn: C 

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

§
G

δ
=∞  với δ = 

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

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

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Kính lúp 
7.58 Kính lúp dùng ñể quan sát các vật có kích thước 

A. nhỏ. B. rất nhỏ. C. lớn. D. rất lớn. 
7.59 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 

A. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải ñặt vật ngoài khoảng tiêu cự của kính 
sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
B. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải ñặt vật trong khoảng tiêu cự của kính 
sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
C. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải ñiều chỉnh khoảng cách giữa vật và 
kính ñể ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
D. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải ñiều chỉnh ảnh của vật nằm ở ñiểm cực 
viễn của mắt ñể viêc quan sát ñỡ bị mỏi mắt. 

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

7.61 Số bội giác của kính lúp là tỉ số 
0

G
α
α

= trong ñó 

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

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

B. G∞ = 
k1.G2∞ 

C. 
21ff

§
G

δ
=∞  D. 

2

1

f

f
G =∞

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

B. f = 10 
(cm). 

C. f = 2,5 
(m). 

D. f = 2,5 
(cm).
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7.64 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) ñến 40 (cm), quan sát một vật nhỏ 
qua kính lúp có ñộ tụ + 10 (ñp). Mắt ñặt sát sau kính. Muốn nhìn rõ ảnh của vật qua kính ta 
phải ñặt vật 

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

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

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

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

A. 1,5 (lần). B. 1,8 (lần). C. 2,4 (lần). D. 3,2 (lần). 
7.68** Một người có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) ñến 50 (cm), quan sát một vật nhỏ qua 
kính lúp có ñộ tụ D = + 8 (ñp), mắt ñặt tại tiêu ñiểm của kính. ðộ bội giác của kính là: 

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

A. 5 (cm). 
B. 10 (cm). 
C. 15 (cm). 
D. 20 (cm).
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Hướng dẫn Kính lúp 
7.58 Chọn: A 

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

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

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

7.61 Chọn: C 

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

G
α
α

= trong ñó α là góc trông ảnh của vật 

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

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

hoặc 
21ff

§
G

δ
=∞  

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

1

f

f
G =∞  

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

7.64 Chọn: B 
Hướng dẫn: Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ảnh của vật phải nằm trong khoảng 
nhìn rõ của mắt. Mắt sát sau kính: 
- Vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CC, áp dụng công thức thấu kính 

'd

1

d

1

f

1
+=  với f  =10 (cm), d’ = - 10 (cm) ta tính ñược d = 5 (cm). 

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

'd

1

d

1

f

1
+=  với f  =10 (cm), d’ = - 40 (cm) ta tính ñược d = 8 (cm). 

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

7.66 Chọn: D 
Hướng dẫn: 
- Tiêu cự của kính lúp là f = 1/D = 0,05 (m) = 5 (cm) 
- Vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CC, áp dụng công thức thấu kính 

'd

1

d

1

f

1
+=  với f  =12,5 (cm), d’ = - 25 (cm) ta tính ñược d = 25/6 (cm). 

- Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở cực cận là: GC = kC = -d’/d = 6 
7.67* Chọn: B 

Hướng dẫn: 
- Tiêu cự của kính lúp là f = 1/D = 0,125 (m) = 12,5 (cm) 
- Vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CC, áp dụng công thức thấu kính 

'd

1

d

1

f

1
+=  với f  =12,5 (cm), d’ = - 10 (cm) ta tính ñược d = 50/9 (cm). 

- Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở cực cận là: GC = kC = -d’/d = 1,8 
7.68* Chọn: A 

Hướng dẫn: Khi mắt ñặt tại tiêu ñiểm của kính thì ñộ bội giác là G = ð/f = 0,8 
7.69** Chọn: A 

Hướng dẫn: Muốn ñộ bội giác không phụ thuộc vào cách ngắm chừng thì mắt phải ñặt tại tiêu 
ñiểm ảnh của kính (l= f) 
 
 
 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Kính thiên văn 
7.81 Phát biểu nào sau ñây về tác dụng của kính thiên văn là ñúng? 

A. Người ta dùng kính thiên văn ñể quan sát những vật rất nhỏ ở rất xa. 
B. Người ta dùng kính thiên văn ñể quan sát những vật nhỏ ở ngay trước kính. 
C. Người ta dùng kính thiên văn ñể quan sát những thiên thể ở xa. 
D. Người ta dùng kính thiên văn ñể quan sát những vật có kích thước lớn ở gần. 

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

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

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

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

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

k1.G2∞ 
C. 

21ff

§
G

δ
=∞  D. 

2

1

f

f
G =∞  

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

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

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

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

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

A. f1 = 2 (cm), f2 = 60 (cm). 
B. f1 = 2 (m), f2 = 60 (m). 
C. f1 = 60 (cm), f2 = 2 (cm). 
D. f1 = 60 (m), f2 = 2 (m).  
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Hướng dẫn 

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

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

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

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

2

1

f

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

với tiêu cự của thị kính. 
7.85 Chọn: A 

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

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

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

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

cực: 
2

1

f

f
G =∞ . 

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

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

7.91* Chọn: C 
Hướng dẫn: Giải hệ phương trình: 








==+

== ∞

)cm(62OOff

30G
f

f

2121

2

1

        ta ñược f1 = 60 (cm), f2 = 2 (cm). 

 
 
 

Chương VII. Mắt và các dụng cụ quang học 
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG 

1. Lăng kính 
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Các công thức của lăng kính: 









−+=
+=

=
=

A'iiD
'rrA

'rsinn'isin
rsinnisin

 

ðiều kiện ñể có tia ló  







τ−=
≥
≤

)Asin(nisin
ii

i2A

0

0

gh

 

Khi tia sáng có góc lệch cực tiểu: r’ = r = A/2; i’ = i = (Dm + A)/2 
2. Thấu kính 

ðộ tụ của thấu kính: )
R

1

R

1
)(1n(

f

1
D

21

+−==  

Công thức thấu kính: 
'd

1

d

1

f

1
+=  

Số phóng ñại: 
d

'd
k −=  

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

Số bội giác: 
l'd

§
kG

0 +
=

α
α

=  

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

G∞ = k1.G2∞ 

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

21ff

§
G

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

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

Số bội giác khi ngắm chứng ở vô cực: 
2

1

f

f
G =∞  
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Bài tập tẠI LỚP 
7.92 Một tia sáng chiếu thẳng góc ñến mặt bên thứ nhất của lăng kính có góc chiết quang A = 
300. Góc lệch giữa tia ló và tia lới là D = 300. Chiết suất của chất làm lăng kính là 

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

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

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

C. 19,67 
(cm). 

D. 25,0 (cm). 

7.95* Một kính thiên văn có vật kính với ñộ tụ 0,5 (ñp). Thị kính cho phép nhìn vật cao 1 
(mm) ñặt trong tiêu diện vật dưới góc là 0,05 (rad). Tiêu cự của thị kính là: 

A. f2 = 1 
(cm). 

B. f2 = 2 
(cm). 

C. f2 = 3 
(cm). 

D. f2 = 4 
(cm). 

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

A. G∞ = 50 
(lần). 

B. G∞ = 100 
(lần). 

C. G∞ = 150 
(lần). 

D. G∞ = 200 
(lần). 

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

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

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

7.99 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
A. Pháp tuyến ñối với mặt phẳng tại một ñiểm là ñường thẳng vuông góc với mặt phẳng tại 
ñiểm ñó. 
B. Pháp tuyến ñối với mặt trụ tại một ñiểm là ñường thẳng trùng với bán kính của mặt trụ 
ñi qua ñiểm ñó. 
C. Pháp tuyến ñối với mặt cầu tại một ñiểm là ñường thẳng trùng với bán kính của mặt cầu 
ñi qua ñiểm ñó. 
D. Pháp tuyến ñối với mặt trụ tại một ñiểm là ñường thẳng vuông góc với tiếp tuyến của 
mặt trụ ñi qua ñiểm ñó. 

7.100 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
Khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước, 
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A. luôn luôn có tia khúc xạ. 
B. luôn luôn có tia phản xạ. 
C. góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới. 

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

7.101 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
Khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước ñựng trong một cốc thuỷ tinh thì 

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

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

7.93 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức 
2

A
sin.n

2

AD
sin min =

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

600. 
7.94 Chọn: B 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

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

ñược d’ = 130 (mm). 
7.95* Chọn: B 

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

'B'A  suy ra f2 = 
α

≈
α

'B'A

tan

'B'A = 2 (cm) 

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

- Tiêu cự của vật kính là f1 = 
1D

1 = 2 (m) = 200 (cm) 

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

1

f

f
G =∞ . 

7.97 Chọn: C 
Hướng dẫn: 

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

1

d

1

f

1
+=  với f = 5 (mm), d = 5,2 

(mm) suy ra d’ = 130 (mm). 

ðộ phóng ñại qua vật kiính là k = 
d

'd− = - 25 

7.98 Chọn: C 
Hướng dẫn: Xem hướng dẫn và làm tương tư câu 7.33 
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7.99 Chọn: D 
Hướng dẫn: 
- Pháp tuyến ñối với mặt phẳng tại một ñiểm là ñường thẳng vuông góc với mặt phẳng tại 
ñiểm ñó. 
- Pháp tuyến ñối với mặt trụ tại một ñiểm là ñường thẳng trùng với bán kính của mặt trụ ñi 
qua ñiểm ñó. 
- Pháp tuyến ñối với mặt cầu tại một ñiểm là ñường thẳng trùng với bán kính của mặt cầu ñi 
qua ñiểm ñó. 

7.100 Chọn: C 
Hướng dẫn: Khi ánh sáng truyền vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường thì góc tới 
bằng góc khúc xạ và bằng không. 

7.101 Chọn: A 
Hướng dẫn: Thành cốc luôn ảnh hưởng tới ñường ñi của tia sáng. 

7.102 Chọn: D 
Hướng dẫn: Trong trường hợp này vật là vật ảo có d = -10 (cm), ảnh là ảnh thật d’ = 20 (cm). 

Áp dụng công thức thấu kính 
'd

1

d

1

f

1
+=  ta tính ñược f = -20 (cm) 

 
HẾT 

 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO                      KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM  THPT 
      THAI NGUYEN      Môn thi: VẬT LÍ 11 

                      Thời gian làm bài: 60 phút  
      (ðề tham khảo số 01-PT)                                     Số câu trắc nghiệm: 40 
                                                          
       Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Câu 1.  
Câu nào sau ñây SAI khi nói về tia phản xạ và tia tới ? 
A. Tia phản xạ ñối xứng với tia tới qua pháp tuyến của mặt phản xạ tại ñiểm tới. 
B. Tia phản xạ ở trong cùng mặt phẳng với tia tới. 
C. Tia phản xạ và tia tới hợp với mặt phản xạ những góc bằng nhau. 
D. Tia phản xạ và tia tới ñối xứng nhau qua mặt phản xạ. 
[Chọn D]. 
Câu 2.  

  Mã ñề thi  01_TK 
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Một chùm tia sáng song song hẹp, chiếu tới một gương phẳng nằm ngang với góc tới i=60o. Cố 
ñịnh tia tới, ñể có chùm tia phản xạ nằm ngang, phải quay gương một góc nhỏ nhất bằng bao nhiêu 
? 
A. 15o  
B. 30o  
C. 45o  
D. 60o 

[Chọn A. 

Giải:  
- Lúc ñầu: tia phản xạ hợp với phương ngang một góc 30o 
- Khi tia phản xạ nằm ngang, tức là tia phản xạ quay một góc 30o → gương quay một góc 15o]. 
Câu 3.  
Chọn phát biểu ðÚNG. 
Với gương cầu lõm, vật và ảnh cùng chiều với nhau khi vật… 
A. ở trước gương.  
B. ở trong khoảng tiêu cự.  
C. là vật thật ở ngoài khoảng tiêu cự.  
D. ở trước gương một khoảng bằng hai lần tiêu cự. 
[Chọn B]. 
Câu 4. 
Tìm phát biểu SAI về ảnh thật qua gương cầu. 
A. Vật ảo qua gương cầu lồi sẽ luôn cho ảnh thật 
B. Vật thật ở ngoài tiêu diện gương cầu lõm luôn cho ảnh thật. 
C. Ảnh thật lớn hơn vật thật qua gương cầu lõm khi f<d<2f 
D. Qua gương cầu lõm ảnh thật và vật thật nằm trên cùng một mặt phẳng vuông góc với quang 
trục khi d=2f 
[Chọn A] 
Câu 5.  
Nói về ñường ñi của tia sáng qua gương cầu, hãy chọn câu phát biểu SAI: 
A. Tia tới qua tâm C, cho tia phản xạ trùng lại. 
B. Tia tới ñỉnh gương, cho tia phản xạ ñối xứng với tia tới qua trục chính. 
C. Tia tới bất kỳ song song với trục phụ cho tia ló ñi qua tiêu ñiểm phụ nằm trên trục phụ ñó. 
D. Chùm tia tới song song, cho chùm tia phản xạ song song. 
[Chọn D] 
Câu 6.  
Một gương cầu lõm tiêu cự 20cm. Vật sáng AB ñặt trước gương cho ảnh cùng chiều và cách vật 
75cm. Khoảng cách từ vật ñến gương là : 
A. 40cm 
B. 15cm 
C. 30cm 
D. 45cm 
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[Chọn B. 
Giải: Vật thật, qua gương lõm cho ảnh cùng chiều → ảnh ảo, lớn hơn vật : d’<0 và 'd >d 
Do ñó: d’ – d =–75    (1) 

Mặt khác: 
. '

20
'

d d
f

d d
= =

+
  (2) 

Từ (1) và (2) ta suy ra: d=15cm]. 
Câu 7.  
Một gương cầu lõm có bán kính 40 cm. Một vật sáng ñặt vuông góc với trục chính của gương và 
cách gương 30 cm. Ảnh của vật cho bởi gương là… 

A. ảnh thật, cách gương 60 cm.                       

B. ảnh thật, cách gương 12 cm. 

C. ảnh ảo, cách gương 6 cm. 

D. ảnh ảo, cách gương 12 cm. 

[Chọn A. 
Giải: 

Ta có: 
2

R
f = =20cm; d=30cm, áp dụng: 

20.30
' 60

30 20

df
d cm

d f
= = =

− −
>0: ảnh ñã cho là ảnh thật cách 

gương 60cm]. 
Câu 8. 
Một tia sáng ñi từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2 (với n2>n1), với góc 
tới là i, góc khúc xạ là r. ðiều nào sau ñây SAI ?  
A. n1.sini = n2.sinr 
B. Tia khúc xạ gần pháp tuyến hơn tia tới. 
C. Với các giá trị của i (0<i<90) thì luôn có tia khúc xạ. 
D. Tia tới gần pháp tuyến hơn tia khúc xạ. 
[chọn D] 
Câu 9.  
Chọn câu SAI. 
A. Chiết suất tuyệt ñối của mọi môi trường ñều lớn hơn 1. 
B. Chiết suất tuyệt ñối của chân không ñược qui ước là 1. 
C. Chiết suất tuyệt ñối cho biết vận tốc ánh sáng trong môi trường chậm hơn trong chân không bao 
nhiêu lần. 
D. Chiết suất tuyệt ñối của các môi trường tỷ lệ với vận tốc truyền của 
ánh sáng trong các môi trường ñó. 
[chọn D] 
Câu 10.  

  

i i’ 

r 
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Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất 3=n  thì tia khúc xạ và tia 
phản xạ vuông góc nhau. Giá trị của góc tới là: 

A. 60o 

B. 30o 

C. 45o 

D. 35o 

[Chọn A. 
Giải: Vì tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau nên:  
i’ +r =90o hay i+r=90o → cosi=sinr  (1) 

Mặt khác, theo ñịnh luật khúc xạ: sini = 3 sinr (2) 

từ (1) và (2) suy ra: tani = 3 → i=60o] 
Câu 11.  
Vận tốc truyền của ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Nước có chiết suất là n= 4

3
. Suy ra vận 

tốc truyền của ánh sáng trong nước là:  
A. 2,5.108m/s. 
B. 2,25.108m/s. 
C. 1,33.108m/s. 
D. 0,25.107m/s. 
[Chọn B 

Giải: Ta có: c
n v=  ⇒ 8

83.10
2, 25.10

4
3

c
v n= = = m/s. 

Câu 12.  
Có tia sáng ñi từ không khí vào ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng góc tới i, góc khúc xạ 
tương ứng là r1, r2, r3, biết r1< r2< r3. Phản xạ toàn phần KHÔNG xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi 
trường nào tới môi trường nào ? 
A. Từ (1) tới (2) 
B. Từ (1) tới (3) 
C. Từ (2) tới (3) 
D. Từ (2) tới (1) 
[Chọn D 
Giải: 
Với cùng góc tới i, ta có: sini = n1sinr1=n2sinr2=n3sinr3  (*) 
Vì  r1< r2< r3 →  sinr1< sinr2< sinr3  (**) 
Kết hợp (*) và (**), ta suy ra: n1>n2>n3. 
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Hiện tượng phản xạ toàn phần không xảy ra nếu ánh truyền từ môi trường chiết quang kém sang 
môi trường chiết quang hơn, tức là từ môi trường (2) tới (1)] 
Câu 13.  
Thả nổi một nút chai rất mỏng hình tròn, bán kính 11 cm trên mặt chậu nước (chiết suất n=4/3). 
Dưới ñáy chậu ñặt một ngọn ñèn nhỏ sao cho nó nằm trên ñường thẳng ñi qua tâm và vuông góc 
với nút chai. Tìm khoảng cách tối ña từ ngọn ñèn ñến nút chai ñể cho 
mắt ñặt trên mặt thoáng không thấy ñược các tia sáng phát ra từ ngọn 
ñèn. 

A. 9,7 cm.                                                

B. 7,28 cm. 

C. 1,8 cm. 

D. 3,23 cm. 

[Chọn A 
Giải: 
Mắt ñặt trên mặt thoáng sẽ không thấy ñược các tia sáng phát ra từ ngọn ñèn khi ánh sáng từ ngọn 
ñèn S ñến mặt thoáng tại I (ñường rìa nút chai) xảy ra phản xạ toàn phần, khi ñó i = igh. 

Ta có: sin i=sinigh = 1
n

 → cosi = 
2 1n
n

−  → tani= 
2

1
1n −

 (a) 

Từ hình vẽ: tani = OI
OS

 → OS= OI
tani  (b) 

Từ (a) và (b), ta có: OS=OI 2 1n − =11 16
19 − ≈ 9,7cm. 

Câu 14.  
Lăng kính có chiết suất n, góc chiết quang A nhỏ. Chiếu một tia sáng ñơn sắc tới vuông góc với 
mặt bên của lăng kính. Góc lệch của tia ló so với tia tới là: 
A. D=nA  
B. D=(n-1)A   
C. D=(2n-1)A  
D. D=(n- 1

2
)A 

[Chọn B. 
Giải: 
Khi chiếu tia sáng vuông góc với mặt bên thứ nhất: i1=0 → r1=0 và r2=A 
Theo ñịnh luật khúc xạ: n.sinr2=sini2, vì góc nhỏ nên  n.r2≈i2 ⇔ n.A=i2 

Góc lệch của tia ló so với tia tới: D=i1+i2 – A = (n – 1)A] 
Câu 15. 
Xét một tia sáng ñơn sắc tới lăng kính trong trường hợp có góc lệch cực tiểu. Phát biểu nào sau 
ñây là SAI ? 
A. Góc lệch cực tiểu phụ thuộc vào bản chất và cấu tạo của lăng kính, không phụ thuộc vào góc 
tới. 

 
igh 

O I 

S 
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B. Góc lệch cực tiểu phụ thuộc hoàn toàn vào góc tới i1. 
C. Góc tới và góc ló bằng nhau. 
D. Tia tới và tia ló ñối xứng nhau qua mặt phân giác của góc chiết quang A. 
[Chọn B] 
Câu 16. 
Một lăng kính bằng thuỷ tinh chiết suất n = 2 . Tiết diện thẳng của lăng kính là một tam giác ABC 
ñều. Chiếu một tia sáng nằm trong mặt phẳng tiết diện thẳng tới mặt bên AB sao cho tia ló ở mặt 
bên AC với góc ló là 45o. Tính góc lệch giữa tia ló và tia tới. 
A. 30o      

B. 38o     

C. 45o     

D. 60o 
[Chọn C 
Giải: 

Theo ñịnh luật khúc xạ: n.sinr2 = sini2 ⇔ 2 sinr2 = sin45o= 2
2

 → r2 = 30o 

Mà r1 + r2 = A → r1 = A – r2 = 30 = r2 → i1=i2=45o] 
Câu 17.  
Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 3 . Một tia sáng qua lăng kính có góc lệch cực tiểu bằng 
góc chiết quang A. Tính A. 
A. 60o      

B. 41,5o     

C. 30o     

D. 45o 
[Chọn A. 
Giải: 
Ta có: Dmin = 2i – A = A → i = A 

Mặt khác r1 = r2 = A
2 , do ñó: n.sinr2 = sini ⇔  n.sin A

2 =sinA → 3 sin A
2 =2sin A

2 cos A
2  

Vậy A = 60o] 
Câu 18.  
Lăng kính có chiết suất n, góc chiết quang A. Chiếu một tia tới nằm trong tiết diện thẳng vào mặt 
bên, dưới góc tới i = 40o. Góc lệch D = 20o và ñó là giá trị cực tiểu. Chiết suất n của chất làm lăng 
kính là: 
A. 1,33  
B. 1,29   
C. 2   
D. 3  
[Chọn A 
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x y S O 

(L) 

Giải: 
Ta có: Dmin = 2i – A ⇒ A= 2i – Dmin = 60o 

và r1 = r2 = A
2 = 30o. Theo ñịnh luật khúc xạ: sini = n.sinr1 ⇒ n = 

0

0
1

sin sin40
1, 29sin sin30

i
r = = ]  

Câu 19.  
Tìm phát biểu SAI về thấu kính hội tụ: 
A. Một chùm sáng song song qua thấu kính hội tụ chụm lại ở tiêu ñiểm ảnh sau thấu kính hội tụ. 
B. Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì thấu kính ñó là thấu kính hội tụ. 
C. Một tia sáng qua thấu kính hội tụ khúc xạ, ló ra sau thấu kính sẽ cắt quang trục chính. 
D. Vật thật nằm trong khoảng tiêu cự (trong OF) cho ảnh ảo lớn hơn vật, cùng chiều với vật. 
[Chọn C] 
Câu 20. 
ðiều nào sau ñây SAI khi nói về thấu kính hội tụ: 

A. Vật nằm trong khoảng f < d < 2f cho ảnh thật nhỏ hơn vật.             

B. Vật nằm trong khoảng 2f < d < ∞ cho ảnh thật nhỏ hơn vật. 

C. Vật nằm trong khoảng 0 < d < f cho ảnh ảo lớn hơn vật. 

D. Vật ảo cho ảnh thật nhỏ hơn vật. 

[Chọn A] 
Câu 21. 
ðiều nào sau ñây SAI khi nói về thấu kính phân kì: 

A. Vật ảo luôn cho ảnh ảo lớn hơn vật.                                                      

B. Vật thật cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. 

C. Vật ảo nằm trong khoảng OF cho ảnh thật lớn hơn vật. 

D. Vật ảo cách thấu kính 2f cho ảnh ảo cách thấu kính 2f. 

[Chọn C] 

Câu 22. 
Một tia sáng từ S trước thấu kính, qua thấu kính (L) cho tia ló 
như hình vẽ. Thấu kính ñã cho là … 
A. thấu kính phân kỳ, vật thật S cho ảnh thật  
B. thấu kính hội tụ, vật thật S cho ảnh ảo 
C. thấu kính hội tụ, vật thật S cho ảnh thật  
D. thấu kính phân kỳ, vật thật S cho ảnh ảo 
[Chọn D] 
Câu 23. 
Một thấu kính phẳng – lõm làm bằng thuỷ tinh có chiết suất 5,1=n . Một vật thật cách thấu kính 
40cm cho ảnh ảo nhỏ hơn vật 2 lần. Tính bán kính của mặt cầu lõm. 
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A. – 20 cm.                                     

B. – 10 cm. 

C. – 40 cm. 

D. – 60 cm. 

[Chọn A. 

Giải: 

Ta có k= 'd f
d d f− = − − → f= . 0,5.40 20

400,5 1 0,51
k d
k = = − = −−− cm 

Mặt khác: 1 1
( 1) ( 1) 40(1,5 1) 20n R f n cmRf = − → = − = − − = − . 

Câu 24. 
Một thấu kính ñược làm bằng thủy tinh có chiết suất 5,1=n . Thấu kính có 2 mặt lồi, bán kính lần 
lượt là 10 cm và 30 cm. Tính tiêu cự của thấu kính khi ñặt trong nước chiết suất n’=4/3. 

A. 60 cm.                               

B. 3,5 cm. 

C. 4 cm. 

D. 120 cm. 

[Chọn A 

Giải: Ta có: ( )
1 2

1 1 1 3.3 1 1 1
( 1) ( 1)' 2.4 10 30 60

n
R Rnf

 = − + = − + = 
 

 → f = 60cm 

Câu 25. 
Một vật sáng ñặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh trên màn cao gấp 3 lần vật 
và cách vật 160 cm. Tính tiêu cự của thấu kính. 

A. 40 cm.                                  

B. 30 cm. 

C. – 60 cm. 

D. – 20 cm. 

[Chọn B. 

Giải: 

Ta có: 'd
k d= −  = –3 ⇒ d’ =3d   (c) 

Mặt khác: d + d’ = 160 (d) 
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Từ (c) và (d) ta suy ra d=40cm và d’=120cm; Từ ñó tính ñược f= . '
'

d d
d d+

=30cm. 

Câu 26.  
Chọn câu phát biểu ðÚNG. 
ðể cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim, người ta … 
A. giữ phim cố ñịnh, thay ñổi ñộ tụ của vật kính.  
B. giữ phim cố ñịnh, thay ñổi vị trí của vật kính. 
C. giữ vật kính ñứng yên, thay ñổi vị trí của phim.  
D. giữ vật kính và phim cố ñịnh, thay ñổi ñộ tụ của vật kính. 
[Chọn B] 
Câu 27.  
Một máy ảnh có vật kính tiêu cự 12cm có thể chụp ñược ảnh của các vật từ vô cực ñến vị trí cách 
vật kính 1m. Vật kính phải di chuyển một ñoạn: 
A. 1,05cm  
B. 10,1cm  
C. 1,63cm  
D. 1,15cm 
[Chọn C. 
Giải: 
Khi vật ở vô cực: d=∞ → d’=f=12cm 

Khi vật cách vật kính d1=1m=100cm → '
1

. 100.12
13,63100 12

d f
d d f= = ≈−− cm 

Vậy vật kính phải di chuyển một khoảng: ∆d’= '
1d – d’ = 1,63cm]. 

Câu 28.  
Chọn câu phát biểu ðÚNG. Khi vật ñặt tại vị trí cực viễn thì … 
A. khoảng cách từ thuỷ tinh thể tới võng mạc là lớn nhất.  
B. thuỷ tinh thể có ñộ tụ lớn nhất. 
C. thuỷ tinh thể có ñộ tụ nhỏ nhất.   
D. mắt nhìn vật với góc trông cực ñại. 
[Chọn C] 
Câu 29.  
Câu nào sau ñây ðÚNG khi nói về kính sửa tật của mắt cận thị: 
Mắt cận thị ñeo kính sửa là thấu kính … 
A. phân kì ñể nhìn rõ vật ở xa vô cực.  
B. hội tụ ñể nhìn rõ vật ở xa vô cực. 
C. phân kì ñể nhìn rõ các vật ở rất gần mắt.  
D. hội tụ ñể nhìn rõ ảnh thật của các vật ở rất gần. 
[Chọn A] 
Câu 30.   
Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm ñến 50cm, ñeo kính sát mắt có tụ số –1ñp. Tìm 
giới hạn nhìn rõ của mắt người này. 
A. 13,3cm → 75cm  
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B. 15cm → 125cm  
C. 14,3cm → 100cm  
D. 17,5cm → 2m 
[Chọn C. 

Giải: Ta có f= 1
D

=-1m=-100cm 

Khi ngắm chừng ở cực cận: ' 12,5cd cm= − → 
'

'

. 12,5.( 100)
14,3

12,5 100

c
c

c

d f
d

d f

− −
= = ≈

− − +
cm 

Khi ngắm chừng ở cực viễn: ' 50vd cm= − → 
'

'

. 50.( 100)
100

50 100

v
v

v

d f
d cm

d f

− −
= = =

− − +
] 

Câu 31.  
Một người cận thị có ñiểm cực viễn cách mắt 40cm. ðể nhìn rõ vật ở vô cực không phải ñiều tiết, 
người này ñeo sát mắt một thấu kính. ðộ tụ của kính là: 
A. +0,4ñp  
B. +2,5ñp  
C. -0,4ñp  
D. -2,5ñp 
[Chọn D. 
Giải: Ta có d=∞ → d’ = -OCV= - 40cm, khi ñó f=d’=-40cm=-0,4m. 

ðộ tụ của kính là: 1
2,5D f= = − ñp].  

Câu 32. 
Gọi f và ð là tiêu cự của kính lúp và khoảng cực cận của mắt. ðộ bội giác của kính là Ð

G f=  khi … 

A. mắt ñặt sát kính.  
B. mắt ngắm chừng ở cực cận. 
C. mắt ngắm chừng với góc trông ảnh lớn nhất.  
D. mắt ñặt ở tiêu ñiểm ảnh của kính lúp. 
[Chọn D] 
Câu 33.  
Gọi d’, f, k, l lần lượt là vị trí ảnh, tiêu cự, ñộ phóng ñại ảnh của vật qua kính lúp và khoảng cách 
từ mắt ñến kính. Tìm phát biểu SAI về ñộ bội giác của kính lúp: 
A. Trong trường hợp tổng quát, ta có: .

'
COC

G k
l d

=
−

.  

B. Khi ngắm chừng ở cực cận: Gc=k. 
C. Khi ngắm chừng ở vô cực: COC

G
f

=∞   

D. Khi ngắm chừng ở cực viễn: C
V

V

OC
G

OC
=  

[Chọn D] 
Câu 34.  
Một kính lúp có ñộ tụ +12,5ñp, một người mắt tốt (ð=25cm) nhìn một vật nhỏ qua kính lúp. Kính 
sát mắt. Tính ñộ bội giác của kính khi người ñó ngắm chừng ở trạng thái không ñiều tiết. 
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A. 2  
B. 50  
C. 3,125  
D. 2,5 
[Chọn C. 

Giải: Ta có f=
1

D
=0,08m=8cm; G∞= Ð 25

3,1258f = = ] 

Câu 35.  
Một kính lúp trên vành ghi X6,25. Một người cận thị có ñiểm cực cận cách mắt 12cm quan sát ảnh 
của một vật nhỏ qua kính trong trạng thái ñiều tiết tối ña, mắt ñặt sát sau kính. ðộ bội giác của 
kính là: 
A. 3  
B. 4  
C. 4,5  
D. 6,25 
[Chọn B. 

Giải: Từ giả thiết: G∞=6,25 → f= Ð 25
46,25G∞

= = cm, khi ñiều tiết tối ña, ảnh ảo hiện ở CC: d’=-12cm 

ðộ bội giác khi ñó:  GC = kC = 'f d
f
− =4] 

Câu 36.  
Một kính lúp có tiêu cự 4cm. Một người cận thị quan sát vật nhỏ qua kính lúp (mắt ñặt cách kính 
5cm) có phạm vi ngắm chừng từ 2,4cm ñến 3,75cm. Mắt một người quan sát có giới hạn nhìn rõ 
trong khoảng: 
A. 11cm ñến 60cm 
B. 11cm ñến 65cm 
C. 12,5cm ñến 50cm 
D. 12,5cm ñến 65cm 
[chọn B. 
Giải: 

Khi ngắm chừng ở cực cận: dc=2,4cm; dc’=
. 2, 4.4

6
2,4 4

c

c

d f

d f
= = −

− −
cm. Vậy OCc=l-dc’=11cm 

Khi ngắm chừng ở cực viễn: dv=3,75cm; dv’=
. 3,75.4

60
3,75 4

v

v

d f

d f
= = −

− −
cm. Vậy OCc=l-dv’=65cm] 

 
Câu 37. 
Chọn phát biểu ðÚNG. Kính thiên văn là … 
A. hệ thấu kính có ñộ tụ âm ñể quan sát ảnh ảo của các vật ở rất xa. 
B. một thấu kính hội tụ ñể nhìn vật ở rất xa. 
C. hệ thống gồm một thấu kính hội tụ, một thấu kính phân kì ñể quan sát các vật ở rất xa. 
D. hệ thống gồm hai thấu kính hội tụ có tiêu cự khác nhau ñể quan sát các vật ở rất xa.  
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[Chọn D] 
Câu 38.  
Khi so sánh về cấu tạo của kính hiển vi và kính thiên văn, kết luận nào sau ñây ðÚNG ? 
A. Tiêu cự vật kính của kính thiên văn lớn hơn nhiều so với tiêu cự vật kính của kính hiển vi. 
B. Thị kính của kính hiển vi có ñộ tụ lớn hơn nhiều so với thị kính của kính thiên văn 
C. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của chúng ñều bằng f1 + f2 khi ngắm chừng ở vô cực. 
D. Có thể biến kính thiên văn thành kính hiển vi bằng cách hoán ñổi vật kính và thị kính cho nhau. 
[Chọn A] 
Câu 39. 
Một kính thiên văn có tiêu cự vật kính f1=160cm, thị kính f2=5cm. Một người mắt tốt quan sát Mặt 
Trăng ở trạng thái không ñiều tiết. Khoảng cách giữa hai kính và ñộ bội giác của ảnh khi ñó là: 
A. 155cm và 24  
B. 165cm và 30  
C. 165cm và 32  
D. 160cm và 32 
[Chọn C 
Giải: Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là l =f1 + f2 = 165cm 

ðộ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là G∞ 1

2

f

f
=32] 

Câu 40.  
Một kính hiển vi có tiêu cự vật kính là f1=1cm; thị kính f2=4cm, khoảng cách giữa vật kính và thị 
kính là 20cm. Một người ñiểm cực cận cách mắt 20cm, ñiểm cực viễn ở vô cực, quan sát một vật 
nhỏ qua kính không ñiều tiết (mắt sát thị kính). ðộ bội giác của ảnh: 
A. 100  
B. 75  
C. 70  
D. 80 
[Chọn B. 
Giải: ðộ dài quang học của kính hiển vi: δ=l – (f1+f2)=15cm. 

ðộ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực: 
1 2

Ð 15.20
75

4.1
G

f f

δ
∞ = = = ] 

---------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Kiểm tra QUANG H×NH 

Hä Vµ T£N:................................................................................................................................. 
1. Cho mét tia s¸ng ®¬n s¾c ®i qua l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600 vµ thu ®−îc gãc lÖch cùc 
tiÓu Dm = 600. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh lµ 
A. n = 0,71 B. n = 1,41 C. n = 0,87 D. n = 1,73 
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2. Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5 gãc chiÕt quang A. 
Tia lã hîp víi tia tíi mét gãc lÖch D = 300. Gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh lµ 
A. A = 410. B. A = 38016’. C. A = 660. D. A = 240. 

3. Mét tia s¸ng tíi vu«ng gãc víi mÆt AB cña mét l¨ng kÝnh cã chiÕt suÊt 2n = vµ gãc chiÕt quang 
A = 300. Gãc lÖch cña tia s¸ng qua l¨ng kÝnh lµ: 
A. D = 50. B. D = 130. C. D = 150. D. D = 220. 
4. Mét l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5, tiÕt diÖn lµ mét tam gi¸c ®Òu, ®−îc ®Æt trong 
kh«ng khÝ. ChiÕu tia s¸ng SI tíi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh víi gãc tíi i = 300. Gãc lÖch cña tia s¸ng khi 
®i qua l¨ng kÝnh lµ: 
A. D = 2808’. B. D = 31052’. C. D = 37023’. D. D = 52023’. 
5. L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600, chïm s¸ng song song qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu 
lµ Dm = 420. Gãc tíi cã gi¸ trÞ b»ng 
A. i = 510. B. i = 300. C. i = 210. D. i = 180. 
6. L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600, chïm s¸ng song song qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu 
lµ Dm = 420. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh lµ: 
A. n = 1,55. B. n = 1,50. C. n = 1,41. D. n = 1,33. 
7. Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n=1,5 gãc chiÕt quang A, tia 
lã hîp víi tia tíi gãc D=300 .Gãc chiªt quang A cña l¨ng kÝnh lµ: 
A: A=38,60          B: A=26,40                  C=660                   D: A= 240 
8. Mét l¨ng kÝnh cã chiÕt suÊt n= 2 ,cã gãc lªch cùc tiÓu b»ng mét nöa gãc chiÕt quang.TÝnh gãc 
chiÕt quang cña l¨ng kÝnh ? 
A:¢=150               B: A=600               C: A=450              D: A=300 
9. Mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quangA, chiÕt suÊt n= 3  ,chiÕu mét tia s¸ng tíi n»m trong mét tiÕt 
diÖn th¼ng vµo mét mÆt bªn sao cho gãc lÖch cña tia lã so víi tia tíi cã gi¸ tri cùc tiÓu b¨ng gãc 
chiÕt quang.TÝnh gãc tíi i1vµ gãc lÖch D? 
A:i1=450, D=600                                 B: i1=450, D=450                  C: i1=600, D=450                                
D: i1=600, D=600 
10. Mét thÊu kÝnh máng b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 hai mÆt cÇu låi cã c¸c b¸n kÝnh 10 (cm) 
vµ 30 (cm). Tiªu cù cña thÊu kÝnh ®Æt trong kh«ng khÝ lµ: 
A. f = 20 (cm). B. f = 15 (cm). C. f = 25 (cm). D. f = 17,5 (cm). 
11. Mét thÊu kÝnh máng b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 hai mÆt cÇu låi cã c¸c b¸n kÝnh 10 (cm) 
vµ 30 (cm). Tiªu cù cña thÊu kÝnh ®Æt trong n−íc cã chiÕt suÊt n’ = 4/3 lµ: 
A. f = 45 (cm). B. f = 60 (cm). C. f = 100 (cm). D. f = 50 (cm). 
12. Mét thÊu kÝnh máng, ph¼ng – låi, lµm b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 ®Æt trong kh«ng khÝ, 
biÕt ®é tô cña kÝnh lµ D = + 5 (®p). B¸n kÝnh mÆt cÇu låi cña thÊu kÝnh lµ: 
A. R = 10 (cm). B. R = 8 (cm). C. R = 6 (cm). D. R = 4 (cm). 
13. §Æt vËt AB = 2 (cm) tr−íc thÊu kÝnh ph©n kú cã tiªu cù f = - 12 (cm), c¸ch TK mét kho¶ng d = 
12 (cm) th× ta thu ®−îc 
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A. ¶nh thËt A’B’, ng−îc chiÒu víi vËt, v« 
cïng lín. 
B. ¶nh ¶o A’B’, cïng chiÒu víi vËt, v« cïng 
lín. 

C. ¶nh ¶o A’B’, cïng chiÒu víi vËt, cao 1 
(cm). 
D. ¶nh thËt A’B’, ng−îc chiÒu víi vËt, cao 4 
(cm). 

14. ChiÕu mét chïm s¸ng song song tíi thÊu kÝnh thÊy chïm lã lµ chïm ph©n k× coi nh− xuÊt ph¸t 
tõ mét ®iÓm n»m tr−íc thÊu kÝnh vµ c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 25 (cm). ThÊu kÝnh ®ã lµ: 
A. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = 25 (cm). 
B. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = 25 (cm). 
C. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = - 25 (cm). 

D. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = - 25 
(cm). 

15. VËt s¸ng AB ®Æ vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh ph©n k× (tiªu cô f = - 25 cm), c¸ch thÊu 
kÝnh 25cm. ¶nh A’B’ cña AB qua thÊu kÝnh lµ: 
A. ¶nh thËt, n»m tr−íc thÊu kÝnh, cao gÊp hai 
lÇn vËt. 
B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh, cao b»ng 
nöa lÇn vËt. 

C. ¶nh thËt, n»m sau thÊu kÝnh, cao gÊp hai 
lÇn vËt. 
D. ¶nh thËt, n»m sau thÊu kÝnh, cao b»ng nöa 
lÇn vËt. 

16. VËt AB = 2 (cm) n»m tr−íc thÊu kÝnh héi tô, c¸ch thÊu kÝnh 16cm cho ¶nh A’B’ cao 8cm. 
Kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn thÊu kÝnh lµ: 
A. 8 (cm). B. 16 (cm). C. 64 (cm). D. 72 (cm). 
17. VËt s¸ng AB qua thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = 15 (cm) cho ¶nh thËt A’B’ cao gÊp 5 lÇn vËt. 
Kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi thÊu kÝnh lµ: 
A. 4 (cm). B. 6 (cm). C. 12 (cm). D. 18 (cm). 
18. VËt s¸ng AB ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng 20 (cm), 
qua thÊu kÝnh cho ¶nh thËt A’B’ cao gÊp 3 lÇn AB. Tiªu cù cña thÊu kÝnh lµ: 
A. f = 15 (cm). B. f = 30 (cm). C. f = -15 (cm). D. f = -30 (cm). 
19. Mét thÊu kÝnh máng, hai mÆt låi gièng nhau, lµm b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 ®Æt trong 
kh«ng khÝ, biÕt ®é tô cña kÝnh lµ D = + 10 (®p). B¸n kÝnh mçi mÆt cÇu låi cña thÊu kÝnh lµ: 
A. R = 0,02 (m). B. R = 0,05 (m). C. R = 0,10 (m). D. R = 0,20 (m). 
20. Hai ngän ®Ìn S1 vµ S2 ®Æt c¸ch nhau 16 (cm) trªn trôc chÝnh cña thÊu kÝnh cã tiªu cù lµ f = 6 
(cm). ¶nh t¹o bëi thÊu kÝnh cña S1 vµ S2 trïng nhau t¹i S’. Kho¶ng c¸ch tõ S’ tíi thÊu kÝnh lµ: 
A. 12 (cm). B. 6,4 (cm). C. 5,6 (cm). D. 4,8 (cm). 
21. Cho hai thÊu kÝnh héi tô L1, L2 cã tiªu cù lÇn l−ît lµ 20 (cm) vµ 25 (cm), ®Æt ®ång trôc vµ c¸ch 
nhau mét kho¶ng a = 80 (cm). VËt s¸ng AB ®Æt tr−íc L1 mét ®o¹n 30 (cm), vu«ng gãc víi trôc 
chÝnh cña hai thÊu kÝnh. ¶nh A”B” cña AB qua quang hÖ lµ: 
A. ¶nh thËt, n»m sau L1 c¸ch L1 mét ®o¹n 60 
(cm). 
B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc L2 c¸ch L2 mét ®o¹n 20 
(cm). 

C. ¶nh thËt, n»m sau L2 c¸ch L2 mét ®o¹n 100 
(cm). 
D. ¶nh ¶o, n»m tr−íc L2 c¸ch L2 mét ®o¹n 
100 (cm). 
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22. HÖ quang häc ®ång trôc gåm thÊu kÝnh héi tô O1 (f1 = 20 cm) vµ thÊu kÝnh héi tô O2 (f2 = 25 
cm) ®−îc ghÐp s¸t víi nhau. VËt s¸ng AB ®Æt tr−íc quang hÖ vµ c¸ch quang hÖ mét kho¶ng 25 
(cm). ¶nh A”B” cña AB qua quang hÖ lµ: 
A. ¶nh ¶o, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét kho¶ng 
20 (cm). 
B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét kho¶ng 
100 (cm). 

C. ¶nh thËt, n»m sau O1 c¸ch O1 mét kho¶ng 
100 (cm). 
D. ¶nh thËt, n»m sau O2 c¸ch O2 mét 
kho¶ng 20 (cm). 

23.Cho thÊu kÝnh O1 (D1 = 4 ®p) ®Æt ®ång trôc víi thÊu kÝnh O2 (D2 = -5 ®p), kho¶ng c¸ch O1O2 = 
70 (cm). §iÓm s¸ng S trªn quang trôc chÝnh cña hÖ, tr−íc O1 vµ c¸ch O1 mét kho¶ng 50 (cm). ¶nh 
S” cña S qua quang hÖ lµ: 
A. ¶nh ¶o, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét 
kho¶ng 10 (cm). 
B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét kho¶ng 
20 (cm). 

C. ¶nh thËt, n»m sau O1 c¸ch O1 mét kho¶ng 
50 (cm). 
D. ¶nh thËt, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét kho¶ng 
20 (cm). 

24.Cho thÊu kÝnh O1 (D1 = 4 ®p) ®Æt ®ång trôc víi thÊu kÝnh O2 (D2 = -5 ®p), chiÕu tíi quang hÖ 
mét chïm s¸ng song song vµ song song víi trôc chÝnh cña quang hÖ. §Ó chïm lã ra khái quang hÖ 
lµ chïm song song th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai thÊu kÝnh   
A. L = 25 (cm). B. L = 20 (cm). C. L = 10 (cm). D. L = 5 (cm). 
25. §Æt vËt AB tr−íc1 TKHT ,ta cã ¶nh A/B/ .VËt AB c¸ch TK lµ 30cm vµ A/B/=3AB.TÝnh tiªu cù 
cña TK khi A/B/ lµ ¶nh thËt 
 A. f=25cm     B. f=22,5cm    C. f=18cm  D. f=20cm   
26. TKHT có tiêu cự 20cm.Vật thật AB trên trục chính vuông góc có ảnh ảo cách vật 18cm.Xác 
ñịnh vị trí vật, ảnh. 
 A.12cm;-30cm. B.15cm;-33cm. C.-30cm;12cm. D.18cm;-36cm. 
27. ðặt một vật AB vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự 20cm  thì thấy ảnh lớn 
bằng 2 vật  .Vật cách TK :  
 A.30cm                     B.10cm      C.10 cm hoặc 30 cm   D. 20cm 
28.  Một vật ñặt cách thấu kính hội tụ 12cm cho ảnh ảo cao gấp 3 lần vật . Tính f của thấu kính . 
 A.  f = 9cm           B. f = 18cm           C.  f = 36cm              D. f = 24cm               
29. Một vật ñặt cách thấu kính hội tụ 12cm cho ảnh thật cao gấp 3 lần vật . Tính f của thấu kính  
 A.  f = 9cm                 B. f = 18cm           C.  f = 36cm              D.  f = 24cm              
30. Một vật AB ñặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12,5cm , cho ảnh 
rõ nét trên màn ñặt vuông góc với trục chính và cách vật một khoảng L . L nhỏ nhất bằng bao nhiêu 
ñể có ảnh rõ nét trên màn ? 
 A.  50cm .    B.  25cm              C. 75cm                  D.  90cm 
31. Vật sáng AB ñặt vuông góc với trục chính của thấu kính , cách thấu kính một khoảng 20(cm) , 
qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là: 
  A. f = 15cm. B. f = 30cm. C.  f = -15cm. D. f = -30cm. 
32. Một vật sáng AB ñặt trước một TKHT  có f = 10cm cho ảnh thật A’B’ sao cho A’B=2AB .Xác 
ñịnh vị trí của AB  
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 A. 10cm B. 15cm C. 20/3cm D. 20cm 
33. ðặt vật AB trước một thấu kính hội tụ, ta có ảnh A’B’. Vật AB cách thấu kính là 30cm và A’B’ 
= 3 AB . Tiêu cự của thấu kính khi A’B’ là ảnh thật . 
 A. f = 20cm              B. f = 25cm                C. f= 22,5cm.         D. f = 18cm. 
34. Một vật AB ñặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm. Cho ảnh A’B’ lớn gấp 2 lần AB. Vị trí 
của AB cách thấu kính  
 A.6 cm B.18 cm C.6 cm và 18 cm      D.24cm 
35.. ðặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 15cm. Thấu kính 
cho một ảnh ảo lớn gấp 2 lần vật. Tiêu cự của thấu kính ñó là  
 A. -30 cm.               B. -20 cm.                C. 10 cm.               D. 30 cm. 
36 Mét c¸i chËu ®Æt trªn mét mÆt ph¼ng n»m ngang, chøa mét líp n−íc dµy 20 (cm), chiÕt suÊt n = 
4/3. §¸y chËu lµ mét g−¬ng ph¼ng. M¾t M c¸ch mÆt n−íc 30 (cm), nh×n th¼ng gãc xuèng ®¸y chËu. 
Kho¶ng c¸ch tõ ¶nh cña m¾t tíi mÆt n−íc lµ: 

A. 30 (cm). B. 45 (cm). C. 60 (cm). D. 70 (cm). 
37. ChiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña mét m«i tr−êng truyÒn ¸nh s¸ng 

A. lu«n lín 
h¬n 1. 

B. lu«n nhá 
h¬n 1. 

C. lu«n b»ng 
1. 

D. lu«n lín 
h¬n 0. 

38. ChiÕu mét tia s¸ng ®¬n s¾c ®i tõ kh«ng khÝ vµo m«i tr−êng cã chiÕt suÊt n, sao cho tia ph¶n x¹ 
vu«ng gãc víi tia khóc x¹. Khi ®ã gãc tíi i ®−îc tÝnh theo c«ng thøc 

A. sini = n B. sini = 1/n C. tani = n D. tani = 1/n 
39. Mét bÓ chøa n−íc cã thµnh cao 80 (cm) vµ ®¸y ph¼ng dµi 120 (cm) vµ ®é cao mùc n−íc trong 
bÓ lµ 60 (cm), chiÕt suÊt cña n−íc lµ 4/3. ¸nh n¾ng chiÕu theo ph−¬ng nghiªng gãc 300 so víi 
ph−¬ng ngang. §é dµi bãng ®en t¹o thµnh trªn mÆt n−íc lµ  

A. 11,5 (cm) B. 34,6 (cm) C. 63,7 (cm) D. 44,4 (cm) 
40. Mét bÓ chøa n−íc cã thµnh cao 80 (cm) vµ ®¸y ph¼ng dµi 120 (cm) vµ ®é cao mùc n−íc trong 
bÓ lµ 60 (cm), chiÕt suÊt cña n−íc lµ 4/3. ¸nh n¾ng chiÕu theo ph−¬ng nghiªng gãc 300 so víi 
ph−¬ng ngang. §é dµi bãng ®en t¹o thµnh trªn ®¸y bÓ lµ:  

A. 11,5 (cm) B. 34,6 (cm) C. 51,6 (cm) D. 85,9 (cm) 
41. Mét ®iÓm s¸ng S  n»m trong chÊt láng (chiÕt suÊt n), c¸ch mÆt chÊt láng mét kho¶ng 12 (cm), 
ph¸t ra chïm s¸ng hÑp ®Õn gÆp mÆt ph©n c¸ch t¹i ®iÓm I víi gãc tíi rÊt nhá, tia lã truyÒn theo 
ph−¬ng IR. §Æt m¾t trªn ph−¬ng IR nh×n thÊy ¶nh ¶o S’ cña S d−êng nh− c¸ch mÆt chÊt láng mét 
kho¶ng 10 (cm). ChiÕt suÊt cña chÊt láng ®ã lµ 

A. n = 1,12 B. n = 1,20 C. n = 1,33 D. n = 1,40 
42. Cho chiÕt suÊt cña n−íc n = 4/3. Mét ng−êi nh×n mét hßn sái nhá S m»n ë ®¸y mét bÓ n−íc s©u 
1,2 (m) theo ph−¬ng gÇn vu«ng gãc víi mÆt n−íc, thÊy ¶nh S’ n»m c¸ch mÆt n−íc mét kho¶ng b»ng 

A. 1,5 (m) B. 80 (cm) C. 90 (cm) D. 1 (m) 
43. Mét ng−êi nh×n hßn sái d−íi ®¸y mét bÓ n−íc thÊy ¶nh cña nã d−êng nh− c¸ch mÆt n−íc mét 
kho¶ng 1,2 (m), chiÕt suÊt cña n−íc lµ n = 4/3. §é s©u cña bÓ lµ: 

A. h = 90 (cm) 
B. h = 10 (dm) 

C. h = 15 
(dm) 

D. h = 1,8 (m) 

44. Mét ng−êi nh×n xuèng ®¸y mét chËu n−íc (n = 4/3). ChiÒu cao cña líp n−íc trong chËu lµ 
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20 (cm). Ng−êi ®ã thÊy ®¸y chËu d−êng nh− c¸ch mÆt n−íc mét kho¶ng b»ng 
A. 10 (cm) B. 15 (cm) C. 20 (cm) D. 25 (cm) 

45. Mét b¶n mÆt song song cã bÒ dµy 10 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu 
tíi b¶n mét tia s¸ng SI cã gãc tíi 450 khi ®ã tia lã khái b¶n sÏ 

A. hîp víi tia tíi mét gãc 450. 
B. vu«ng gãc víi tia tíi. 

C. song song víi tia tíi. 
D. vu«ng gãc víi b¶n mÆt song song. 

46. Mét b¶n mÆt song song cã bÒ dµy 10 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu 
tíi b¶n mét tia s¸ng SI cã gãc tíi 450 . Kho¶ng c¸ch gi÷a gi¸ cña tia tíi vµ tia lã lµ: 

A. a = 6,16 
(cm). 

B. a = 4,15 
(cm). 

C. a = 3,25 
(cm). 

D. a = 2,86 
(cm). 

47. Mét b¶n hai mÆt song song cã bÒ dµy 6 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. §iÓm 
s¸ng S c¸ch b¶n 20 (cm). ¶nh S’ cña S qua b¶n hai mÆt song song c¸ch S mét kho¶ng 

A. 1 (cm). B. 2 (cm). C. 3 (cm). D. 4 (cm). 
48. Mét b¶n hai mÆt song song cã bÒ dµy 6 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. §iÓm 
s¸ng S c¸ch b¶n 20 (cm). ¶nh S’ cña S qua b¶n hai mÆt song song c¸ch b¶n hai mÆt song song mét 
kho¶ng 

A. 10 (cm). B. 14 (cm). C. 18 (cm). D. 22(cm). 
49 :  Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ : 
A. luôn nhỏ hơn vật. 
B. luôn lớn hơn vật. 

C. luôn cùng chiều với vật. 
D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật 

50 : Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ 
A. luôn nhỏ hơn vật. 
B. luôn lớn hơn vật. 
C. luôn ngược chiều với vật. 
 D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật 
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51 : Vật AB ñặt thẳng góc trục chính TKHT, cách thấu kính nhỏ hơn khoảng tiêu cự, qua thấu 
kính cho ảnh : 
A. ảo, nhỏ hơn vật.    ;    B. ảo, lớn hơn vật.    ;      C. thật, nhỏ hơn vật.   ;   D. thật, lớn hơn 
vật. 
Câu 26 :  Vật AB ñặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, qua thấu kính cho ảnh : 
A. cùng chiều, nhỏ hơn vật.                         B. cùng chiều, lớn hơn vật.     
C. ngược chiều, nhỏ hơn vật.                       D. ngược chiều, lớn hơn vật. 
52:Vật AB ñặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì tại tiêu ñiểm ảnh chính, qua thấu kính 
cho ảnh A’B’ ảo : 
A. bằng hai lần vật.     ;    B. bằng vật.            C. bằng nửa vật.    ;    D. bằng ba lần vật. 
53 : Vật AB ñặt tren trục chính TKHT, cách TK bằng hai lần tiêu cự, qua TK cho ảnh A’B’ 
thật, cách TK : 
A. bằng khoảng tiêu cự.                             B. nhỏ hơn khoảng tiêu cự. 
C. lớn hơn hai lần khoảng tiêu cự.             D. bằng hai lần khoảng tiêu cự. 
54 :Vật AB ñặt thẳng góc trục chính TKPK, cách thấu kính hai lần khoảng tiêu cự, qua thấu 
kính cho ảnh : 
A. ảo, nằm trong khoảng tiêu cự.                         B. ảo, cách thấu kính bằng khoảng tiêu cự. 
C. ảo, cách thấu kính hai lần khoảng tiêu cự.       D. ảo, cách thấu kính lớn hơn hai lần khoảng 
tiêu cự. 
55 : Vật  AB ñặt thẳng góc trục chính TKHT, cách TK lớn hơn hai lần khoảng tiêu cự, qua 
thấu kính cho ảnh : 
A. thật, nhỏ hơn vật.          B. thật lớn hơn vật.        C. ảo, nhỏ hơn vật.      D. ảo lớn hơn vật. 
56 : Khi chiếu tia sáng từ không khí ñến mặt nước thì : 
A. Chỉ có hiện tượng khúc xạ                                          B.  Chỉ có hiện tượng phản xạ. 
C. ñồng thời có hiện tượng phản xạ và khúc xạ.              D. không có hiện tượng phản xạ  và 
khúc xạ. 
 
 
 
 

 
ðỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 11 

PHẦN : QUANG HÌNH  VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 
 

ðề 003 
Câu 1: ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về lăng kính? 
A. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ ñứng, có tiết diện thẳng là một 

hình tam giác. 
B. Góc chiết quang của lăng kính luôn nhỏ hơn 900. 
C. Lăng kính là một khối thủy tinh trong suốt có tiết diện ngang là một tam giác cân. 
D. Tất cả các lăng kính chỉ sử dụng hai mặt bên cho ánh sáng truyền qua. 
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Câu 2: Trong trường hợp góc tới i nhỏ và góc chiết quang A nhỏ thì góc lệch D có 
công thức là: 

A. D = n(r1 + r2) - A  B. D = (n -1) A       C. D = i1 + i2 - A  D. A, B và C ñều 
ñúng. 

* Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác ñều, chiết suất 2=n . Chiếu một tia 
sáng ñơn sắc qua lăng kính dưới góc tới i1 = 45o. ðề này dùng ñể trả lời câu 3 và 4.  

Câu 3: Góc lệch giữa tia tới và tia ló bằng: 
A. 450   B. 300   C. 600   D. 150 

Câu 4: Sau ñó, nếu ta thay ñổi góc tới i1 chút ít thì: 
A. Góc lệch D tăng lên khi i1 tăng 
B. Góc lệch D tăng lên khi i1 giảm 
C. Góc lệch D luôn luôn tăng khi i1 thay ñổi 
D. Góc lệch D giảm khi i1 giảm. 
Câu 5: ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về thấu kính? 

A. Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cong, thường là hai mặt cầu. 
Một trong hai mặt có thể là mặt phẳng. 
B. Thấu kính mỏng là thấu kính có bán kính các mặt cầu rất nhỏ. 
C. Thấu kính hội tụ là thấu kính có hai mặt cầu có bán kính bằng nhau. 
D. A, B và C ñều ñúng. 
Câu 6: ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về ñường ñi của một tia sáng qua thấu kính 

hội tụ? 
A. Tia tới qua quang tâm O truyền thẳng. 
B. Tia tới qua tiêu ñiểm F cho tia ló song song với trục chính. 

C. Tia tới song song với trục chính cho tia ló qua tiêu ñiểm F’. 
D. A, B và C ñều ñúng. 
Câu 7: Xét các tia tới qua thấu kính sau: 
(I) Tia tới qua quang tâm O 
(II) Tia tới song song với trục chính 
(III) Tia tới qua hoặc có ñường kéo dài qua tiêu ñiểm vật 
(IV) Tia tới bất kỳ 
Khi vẽ ảnh tạo bởi thấu kính, ta có thể dựng hai tia ló ứng với các tia tới nào sau ñây: 
A. I, II, III, IV   B. I, II, III  C. I, III    D. II, 

III    
Câu 8: Công thức nào trong các công thức sau ñây dùng ñể tính ñộ tụ của một thấu 

kính. 
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Câu 9: ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về sự tương quan giữa ảnh và vật qua thấu 
kính hội tụ? 

A. Vật thật luôn cho ảnh thật. 
B. Vật thật luôn cho ảnh ảo. 

C. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tùy vào vị trí của vật ñối với thấu kính. 
D. Vật ảo cho ảnh ảo. 
Câu 10: ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về sự tương quan giữa ảnh và vật qua 

thấu kính phân kỳ ? 
A. Vật thật luôn cho ảnh thật. 
B. Vật thật luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. 
C. Vật ảo trong khoảng từ quang tâm O ñến F thì cho ảnh thật. 
D. B và C ñều ñúng. 
Câu 11: Một thấu kính hai mặt lồi có cùng bán kính R = 15cm và chiết suất n  = 1,5, 

ñặt trong nước có chiết suất n’ = 4/3. Tiêu cự của thấu kính bằng: 
A. 20 cm  B. 40 cm  C. 30 cm  D. 60 cm 
Câu 12: Vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 

30m, cho ảnh thật A’ B’ cách thấu kính 60cm. Vật AB có vị trí và tính chất gì? 
A. Vật ảo, cách thấu kính 60cm 
B. Vật thật, cách thấu kính 60cm 
C. Vật ảo, cách thấu kính 30cm 
D. Vật ảo cách thấu kính 20cm 
Câu 13: Vật cách thấu kính hội tụ 12cm, ta thu ñược ảnh cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự 

của thấu kính bằng: 
A. f = 9cm  B. f = 18cm     C. f = 24cm  D. A và B ñều ñúng 
Câu 14: Vật sáng AB ñặt song song và cách màn (M) một khoảng bằng 54cm.Người 

ta ñặt trong khoảng từ vật ñến màn một thấu kính sao cho ảnh A’ B’ hiện rõ trên màn và lớn 
hơn vật 2 lần.Thấu kính này là thấu kính gì và có tiêu cự bằng bao nhiêu? 

A. Thấu kính hội tụ, tiêu cự f = 24cm 
B. Thấu kính hội tụ, f = 12 cm 
C. Thấu kính phân kỳ, f = -24 cm 
D. Thấu kính phân kỳ, f = -12 cm 
Câu 15: Một thấu kính mỏng có chiết suất n = 1,5, bán kính mặt cong lõm bằng 

50cm và bán kính mặt cong lồi bằng 100cm. Thấu kính trên là thấu kính gì   và có ñộ tụ bằng 
bao nhiêu? 

A. Thấu kính hội tụ có D = 1 ñiôp 
B. Thấu kính hội tụ có D = 1,5 ñiôp 
C. Thấu kính phân kỳ có D = -1 ñiôp 
D. Thấu kính phân kỳ có D = -0,5 ñiôp 
Câu 16:       x     A           A’         O  y 
 
A, A’, O nằm trên trục chính xy của thấu kính. 
O: là quang tâm, A: là ñiểm sáng, A’: là ảnh của A, với OA=3OA’=15cm 
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Loại thấu kính gì?. Tiêu cự bằng bao nhiêu?. 
A. Thấu kính hội tụ,  f = + 3,75cm  
B. Thấu kính phân kỳ,  f = - 3,75cm  
C. Thấu kính hội tụ,  f =  +7,5cm  
D. Thấu kính phân kỳ,  f = -7,5cm  
Câu 17: Vật sáng vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh trên màn ñặt song 

song với vật. Màn cách vật 35cm dịch chuyển thấu kính theo chiều nào và ñoạn dịch chuyển 
bằng bao nhiêu ñể vật sáng vẫn cho ảnh trên màn 

A. Dịch chuyển thấu kính laị gần màn 21cm 
B. Dịch chuyển thấu kính ra xa màn 21cm 
C. Dịch chuyển thấu kính laị gần màn 14cm 
D. Dịch chuyển thấu kính laị gần vật 14cm 
Câu 18: Trong các phát biểu sau ñây, phát biểu nào ñúng? 

A. Máy ảnh là một dụng cụ dùng ñể thu ñược một ảnh thật (nhỏ hơn vật) của vật cần chụp trên 
mặt phim ảnh 
B. Vật kính là một thấu kính hội tụ 
C. Khoảng cách từ vật kính ñến phim có thể thay ñổi ñược 
D. A, B và C ñều ñúng 
Câu 19: ðể thay ñổi khoảng cách giữa vật kính và phim người ta có thể: 
A. Dịch chuyển vật kính hoặc phim.               B. Dích chuyển vật kính 
C. Dịch chuyển phim    D. Làm thay ñổi ñộ tụ của thấu kính 
Câu 20: Máy ảnh có vật kính tiêu cự bằng 8cm. Khoảng cách từ vật kính ñến phim 

có thể thay ñổi từ 8cm ñến 8,5cm. Máy ảnh này có thể chụp ñược vật gần nhất cách máy là: 
A. 25cm  B. 136cm            C. 8,5cm    D. 13,6cm 
Câu 21: Chọn câu ñúng khi nói về mắt và máy ảnh: 
A. Thủy tinh thể của mắt có ñộ tụ không ñổi 
B. Vật kính của máy ảnh có ñộ tụ thay ñổi 
C. Khoảng cách từ thủy tinh thể ñến võng mạc không ñổi 
D. Khoảng cách từ vật kính ñến phim không ñổi 
Câu 22: ðộ cong của thủy tinh thể thay ñổi ñể: 
A. Mắt nhìn ñược vật ở vô cực 
B. Khoảng cách từ thủy tinh thể ñến võng mạc thay ñổi 
C. Aính của vật hiện rõ trên võng mạc 
D. Câu A và C ñúng 
Câu 23: Năng suất phân ly của mắt là: 
A. Khả năng nhìn rõ vật ở khoảng cách gần nhất 
B. Góc trông nhỏ nhất mà mắt còn phân biệt ñược hai ñiểm 
C. A và B ñều ñúng 
D. A và B ñều sai 
Câu 24: Hãy chọn ñáp án ñúng: 
A. ðể sửa tật viễn thị của mắt, người bị viễn thị phải ñeo một thấu kính hội tụ có ñộ hội 

tụ D thích hợp 
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B. ðiểm cực cận của mắt bị tật viễn thị ở vô cực. 
C. ðể sửa tật cận thị của mắt, người bị cận thị phải ñeo mọt thấu kính phân kỳ sao cho 

ảnh của các vật ở vô cực qua kính hiện ở ñiểm cực viễn của mắt 
D. A và C ñúng  
Câu 25: Ảnh của một vật quan sát qua kính lúp là: 
A. Ảnh ảo 
B. Ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt 
C. Ảnh thật lớn hơn vật và ở gần mắt 
D. Câu A và B ñúng 

Câu 26: Một người cận thị có ñiểm cực viễn cách mắt 50cm . ðộ tụ của kính phải ñeo là: 
A. 2 ñiôp  B. 0,5 ñiôp  C. - 2 ñiôp  D. - 0,5 ñiôp 
Câu 27:Một người phải ñặt sách cách mắt 40 cm mới nhìn rõ chữ. Người này phải ñeo 

kính gì? Tiêu cự bằng bao nhiêu ñể có thể ñọc sách cách mắt 20cm. 
A. Thấu kính hội tụ,  f =   40cm  
B. Thấu kính phân kỳ,  f = - 40cm 
C. Thấu kính hội tụ,  f = 13,3cm 
D. Thấu kính hội tụ,  f =   20cm 
Câu 28: Người cận thị có ñiểm cực viễn cách mắt 101cm. Người này cần ñeo kính gì?. ðộ 

tụ bằng bao nhiêu ñể có thể nhìn vật ở vô cực mà không cdần ñiều tiết. Kính ñeo cách 
mắt 1cm 

A. Thấu kính hội tụ,  D = 1 ñiôp   B. Thấu kính phân kỳ , D = - 1 ñiôp  
C. Thấu kính hội tụ,  D = 1,1 ñiôp   D. Thấu kính phân kỳ,  D = - 1,1 ñiôp  
Câu 29: Một người có ñiểm cực cận cách mắt 20cm. Năng suất phân ly bằng 2’ (1’ = 3 x 

10 -4 rad).  
Khoảng cách ngắn nhất mà mắt còn phân biệt ñược giữa hai ñiểm khi mắt ñiều tiết tối ña bằng: 
A. 6 x 10-3 cm   B. 4 x 10-3 cm  C. 12 x 10-3 cm    D. 8 x 10-3 

cm    
Câu 30: Trên vành vật kính của kính hiển vi có ghi X100 và trên vành của thị kính có ghi 

X5. ðộ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực bằng: 
A. 20   B. 50   C. 5400   D. 200 
Câu 31: Vật kính của kính thiên văn có tiêu cự f1 = 30cm. ðộ bội giác của kính khi ngắm 

chừng ở vô cực bằng 15. Tiêu cự của thị kính bằng: 
A. 2 cm    B. 1,5 cm        C. 2,5 cm       D. 3 cm 
Câu 32: Mắt một người có ñặc ñiểm: ðiểm cực cận và ñiểm cực viễn lần lượt cách mắt là 

10cm và 100cm. Chọn câu ñúng: 
A. Mắt bị tật cận thị, phải ñeo thấu kính phân kỳ ñể sửa tật 
B. Mắt bị tật cận thị, phải ñeo thấu kính hội tụ ñể sửa tật 
C. Mắt bị tật viễn thị, phải ñeo thấu kính phân kỳ ñể sửa tật 
A. Mắt bị tật viễn thị, phải ñeo thấu kính hội tụ ñể sửa tật 
Câu 33: Chọn câu ñúng: 
Khi dùng kính lúp ngắm chừng ở ñiểm cực viễn thì: 
A. Vật ñặt ở ñiểm cực viễn của mắt 
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B. Ảnh ảo cho bởi kính lúp ở ñiểm cực viễn của mắt 
C. Kính lúp ñặt ở ñiểm cực viễn của mắt 
D. A và B ñều ñúng 
Câu 34: Một người có ñiểm cực cận cách mắt 20cm dùng kính lúp tiêu cự 5cm ñể quan sát 

vật. Mắt ñặt sau kính lúp 5cm. ðộ bội giác của kính lúp khi ngắm chứng ở ñiểm cực cận 
là: 

A. 4  B. 5  C. 2  D.6 
Câu 35: Người có mắt bình thường quan sát vật nhỏ qua kính lúp có ñộ tụ 10 ñiôp, phải 

ñặt vật cách kính lúp bao nhiêu ñể quan sát mà mắt không ñiều tiết? 
A. 25cm  B. 10cm  C. 20cm  D. 15cm 
Câu 36: Chọn câu ñúng: 
A. Kính hiển vi có tiêu cự vật kính bé hơn tiêu cự thị kính 
B. Kính thiên văn có tiêu cự vật kính bé hơn tiêu cự thị kính 
C. Kính hiển vi có khoảng cách vật kính và thị kính thay ñổi 
D. Kính thiên văn có khoảng cách vật kính và thị kính không ñổi  
Câu 37: ðể tăng ñộ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực, người ta chế tạo 

kính hiển vi có: 
A. Tiêu cự vật kính và thị kính ñều ngắn. 
B. Tiêu cự vật kính dài và thị kính ngắn. 
C. Tiêu cự vật kính ngắn và tiêu cự thị kính dài. 
D. Tiêu cự vật kính và thị kính ñều dài. 
Câu 38: Vật kính và thị kính của kính hiển vi có tiêu cự lần lượt là 1cm và 5cm. Khoảng 

cách giữa hai kính là 15cm. Khoảng cách từ vật ñến vật kính khi ngắm chừng ở vô cực 
là:    

A. 1,6cm  B. 1,33cm  C. 1,11cm  D. 1,05cm 
Câu 39: Chọn câu ñúng về kính thiên văn: 
A. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài 
B. Muốn quan sát vật phải thay ñổi khoảng cách từ vật ñến vật kính 
C. Muốn quan sát vật phải thay ñổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính 
D. A và C ñều ñúng 
Câu 40: Kính thiên văn, vật kính có tiêu cự 1,2m thì kính có ñộ tụ 20ñiôp. ðộ bội giác của 

kính khi ngắm chừng ở vô cực là: 
A. 240  B. 120  C. 24  D. 60 

 
ðáp án ñề 003 

Câu ð. Án Câu ð. Án Câu ð. Án Câu ð. Án 
Câu 1 A Câu 11 D Câu 21 C Câu 31 A 
Câu 2 D Câu 12 D Câu 22 C Câu 32 A 
Câu 3 B Câu 13 D Câu 23 B Câu 33 B 
Câu 4 C Câu 14 B Câu 24 D Câu 34 A 
Câu 5 A Câu 15 B Câu 25 B Câu 35 B 
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Câu 6 D Câu 16 D Câu 26 A Câu 36 A 
Câu 7 C Câu 17 A Câu 27 A Câu 37 A 
Câu 8 A Câu 18 D Câu 28 B Câu 38 C 
Câu 9 C Câu 19 B Câu 29 C Câu 39 C 
Câu 10 D Câu 20 B Câu 30 C Câu 40 A 
 
 
 
 

ðỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 11 
PHẦN : QUANG HÌNH  VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 

ð ề 004 
Câu 1: Chọn câu trả lời ñúng 
        Một vật sáng ñặt vuông góc với trục chính  của một thấu kính hội tụ và cách quang tâm  
một khoảng d lớn hơn tiêu cự của thấu kính thì bao giờ cũng có ảnh: 

A. Ngược chiều với vật. 
B. Cùng chiều với vật. 
C. Cùng kích thước với vật. 
D. Kích thước nhỏ hơn vật. 

Câu 2: Chọn câu trả lời ñúng 
        Ảnh của một vật thật ñược tạo ra bởi thấu kính phân kỳ không bao giờ: 

A. Là ảnh thật. 
B. Là ảnh ảo. 
C. Cùng chiều với vật. 
D. Nhỏ hơn vật. 

Câu 3:  Chọn câu sai: 
        ðối với thấu kính phân kì thì: 

A. Tia sáng qua quang tâm O sẽ truyền thẳng. 
B. Tia tới song song với trục chính thì tia ló sẽ ñi qua tiêu ñiểm ảnh chính F'. 
C. Tia tới có ñường kéo dài qua tiêu ñiểm vật chính F thì tia ló song song với trục chính.  
D. Tia tới ñi qua tiêu ñiểm ảnh chính F' và không song song với trục chính thì tia ló không 

song song với trục chính. 
Câu 4: Chọn câu trả lời ñúng 
        ðộ phóng ñại ảnh của một vật là k > 0 khi: 

A. Ảnh cùng chiều với vật. 
B. Ảnh ngược chiều với vật. 
C. Ảnh nhỏ hơn vật. 
D. Ảnh lớn hơn vật. 

Câu 5: Chọn câu trả lời ñúng 
        Khi vật thật ở cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng tiêu cự của nó thì: 

A. Ảnh là ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.  
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B. Ảnh là thật, ngược chiều và lớn hơn vật. 
C. Ảnh là thật, ngược chiều và có kích thước bằng vật. 
D. Ảnh ở vô cực. 

Câu 6: Chọn câu trả lời ñúng 
        Thấu kính có chiết suất n = 1,5; ñược giới hạn bởi một mặt lõm có bán kính 20cm và một 
mặt lồi có bán kính 10cm. Tiêu cự của thấu kính là: 
   A. f = 40/3 cm               B. f = – 40cm              C. f = 40 cm             D. f = 25cm  
Câu 7: Chọn câu trả lời ñúng 
        Thấu kính bằng thủy tinh có chiết suất là 1,6; khi ñặt trong không khí có ñộ tụ là D. Khi 
ñặt trong nước, chiết suất là 4/3, nó có ñộ tụ là D' thì: 
   A. D = D'/3                    B. D' = – 3D                C. D' = – D/3            D. D' = D/3 
 
 
ðề bài sau ñây dùng cho câu 8 và câu 9. Chọn câu trả lời ñúng. 
        Vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính có ảnh ngược chiều vật, lớn gấp 
4 lần vật AB và cách AB là 100cm. 
Câu 8: Vật cách thấu kính: 
   A. d = 20cm                   B. d = 80cm                C. d = – 80cm            D. d = – 20cm 
Câu 9: Tiêu cự của thấu kính là: 
   A. f = 25cm                    B. f = 16cm                 C. f = 20cm              D. f = 40cm 
 
Câu 10: Chọn câu trả lời ñúng  
       Vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính có ảnh cùng chiều, cao bằng 1/2 
vật AB và cách AB là 10cm. ðộ tụ của thấu kính là: 
   A. D = – 2 ñiốp                B. D = – 5 ñiốp             C. D = 5 ñiốp           D. D = 2 ñiốp 
Câu 11: Chọn câu trả lời ñúng 
        Trong máy ảnh thì: 

A. Ảnh của vật thật qua vật kính của máy ảnh là ảnh ảo. 
B. Tiêu cự của vật kính là không ñổi. 
C. Khoảng cách từ phim ñến vật kính là không ñổi. 
D. Vật kính là một thấu kính phân kỳ. 

Câu 12: Chọn câu trả lời ñúng 
        ðối với mắt thì: 

A. Ảnh của một vật qua thủy tinh thể của mắt là ảnh thật. 
B. Tiêu cự của thủy tinh thể thay ñổi ñược. 
C. Khoảng cách từ thủy tinh thể ñến võng mạc là không ñổi. 
D. Cả A, B, C ñều ñúng. 

Câu 13: Chọn câu sai 
A. Sự ñiều tiết của mắt là sự thay ñổi ñộ cong các mặt giới hạn của thủy tinh thể ñể ảnh  

hiện rõ trên võng mạc. 
B. Khi mắt ñiều tiết thì tiêu cự của thủy thể thay ñổi ñược. 
C. Khi mắt ñiều tiết thì khoảng cách giữa thủy tinh thể và võng mạc thay ñổi. 
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D. Cả A và B ñều ñúng. 
Câu 14: Chọn câu trả lời ñúng 
        Mắt cận thị: 

A. Có tiêu ñiểm ảnh ở sau võng mạc. 
B. Nhìn vật ở xa phải ñiều tiết mới thấy rõ. 
C. Phải ñeo kính sát mắt mới thấy rõ. 
D. Có ñiểm cực viễn cách mắt khoảng 2m trở lại. 

Câu 15: Chọn câu trả lời ñúng 
        Mắt bị viễn thị: 

A. Có tiêu ñiểm ảnh ở trước võng mạc. 
B. Nhìn vật ở xa phải ñiều tiết. 
C. ðeo thấu kính hội tụ hoặc phân kỳ thích hợp ñể nhìn vật ở xa. 
D. Có ñiểm cực viễn ở vô cực. 

ðề bài sau ñây dùng cho câu 16 và 17. Chọn câu trả lời ñúng. 
        Mắt cận thị nhìn rõ các vật cách mắt từ 12,5cm ñến 50cm. 
Câu 16: ðể nhìn rõ vật ở vô cực mà không ñiều tiết thì phải ñeo sát mắt thấu kính có tiêu cự: 
   A. f = 50cm                   B. f = – 50cm                 C. f = 10cm             D. f = – 10cm 
Câu 17: ðeo kính nầy sát mắt thì nhìn rõ vật gần nhất cách mắt: 
   A. 15cm                         B. 20cm                         C. 16,67cm              D. 14cm 
 
Câu 18: Chọn câu trả lời ñúng 
        Mắt viễn thị nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 30cm. Nếu ñeo sát mắt kính có ñộ tụ D = 2 
ñiốp thì có thể nhìn rõ vật gần nhất cách mắt: 
   A. 18,75cm                    B. 25cm                         C. 20cm                   D. 15cm 
        ðề bài sau ñây dùng cho câu 19 và 20. Chọn câu trả lời ñúng. 
        Mắt nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 50cm. Muốn nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25cm thì: 
Câu 19: Phải ñeo sát mắt: 

A. Thấu kính hội tụ có ñộ tụ thích hợp. 
B. Thấu kính phân kỳ có ñộ tụ thích hợp. 
C. Thấu kính hội tụ hoặc thấu kính phân kỳ có ñộ tụ thích hợp. 
D. Cả A, B, C ñều ñúng. 

Câu 20: ðộ tụ của kính phải ñeo là: 
   A. 0,5 ñiốp                     B. – 0,5 ñiốp                C. 2 ñiốp                 D. Cả A, B, C ñều ñúng 
 
Câu 21: Chọn câu trả lời ñúng 
        Mắt có ñiểm cực cận cách mắt 30cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có ñộ tụ D = 20 
ñiốp. ðộ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là: 
   A. G = 6                        B. G = 4                      C. G = 1,5                  D. G = 5 
Câu 22: Chọn câu trả lời ñúng 
        Mắt ñặt cách kính lúp có tiêu cự f, một khoảng l ñể quan sát một vật nhỏ. ðể ñộ bội giác 
của kính không phụ thuộc vào khoảng cách từ vật ñến kính lúp thì l phải bằng: 

A. Khoảng cách từ quang tâm của thủy tinh thể ñến ñiểm cực cận. 



  -  Bồi dưỡng kiến thức -  01689.996.187                                  Học trực tuyến miễn phí http://lophocthem.net  

 402 

B. Tiêu cự của kính lúp. 
C. Khoảng cách từ quang tâm của thủy tinh thể ñến ñiểm cực viễn. 
D. l = 25cm 

Câu 23: Chọn câu trả lời ñúng 
        Vật kính và thị kính của kính hiển vi có ñặc ñiểm là: 

A. Vật kính là thấu kính phân kỳ có tiêu cự dài và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 

B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất 
ngắn. 

C. Vật kính là thấu kính phân kỳ có tiêu cự rất ngắn và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 

D. Vật kính là thấu kính có tiêu cự rất ngắn và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. 
Câu 24: Chọn câu trả lời ñúng 
        ðộ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực: 

A. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự với của thị kính. 
B. Tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và thị kính. 
C. Bằng tích của ñộ phóng ñại của ảnh qua vật kính với ñộ bội giác của thị kính. 
D. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính. 

Câu 25: Chọn câu trả lời ñúng 
        Vật kính và thị kính của kính hiển vi có vai trò: 

A. Vật kính tạo ra ảnh thật rất lớn của vật cần quan sát, thị kính dùng như kính lúp ñể quan 
sát ảnh nói trên. 

B. Vật kính tạo ra ảnh ảo rất lớn của vật cần quan sát, thị kính dùng như kính lúp dể quan sát 
ảnh nói trên. 

C. Thị kính tạo ra ảnh ảo rất lớn của vật cần quan sát, vật kính dùng như kính lúp ñể quan 
sát ảnh nói trên. 

D. Thị kính tạo ra ảnh thật rất lớn của vật cần quan sát, vật kính dùng như kính lúp ñể quan 
sát ảnh nói trên. 

Câu 26: Chọn câu trả lời ñúng 
        Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5mm và thị kính có tiêu cự 2cm. Khoảng cách 
giữa hai kính là 12,5cm. ðể có ảnh ở vô cực, vật cần quan sát phải ñặt cách vật kính: 
   A. 0,488cm                  B. 0,521cm                      C. 0,525cm                    D. 0,623cm 
Câu 27: Chọn câu trả lời ñúng 
        Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5mm và thị kính có tiêu cự 2cm. Khoảng cách 
giữa hai kính là 12,5cm. Mắt có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25cm. ðộ bội giác của kính hiển 
vi khi ngắm chừng ở vô cực là: 
   A. G = 250                   B. G = 200                       C. G = 175                     D. G = 350 
Câu 28: Chọn câu trả lời ñúng 
        Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự  6mm và thị kính có tiêu cự 25mm. Mắt không 
có tật, quan sát vật AB qua kính hiển vi trong trạng thái không ñiều tiết. Khi ñó vật AB cách 
vật kính 6,2mm. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là: 
   A. 15,2cm                     B. 19,2cm                        C. 16,1cm                       D. 21,1cm 
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Câu 29: Chọn câu trả lời ñúng 
       Trên vành vật kính của một kính hiển vi có ghi X100 và trên vành thị kính có ghi X6, ñiều 
ñó có nghĩa là: 

A. Tiêu cự của vật kính là 0,25cm và tiêu cự của thị kính là 4,167cm. 
B. ðộ bội giác của vật kính khi ngắm chừng ở vô cực là 100 và ñộ bội giác của thị kính khi 

ngắm chừng ở vô cực là 6. 
C. ðộ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là 600. 
D. ðộ bội giác của kính hiển vi là 100/6. 

Câu 30: Chọn câu trả lời ñúng  
        ðộ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực: 

A. Tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và thị kính. 
B. Tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính. 
C. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính. 
D. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính. 

 
Câu 31: Chọn câu sai: 

A. Trong kính hiển vi, tiêu cự của vật kính nhỏ hơn rất nhiều so với tiêu cự của thị kính. 
B. Trong kính thiên văn, tiêu cự của vật kính lớn hơn rất nhiều so với tiêu cự của thị kính. 
C. Kính thiên văn là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt, làm góc trông ảnh của những vật ở 

rất xa. 
D. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính trong kính thiên văn là không ñổi. 

Câu 32: Chọn câu trả lời ñúng 
        Kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 1,2m và thị kính có tiêu cự 4cm. Một người có 
mắt tốt, quan sát Mặt Trăng bằng kính thiên văn nầy trong trạng thái không ñiều tiết. Khoảng 
cách giữa hai kính và ñộ bội giác của ảnh là: 
   A. L = 124cm, G = 30                                       B. L = 12,4cm, G = 3 
   C. L = 116cm, G = 30                                       D. L = 124cm, G = 4/1,2  
Câu 33: Chọn câu trả lời ñúng 
        Mắt không có tật, dùng kính thiên văn ñể quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không ñiều 
tiết. Khi ñó khoảng cách hai kính là 90cm và ảnh có ñộ bội giác là 17. Tiêu cự của vật kính và 
thị kính là: 
   A. f1 = 5cm,  f 2  = 85cm                                          B. f1 = 85cm,  f 2 = 5cm 
   C. f1 = 73cm, f 2  = 17cm                                       C. f1 = 17cm,  f 2 = 73cm 
Câu 34: Chọn câu trả lời ñúng 
       Chiếu chùm tia sáng trắng qua một lăng kính. Chùm tia sáng bị tách ra thành một dãi sáng 
có màu biến ñổi liên tục từ ñỏ ñến tím. Hiện tượng này gọi là: 
   A. Giao thoa ánh sáng                                       B. Khúc xạ ánh sáng 
   C. Phản xạ ánh sáng                                          D. Tán sắc ánh sáng 
Câu 35: Chọn câu trả lời ñúng 
        Chùm tia sáng trắng qua lăng kính bị tán sắc thì tia tím bị lệch nhiều hơn so với tia ñỏ là 
do: 
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A. Tần số của ánh sáng ñỏ lớn hơn của ánh sáng tím. 
B. Chiết suất của chất làm lăng kính ñối với ánh sáng ñỏ nhỏ hơn so với ánh sáng tím. 
C. Vận tốc của ánh sáng ñỏ lớn hơn so với ánh sáng tím. 
D. Chiết suất của chất làm lăng kính ñối với ánh sáng ñỏ lớn hơn so với ánh sáng tím. 

Câu 36: Chọn câu trả lời ñúng 
        Nguyên tắc hoạt ñộng của máy quang phổ là dựa trên hiện tượng: 
   A. Phản xạ ánh sáng                                          B. Giao thoa ánh sáng 
   C. Tán sắc ánh sáng                                           C. Khúc xạ ánh sáng 
Câu 37: Chọn câu trả lời ñúng 
        Giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng giữa hai khe sáng là 0,2mm; khoảng cách từ 
hai khe ñến màn là 1m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5cm. Bước sóng của ánh 
sáng dùng trong thí nghiệm là: 
   A. 0,5µm                      B. 0,6µm                            C. 1.5µm                          D. 4,3µm 
Câu 38: Chọn câu trả lời ñúng 
        Một thấu kính hai mặt lồi, bằng thủy tinh có cùng bán kính R = 10cm. Biết chiết suất của 
thủy tinh ñối với ánh sáng ñỏ là 1,495 và ñối với ánh sáng tím là 1,510. Khoảng cách giữa hai 
tiêu ñiểm ảnh chính của thấu kính ñối với ánh sáng ñỏ và tím là: 
   A. 1,278mm                 B. 5,942mm                       C. 2,971mm                      D. 4,984mm 
 
 
BẢNG ðÁP ÁN ðỀ SỐ 004 
1.A     2.A     3.B     4.A     5.D     6.C     7.D     8.A     9.B     10.B 
11.B   12.D   13.C   14.D   15.B   16.B   17.C   18.A   19.A   20.C 
21.A   22.B   23.D   24.C   25.A   26.C   27.A   28.D   29.C   30.C 
31.D   32.A   33.B   34.D   35.B   36.C   37.B   38.C 
 
 

ðỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 11 
PHẦN : QUANG HÌNH  VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 

ðề 005 
Câu1. ðiều nào sau ñây là Sai khi nói về lăng kính và ñường ñi của một tia sáng qua lăng 
kính? 
A. Tiết diện thẳng của lăng kính là một tam giác cân. 
B. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ ñứng, có tiết diện thẳng là một  hình tam 
giác. 
C. Mọi tia sáng khi qua lăng kính ñều khúc xạ và cho tia ló ra khỏi lăng kính 
D. A và C sai. 
Trả lời các câu hỏi  2 và 3 nhờ sử dụng dữ kiện sau: 
Một lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = 2 . Chiếu một tia tới, nằm trong một 
tiết  diện thẳng, vào một mặt bên dưới góc tới i1 = 450. 
Câu2. Các góc r1, r2, i2 có thể lần lượt nhận những giá trị nào trong các giá trị sau? Chọn kết 
quả ðúng. 
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A. 300, 300, 450      B. 300, 450, 300                  C. 450, 300, 300   D. Một kết quả khác 
Câu3. Kết luận nào sau ñây là Sai khi nói về góc lệch D? 
A. D = 300, góc lệch là cực ñại        B. D = 450, góc lệch là cực tiểu 
C. D = 300, góc lệch là cực tiểu        C. D = 450, góc lệch là cực ñại 
Câu4. ðiều nào sau ñây là ðúng khi nói về thấu kính? 
A. Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cong, thường là hai mặt cầu. 
Một trong hai mặt có thể là mặt phẳng. 

B. Thấu kính mỏng là thấu kính có bán kính các mặt cầu rất nhỏ. 
C. Thấu kính hội tụ là thấu kính có hai mặt cầu có bán kính bằng nhau. 
D. A,B và C ñều ñúng 
Trả lời câu 5 và 6 nhờ sử dụng dữ kiện sau: 
Gọi O là quang tâm, F là tiêu ñiểm vật, F' là tiêu ñiểm ảnh của một thấu kính hội tụ. 

Câu5. ðiều nào sau ñây là ðúng khi nói về sự tương quan giữa ảnh và vật qua thấu kính hội 
tụ? 
A. Vật thật nằm ngoài ñoạn OF cho ảnh thật ngược chiều với vật. 
B. Vật thật nằm trong ñoạn OF cho ảnh ảo cùng chiều với vật 
C. Vật thật nằm tại tiêu ñiểm F cho ảnh ở vô cùng 
D. A,B và C ñều ñúng 
Câu6. ðiều nào sau ñây là Sai khi nói về sự tương quan giữa ảnh và vật qua thấu kính hội tụ? 
A. Vật thật và ảnh thật luôn nằm về hai phía của thấu kính 
B. Vật thật và ảnh ảo luôn nằm về cùng một phía của thấu kính 
C.  Vật thật cho ảnh ảo luôn ngược chiều nhau 
D. A,B và C ñều sai 
Trả lời câu hỏi 7 và 8 nhờ sử dụng dữ kiện sau: 
Gọi O và quang tâm, F là tiêu ñiểm vật, F' là tiêu ñiểm ảnh của một thấu kính phân kì. 

Câu7. ðiều nào sau ñây là ðúng khi nói về sự tương quan giữa ảnh và vật qua thấu kính phân 
kì? 
A. Vật thật luôn luôn cho ảnh ảo 
B. Vật thật có thể cho ảnh thật tùy vào vị trí của vật ñối với thấu kính 
C. Vật ảo luôn luôn cho ảnh thật 
D. Vật ảo luôn luôn cho ảnh ảo. 
Câu8. ðiều nào sau ñây là Sai khi nói về sự tương quan giữa ảnh và vật qua thấu kính phân kì? 
A. Vật thật luôn luôn cho ảnh ảo cùng chiều và  nhỏ hơn vật 
B. Vật thật luôn luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật 
C. Vật ảo nằm trong ñoạn OF luôn cho ảnh thật cùng chiều và lớn hơn vật. 
D. A,B và C ñều sai 
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Câu9. Một thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh, chiết suất n = 1,5, tiêu cự f = 20 cm. Thấu kính 
có một mặt lồi và một mặt lõm. Biết bán kính của mặt nọ lớn gấp ñôi bán kính của mặt kia. 
Bán kính hai mặt của thấu kính nhận những giá trị ðúng nào trong các giá trị sau? 
A. 5cm và 10 cm ;   B. 5cm và  -10 cm ;      C.  -5cm và 10 cm ;   D. Một kết quả khác 
Câu10. Một thấu kính bằng thủy tinh, chiết suất n = 1,5 khi ñặt trong không khí có ñộ tụ là +4 
ñiôp. Khi nhúng vào trong nước có chiết suất n’ = 4/3, tiêu cự của thấu kính nhận giá trị nào 
trong các giá trị sau? 
A. f = 100cm  B. f = 120 cm                C. f = 80cm         D. Một kết quả khác 
Câu11. Một vật sáng AB = 3cm nằm vuông góc với trục chính và cách thấu kính hội tụ một 
khoảng 30cm. Thấu kính có tiêu cự 20cm. Kết luận nào trong các kết luận sau ñây là ðúng khi 
nói về vị trí, tính chất và ñộ phóng ñại của ảnh A’B’ của AB? 
A. d’ = -60cm, ảnh ảo, k = -2      B. d’ = 60cm, ảnh thật, k = -2 
C. d’ = 60cm, ảnh thật, k = - 4      D. A,B và C ñều sai 
Câu12. ðặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu 
kính một khoảng 20cm. Nhìn qua thấu kính ta thấy có một ảnh cùng chiều với AB cao gấo 2 
lần AB. Tiêu cự của thấu kính có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau? Chọn kết quả 
ðúng? 
A. f = 40cm;  B. f = 20cm;  C. f = 45cm;  D. f = 60cm 
Sử dụng dữ kiện sau ñể trả lời các câu hỏi 13 và 14: 
Cho một hệ thấu kính L1 và L2 có cùng trục chính. L1 là thấu kính hội tụ có tiêu cự f1 = 12cm. 
Thấu kính L2 ñặt tại tiêu diện sau của L1. Trên trục chính, trước L1 ñặt một ñiểm sáng S cách 
L1 là 8cm. 
Câu13. Trong các kết quả sau, kết quả nào ðúng khi nói về ảnh S1 của S qua thấu kính L1? 
A. S1 là ảnh ảo, nằm trên trục chính, trước L1, cách L1 34 cm 
B. S1 là ảnh ảo, nằm trên trục chính, trước L1, cách L1 24cm 
C. S1 là ảnh thật, nằm trên trục chính, trước L1, cách L1 24cm 
D. S1 là ảnh ảo, nằm trên trục chính, trước L1, cách L1 14cm 
Câu14. ðộ tụ của thấu kính L2 có giá trị bao nhiêu ñể chùm sáng xuất phát từ S1, sau khi ñi qua 
hệ hai thấu kính trở thành chùm sáng song song với trục chính? Chọn kết quả ðúng trong các 
kết quả dưới ñây? 
A. D = -2,78ñp;      B. D = 2,5ñp;    C. D = 2,78ñp;         D. Một kết quả khác 
Câu15. ðể cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim người ta làm thế nào? Chọn cách 
làm ñúng? 
A. Giữ phim cố ñịnh, ñiều chỉnh ñộ tụ của vật kính 
B. Giữ phim cố ñịnh, thay ñổi vị trí của vật kính 
C. Giữ vật cố ñịnh, thay ñổi vị trí phim 
D. Dịch chuyển cả vật kính lẫn phim 
Sử dụng dữ kiện sau ñể trả lời các câu hỏi 16,17,18 
Một máy ảnh có vật kính là một thấu kính hội tụ mỏng, tiêu cự f = 10cm. Người ta dùng máy 
ảnh này ñể chụp ảnh một máy bay dài 25m ở khoảng cách 5km. 
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Câu16. Phải ñiều chỉnh phim cách vật kính một khoảng bao nhiêu  ñể chụp vật ở xa máy? 
Chọn kết quả ðúng trong các kết quả sau: 

A. d = 12cm  B. d = 8cm  C. d = 10,5cm                D. d = 10cm 
Câu17. ðộ dài của ảnh máy bay trên phim có thể nhận giá trị ðúng nào trong các giá trị sau? 
A. 0,5mm   B. 0,5m;   C. 0,5cm;   D. Một giá trị khác 
Câu18. Kết luận nào trong các kết luận sau là Sai khi nói về ảnh của vật cần chụp trên phim 
A. ảnh thật, cùng chiều với vật  B. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật 
C. ảnh ảo, cùng chiều với vật  D. A,B và C ñều sai 
Câu19. Từ trên một máy bay ở ñộ cao h = 3km muốn chụp ảnh một vùng trên mặt ñất với tỉ lệ 
xích 1:6000 thì phải dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự là bao nhiêu? 
Chọn kết quả ðúng trong các kết quả sau:      A. 0,5cm;     B. 0,5m;     C. 5m;     D. 0,15m 
Câu 20. ðiều nào sau ñây là Sai khi nói về cấu tạo và ñặc ñiểm của mắt? 
A. Về phương diện quang hình học, mắt giống như một máy ảnh. 

B. Thủy tinh thể của mắt tương tự như vật kính của máy ảnh tức không thể thay ñổi ñược tiêu 
cự. 
C. Bất kì mắt nào ( mắt bình thường hay bị tật cận thị hay viễn thị) ñều có hai ñiểm ñặc trưng 
gọi là ñiểm cực cận và ñiểm cực viễn. 
D. ðối với mắt không có tật, ñiểm cực viễn của mắt ở vô cùng. 
Câu 21. Kết luận nào sau ñây là Sai khi so sánh mắt và máy ảnh? 
A. Thủy tinh thể có vai trò giống như vật kính 
B. Con ngươi có vai trò giống như màn chắn có lỗ nhỏ 
C. Giác mạc có vai trò giống như phim 
D. Ảnh thu ñược trên phim của máy ảnh và trên võng mạc của mắt có tính chất giống nhau. 
Câu22. ðiều nào sau ñây là ðúng khi nói về kính sửa tật cận thị? 
A. Mắt cận thị ñeo thấu kính phân kì ñể nhìn rõ vật ở xa vô cùng như mắt không bị tật 

B. Mắt cận thị ñeo thấu kính hội tụ ñể nhìn rõ vật ở xa vô cùng như mắt không bị tật 
C. Mắt cận thị ñeo thấu kính phân kì ñể nhìn rõ vật ở gần như mắt không bị tật 
D. Mắt cận thị ñeo thấu kính hội tụ ñể nhìn rõ vật ở gần như mắt không bị tật 
Câu23. ðiều nào sau ñây là ðúng nhất khi nói về kính sửa tật viễn thị trong thực tế? 
A. Mắt viễn thị ñeo thấu kính phân kì ñể nhìn rõ vật ở xa vô cùng như mắt không có tật. 
B. Mắt viễn thị ñeo thấu kính hội tụ ñể nhìn rõ vật ở xa vô cùng như mắt không có tật. 
C. Mắt viễn thị ñeo thấu kính phân kì ñể nhìn rõ vật ở gần mắt giống như mắt không có tật. 
D. Mắt viễn thị ñeo thấu kính hội tụ ñể nhìn rõ vật ở gần mắt giống như mắt không có tật. 
Câu24. Một người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 50cm. ðộ tụ của kính phải ñeo (sát 
mắt) phải có giá trị nào ñể có thể ñọc ñược vài dòng chữ nămg cách mắt là 30cm? Chọn kết 
quả ðúng. 
A. D = 4,86 ñiôp;      B. D = 3,56 ñiôp;          C. D = 2,86 ñiôp;      D.Một giá trị khác 
Trả lời các câu hỏi  25, 26, 27 nhờ sử dụng dữ kiện sau: 
Một người cận thị phải ñeo sát mắt một kính có ñộ tụ -2 ñiôp mới nhìn rõ ñược các vật nằm 
cách mắt từ 20cm ñến vô cực. 
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Câu25. Khoảng nhìn rõ ngắn nhất có thể nhận giá trị ðúng nào trong các giá trị sau: 

A.
17

100 cm  B.
7

50 cm  C.
7

10 cm  D. Một giá trị khác 

Câu26. Khoảng cách từ ñiểm cực viễn ñến mắt có thể nhận giá trị ðúng nào trong các giá trị 
sau: 
A. OCv = 100cm   B. OCv = 50cm             C. OCv = 25cm  D. OCv = 150cm 
Câu27. Kết quả nào dưới ñây ðúng với giới hạn thấy rõ của mắt? 

A. Từ 
7

10 cm ñến 50cm   B. Từ
17

100  cm ñến 150 cm 

C. Từ
7

100  cm ñến 50 cm   D. Từ
7

100  cm ñến 100 cm 

Câu28. Trên vành của một kính lúp có ghi X10. Kết quả nào sau ñây là ðúng khi nói về tiêu 
cự của kính lúp? 
A. f = 5cm;  B. f = 2,5cm;         C. f = 0,5cm;       D. f = 25cm. 
Câu29. ðiều nào sau ñây là ðúng khi nói về kính hiển vi và cách sử dụng kính hiển vi? 
A. Kính hiển vi là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật rất 
nhỏ, với ñộ bội giác lớn hơn rất nhiều so với ñộ bội giác cúa kính lúp. 
B. Khi sử dụng, người ta ñiều chỉnh kính bằng cách thay ñổi khoảng cách từ vật kính ñến thị 
kính. 
C. ðể khi quan sát ñỡ mỏi mắt, người ta thường ngắm chừng ở ñiểm cực cận 
D. A, B và C ñều ñúng 
Câu30. Một kính thiên văn có tiêu cự của vật kính, thị kính lần lượt là f1, f2. ðiều nào sau ñây 
là Sai khi nói về trường hợp ngắm chừng vô cực của kính? 
A. Vật ở vô cực qua kính cho ảnh ở vô cực 

B. ðộ bội giác G =
2

1

f

f
 

C. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là a = f1 + f2 
D. Khi quan sát, mắt bình thường ñặt sát và sau thị kính phải ñiều tiết tối ña. 
Trả lời các câu hỏi 31, 32, 33 và 34 nhờ sử dụng dữ kiện sau: 
Một người mắt không có tật và có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20cm, quan sát một vật nhỏ qua  
một kínhlúp, kính có ñộ tụ 10 ñiôp và ñược ñặt sát mắt. 

Câu31. Dùng kính trên có thể quan sát ñược vật gần mắt nhất là bao nhiêu? 
Chọn kết quả ðúng trong các kết quả sau: 

A. ;
3

40
cm   B. cm

3

10   C. cm
3

20   D. cm
3

25  

Câu32. Dùng kính trên có thể quan sát ñược vật xa mắt nhất là bao nhiêu? Chọn kết quả ðúng 
trong các kết quả sau: 
A. 15cm;  B. 10cm;  C. 8cm;  D.10,8cm 
Câu33. Dùng kính trên có thể quan sát ñược vật nằm trong khoảng nào trước mắt? Chọn kết 
quả ðúng trong các kết quả sau: 
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A. 6,67cm ≤ d ≤ 15cm;         B. 4,67cm ≤ d ≤ 10cm; 
C. 6,67cm  ≤ d ≤ 10cm;        D. Một kết quả khác 
Câu34. ðộ bội giác của ảnh khi người ấy ngắm chừng ở cực cận có thể nhận giá trị ðúng nào 
trong các giá trị sau? 
A. GC = 3  B. GC =5;  C. GC = 1,3;  D. GC = 4,5. 
Câu 35. Năng suất phân ly là góc trông nhỏ nhất giữa 2 ñiểm A, B mà ảnh của chúng: 

A. Hiện lên trên cùng 1 tế bào nhạy sáng 
B. Hiện lên trên 2 tế bào nhạy sáng bất kỳ 
C. Hiện lên trên 2 tế bào nhạy sáng sát cạnh nhau 
D. Hiện lên tại ñiểm vàng 

Câu 36. Kính thiên văn có vật kính f1 = 1,2 m; thị kính f2 = 4 cm, khi ngắm chừng ở vô cực thì : 
A. O1O2 = 124 cm và G = 30 lần  B. O1O2 = 120 cm và G = 30 
C. O1O2 = 104 cm , G = 30 lần  D. O1O2 = 124 cm, G = 40 
Câu 37. ðiều nào sau ñây là ñúng khi so sánh cấu tạo của kính hiển vi và kính thiên văn ? 
A.Tiêu cự vật kính của thiên văn lớn hơn 
B.Thị kính của 2 kính giống nhau 
C.Có thể biến ñổi kính thiên văn thành kính hiển vi bằng cách hoán ñổi vật kính và thị kính. 
D. A, B ñúng 
Trả lời các câu hỏi  38, 39,  nhờ sử dụng dữ kiện sau: 
Một thấu kính hội tụ f = 2 cm dùng làm kính lúp với người quan sát có mắt không tật, có ñiểm 
cực cận cách mắt 20 cm và ñặt mắt ở tiêu ñiểm ảnh của kính : 
Câu 38. Phải ñặt vật trong khoảng nào trước kính: 
A. Từ 1,2 cm ñến 2 cm   B. Từ 1,2 cm ñến 1,8 cm 
C.Từ 1,8 cm ñến 2 cm   D. Từ 1,6 cm ñến 2 cm 
Câu 39. ðộ bội giác của kính có giá trị là: 
A. 8            B. 10   C. 12,5   D. 12 
Câu 40. Một người có tật viễn thị, ñiểm cực cận cách mắt 50 cm. Phải ñeo thấu kính hội tụ có 
D = 2 ñp ñể nhìn rõ vật ở vô cực mà không cần ñiều tiết. Kính xem như sát mắt. Vị trí ñiểm 
cực viễn là : 

A. Cực viễn là 1 ñiểm ảo, ở cách mắt 50 cm về phía sau 
B. Cực viễn là 1 ñiểm ảo, ở cách mắt 100 cm về phía sau 
C. Cực viễn ở trước mắt, cách mắt 200 cm 
D. Cực viễn ở vô cực 

 

 

ðÁP ÁN ñề 005 
      1. D         2. C         3. C             4. A          5. D            6. C           7. A        8. B         9. B      
10. A   
      11. B       12. A        13. B          14. C        15. B           16. D        17. C       18. D      19. B      
20.B    



  -  Bồi dưỡng kiến thức -  01689.996.187                                  Học trực tuyến miễn phí http://lophocthem.net  

 410 

      21. C       22. A        23. D          24. C        25. D           26. B        27. C       28. B      29. A      
30. D    
      31. C       32. B        33.C           34. A        35.C            36. A        37. D       38. C      39. B      
40. A 
 
 

ðỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 11 
PHẦN : QUANG HÌNH  VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 

ðỀ 001 
C âu 1 : ðiều nào sau ñây ñúng khi nói về lăng kính: 

a/ Lăng kính là khối chất trong suốt hình lăng trụ ñứng,  có tiết diện thẳng luôn luôn là 
một tam giác cân. 
b/ Lăng kính có góc chiết quang A = 60o là lăng kính phản xạ toàn phần. 
c/ Tấc cả các lăng kính ñều sử dụng hai mặt bên cho ánh sáng truyền qua. 
d/ Lăng kính là khối chất trong suốt hình lăng trụ ñứng,  có tiết diện thẳng  là một tam 
giác. 

Câu 2 : Khi lăng kính có góc lệch cực tiểu Dmin thì : 
a/ Tia tới song song với  tia ló    b/ Tia tới vuông góc với  tia ló 
c/ Góc ló bằng góc tới     d/ Góc tới bằng 0 

Câu 3 : ðường ñi của tia sáng ñơn sắc qua lăng kính : 
a/ Tia ló lệch về phía ñáy lăng kính so với tia tới. 
b/ Tia ló luôn luôn ñối xứng với tia tới qua lăng kính. 
c/ Tia ló luôn luôn phản xạ toàn phần ở mặt bên thứ hai. 
d/ Tia ló luôn luôn lệch về phía ñáy của lăng kính. 

Câu 4 : Chiếu một tia sáng ñi vào mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A góc tới i và góc 
ló i’. Khi tia sáng này có góc lệch cực tiểu Dmin thì chiết suất n của chất làm lăng kính 
ñốI với  môi trường là : 

a/     b/  

2

A
sin

2

AD
sin

n

min −

=
 c/  

Asin
2

AD
sin

n

min +

=   d/ 
Asin
2

AD
sin

n

min −

=  

Câu 5 : Có thể dùng ít nhất mấy tia ñặc biệt ñể vẽ ảnh một vật thẳng ngoài trục chính qua thấu 
kính : 

a/ 1 tia   b/ 2 tia   c/ 3 tia   d/ 4 tia 
Câu 6 : Chọn câu ñúng: 

a/ Trục chính của thấu kính là ñường thẳng ñi qua tiêu ñiểm chính F.   b/ 
Trục phụ của thấu kính là ñường thẳng ñi qua quang tâm O. 

c/ Trục chính của thấu kính là ñường thẳng vuông góc với  thấu kính. 
d/ Cả ba câu a, b, c, ñều sai 

Câu 7 : Tiêu cự của thấu kính làm bằng chất trong suốt có chiết suất n ñặt trong không khí gồm 
hai mặt cong có bán kính lần lược là R1 và R2 ñược tính bằng công thức : 
a/      b/ 

2
sin

2
sin min

A

AD

n

+

=
 

)
11

)(1(
1

21 RR
n

f
+−=  

)
R

1

R

1
)(1n(

f

1

21

−−=  
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c/      d/ 
 
Câu 8 : ðiều nào sau ñây ñúng khi nói về ñường ñi của tia sáng qua thấu kính: 

a/ Tia tới qua quang tâm O thì truyền thẳng. 
b/ Tia tới song song với  trục chính cho tia ló qua tiêu ñiểm vật chính. 
c/ Tia tới ñi qua tiêu ñiểm ảnh tia ló sẽ song song với  trục chính 
d/ Cả ba câu a, b, c ñều ñúng . 

Câu 9 : Gọi d là khoảng cách từ vật tớithấu kính, d’ là khoảng cách từ ảnh ñến thấu kính và f là 
tiêu cự của thấu kính . ðộ phóng ñại ảnh qua thấu kính là 
a/     b/ 
 
c/     d/ Cả ba câu a, b, c ñều ñúng 

 
Câu 10 : ðiểm sáng A ñặt trên trục chính của một thấu kính phân kỳ cho ảnh thật khi : 

a/ A ở ngoài tiêu ñiểm F  b/ A ở trong khoảng từ tiêu ñiểm F ñến quang tâm 
c/ A ở trong khoảng từ tiêu ñiểm F’ ñến quang tâm  d/ Cả ba câu a, b, c ñều sai 

Câu 11 : Vật sáng AB ñặt vuông góc với  trục chính của thấu kính L cho ảnh thật A’B’ . Kết 
luận nào sau ñây sai : 
a/ Ảnh A’B’ ngược chiều với  vật AB b/ L là  thấu kính phân kì. 
c/ Ảnh A’B’ hứng ñược trên màn  d/ L là thấu kính hội tụ. 

Câu 12 : ðiều nào sau ñây ñúng khi nói về sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ: 
a/ Vật thật luôn luôn cho ảnh thật. 
b/ Vật thật cho ảnh thật khi ñặt vật ngoài khoảng từ quang tâm O ñến tiêu ñiểm vật F. 
c/ Vật thật cho ảnh thật khi ñặt vật trong khoảng từ quang tâm O ñến tiêu ñiểm vật F. 
d/ Vật thật cho ảnh ảo khi ñặt vật ngoài khoảng từ quang tâm O ñến tiêu ñiểm vật F. 

Câu 13 : Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác ñều. Góc lệch cực tiểu của lăng kính 
là 600. Góc tới của tia sáng là : 
a/ i = 300  b/ i = 450   c/ i = 600   d/ i = 900 

Câu 14 : Một lăng kính có có góc chiết quang là A = 600 và  có chiết su ất n = 3 . Góc lệch 
cực tiểu là : 
a/ Dmin = 300  b/ Dmin = 450   c/ Dmin = 600   d/ Dmin = 900 

Câu 15 : Một vật sáng AB ñặt vuông góc với  trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 
f và cách thấu kính một ñọan d = f . Ta có : 
a/ Ảnh A’B’ ở vô cực     b/ Ảnh A’B’ là ảnh ảo và cao bằng vật 
c/ Ảnh A’B’ là ảnh ảo cao bằng nữa vật d/ Ảnh A’B’ là ảnh thật cao bằng vật . 

Câu 16 : Một vật sáng AB ñặt vuông góc với  trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f 
cho ảnh thật cách thấu kính một ñọan d’ = 2f . Ta có : 
a/ Khoảng cách từ vật tới ảnh là 2f   b/ Khoảng cách từ vật tớiảnh là 3f 
c/ Khoảng cách từ vật tới ảnh là 4f  d/ Khoảng cách từ vật tớiảnh là 5f 

)
R

1

R

1
(n

f

1

21

−=  )
R

1

R

1
)(1n(f

21

+−=  

d

'd
k −=  
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f
k

−
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f

'df
k

−
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Câu 17 : Một vật sáng AB = 2 cm ñặt vuông góc với  trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu 
cự f = 12 cm cho ảnh thật A’B’ = 4 cm . Khoảng cách từ vật dến thấu kính là: 
a/ 18 cm  b/ 24 cm  c/ 36 cm  d/ 48 cm 

Câu 18 : Một vật sáng AB ñặt vuông góc với  trục chính của một thấu kính cho ảnh A’B’ rõ 
nét trên màn . Màn cách vật 45 cm và A’B’ = 2AB . Tiêu cự thấu kính là: 
a/ 5 cm  b/ 10 cm  c/ 15 cm  d/ 20 cm 

Câu 19 : Vật sáng AB qua thấu kính phân kỳ cho ảnh A’B’ = kAB. Khi dịch chuyển vật ra xa 
thấu kính ta có ảnh A”B” với  : 
a/ A”B” ở gần thấu kính hơn A’B’   b/ A”B” ở xa thấu kính hơn AB 
c/ A”B” < A’B’     d/ A”B” > A’B’ 

Câu 20 : Một thấu kính hội tụ dịch chuyển giữa vật và màn thu ảnh thì thấy có hai vị trí của 
thấu kính thu ñược ảnh rõ nét trên màn, hai vị trí này cách nhau khoảng l . biết khoảng 
cách từ vật ñến màn là L . Tiêu cự của thấu kính là : 

a/      b/     c/     d/ 
 
Câu 21 : Hệ hai thấu kính ghép ñồng trục chính f1 =10 cm, f2 = 20 cm . Biết rằng khi dịch 

chuyển vật dọc theo trục chính của thấu kính thì chiều cao của ảnh cho bởi hệ là không 
ñổi . Khoảng cách giữa hai thấu kính là  
a/ 10 cm  b/ 20 cm  c/ 30 cm  d/ 40 cm 

Câu 22 : ðiều nào sau ñây sai khi nói về máy ảnh : 
a/ Vật kính là hệ thấu kính có tác dụng như một thấu kính hội tụ .   

 b/ Cửa sập M chắn trước phim chỉ mở khi bấm máy . 
c/ Khoảng cách giữa phim và vật kính không thay ñổi . 
d/ Màn chắn C ở giữa có một lỗ chắn tròn nhỏ ñường kính thay ñổi ñược . 

Câu 23 : Muốn cho ảnh A’B’ của vật AB rõ nét trên phim ta phải thay ñổi khoảng cách từ vật 
kính ñến phim bằng cách nào sau ñây : 
a/ ðiều chỉnh vật kính    b/ ðiều chỉnh phim 
c/ ðiều chỉnh cả vật kính và phim  d/ Cả ba cách trên 

Câu 24 : ðiều nào sau ñây sai khi nói về cấu tạo và ñặc ñiểm của mắt 
a/ Về phương diện quang học mắt giống như một máy ảnh . 
b/ Thủy tinh thể của mắt là một thấu kính hội tụ có thể thay ñổi tiêu cự ñược . 
c/ ðối với mắt bình thường ( không có tật ) có ñiểm cực viễn ở vô cùng . 
d/ Mắt cận thị nhìn rõ ñược vật ở vô cùng mà không cần ñiều tiết . 

Câu 25 : Sự ñiều tiết của mắt : 
a/ Là sự thay ñổi khoảng cách từ thủy tinh thể ñến võng mạc ñể làm cho ảnh của vật cần 
quan sát hiện rõ nét trên võng mạc . 
b/ Là sự thay ñổi khoảng cách từ vật cần quan sát ñến thủy tinh thể ñể làm cho ảnh của 
vật cần quan sát hiện rõ nét trên võng mạc . 
c/ Là sự thay ñổi ñộ cong của thủy tinh thể ñể làm cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ 
trên võng mạc . 

d/ Cả ba sự thay ñổi trên gọi là sự ñiều tiết của mắt . 
Câu 26 : Tiêu cự của thủy tinh thể ñạt giá trị cực ñại khi : 
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a/ Mắt nhìn vật ở cực viễn .    b/ Mắt nhìn vật ở cực cận . 
c/ Hai mặt thủy tinh thể có bán kính lớn nhất . d/ cả ba câu a,b, c, ñều sai . 
Câu 27 : ðiều nào sau ñây ñúng khi mắt ñiều tiết tối ña : 

a/ Nhìn rõ vật ở cách mắt 25 cm .   b/ Nhìn rõ vật ở cực cận . 
c/ Nhìn rõ vật ở vô cực .     d/ Nhìn rõ vật ở cực viễn  . 

Câu 28 : Khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt là : 
a/ Khoảng cách từ cực cận ñến vô cực . b/ Khoảng cách từ cực cận ñến cực viễn .

 c/ Khoảng cách từ mắt ñến cực viễn .  d/ Khoảng cách từ mắt ñến ñiểm cực cận . 
Câu 29 : Khi xem phim ta thấy hình ảnh chuyển ñộng liên tục là vì : 

a/ Có sự lưu ảnh trên võng mạc .  b/ Hình ảnh trên ti vi là liên tục . 
c/ Năng suất phân ly của mắt là không ñổi . d/ Cả ba câu a, b, c ñều ñúng . 

Câu 30 : Mắt viễn thị là mắt : 
a/ Khi nhìn vật ở xa mắt phải ñiều tiết . 
b/ ðiểm cực viễn ở gần mắt hơn so với mắt bình thường . 
c/ Khi không ñiều tiết có tiêu ñiểm nằm trước võng mạc . 
d/ Khi không ñiều tiết có tiêu ñiểm nằm trên võng mạc . 

Câu 31 : ðiều nào sau ñây ñúng khi nói về kính sửa tật cận thị . 
a/ Mắt cận thị mang kính hội tụ ñể nhìn rõ vật ở vô cùng mà không ñiều tiết . 
b/ Mắt cận thị mang kính phân kỳ ñể nhìn rõ vật ở vô cùng mà không ñiều tiết . 
c/ Mắt cận thị mang kính phân kỳ ñể nhìn rõ vật ở gần mà không ñiều tiết . 
d/ Mắt cận thị mang kính hội tụ ñể nhìn rõ vật ở gần mà không ñiều tiết  . 

Câu  32 : Mắt viễn thị có ñiểm cực cận cách mắt 40 cm ñể nhìn rõ vật gần nhất cách mắt là 25 
cm . Khi mang kính ñặt sát mắt thì phải có ñộ tụ là  : 
a/ D = 1,5 ñiốp  b/ D = - 1,5 ñiốp  c/ D = 3 ñiốp  d/ D = -3 ñiốp. 

Câu 33 : ðiều nào sau ñây ñúng khi nói về kính lúp : 
a/ Thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn .  b/ Có tác dụng làm tăng góc trông của ảnh . 
c/ Vật qua kính lúp cho ảnh ảo lớn hơn vật . d/ Cả ba câu a, b, c ñều ñúng . 

Câu 34 : ðộ bội giác của kính lúp không phụ thuộc vào vị trí ñặt mắt khi : 
a/ Ngắm chừng ở vô cực  b/ Ngắm chừng ở cực cận 
c/ Ngắm chừng mắt ñiều tiết tối ña . c/ Mắt ñặt tạI tiêu ñiểm ảnh của kính . 
Câu 35 : Gọi ð là khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt, K là ñộ phóng ñại của ảnh qua kính, l là 

khoảng cáh từ mắt tới kính . ðộ phóng ñại của kính lúp là : 
a/      b/ 

 
c/      d/ 

 
Câu 36 : Một người cận thị ngắm chừng qua kính thiên văn mà không ñiều tiết , lúc nay : 

a/ Khoảng cách hai kính là a = f1 + f2  b/ Mắt sẽ nhìn thấy ảnh ở vô cực . 
c/ ðộ bội giác của kính là G = f1/f2   d/ Cả ba câu a, b, c ñều sai . 

Câu 37 : Gọi δ = F1’F2 là ñộ dài quang học của kính hiểm vi, f1 và f2 là tiêu cự của vật kính và 
thị kính . ð là khoang nhìn rõ ngắn nhất . ðộ bội giác của kính hiểm vi khi ngắm chừng 
ở vô cực là : 
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a/      b/ 
 
c/                                                                      d/ 

 
Câu 38 : Trường hợp nào quan sát một vật nhỏ qua kính hiểm vi ñộ phóng ñại có ñộ lớn bằng 
ñộ bội giác : 

a/ Ngắm chừng ở vô cực .   b/ Ngắm chừng ở cực cân . 
c/ Ngắm chừng ở cực viễn .   d/ Không xảy ra . 

Câu 39 : Một người dùng kính lúp có tiêu cự 5 cm quan sát vật nhỏ .Người quan sát ñặt mắt 
cách kính 5cm  nhìn rõ khi vật gần nhất cách kính 2,5 cm . Khoảng nhìn rõ ngắn nhất 
của người này khi không ñeo kính là : 
a/ 7,5 cm  b/ 10 cm  c/ 12,5 cm  d/ 15 cm . 

Câu 40 Một người dùng kính lúp có tiêu cự 8 cm quan sát vật nhỏ . Biết vật cách kính 7 cm và  
ñặt mắt sau kính 2cm ngắm chừng không ñiều tiết. ðiểm cực viễn cách mắt : 
a/ 48 cm  b/ 58 cm  c/ 56 cm  d/ 54 cm . 
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  Câu 1: ðặc ñiểm quan trọng của chiều truyền ánh sáng qua lăng kính có chiết suất n >1 là: 
a. Sau khi ñi qua lăng kính hướng của tia ló trùng với tia tới. 
b. Sau khi qua lăng kính hướng của tia ló bị lệch về ñáy của lăng kính so với hướng của 

tia tới. 
c. Sau khi ñi qua lăng kính hướng của tia ló hợp với ñáy lăng kính một góc 900. 
d. Sau khi ñi qua lăng kính hướng của tia ló hợp với hướng của tia tới một góc luôn nhỏ 

hơn 900. 
Câu 2: Khi tia tới và tia ló ñối xứng nhau qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A. Nếu 
tăng hoặc giảm góc tới thì góc lệch D sẽ: 
          a. Tăng               b. Giảm                   c.Không ñổi.        d. không xác ñịnh. 
Câu 3: Một lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = 2 .Muốn có góc lệch cực tiểu 
thì góc tới phải bằng. 
          a.  300              b.600                 c.450                   d.Không xác ñịnh. 
Câu 4: Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác ñều có chiết suất 2 ,góc lệch cực tiểu 
của lăng kính là: 
           a.900                  b.450                            c.600                   d.300         
Câu 5: Chiếu một chùm tia ñơn sắc SI từ không khí vào lăng kính có tiết diện thẳng là một tam 
giác ñều ABC,có chiết suất n =1,5576, sao cho tia tới SI song song với cạnh BC. ðiều kiện ñể 
có hiện tượng phản xạ toàn phần tại cạnh AC là góc tới i phải: 
         a. i ≤ 330          b. i ≤ 600               c. i ≤ 320           d.  i = 450. 
Câu 6: Khi góc chiết quang A và góc tới i ñều nhỏ,thì góc lệch D không còn phụ thuộc vào góc 
tới i kết luận này. 
                  a. ðúng                   b.Sai. 
Câu 7:Gọi F là tiêu ñiểm vật,F’ là tiêu ñiểm ảnh của thấu kính hội tụ. Vật sáng AB nằm ngoài 
khoảng OF của thấu kính. ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về ảnh A’B’ cho bởi thấu kính. 

a. Ở vô cực. 
b. Ảnh luôn ngược chiều với vật. 
c. Ảnh luôn cùng chiều với vật. 
d. Ảnh luôn lớn hơn vật. 

Câu 8: ðặt vật sáng AB tại vị trí cách thấu kính hội tụ một khoảng d = 2f(f là tiêu cự). ðộ 
phóng ñại của ảnh cho bởi thấu kính và tính chất ảnh là: 
        a. k <1; ảnh ảo.         b. k >1; ảnh thật.             c. k =1; ảnh ảo.                                             

d. k =1; ảnh thật. 

Câu 9:Tiêu ñiểm ảnh của thấu kính hội tụ là: 
a. ðiểm ở bên phải thấu kính. 
b. ðiểm ở trên trục chính cách quang tâm O một ñoạn không ñổi. 
c. ðiểm ñặc biệt nằm trên trục chính. 
d. ðiểm hội tụ của chùm tia tới song song với trục chính. 

Câu 10: Một thấu kính phẳng, lõm có chiết suất 1,6 và có bán kính mặt cầu là 12cm thì tiêu cự 
của thấu kính ñó là: 
          a.20cm            b.- 20cm           c.- 60cm            d. 60cm 
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Câu 11: Vật AB ñặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm,cho ảnh ảo A’B’cách thấu kính 
60cm,thì vật AB cách thấu kính một ñoạn: 
        a.12cm          b.30cm              c.15cm             d.8cm. 
Câu 12:  Một vật sáng AB ñặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f 
cách thấu kính một khoảng d. Ảnh của vật nhỏ hơn vật khi: 
        a. 0 <d<f              b. d = f              c.  f<d<2f                d.  d>2f 
Câu 13: ðể cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim người ta làm như thế nào? 
        a.Giữ phim cố ñịnh ñiều chỉnh ñộ tụ của vật kính. 
        b.Giữ phim cố ñịnh thay ñổi vị trí vật kính. 
        c. Giữ vật kính cố ñịnh thay ñổi phim. 
        d.Dịch chuyển cả vật kính lẫn phim. 
Câu 14:  Kết luận nào ñúng khi nói về máy ảnh: 
        a.Máy ảnh là một dụng cụ dùng ñể thu ñược ảnh thật lớn hơn vật cần chụp. 
        b.Vật kính của máy ảnh có thể là một thấu kính hội tụ hoặc một hệ thấu kính có ñộ tụ 
dương. 
        c. Vật kính của máy ảnh ñược lắp sau buồng tối. 
        d. Phim của máy ảnh ñược lắp sau buồng tối. 
Câu 15:  Kết luận nào sau ñây SAI khi so sánh mắt và máy ảnh. 
       a.Thuỷ tinh thể có vai trò như vật kính. 
       b.Con ngươi có vai trò giống như màn chắn có lỗ hở. 
        c.Giác mạc có vai trò giống như phim ảnh. 
       d. Ảnh thu ñược trên phim của máy ảnh và trên võng mạc của mắt có tính chất giống nhau. 
Câu 16:  Ở trường hợp nào mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực? 
       a.Mắt không có tật,không ñiều tiết. 
       b.Mắt cận không ñiều tiết. 
       c.Mắt viễn không ñiều tiết. 
      d.Mắt không có tật và ñiều tiết tối ña. 
Câu 17:  Một người cận thị có ñiểm cực viễn cách mắt 50cm,và ñiểm cực cận cách mắt 
15cm.Nếu người ấy muốn nhìn rõ vật ở xa vô cực mà không phải ñiều tiết thì phải sát mắt một 
thấu kính phân kì có ñộ tụ là: 
        a. – 4ñiốp           b. – 2ñiốp            c.4ñiốp         d. 2ñiốp. 
Câu 18:  Vật kính của một máy ảnh có tiêu cự 10cm.Máy dùng ñể chụp ảnh của một người cao 
1,6m, ñứng cách máy 5cm thì chiều cao của ảnh trên phim và khoảng cách từ vật ñến phim là: 
  a.32,6cm và 10,2cm   b.326cm và 10,2cm           c.3,26cm và 10,2cm     d.32,6cm và 102cm. 
Câu 19:  Tiêu cự của vật kính máy ảnh là f =10cm trên máy ảnh có ghi khoảng chụp ảnh là từ 
50cm ñến vô cực,thì khoảng cách gần nhất và xa nhất từ vật kính ñến phim ảnh là: 
      a.11cm và 15cm.          b.12cm và 12,5cm         c.10cm và 125cm.   d.10cm và 12,5cm. 
Câu 20:  Một mắt viễn thị lúc không ñiều tiết có ñộ tụ D0 = 67 ñiốp và tiêu ñiểm ảnh ở sau 
võng mạc 1mm. Lúc ñiều tiết tối ña, ñộ tụ tăng thêm 8ñiốp thì vị trí ñiểm cựccận của mắt: 
        a. 5,6cm               b.28cm             c.2,8cm              d.5,6cm. 
Câu 21:Khi sử dụng kính lúp ñể quan sát một vật nhỏ thì góc trông ảnh của vật qua kính: 
       a. Giảm              b.Tăng            c.Không thay ñổi.           d.Không xác ñịnh. 
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Câu 22:Khi sử dụng kính lúp ñể quan sát vật ta phải ñặt kính ở: 
      a.Trước vật        b. Sau vật.         c.Rất xa vật.                  d.Tuỳ ý. 
Câu 23:Mắt thường có ñiểm cực cận cách mắt một khoảng ð khi sử dụng kính lúp có tiêu cự 
f.Trường hợp nào sau ñây thì ñộ bội giác của kính có giá trị G = ð/f. 
         a.Mắt thường ngắm chừng ở vô cực. 
         b.Mắt thường ngắm chừng ở cực cận. 
         c.Mắt ñặt sát kính. 
         d.Mắt ñặt ở tiêu ñiểm ảnh của kính lúp. 
Câu 24:Trên vành của một kính lúp có ghi X10,thì tiêu cự của kính là: 
          a.f = 5cm            b.f = 0,5cm            c.f = 2,5cm.        d.f = 25cm. 
                   Sử  dụng dữ  kiện sau ñể trả lời các câu hỏi từ 25 ñến 28:        
 Mắt thường có ñiểm cực cận cách mắt 20cm,quan sát một vật nhỏ qua kính lúpcó ñộ tụ 10 
ñiốp(kính ñeo sát mắt). 
Câu 25: Có thể quan sát ñược vật gần nhất cách mắt . 

          a. 
3

40 cm                              b.
3

20 cm.                     c.
3

10 cm.                            d.
3

25 cm. 

Câu 26: Có thể quan sát ñược vật xa nhất cách mắt: 
          a.15cm.                                 b.10cm                       c.8cm.                                d.10,8cm. 
Câu 27: Có thể quan sát ñược vật nằm trong khoảng nào trước mắt: 
   a. 6,67cm ≤≤ d 15cm.        b.4,67cm ≤≤ d 10cm.    c. 6,67cm ≤≤ d 10cm.       
 d.4,67cm ≤≤ d 15cm. 
Câu 28: ðộ bội giác của ảnh khi người ấy ngắm chừng ở cực cận: 
      a.Gc = 3                  b.Gc = 5              c.Gc = 1,3             d Gc = 4,5. 
Câu 29:   Kết luận nào khi nói về cấu tạo của kính hiển vi: 
     a.Kính hiểm vi có vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn. 
     b.Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn như một kính lúp. 
     c.Khoảng cách giữa vật kính và thị kính không ñổi. 
     d.Khoảng cách giữa vật kính và thị kính có thể thay ñổi ñược khi ngắm chừng. 
Câu 30:Khi sử dụng kính hiển vi ñể ñở mõi mắt người ta thường ngắm chừng ở. 
     a. ðiểm cực cận.           b. ðiểm cực viễn.           c.Vô cực.          d.Tiêu ñiểm vật. 
                    Sử  dụng dữ  kiện sau ñể trả lời các câu hỏi từ 31 ñến 34:  
“Một kính hiển vi, vật kính có tiêu cự 0,5cm,thị kính có tiêu cự 4cm ñặt cách nhau một ñoạn 
20,5cm.Một người ñặt mắt quan sát ở tiêu ñiểm ảnh của thị kính.Mắt không có tật và ñiểm cực 
cận xa mắt 25cm” 
Câu 31: Có thể nhìn ñược vật xa nhất cách vật kính : 
     a. d = 0,515625cm          b.d = 5,15625cm          c.d = 0,051562cm.     d. d = 
51,562cm. 
Câu 32: Có thể nhìn vật gần nhất cách vật kính: 
          a. d = 5,150240cm       b.  d = 0,05102cm.          c. d = 0,515024cm         d.  d 
= 51,5024cm. 
Câu 33: ðộ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực: 
          a. 150                 b 250                   c.200           d.300. 
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Câu 34: ðộ bội giác khi ngắm chừng ở cực cận: 
          a. 208.                 b.280.                c.248.              d.284. 
Câu 35: Khi so sánh cấu tạo của kính thiên văn và kính hiển vi kết luận nào sau ñây là ñúng: 

a. Tiêu cự vật kính của kính thiên văn bé hơn . 
b. Tiêu cự vật kính của kính thiên văn lớn hơn. 
c. Thị kính của kính thiên văn có tiêu cự dài hơn rất nhiều. 
d. Thị kính của kính thiên văn có tiêu cự ngắn hơn rất nhiều. 

Câu 36:Một người mắt tốt quan sát mặt trăng qua kính thiên văn trong trạng thái không ñiều 
tiết. vật kính có tiêu cự 1,2cm, thị kính có tiêu cự 4cm.Khoảng cách giữa vật kính và thị kính. 
ðộ bội giác của ảnh có thể nhận các giá trị nào dưới ñây: 
             a. a = 12,4cm; G = 30.               b. a = 1,24cm;G = 30 
             c. a = 1,24cm; G = 40.               c.  a =1,44cm;G = 35. 

Sử  dụng dữ  kiện sau ñể trả lời các câu hỏi  37 và  38:  
“Một kính thiên văn cở nhỏ.Vật kính có tiêu cự +4ñiốp,thị kính có ñộ tụ +25ñiốp. Một người 
mắt không có tật, ñiểm cực cận cách mắt 25cm, mắt ñặt sát sau thi kính” 
Câu 37: Người quan sát có thể nhìn rõ ảnh của các vật nằm trong khoảng nào trước vật kính. 
           a. 11,6cm ≤≤ d ∞               b.15,6cm ≤≤ d ∞  
           c.11,6cm ≤≤ d 29cm        c.15,6cm ≤≤ d 29cm. 
Câu 38: ðộ bội giác của ảnh khi ngắm chừng ở vô cực. 
            a.6,25              b.6,5             c.8,25                   d.7,9. 
Câu 39: Một người có ñiểm cực viễn cách mắt 50cm quan sát một chòm sao qua một kính 
thiên văn trong trạng thái không ñiều tiết.Vật kính có tiêu cự 0,9m, thị kính có tiêu cự 2,5cm. 
Khi ñó ñộ bội giác của ảnh cuối cùng của vật nhận giá trị nào? 
             a. 47,8                     b. 37,2.                       c.37,8                         d.27,8. 
Câu 40: Một người có khoảng nhìn rõ ngắn nhẩt là 25cm quan sát một vật nhỏ qua một kính 
lúp có ñộ bội giác là 5.Kính ñặt cách mắt 10cm.Phải ñặt vật ở vị trí nào ñể có một ảnh có ñộ 
bội giác là 4? 
         a. 6,75cm.                     b. 37,2cm.                           c. 3,75cm                      d.37,5cm 
 

 

ðáp án 002 
câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Chọn b a c d c a b d d b c d b b c a b c d b 
 
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Chọn b a a c c b c a d c a c c a b b a a c b 
 
 
 

ðỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 11 
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HỌC KỲ 2 
 
Phần I.Tóm tắt kiến thức cần nhớ 

I.Từ trường 
1. Khái niệm từ trường,tính chất cơ bản của từ trường, từ trường ñều 
- Tính chất cơ bản của ñường sức từ 
-  Véc tơ cảm ứng từ B  :

Il

F
B =  

- ðịnh luật Am-pe, ñặc ñiểm của lực từ , quy tắc bàn tay trái : αsinBIlF =  
2. Từ trường của  dòng ñiện chạy trong dây dẫn có hình dạng ñặc biệt 
+Dòng ñiện thẳng dài : ( quy tắc nắm tay phải)

r

I
B 710.2 −=  

+Dòng ñiện tròn : 
R

.10.2 7 I
NB −= π  

+ Ống dây hình trụ : I
l

N
B ..10.4 7−= π  

-Nguyên lí chồng chất của từ trường ( từ trường của nhiều dòng ñiện):  
→→→→

+++= nBBBB ......21  
3. ðặc ñiểm Lực Lorenxơ , quy tắc bàn tay trái: αsin...0 vBqf =    trong ñó  α = ( →

v
, →

B
). 

+ Bán kính quỹ ñạo : 
Bq

vm
R

.

.

0

=  

+ Chu kì của chuyển ñộng tròn ñều của hạt : 
Bq

m

v

R
T

.

.2.2

0

ππ
==  

II. Cảm Ứng ñiện từ 
1.  Khái niệm từ thông : αφ cos..SB= ,             ),( Bn=α  

- Hiện tượng cảm ứng ñiện từ, ñinh luật Len xơ về chiều dòng ñiện cảm ứng 
2. ðịnh luật Fa-ra day về cảm ứng ñiện từ : 

t
ec ∆

∆
−=

φ  

+nếu khung dây có N vòng : 
t

Nec ∆
∆

−=
φ  

+*ðộ lớn :

t
e c ∆

∆Φ
=

    

      3. Hiện tượng tự cảm: 
+ ðộ tự cảm : 

S
l

N
L

2
710.4 −= π

 

     ðộ tự cảm của ống dây có lõi sắt : S
l

N
L

2
710.4. −= πµ        µ : ñộ từ thẩm của lõi sắt.  

 
+Suất ñiện ñộng tự cảm : 

t

i
Letc ∆

∆
−=  
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+ Năng lượng từ trường : 2.
2

1
W iL=  

III. Khúc xạ ánh sáng 
1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng, ñịnh luật khúc xạ ánh sáng const

r

i
=

sin

sin , rnin sinsin 21 =  

         Chiết suất tỉ ñối:  
2

1

1

2
21 v

v

n

n
n ==    

 
2. Phản xạ toàn phần, ñiều kiện ñể có phản xạ toàn phần  

    + Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém ( n1 > 
n2) . 

    + Góc tới ghii ≥   : 
1

2sin
n

n
igh = . 

Nếu ánh sáng ñi từ môi trường có chiết suất n rakhông khí thì:sin igh = 
n

1 . 

IV. Mắt.Các dụng cụ quang 
1. Cấu tạo lăng kính. Các công thức lăng kính  

2211 sin.sin,sin.sin rnirni == ,   r+r’ = A,   D = i + i’ – A 
      +ðiều kiện i, A ≤ 100   : i ≈  nr , i’ ≈  nr’   , A = r + r’  ,  D ≈   (n – 1) A                        

     +ðiều kiện góc lệch cực tiểu Dmin:            i = i’= im ,  r = r’ =
2

A  , Dmin = 2im – A  , sin 

2
sin

2
min A

n
AD

=
+

 

       Lưu ý: Khi Dmin ⇔ i= i’ : tia tới và tia ló ñối xứng nhau qua mặt phân giác của góc chiết 
quang A.   

2. Thấu kính mỏng : TKHT-TKPK 
+ ðịnh nghĩa, phân loại, ñường ñi của tia sáng qua thấu kính, mối liên hệ giữa ảnh và vật , 
Cách dựng hình( Vẽ  tia sáng), Tính chất ảnh 
+  Công thức thấu kính :  

'

111

ddf
+=     ;

d

d
k

'
−=     ; ABkBA .'' =  

       d OA=  :   d > 0 :  vật thật ;      d< 0  : vật ảo.   
       ' 'd OA= :  d’> 0 :  ảnh thật ;     d’< 0 : ảnh ảo.   
      f OF= :   f > 0  :  TKHT    ;     f  < 0 : TKPK   
       k > 0: ảnh và vật cùng chiều 

k < 0: ảnh và vật ngược chiều   
     +ðộ tụ thấu kính :   D > 0:TKHT ;    D < 0 : TKPK 
         Với n: chiết suất tỉ ñối của chất làm thấu kính với môi trường ngoài. 
                          1 1 1

( 1 )
1 2

D n
f R R

 
 = = − +
 
 

                          

        Quy ước: R > 0: mặt lồi  ;   R< 0: mặt lõm ;   R= ∞ : mặt phẳng. 



  -  Bồi dưỡng kiến thức -  01689.996.187                                  Học trực tuyến miễn phí http://lophocthem.net  

 421 

    + Tiêu cự:  
( )

1
( )

diop

f m
D

=  

    + ðường ñi của tia sáng: 
 - Tia tới song song trục chính cho tia ló có phương qua tiêu ñiểm ảnh chính F’. 
 - Tia tới qua quang tâm O thì truyền thẳng. 
 - Tia tới có phương qua tiêu ñiểm vật chính F cho tia ló song song trục chính  
 - Tia tới song song vơí trục phụ cho tia ló có phương qua tiêu ñiểm ảnh phụ 
     + Sự tương quan giữa ảnh và vật: (vật ảnh chuyển ñộng cùng chiều) 
 
 

* Khoảng cách vật ảnh:  'ddD +=                                           

*** Từ công thức : 
ddf

1

'

11
+=      ⇒  d2 – Dd + Df = 0  ⇒ ∆ = D ( D – 4f )   

                                   D = d + d’                                      +D> 4f : có 2 vị trí TK ñể ảnh trên 
màn. 

                                                                            ⇒         +D = 4f: có 1 vị trí TK ñể ảnh trên màn  

d = d’=
2

D . 

                                                                                          + D < 4f : không có vị trí nào của TK 
ñể ảnh trên màn. 
 

 VẬT ẢNH 
 
 

Thấu kính 
phân kỳ 

+Với mọi vật thật d 
> 0 

+Vật ảo: 
d > 2f 
d = 2f 

f < d < 2f 
 

ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật 0 < d’ < 
f  

 
d’ > 0: ảnh thật, ngược chiều nhỏ hơn vật 

                  d’ = 2 f: ảnh thật, ngược  chiều bằng vật 
  d’> 2 f : ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật 

vật ảnh chuyển ñộng cùng chiều 
 

 
 

Thấu kính 
hội tụ 

 
 

+Vật thật 
d= 0 

0 < d< f 
d = f 

f < d < 2f 
d = 2 f 
d > 2 f 

            + Vật ảo 

 
                   d’ = 0 :  ảnh ảo cùng chiều, bằng vật 

d’< 0:   ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật 
                   d’ = ∞ : ảnh ảo ở vô cực 

     d’> 2 f:  ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật 
    d’ = 2 f :  ảnh thật,  ngược  chiều, bằng vật 

f < d’ < 2 f: ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật 
ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật 

 

 

màn 

d’ d 

A 

B 

l 

O2 O1 
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             ∆ =  D2 – 4fD > 0  ⇒
21

∆−
=

D
d ; 

22

∆+
=

D
d

         có 2 vị trí thấu kính : d2 – d1 = l  
⇒ ∆ = l      D                           D2 – 4fD = l2  ⇒  f = 

D

lD

4

22 −  

+ Hệ quang ( quang hệ) : Sơ ñồ tạo ảnh ;  công thức :
212

11

11'
11 ''

.
ddld

fd

fd
dd ⇒−=⇒

−
=⇒

; 

21.kkk =  
      Hệ hai thấu kính có ñộ tụ D1 , D2 ghép sát nhau , ñộ tụ tương ñương : D = D1 + D2 

.
21

111

fff
+=⇔  

3. Mắt : Cấu tạo, sự ñiều tiết, ñiểm cực cận, ñiểm cực viễn, góc trông vật,Các tật của mắt và 
cách khắc phục 
- ðặc ñiểm của mắt cận 

     +Khi không ñiều tiết , tiêu ñiểm F’ nằm trước màng lưới.  
                     fmax < OV ; OCc  < ð ; OCv < ∞ ⇒ Dcận  > Dthường  
     + Cách khắc phục: Mắt phải ñeo 1 thấu kính phân kì sao cho qua kính ảnh của các vật 
ở ∞ hiện lên ở ñiểm Cv của mắt. nên khi ñeo kính sát mắt thì : fK = - OCv. 
    - ðặc ñiểm của mắt viễn : 
   + Khi không ñiều tiết có tiêu ñiển nằm sau màng lưới  
               fmax > OV ; OCC  > ð ; OCv : ảo ở sau mắt . ⇒  Dviễn < D thường. 
   + Cách khắc phục : ðeo một thấu kính hội tụ ñể nhìn vật ở gần như mắt thường, ảnh của 
vật tạo bởi kính là ảnh ảo nằm ở CC  của mắt viễn. 

 
 4. Kính lúp : ñịnh nghĩa,công dụng,cách ngắm chừng ở ñiểm cực cận và  ngắm chừng ở vô 
cực, số bội giác 

+ Tổng quát :
ld

OC
kG c

+
=

'

 

+ Ngắm chừng ở cực cận: ==+ cOCld ' ð⇒
cc kG =  

+ Ngắm chừng ở vô cực : 
f

OC
G c=∞

 

     5. Kính hiển vi : Cấu tạo, công dụng, cách ngắm chừng 
+ Tổng quát : 

21
2

1 .
'

Gk
ld

OC
kG c =

+
=

 

+Ngắm chừng ở vô cực :

21.

.

ff

OC
G cδ

=∞
                       ( )('' 212121 ffOOFF +−==δ  ) 

     6. Kính thiên văn : cấu tạo,công dụng, cách ngắm chừng 

2

1

f

f
G =∞

     và 2121 ffOO +=  
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II. BÀI TẬP 
Học sinh làm các dạng bài tập sau: 
Dạng 1 
 Bài 1: Một dây dẫn dài 5 cm trong có dòng ñiện cờng ñộ 10 A chạy qua. ðặt dây dẫn ñó vào 
trong một từ trường ñều có cảm ứng từ B= 2.10-4T, và có chiều hợp với chiều dòng ñiện trong 
dây dẫn góc 300 
 Xác ñịnh phương, chiều, ñộ lớn của lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn ñó  
 Bài 2: Một dây dẫn dài 10 cm trong có dòng ñiện cường ñộ I chạy qua  
 ðặt dây dẫn trong một từ trường ñều có véc tơ cảm ứng từ B=1T và hướng hợp với chiều 
dòng ñiện trong dây góc 300, khi ñó lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn ñó có ñộ lớn 1N 
 1) Xác ñịnh phương, chiều của lực từ tác dụng lên ñoạn dây dẫn ñó  
  2) Xác ñịnh ñộ lớn của cường ñộ dòng ñiện chạy trong dây dẫn  
Dạng 2 
 Bài 1 : Một khung dây dẫn mỏng hình tròn gồm 100 vòng dây. Mỗi vòng dây có bán kính R, 
ñặt trong không khí. Trong mỗi vòng dây có dòng ñiện cường ñộ 2 A chạy qua. Cảm ứng từ tại 
tâm của vòng dây có ñộ lớn B=  4. 10 -4 (T). Xác ñịnh bán kính của mỗi vòng dây 
 Bài 2: Một ống dây dẫn có chiều dài của ống là l = 10cm. Khi cho dòng ñiện 10 (A) chạy 
qua cảm ứng từ B trong lòng ống dây có ñộ lớn  B= 6,28.10-2 ( T). 
 Tính mật ñộ dài của vòng dây trong ống dây và số vòng dây của cả ống dây 
 Bài 3: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1và d2 ñặt song song trong không khí cách nhau một 
khoảng 10 cm. Dòng ñiện trong hai dây có cường ñộ I1=I2= 2,4 A.Xác ñịnh cảm ứng từ tại  
 1) ðiểm A là trung ñiểm của ñoạn thẳng vuông góc với hai dây  
 2) ðiểm M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây  
và cách dòng ñiện I2 10 cm, cách I1 20cm 
 3) ðiểm N cách dòng ñiện I1 8 cm và cách dòng ñiện I2 6 cm 
Xét 2 trường hợp 2 dòng ñiện cùng chiều và ngược chiều  
Bài 4: Một e chuyển ñộng với vận tốc 2.106 m/s vào trong 1 từ trường ñều có B= 0,01T và 
chịu tác dụng của lực Lorenxo f = 1,6.10-15 N. Tính góc α  
Bài 5: Một proton chuyển ñộng trong một quỹ ñọa tròn bán kính  R = 5 cm trong một từ 
trường ñều B = 10-2 T 

a. Xác ñịnh vận tốc của proton 
b. Xác dịnh chu kì chuyển ñộng của proton  mp = 1,672.10-27kg 

 
Dạng 3 
Bài 1 : Vòng dây tròn có bán kính R = 10 cm và có ñiện trở r =0,2 Ω , ñặt trong từ trường ñều  
và nghiêng góc 300 so với  cảm ứng từ B . Trong khoảng thời gian st 01,0=∆  ,từ trường tăng 
ñều từ 0 tới 0,02T 

a. Tính ñộ biến thiên từ thông 
b. Xác ñịnh ñộ lớn suất ñiện ñộng cảm ứng trong vòng dây trong khoảng thời gian 

ñó 
c. Xác ñịnh ñộ lớn của ñòng ñiện cảm ứng trong vòng dây 
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Bài 2: Môt  khung dây dẫn có 1000 vòng ñược ñặt trong từ trường ñều sao cho các ñường cảm 
ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung.Diện tích mỗi vòng dây là 2dm2.Cảm ứng từñược làm 
giảm ñều ñặn từ 0,5T ñến 0,2T trong thời gian 0,1s.Suất ñiện ñộng trong toàn khung dây 
Dạng 4 
Bài 1:  Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của 1 chất lỏng có 373,1 ≈=n . 
Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Tính góc tới   (ð.S i = 600 ) 
  
  Bài 2: Một cái gậy thẳng dài 2m ñược cắm thẳng ñứng  ở ñáy hồ.chiết suất của nước là  n= 
4/3. Phần gậy  trên mặt nước nhô lên cách mặt nước  0,5m. ánh nắng chiếu tới mặt nước với 
góc tới i = 800 
  Tìm chiều dài của bóng cây gậy in trên ñáy hồ (ð.S : l = 2,14 m) 
Dạng 5 
Bài 1: Lăng kính có chiết suất n =1,5 và góc chiết quang A =300 . Một chùm tia sáng hẹp, ñơn 
sắc ñược chiếu vuông góc ñến mặt trước của lăng kính 

a. Tính góc ló và góc lệch của chùm tia sáng (ð.S 48035’ và 18035’) 
b. Giữ chùm tia tới cố ñịnh, thay lăng kính trên bằng 1 lăng kính có cùng kích thước nhưng 

nn ≠' . Chùm tai ló sát mặt sau của lăng kính. Tính n’ (ð.S n’ = 2) 
 Bài 2: ðặt vật sáng AB cao 20 cm, trước và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ 
có tiêu cự f= 20cm. AB cách thấu kính một khoảng d.Xác ñịnh vị trí, tính chất, ñộ cao, chiều 
của ảnh A’B’.và vẽ ảnh  A’B’của AB 
 cho bởi thấu kính trong các trường hợp sau  
1) Khi d= 30cm 
2) Khi d= 10 cm  
3) Khi d= 20 cm 
 Bài 3 :  Một thấu kính phân kì có tiêu cự f= -30cm. ðặt trước thấu kính ñó vật sáng AB cao 
5cm, vuông góc với trục chính của thấu kính và cách thấu kính một khoảng d.Hãy vẽ ảnh A’B’ 
của AB cho bởi thấu kính  
 Xác ñịnh khoảng cách từ ảnh A,B,  ñến thấu kính, tính chất, ñộ cao của A’B’Trong các trường 
hợp sau  
 1) d = 60 cm  
 2) d = 30 cm 
 3) d = 10 cm  
Bài 4 :  Cho xy là trục chính của thấu kính ,S là ñiểm sáng ở trước thấu kính, S/ là ảnh của S 
cho bởi thấu kính.  Xác ñịnh loại thấu kính. Bằng phép vẽ, hãy xác ñịnh quang tâm,các tiêu 
ñiểm chính. 

  
 
 
 

S/ •  

S •  

x  
y  
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Bài 5 :  Cho xy là trục chính của thấu kính ,AB là ñoạn thẳng nhỏ ñặt vuông góc trục chính và 
ở trước thấu kính, A/B/ là ảnh của AB cho bởi thấu kính.  Xác ñịnh loại thấu kính. Bằng phép 
vẽ, hãy xác ñịnh quang tâm, các tiêu ñiểm chính 
 Hình a/ 
 
 
 
 
 
 
 
Hình b/ 
 
 
 
 
Bài 6:  Cho hai thấu kính hội tụ L1, L2 có tiêu cự lần lượt là 20 (cm) và 25 (cm), ñặt ñồng trục 
và cách nhau một khoảng a = 80 (cm). Vật sáng AB= 2 cm, ñặt trước L1 một ñoạn 30 (cm), 
vuông góc với trục chính của hai thấu kính.  

a. Xác ñịnh vị trí, tính chất, chiều, ñộ lớn của ảnh 22 BA   cho bởi hệ 2 thấu kính 
b. vẽ ảnh của vật qua hệ thống thấu kính 

Dạng 6: 
Bài 1:  Một người cận thị có ñiểm cực cận cách mắt 15 cm và ñiểm cực viễn cách mắt 50 cm 

a. Tính ñộ tụ của kính mà người ấy phải ñeo. Kính coi như ñeo sát mắt 
b. Khi ñeo kính, người ấy sẽ nhìn rõ ñiểm gần nhất cách mắt bao nhiêu? 
c. Nếu người ấy chỉ ñeo kính có ñộ tụ -1dp thí sẽ nhìn vật xa nhất cách mắt bao nhiêu? 

Bài 2: Một người viễn thị có ñiểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi ñeo kính có ñộ tụ + 1,5 (ñp), 
người này sẽ nhìn rõ ñược những vật gần nhất cách mắt bao nhiêu? 
Bài 3 : Trên vành kính lúp có ghi x10, tiêu cự của kính là bao nhiêu? 
Bài 4:  Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 24 (cm) ñến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua 
kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 20cm.  
a. Vật quan sát phải ñặt ở khoảng nào trước kính? 
b.ðộ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở  ñiểm cực cận và khi ngắm 
chừng ở vô cực  
Bài 5:  Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 
(cm). Khoảng cách giữa hai kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không 
ñiều tiết là bao nhiêu? 
  
 
 
 

A 

B 

B/ 

A/ x 
y 

A 

B 

B/ 

A/ x 
y 



  -  Bồi dưỡng kiến thức -  01689.996.187                                  Học trực tuyến miễn phí http://lophocthem.net  

 426 

ðỀ THI HỌC KỲ I        MÔN: VẬT LÝ 11 
 ( Thời gian làm bài: 45 phút ) 

Họ và 
tên:…………………………….lớp……………THPT:……………………………ðIỂM:……
……… 

1. Có hai ñiện tích ñiểm q1 và q2 ñang ñẩy nhau. Khẳng ñịnh nào sau ñây là ñúng ?  
 A. q1 > 0 và q2 < 0 B. q1 < 0 và q2 > 0 C. q1q2 > 0 D. q1q2 < 0 
2 Hai ñiện tích ñiểm bằng nhau ñặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực 
ñẩy giữa chúng là F1 = 1,6. 410− (N). ðể lực tương tác giữa hai ñiện tích ñó bằng F2 =  
2,5. 410− (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). 
3. Hai ñiện tích ñiểm bằng nhau ñược ñặt trong nước (ε = 81) cách nhau 3 (cm). Lực ñẩy giữa 
chúng bằng 0,2. 510− (N). Hai ñiện tích ñó 
 A. trái dấu, ñộ lớn là 4,472.10-2 (µC).  B. cùng dấu, ñộ lớn là 4,472.10-10 (µC). 
 C. trái dấu, ñộ lớn là 4,025.10-9 (µC).  D. cùng dấu, ñộ lớn là 4,025.10-3 (µC). 
4. Cho hai ñiện tích q1 = 2(nC) và q2 = 0,018(µC) ñặt cố ñịnh và cách nhau 10(cm). ðặt thêm 
ñiện tích q0 tại một ñiểm trên ñường nối 2 ñiện tích sao cho q0 cân bằng. Vị trí của q0 là 
 A. cách q1 ñoạn 2,5 (cm), cách q2 ñoạn 7,5(cm) B. cách q1 ñoạn 7,5 (cm), cách q2 ñoạn 
2,5(cm) 
 C. cách q1 ñoạn 2,5 (cm), cách q2 ñoạn 12,5(cm) D. cách q1 ñoạn 12,5 (cm), cách q2 ñoạn 
2,5(cm) 
5. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
   A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm ñiện dương là vật thiếu êlectron. 
   B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm ñiện âm là vật thừa êlectron. 
   C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm ñiện dương là vật ñã nhận thêm các ion dương. 
   D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm ñiện âm là vật ñã nhận thêm êlectron.  
6. Khi ñưa một quả cầu kim loại không nhiễm ñiện lại gần một quả cầu khác nhiễm ñiện thì 
 A. hai quả cầu ñẩy nhau.   B. hai quả cầu hút nhau. 
 C. không hút mà cũng không ñẩy nhau. D. hai quả cầu trao ñổi ñiện tích cho nhau. 
7. Phát biểu nào sau ñây về tính chất của các ñường sức ñiện là không ñúng? 
   A. Tại một ñiểm trong ñiện tường ta có thể vẽ ñược một ñường sức ñi qua. 
   B. Các ñường sức là các ñường cong không kín.   C. Các ñường sức không bao giờ cắt 
nhau. 
   D. Các ñường sức ñiện luôn xuất phát từ ñiện tích dương và kết thúc ở ñiện tích âm. 
8. Một ñiện tích ñặt tại ñiểm có cường ñộ ñiện trường 0,16 (V/m). Lực tác dụng lên ñiện tích 
ñó bằng 2.10-4 (N). ðộ lớn ñiện tích ñó là:    

ðỀ SỐ 1 
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 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). 
9. Hai ñiện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ñặt tại hai ñiểm cách nhau 10 (cm) trong chân 
không. ðộ lớn cường ñộ ñiện trường tại ñiểm nằm trên ñường thẳng ñi qua hai ñiện tích và 
cách ñều hai ñiện tích là: A. E = 18000 (V/m). B. E = 36000 (V/m). C. E = 1,800 
(V/m). D. E = 0 (V/m). 
10. Hai ñiểm M và N nằm trên cùng một ñường sức của một ñiện trường ñều có cường ñộ E, 
hiệu ñiện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau ñây là không 
ñúng?  

A. UMN = VM – VN.  B. UMN = E.d  C. AMN = q.UMN  D. E = 
UMN.d 

11. Một êlectron chuyển ñộng dọc theo ñường sức của một ñiện trường ñều. Cường ñộ ñiện 
trường là 100 (V/m). Vận tốc ban ñầu của êlectron bằng 300 (km/s). Khối lượng của êlectron 
là m = 9,1.10-31 (kg). Từ lúc bắt ñầu chuyển ñộng ñến lúc vận tốc của êlectron bằng không thì 
êlectron chuyển ñộng ñược quãng ñường 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). 
12. Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm M và N là UMN = 1 (V). Công của ñiện trường làm dịch 
chuyển ñiện tích q = - 1 (µC) từ M ñến N là:     
 A. A = - 1 (µJ). B. A = + 1 (µJ). C. A = - 1 (J).  D. A = + 1 (J). 
13. Một ñiện tích q = 1 (µC) di chuyển từ ñiểm A ñến ñiểm B trong ñiện trường, nó thu ñược 
một năng lượng W = 0,2 (mJ). Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A, B là: 
 A. U = 0,20 (V).   B. U = 0,20 (mV).   C. U = 200 (kV).   D. U = 200 (V). 
Tụ ñiện 
14. Một tụ ñiện phẳng ñược mắc vào hai cực của một nguồn ñiện có hiệu ñiện thế 50 (V). Ngắt 
tụ ñiện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì hiệu ñiện 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). 
15. Một tụ ñiện có ñiện dung 500 (pF) ñược mắc vào hiệu ñiện thế 100 (V). ðiện tích của tụ 
ñiện là: 
A. q = 5.104 (µC). B. q = 5.104 (nC).  C. q = 5.10-2 (µC). D. q = 5.10-4 (C). 
16. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
   A. Dòng ñiện là dòng các ñiện tích dịch chuyển có hướng.  
   B. Cường ñộ dòng ñiện là ñại lượng ñặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng ñiện và 
ñược ño bằng ñiện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một ñơn vị thời gian. 
   C. Chiều của dòng ñiện ñược quy ước là chiều chuyển dịch của các ñiện tích dương. 
   D. Chiều của dòng ñiện ñược quy ước là chiều chuyển dịch của các ñiện tích âm. 
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17. ðiện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 giây là 15 (C). Biết ñiện tích 
một hạt electron là 191,6.10−− (C). Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời 
gian một giây là 
 A. 3,125. 1810 hạt B. 9,375. 1910 hạt C. 7,895. 1910 hạt D. 2,632. 1810 hạt 
18. ðoạn mạch gồm ñiện trở R1 = 100 (Ω) mắc song song với ñiện trở R2 = 300 (Ω), ñiện trở 
toàn mạch là: A. RTM = 75 (Ω).  B. RTM = 100 (Ω). C. RTM = 150 (Ω). D. RTM = 
400 (Ω). 
19. Cho ñoạn mạch gồm ñiện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với ñiện trở R2 = 200 (Ω). ñặt vào 
hai ñầu ñoạn mạch một hiệu ñiện thế U khi ñó hiệu ñiên thế giữa hai ñầu ñiện trở R1 là 6 (V). 
Hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch là: 
 A. U = 12 (V).  B. U = 6 (V).  C. U = 18 (V).  D. U = 24 (V). 
20. Trong nguồn ñiện lực lạ có tác dụng 
   A. làm dịch chuyển các ñiện tích dương từ cực dương của nguồn ñiện sang cực âm của 
nguồn ñiện. 
   B. làm dịch chuyển các ñiện tích dương từ cực âm của nguồn ñiện sang cực dương của 
nguồn ñiện. 
   C. làm dịch chuyển các ñiện tích dương theo chiều ñiện trường trong nguồn ñiện. 
   D. làm dịch chuyển các ñiện tích âm ngược chiều ñiện trường trong nguồn ñiện. 
21. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng ñiện chạy qua 
   A. tỉ lệ thuận với cường ñộ dòng ñiện chạy qua vật dẫn.    
   B. tỉ lệ thuận với bình phương cường ñộ dòng ñiện chạy qua vật dẫn. 
   C. tỉ lệ nghịch với cường ñộ dòng ñiện chạy qua vật dẫn. 
  D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường ñộ dòng ñiện chạy qua vật dẫn. 
22. Hai bóng ñèn ð1 ( 220V – 25W), ð2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì 
   A. cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ð1 lớn gấp hai lần cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn 
ð2. 
   B. cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ð2 lớn gấp bốn lần cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn 
ð1. 
   C. cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ð1 bằng cường ñộ dòng ñiện qua bóng ñèn ð2. 
   D. ðiện trở của bóng ñèn ð2 lớn gấp bốn lần ñiện trở của bóng ñèn ð1. 
23. Hai bóng ñèn có công suất ñịnh mức bằng nhau, hiệu ñiện thế ñịnh mức của chúng lần lượt 
là U1 = 110 (V) và U2 = 220 (V). Tỉ số ñiện trở của chúng là: 

A. 
2

1

R

R

2

1 =   B. 
1

2

R

R

2

1 =    C. 
4

1

R

R

2

1 =   D. 
1

4

R

R

2

1 =  

24. ðể bóng ñèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng ñiện có hiệu ñiện thế là 220V, 
người ta phải mắc nối tiếp với bóng ñèn một ñiện trở có giá trị:   
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A. R = 100 (Ω).                         B. R = 150 (Ω).                       C. R = 200 (Ω).                   
D. R = 250 (Ω). 
25. Một nguồn ñiện có ñiện trở trong 0,1 (Ω) ñược mắc với ñiện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. 
Khi ñó hiệu ñiện thế giữa hai cực của nguồn ñiện là 12 (V). Suất ñiện ñộng của nguồn ñiện là: 
A. E = 12,00 (V). B. E = 12,25 (V).  C. E = 14,50 (V). D. E = 11,75 (V). 
26. Một mạch ñiện kín có ñiện trở ngoài gấp 9 lần ñiện trở trong. Cường ñộ dòng ñiện trong 
mạch là 2 A. Khi xảy ra ñoản mạch thì cường ñộ dòng ñiện trong mạch bằng bao nhiêu? 
   A. 10 A  B. 18 A   C. 20 A   d. 19 A 
27. Cho ñoạn mạch như hình vẽ (2.42) trong ñó E1 = 9 (V), r1 = 1,2 (Ω); E 2 = 3 (V), r2 = 0,4 
(Ω); ñiện trở R = 28,4 (Ω). Hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch UAB = 6 (V). Cường ñộ dòng 
ñiện trong mạch có chiều và ñộ lớn là:  
   A. chiều từ A sang B, I = 0,4 (A). 
   B. chiều từ B sang A, I = 0,4 (A). 
   C. chiều từ A sang B, I = 0,6 (A). 
   D. chiều từ B sang A, I = 0,6 (A). 
28. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? 
   A. Cường ñộ dòng ñiện trong ñoạn mạch chỉ chứa ñiện trở R tỉ lệ với hiệu ñiện thế U giữa 
hai ñầu ñoạn mạch và tỉ lệ nghịch với ñiện trở R. 
   B. Cường ñộ dòng ñiện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất ñiện ñộng của nguồn ñiện và tỉ lệ 
nghịch với ñiện trở toàn phàn của mạch. 
  C. Công suất của dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch bằng tích của hiệu ñiện thế giữa hai ñầu 
ñoạn mạch và cường ñộ dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch ñó. 
   D. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với ñiện trở của vật, với cường ñộ dòng 
ñiện và với thời gian dòng ñiện chạy qua vật. 
29. Cho một bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau ñược mắc thành 2 dãy song song, mỗi dãy 
gồm 3 acquy mắc nối tiếp. Mỗi acquy có suất ñiện ñộng E = 2V và ñiện trở trong r = 1Ω. Suất 
ñiện ñộng và ñiện trở trong của bộ nguồn là 
 A.  Eb = 6V ; rb = 1,5Ω B. Eb = 2V ; rb = 6Ω C. Eb = 6V ; rb = 3Ω D. Eb = 12V ; rb = 
3Ω 
30. Mắc song song 3 pin giống nhau thì thu ñược bộ nguồn có suất ñiện ñộng 9V và ñiện trở 
trong 3Ω. Mỗi pin có suất ñiện ñộng và ñiện trở trong là 
 A. 9V - 9Ω B. 27V - 9Ω C. 9V - 3Ω D. 3V - 3Ω 
31 ðiện tích của êlectron là - 1,6.10-19 (C), ñiện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn 
trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một 
giây là 

A. 3,125.1018.  B. 9,375.1019.  C. 7,895.1019.  D. 2,632.1018. 
32 Cho ñoạn mạch gồm ñiện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với ñiện trở R2 = 200 (Ω), hiệu 
ñiên thế giữa hai ñầu ñoạn mạch là 12 (V). Hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñiện trở R1 là 

A. U1 = 1 (V). B. U1 = 4 (V).  C. U1 = 6 (V).  D. U1 = 8 (V). 

 

       E1, r1   E 2, r2     R 
A                                         B 
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33 Nguyên nhân gây ra ñiện trở của kim loại là: 
A. Do sự va chạm của các electron với các ion (+) ở các nút mạng.  B. Do sự va chạm 
của các ion (+) ở các nút mạng với nhau. 
C. Do sự va chạm của các electron với nhau.     D. Cả B và C 
ñúng. 

34 Khi nhiệt ñộ tăng thì ñiện trở suất của thanh kim loại cũng tăng do: 
A. Chuyển ñộng vì nhiệt của các electron tăng lên.  B. Chuyển ñộng ñịnh hướng của các 
electron tăng lên. 
C. Biên ñộ dao ñộng của các ion quanh nút mạng tăng lên. D. Biên ñộ dao ñộng của các 
ion quanh nút mạng giảm ñi. 

35 Một sợi dây ñồng có ñiện trở 74Ω ở 500 C, có ñiện trở suất α = 4,1.10-3K-1. ðiện trở của sợi 
dây ñó ở 1000 C là: 

A. 86,6Ω B. 89,2Ω C. 95Ω  D. 82Ω 
36 Công thức nào sau ñây là công thức ñúng của ñịnh luật Fara-ñây? 

A. tI
n

A
Fm .=  B. m = D.V  C. 

At

nFm
I

.

..
=   D. 

FIA

nm
t

..

.
=  

37Một bình ñiện phân ñựng dung dịch AgNO3, cường ñộ dòng ñiện chạy qua bình ñiện phân là 
I = 1 (A). Cho AAg=108 (ñvc), nAg= 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây 
là: 
A. 1,08 (mg) .B. 1,08 (g) .C. 0,54 (g) .D. 1,08 (kg). 
38 Cho dòng ñiện chạy qua bình ñiện phân ñựng dung dịch muối của niken, có anôt làm bằng 
niken, biết nguyên tử khối và hóa trị của niken lần lượt bằng 58,71 và 2. Trong thời gian 1h 
dòng ñiện 10A ñã sản ra một khối lượng niken bằng: 
A. 8.10-3kg B. 10,95 (g). C. 12,35 (g). D. 15,27 (g). 
39 Cho dòng ñiện chạy qua bình ñiện phân chứa dung dịch CuSO4, có anôt bằng Cu. Biết rằng 

ñương lượng hóa của ñồng 710.3,3.
1 −==

n

A

F
k kg/C. ðể trên catôt xuất hiện 0,33 kg ñồng, thì 

ñiện tích chuyển qua bình phải bằng:  
A. 105 (C). B. 106 (C). C. 5.106 (C).  D. 107 (C). 
40** ðặt một hiệu ñiện thế U = 50 (V) vào hai cực bình ñiện phân ñể ñiện phân một dung dịch 
muối ăn trong nước, người ta thu ñược khí hiñrô vào một bình có thể tích V = 1 (lít), áp suất 
của khí hiñrô trong bình bằng p = 1,3 (at) và nhiệt ñộ của khí hiñrô là t = 270C. Công của dòng 
ñiện khi ñiện phân là: 
A. 50,9.105 J  B. 0,509 MJ   C. 10,18.105 J  D. 1018 kJ 
41 ðể giải phóng lượng clo và hiñrô từ 7,6g axit clohiñric bằng dòng ñiện 5A, thì phải cần thời 
gian ñiện phân là bao lâu? Biết rằng ñương lượng ñiện hóa của hiñrô và clo lần lượt là: k1 = 
0,1045.10-7kg/C và k2 = 3,67.10-7kg/C 
A. 1,5 h  B. 1,3 h  C. 1,1 h  D. 1,0 h 
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42 Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05(mm) sau khi ñiện phân trong 
30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30cm2. Cho biết Niken có khối lượng riêng là ρ 
= 8,9.103 kg/m3, nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n = 2. Cường ñộ dòng ñiện qua bình ñiện 
phân là: 
A. I = 2,5 (µA).  B. I = 2,5 (mA).  C. I = 250 (A).  D. I = 2,5 (A). 
43 Một nguồn gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song, 
mỗi pin có suất ñiện ñộng 0,9 (V) và ñiện trở trong 0,6 (Ω). Bình ñiện phân dung dịch CuSO4 
có ñiện trở 205 Ω  mắc vào hai cực của bộ nguồn. Trong thời gian 50 phút khối lượng ñồng Cu 
bám vào catốt là: 
A. 0,013 g  B. 0,13 g  C. 1,3 g  D. 13 g 
44 Khi hiệu ñiện thế giữa hai cực bóng ñèn là U1 = 20mV thì cường ñộ dòng ñiện chạy qua 
ñèn là I1 = 8mA, nhiệt ñộ dây tóc bóng ñèn là t1 = 250 C. Khi sáng bình thường, hiệu ñiện thế 
giữa hai cực bóng ñèn là U2 = 240V thì cường ñộ dòng ñiện chạy qua ñèn là I2 = 8A. Biết hệ số 
nhiệt ñiện trở α = 4,2.10-3 K-1. Nhiệt ñộ t2 của dây tóc ñèn khi sáng bình thường là: 
A. 2600 (0C)  B. 3649 (0C)  C. 2644 (0K)  D. 2917 (0C) 
45 Một bình ñiện phân ñựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. ðiện trở của bình ñiện 
phân là R= 2 (Ω). Hiệu ñiện thế ñặt vào hai cực là U= 10 (V). Cho A= 108 và n=1. Khối lượng 
bạc bám vào cực âm sau 2 giờ là: 
A. 40,3g   B. 40,3 kg  C. 8,04 g  D. 8,04.10-2 kg 
46 Bản chất của dòng ñiện trong chân không là 
A. Dòng dịch chuyển có hướng của các iôn dương cùng chiều ñiện trường và của các iôn âm 
ngược chiều ñiện trường 
B. Dòng dịch chuyển có hướng của các electron ngược chiều ñiện trường 
C. Dòng chuyển dời có hướng ngược chiều ñiện trường của các electron bứt ra khỏi catốt khi 
bị nung nóng 
D. Dòng dịch chuyển có hướng của các iôn dương cùng chiều ñiện trường, của các iôn âm và 
electron ngược chiều ñiện trường 
47 Phát biểu nào sau ñây là không ñúng?   A. Tia catốt có khả năng ñâm xuyên qua các lá kim 
loại mỏng. 
B. Tia catốt không bị lệch trong ñiện trường và từ trường. 
C. Tia catốt có mang năng lượng.  D. Tia catốt phát ra vuông góc với mặt catốt. 
48 Cường ñộ dòng ñiện bão hoà trong chân không tăng khi nhiệt ñộ catôt tăng là do: 
A. Số hạt tải ñiện do bị iôn hoá tăng lên.  B. Sức cản của môi trường lên các hạt tải 
ñiện giảm ñi. 
C. Số electron bật ra khỏi catốt nhiều hơn. D. Số eletron bật ra khỏi catốt trong một giây tăng 
lên. 
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49 Cường ñộ dòng ñiện bão hoà trong ñiốt chân không bằng 1mA, trong thời gian 1s số 
electron bứt ra khỏi mặt catốt là: A. 6,6.1015 electron. B. 6,1.1015 electron.  C. 
6,25.1015 electron. D. 6.0.1015 electron. 
50 Trong các ñường ñặc tuyến vôn-ampe sau, ñường nào là của dòng ñiện trong chân không? 
 
 
 
 
 

ðÁP ÁN 
1C 2B 3D 4A 5C 6B 7D 8C 9B 10D  
11B 12A 13D 14B 15C 16D 17A 18A 19C 20B  
21B 22B 23C 24C 25B 26C 27A 28D 29A 30A 
31A 32B 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46C 47B 48D 49A 50B 

3.27** Chọn: B 
Hướng dẫn: 

- Áp dụng phương trình Clapâyron – Menñêlêep cho khí lý tưởng: pV = RT
m

µ
, trong ñó p 

= 1,3 (at) = 1,3. 1,013.105 (Pa), V = 1 (lít) = 10-3 (m3), µ = 2 (g/mol), R = 8,31 (J/mol.K), 
T = 3000K. 

- Áp dụng công thức ñịnh luật luật Fara-ñây: q.
n

A

F

1
t.I

n

A

F

1
m ==  với A = 1, n = 1 

- Áp dụng công thức tính công A = qU. 
Từ các công thức trên ta tính ñược A = 0,509 (MJ) 

3.28 Chọn: C 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức ñịnh luật luật Fara-ñây: t.I).kk(t.I
n

A

F

1
m 21 +==  

3.29 Chọn: D 
Hướng dẫn: Khối lượng Ni giải phóng ra ở ñiện cực ñược tính theo công thức: m = ρdS 

= t.I
n

A

F

1  từ ñó ta tính ñược I (lưu ý phải ñổi ñơn vị của các ñại lượng) 

3.30 Chọn: A 
Hướng dẫn: 
- Bộ nguồn ñiện gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song 
song, mỗi pin có suất ñiện ñộng 0,9 (V) và ñiện trở trong 0,6 (Ω). Suất ñiện ñộng và ñiện 
trở trong của bộ nguồn là E = 2,7 (V), r = 0,18 (Ω). 

I(A) 
 
 
 
 
   O         U(V) 

A 

I(A) 
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- Bình ñiện phân dung dịch CuSO4 có ñiện trở R = 205Ω  mắc vào hai cực của bộ nguồn. 

Cường ñộ dòng ñiện chạy qua bình ñiện phân là 
rR

I
+

=
E = 0,0132 (A). 

- Trong thời gian 50 phút khối lượng ñồng Cu bám vào catốt là t.I
n

A

F

1
m = = 0,013 (g). 

3.31 Chọn: B 
Hướng dẫn: 

- ðiện trở của dây tóc bóng ñèn khi nhiệt ñộ là t1 = 250 C là R1 = 
1

1

I

U = 2,5 (Ω). 

- ðiện trở của dây tóc bóng ñèn khi nhiệt ñộ là t2 là R2 = 
2

2

I

U = 30 (Ω). 

- Sự phụ thuộc ñiện trở của vật dẫn vào nhiệt ñộ R1 = R0(1+ αt1) và R2 = R0(1+ αt2) suy ra 

t2 = 
1

1212

R.

t..RRR

α
α+− = 36490C 

3.32 Chọn: A 
Hướng dẫn: 
- Cường ñộ dòng ñiện trong mạch là I = U/R = 5 (A). 

- Trong thời gian 2 (h) khối lượng ñồng Ag bám vào catốt là t.I
n

A

F

1
m = = 40,3 (g). 

3.33 Chọn: D 
Hướng dẫn: 

- Áp dụng phương trình Clapâyron – Menñêlêep cho khí lý tưởng: pV = RT
m

µ
, trong ñó p 

= 1 (atm) = 1,013.105 (Pa), V = 1 (lít) = 10-3 (m3), µ = 2 (g/mol), R = 8,31 (J/mol.K), T = 
3000K. 

- Áp dụng công thức ñịnh luật luật Fara-ñây: q.
n

A

F

1
t.I

n

A

F

1
m ==  với A = 1, n = 1 

 
 
 
 

ðỀ THI HỌC KỲ I        MÔN: VẬT LÝ 11 
 ( Thời gian làm bài: 45 phút ) 

Họ và 
tên:…………………………….lớp……………THPT:……………………………ðIỂM:……
……… 

Câu 1: SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn ®Æc trng cho 

ðỀ SỐ 2 
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A. kh¶ n¨ng dù tr÷ ®iÖn tÝch cña nguån ®iÖn.  B. kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng cña lùc 
l¹ bªn trong nguån ®iÖn. 

C. kh¶ n¨ng tÝch ®iÖn cho hai cùc cña nã.  D. kh¶ n¨ng t¸c dông lùc ®iÖn cña nguån 
®iÖn. 
Câu 2: ðể bóng ñèn loại 100V – 50W sáng bình thường ở mạng ñiện có hiệu ñiện thế là 220V, 
người ta phải mắc nối tiếp với bóng ñèn một ñiện trở R có giá trị 
A. R = 100 (Ω ). B. R = 120 (Ω ).   C. R = 240 (Ω ).             D. R = 200 (Ω ). 
Câu 3: 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 cêng ®é ®iÖn trêng 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 = 20000 (V/m). B. E = 2,000 (V/m). C. E = 1,600 (V/m). D. E 
= 16000 (V/m). 
Câu 4: Hai bãng ®Ìn cã c«ng suÊt ®Þnh møc b»ng nhau, hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc cña chóng lÇn 
lît lµ U1 = 110 (V) vµ U2 = 220 (V). TØ sè ®iÖn trë cña chóng lµ: 

A. 
1

2

R

R

2

1 =  B. 
2

1

R

R

2

1 =  C. 
1

4

R

R

2

1 =  D. 
4

1

R

R

2

1 =  

Câu 5: Cêng ®é ®iÖn trêng 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 = 4500 (V/m). B. E = 0,225 (V/m). C. E = 0,450 (V/m). D. E = 2250 (V/m). 

Câu 6: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 
A. Dßng ®iÖn cã t¸c dông tõ. VÝ dô: nam ch©m ®iÖn.  B. Dßng ®iÖn cã t¸c dông 

nhiÖt. VÝ dô:  bµn lµ ®iÖn. 
C. Dßng ®iÖn cã t¸c dông sinh lý. VÝ dô: hiÖn tîng ®iÖn giËt. 
D. Dßng ®iÖn cã t¸c dông ho¸ häc. VÝ dô: acquy nãng lªn khi n¹p ®iÖn. 

Câu 7: Cho bé nguån gåm 6 acquy gièng nhau ®îc m¾c thµnh hai d·y song song víi nhau, mçi 
d·y gåm 3 acquy m¾c nèi tiÕp víi nhau. Mçi acquy cã suÊt ®iÖn ®éng E = 2 (V) vµ ®iÖn trë 
trong r = 1 (Ω). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña bé nguån lÇn lît lµ: 
A. Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).   B. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω).    C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω). D. Eb = 12 
(V); rb = 3 (Ω). 
Câu 8: Hai quả cầu giống nhau, có ñiện tích là 8.10-6C và 4.10-5C. Sau khi cho hai quả cầu tiếp 
xúc nhau, rồi tách nó ra thì ñiện tích mỗi quả cầu là 
A. 12.10-6C.                 B. 6.10-5C.                C. 24.10-5C.                D. 2,4.10-5C. 
Câu 9: C«ng suÊt cña nguån ®iÖn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 

A. P = UI. B. P = EIt. C. P = EI. D. P = UIt. 

Câu 10: Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r 
= 2,5 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt 
tiªu thô ë m¹ch ngoµi lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ A. R = 1 (Ω). B. R = 2 
(Ω). C. R = 4 (Ω). D. R = 3 (Ω). 
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Câu 11: Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c nèi tiÕp vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi th× c«ng 
suÊt tiªu thô cña chóng lµ 20 (W). NÕu m¾c chóng song song råi m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ nãi trªn 
th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ: 

A. 80 (W). B. 5 (W). C. 40 (W). D. 10 (W). 
Câu 12: Cho ®o¹n m¹ch như h×nh vÏ  
trong ®ã E1 = 9 (V), r1 = 1,2 (Ω); E2 = 3 (V), r2 = 0,4 (Ω); ®iÖn trë R = 28,4 (Ω).  
HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 6 (V).  Cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cã chiÒu vµ 
®é lín lµ: 

A. chiÒu tõ B sang A, I = 0,6 (A). B. chiÒu tõ A sang B, I = 0,6 (A). 
C. chiÒu tõ A sang B, I = 0,4 (A). D. chiÒu tõ B sang A, I = 0,4 (A). 

Câu 13: Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c song vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi th× c«ng 
suÊt tiªu thô cña chóng lµ 20 (W). NÕu m¾c chóng nèi tiÕp råi m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ nãi trªn 
th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ: 

A. 80 (W). B. 40 (W). C. 5 (W). D. 10 (W). 

Câu 14: §Ó bãng ®Ìn lo¹i 120V – 60W s¸ng b×nh thêng ë m¹ng ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ lµ 
220V, ngêi ta ph¶i m¾c nèi tiÕp víi bãng ®Ìn mét ®iÖn trë cã gi¸ trÞ 

A. R = 150 (Ω). B. R = 250 (Ω). C. R = 100 (Ω). D. R = 200 (Ω). 

Câu 15: 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 = 2,67.10-7 (µC).    B. q1 = q2 = 2,67.10-9 (µC).    C. q1 = q2 = 2,67.10-9 (C)     .D. q1 
= q2 = 2,67.10-7 (C). 
Câu 16: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. H¹t ªlectron lµ h¹t cã khèi lîng m = 9,1.10-31 (kg).  B. ªlectron kh«ng thÓ chuyÓn ®éng tõ 
vËt nµy sang vËt kh¸c. 

C. H¹t ªlectron lµ h¹t cã mang ®iÖn tÝch ©m, cã ®é lín 1,6.10-19 (C). 
D. Nguyªn tö cã thÓ mÊt hoÆc nhËn thªm ªlectron ®Ó trë thµnh ion. 

Câu 17: Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un níc. NÕu dïng d©y R1 th× níc trong Êm 
sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× níc sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 
(phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c song song th× níc sÏ s«i sau thêi gian lµ: 

A. t = 25 (phót). B. t = 30 (phót). C. t = 8 (phót). D. t = 4 (phót). 
Câu 18: ðặt một hiệu ñiện thế 10V vào hai ñầu ñiện trở 10 Ω . Trong khoảng thời gian 10s 

ñiện lượng dịch 

 chuyển qua ñiện trở này là        A. 10C.             B. 0,5C.                C. 1C.               D. 0,05C. 

Câu 19: BiÓu thøc ®Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch trong trêng hîp m¹ch ngoµi chøa m¸y thu lµ: 

A. 
R

U
I =  B. 

'rrR
I P

++
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Câu 20: Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) m¾c song song víi nhau, råi 
m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V).  §iÖn tÝch cña mçi tô ®iÖn lµ: 

A. Q1 = 7,2.10-4 (C) vµ Q2 = 7,2.10-4 (C). B. Q1 = 1,2.10-3 (C) vµ Q2 = 1,8.10-3 (C). 

       E1, r1   E2, r2        R 
A                                         B 
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C. Q1 = 3.10-3 (C) vµ Q2 = 3.10-3 (C). D. Q1 = 1,8.10-3 (C) vµ Q2 = 1,2.10-3 (C) 

Câu 21: Ngêi ta m¾c hai cùc cña nguån ®iÖn víi mét biÕn trë cã thÓ thay ®æi tõ 0 ®Õn v« cùc. 
Khi gi¸ trÞ cña biÕn trë rÊt lín th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4,5 (V). Gi¶m 
gi¸ trÞ cña biÕn trë ®Õn khi cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 2 (A) th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai 
cùc cña nguån ®iÖn lµ 4 (V). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ: 
A. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).   B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).      C. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω). D. E 
= 4,5 (V); r = 0,25 (Ω). 
Câu 22: Cho bé nguån gåm 6 acquy gièng nhau ®îc m¾c thµnh hai d·y song song víi nhau, 
mçi d·y gåm 3 acquy m¾c nèi tiÕp víi nhau. Mçi acquy cã suÊt ®iÖn ®éng E = 2 (V) vµ ®iÖn 
trë trong r = 1 (Ω). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña bé nguån lÇn lưît lµ: 
A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω).   B. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).     C. Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω). D. Eb 
= 6 (V); rb = 3 (Ω). 
Câu 23.Hai ñiểm M và N nằm trên cùng một ñường sức của một ñiện trường ñều có cường ñộ 
E, hiệu ñiện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau ñây là không 
ñúng?  
A. UMN = VM – VN.               B. E = UMN.d   C. UMN = E.d  D. AMN = 
q.UMN 

Câu 24: BiÕt r»ng khi ®iÖn trë m¹ch ngoµi cña mét nguån ®iÖn t¨ng tõ R1 = 3 (Ω) ®Õn R2 = 
10,5 (Ω) th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån t¨ng gÊp hai lÇn. §iÖn trë trong cña nguån 
®iÖn ®ã lµ: 

A. r = 7 (Ω).  D. r = 6,75 (Ω).     C. r = 10,5 (Ω). D. r = 7,5 (Ω). 

Câu 25: Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ  
Mçi pin cã suÊt ®iÖn ®éng E = 1,5 (V), ®iÖn trë trong r = 1 (Ω). 
 §iÖn trë m¹ch ngoµi R = 3,5 (Ω). Cêng ®é dßng ®iÖn ë m¹ch ngoµi lµ: 

A. I = 1,2 (A). B. I = 1,4 (A). C. I = 0,9 (A). D. I = 1,0 (A). 

Câu 26: §Æt mét ®iÖn tÝch d¬ng, khèi lîng nhá vµo mét ®iÖn trêng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch 
sÏ chuyÓn ®éng: 

A. däc theo chiÒu cña ®êng søc ®iÖn trêng. B. ngîc chiÒu ®êng søc ®iÖn trêng. 
C. vu«ng gãc víi ®êng søc ®iÖn trêng. D. theo mét quü ®¹o bÊt kú. 

Câu 27: Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 500 (pF) ®îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ 100 (V). §iÖn tÝch cña 
tô ®iÖn lµ: 

A. q = 5.104 (nC). B. q = 5.10-4 (C). C. q = 5.104 (µC). D. q = 5.10-2 (µC). 

Câu 28: C«ng thøc x¸c ®Þnh cêng ®é ®iÖn trêng 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. 
r

Q
E 910.9=  B. 

2
910.9

r

Q
E −=  C. 

2
910.9

r

Q
E =  D. 

r

Q
E 910.9−=  

Câu 29: Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn E1, r1 vµ E2, r2 m¾c nèi tiÕp víi nhau, m¹ch 
ngoµi chØ cã ®iÖn trë R. BiÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ: 

R 
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Câu 30: Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch thíc nhá, nhiÔm ®iÖn. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B nhng 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 cïng dÊu. B. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D tr¸i dÊu. 
C. §iÖn tÝch cña vËt B vµ D cïng dÊu. D. §iÖn tÝch cña vËt A vµ C  cïng dÊu. 

************************************************* 
 
 
 
 

ðỀ THI 1 
    
I. LÝ THUYẾT : 
Câu 1. (1ñ)  Phát biểu và viết biểu thức của ñịnh luật Cu-lông ? Giải thích và nêu rõ ñơn vị của 

các ñại lượng có trong biểu thức ?   

Câu 2. (1ñ)  Nêu ñịnh nghĩa, viết biểu thức và ñơn vị của cường ñộ ñiện trường ? 

Câu 3. (1ñ)  Dòng ñiện là gì ? Em hãy nêu bản chất của dòng ñiện trong kim loại và trong chất 

ñiện phân ?  

Câu 4. (1ñ)  Chất dẫn ñiện là gì? Chất cách ñiện là gì? Cho ví dụ. 
Câu 5. (1ñ)  Tại sao những chú chim ñậu trên dây ñiện cao thế lại không bị giật ?  

II. BÀI TẬP : 

Câu 6. (1ñ)   Cho hai ñiện tích ñiểm q1 = 10-8C và q2 = - 2.10-8C  ñặt tại hai ñiểm A và B cách 

nhau 10cm trong không khí. Xác ñịnh cường ñộ ñiện trường tại M biết : MA =  6cm và MB = 

4cm. ðs: 137500 V/m 

Câu 7. (1ñ)  Tụ ñiện phẳng không khí có ñiện dung 910C F−=  ñược tích ñiện ñến hiệu ñiện thế 
U = 500V 

a. Tính ñiện tích Q của tụ. ðs: 75.10 ( )C−  
b. Vẫn nối tụ với nguồn, nhúng tụ vào ñiện môi lỏng có hằng số ñiện môi 2ε = . Tính ñiện 

dung, ñiện tích của tụ lúc này. ðs: 610 ( )C−  

Câu 8. (2ñ)  Cho sơ ñồ mạch ñiện như hình vẽ. Bộ nguồn mắc hỗn hợp ñối xứng gồm các pin 

giống nhau mắc thành 2 dãy song song, mỗi dãy có 4 pin nối tiếp. Mỗi pin có có suất ñiện 

R2 

,b brξ  
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ñộng và ñiện trở trong là ( 0ξ = 3V ; r0 = 0,1 Ω ). Mạch ngoài gồm : R1 = 2 Ω ,R2 = 7 Ω , ñèn 

ð(6V-3W), RP = 6 Ω  là ñiện trở của bình ñiện phân chứa dung dịch CuSO4 với ñiện cực bằng 

ñồng. 

a. Tính suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của bộ nguồn ? ðs: 12V, 0,2 Ω  

b. Tính cường ñộ dòng ñiện qua mạch chính ? ðs: 1 (A) 

c.  Xác ñịnh khối lượng ñồng (Cu) bám vào cực âm sau 30 phút ? ðs: 0,358g   

 

Câu 9. (1ñ)  Có hai bóng ñèn 50W và một bóng ñèn 100W ñều hoạt ñộng bình thường ở hiệu 
ñiện thế 110V. Hỏi phải mắc các ñèn như thế nào ñể chúng ñều hoạt ñộng bình thường ở hiệu 

ñiện thế 220V ? Tính cường ñộ dòng ñiện qua mỗi ñèn khi ñó ?  ðs: 5

11
A ;  10

11
A  

  
 
 
 
 
 
 
 

ðỀ THI 2 
 
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 câu) 
Câu 1 : (1ñ) Phát biểu và viết công thức của ñịnh luật Coulomb.  
Câu 2 : (1ñ) ðịnh nghĩa ñiện dung của tụ ñiện. 
Câu 3 : (1ñ) Bản chất dòng ñiện trong chất khí. 
Câu 4 : (1ñ) ðịnh nghĩa suất ñiện ñộng của nguồn ñiện.  
Câu 5 : (1ñ) Giải thích nguyên nhân gây ra ñiện trở trong kim loại.  
Câu 6 : (1,5ñ) Hai ñiện tích ñiểm q1 và q2 ñặt tại A và B cách nhau 12 cm trong không khí thì 
ñẩy nhau bằng một lực  F = 10 N. Cho biết ñiện tích tổng cộng của chúng là +10.10-6 C và q1 > 
q2. 

a) Tính ñộ lớn của mỗi ñiện tích. ðs: q1 = 8.10-6C và q2 = 2.10-6C 
b) Cho biết q1 và q2 ñược ñặt cố ñịnh tại hai ñiểm A và B trên . ðặt thêm một ñiện tích 

ñiểm qo tại ñiểm M , xác ñịnh vị trí của ñiểm M ñể qo nằm cân bằng. ðs:  
Câu 7 : (1,5ñ) Một tụ ñiện phẳng có ñiện dung 200 µF ñược tích ñiện dưới hiệu ñiện thế 40V. 
Khoảng cách giữa hai bản là 0,5 mm. Hãy tính : 

a) ðiện tích và năng lượng của tụ ñiện . ðs: 0,008 C; 0,16 J 
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c) ðiện tích tối ña mà tụ ñiện có thể tích ñược. Biết rằng ñiện môi của tụ ñiện có thể chịu 
ñược một ñiện trường có cường ñộ lớn nhất là 2,5.105 V/m. ðs: 0,025 C 

B. PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ ñược làm một trong hai câu (8A hoặc 8B)  
 Câu 8A : (2ñ) . (Theo chương trình ban Cơ bản) 
Cho mạch ñiện như hình vẽ :  
- Bộ nguồn gồm hai dãy, mỗi dãy có 5 nguồn giống nhau mắc 
nối tiếp, mỗi nguồn có suất ñiện ñộng E  = 6V và ñiện trở trong r 
= 0,6 Ω. 
- Hai bóng ñèn R1 và R2 giống nhau có ghi (12V – 6W). 
- Bình ñiện phân có ñiện trở R3 = 34,5 Ω, ñựng dung dịch muối 
của niken với cực dương bằng niken. Biết khối lượng mol 
nguyên tử và hóa trị của niken là A = 58 g/mol và n = 2. ðiện trở 
của các dây nối không ñáng kể. Hãy tính :  
a) Suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của bộ nguồn. ðs: 30 V; 1,5 Ω 
b) Cường ñộ dòng ñiện qua bình ñiện phân. ðs: 0,625 A . 
c) Khối lượng niken bám lên cực âm của bình ñiện phân trong thời gian 32 phút 10 giây. ðs: 
0,3625 g 
  Câu 8B : ((Theo chương trình ban Nâng cao) 
Cho mạch ñiện như hình vẽ :  
- Bộ nguồn gồm 6 nguồn giống nhau mắc hỗn hợp ñối xứng, 
mỗi nguồn có suất ñiện ñộng E  = 6V và ñiện trở trong r = 0,8 
Ω. 
- ðiện trở R1 = 3R4 
- Bóng ñèn R2 có ghi (12V – 6W). 
- Bình ñiện phân có ñiện trở R3 = 12 Ω, ñựng dung dịch muối 
của niken với cực dương bằng niken. Biết khối lượng mol 
nguyên tử và hóa trị của niken là A = 58 g/mol và n = 2. ðiện 
trở của ampe kế và các dây nối không ñáng kể.  
a) Tính suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của bộ nguồn. ðs:18 V ; 1,2 Ω 
b) Biết số chỉ của ampe kế là 1,2A. Tính cường ñộ dòng ñiện qua bình ñiện phân và khối lượng 
niken bám lên cực âm của bình ñiện phân trong thời gian 32 phút 10 giây. ðs: 0,8 A; 0,464 g 
c) Tính giá trị của các ñiện trở R1 và R4 ñể bóng ñèn sáng bình thường. R1 = 2,1 Ω và R4 = 0,7 
Ω 

 
ðỀ THI 3 

 

Câu 1 : (1ñ) Phát biểu ñịnh luật bảo toàn ñiện tích. 

Câu 2 : (1ñ) Nêu các tính chất của ñường sức của ñiện trường. 

R1 

R2 

R3 X 

X 

R2 

R3 R4 

X 
A 

R1 
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Câu 3 : (1ñ) Công của lực ñiện tác dụng lên ñiện tích q chuyển ñộng trong ñiện trường có ñặc 
ñiểm gì ? 

Câu 4 : (1ñ) Giải thích nguyên nhân gây ra ñiện trở của kim loại.  

Câu 5 : (1ñ) Hiện tượng siêu dẫn là gì ? 

Câu 6 : (1,5ñ)  

Tính công của lực ñiện trường tác dụng lên một ñiện tích dương q = +2.10-6 C khi nó di 
chuyển từ ñiểm A ñến ñiểm D nằm trên cùng một ñường sức của một ñiện trường ñều (có 
cường ñộ E = 410  V/m) . Cho biết AD = 5 2 cm và chiều ñường sức hướng từ D ñến A . ðs: − 

2 .10−3 J 

Câu 7 : (1,5ñ) 

Hai ñiện tích ñiểm q1 = + 10-8 C và q2 = + 2.10-8 C ñặt tại hai ñiểm A và B (với AB = 4cm) 
trong một môi trường có hằng số ñiện môi ε  = 6. Xác ñịnh vectơ cường ñộ ñiện trường tổng 
hợp do hai ñiện tích này gây ra tại ñiểm M thuộc ñường trung trực của AB . Cho biết MA = 
MB = 2 2 (cm). ðs: ( )41926,3 /V m  

Câu 8 : (2ñ) Cho mạch ñiện như hình vẽ :  

- Bộ nguồn gồm 8 pin giống nhau mắc thành 2 dãy, mỗi 
dãy có 4 pin, mỗi pin có suất ñiện ñộng E = 1,5V và ñiện 
trở trong r = 0,5Ω. 

- ðiện trở R1 = R2 = R3 = 2Ω. 

- ðiện trở R3 là bình ñiện phân ñựng dung dịch 
AgNO3 với anốt bằng bạc. Biết khối lượng mol 
nguyên tử của bạc là  

A = 108 g/mol và hóa trị n = 1.  

- ðiện trở của các dây nối không ñáng kể.  

Hãy tính : 
a) Suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của bộ nguồn. ðs:  6V ;1Ω 

b) Khối lượng bạc thu ñược ở catôt của bình ñiện phân trong thời gian 16 phút 5 giây. ðs: 0,81 
g 

c) ðiện năng tiêu thụ trên toàn mạch trong thời gian 16 phút 5 giây. ðs: 8685J 

 

 

 

 

 

R1 

R2 

A B R3 
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ðỀ THI 4 

Câu 1 : (1ñ) Phát biểu ñịnh luật bảo toàn ñiện tích. 

Câu 2 : (1ñ) Nêu các tính chất của ñường sức ñiện trường. 

Câu 3 : (1ñ) Công của lực ñiện tác dụng lên ñiện tích q chuyển ñộng trong ñiện trường có ñặc 
ñiểm gì ? 

Câu 4 : (1ñ) Suất phản ñiện của máy thu ñiện là gì ?  

Câu 5 : (1ñ) Hiện tượng siêu dẫn là gì ?  
Câu 6 : (1,5ñ) Một tụ ñiện phẳng ñược tích ñiện ñến hiệu ñiện thế 100V . Sát bản âm có ñặt 
một electron , dưới tác dụng của ñiện trường electron di chuyển từ bản âm sang bản dương . 
Bỏ qua tác dụng của trọng trường . Tính : 
a) Công mà lực ñiện ñã thực hiện trong chuyển ñộng này.              (0,5ñ). ðs: 1710.6,1 −  J 

b) Vận tốc của electron ngay khi ñập vào bản dương . Coi vận tốc ban ñầu của electron 
bằng không . 
     (1ñ). ðs: b) 5,92.106 m/s 

       Cho ñộ lớn ñiện tích và khối lượng của electron lần lượt là e = 1910.6,1 − C và m = 3110.1,9 −  kg.  

Câu 7 : (1,5ñ)  

Các ñiện tích q1 > 0, q2 < 0, q3 > 0 ñặt cố ñịnh theo thứ tự tại các ñỉnh A, B, C của một hình 
vuông ABCD có cạnh bằng 10cm. ðộ lớn các ñiện tích bằng nhau và bằng 0,9µC. Hệ ñiện tích 
ñặt trong nước có hằng số ñiện môi ε = 81. 

a) Tính ñộ lớn của vectơ cường ñộ ñiện trường gây ra bởi ñiện tích q1 tại ñỉnh D.(0,5ñ). 
ðs: 104 V/m 

b)  Xác ñịnh hướng và ñộ lớn của vectơ cường ñộ ñiện trường tổng hợp tại ñỉnh D của 
hình vuông . Vẽ hình. (1ñ). ðs: 1,41.104 V/m 

Câu 8 : (2ñ) Cho mạch ñiện như hình vẽ :  

- Hai nguồn ñiện giống nhau mắc song song, mỗi 
nguồn có suất ñiện ñộng E = 36V và ñiện trở trong r 
= 6Ω. 

- R1 là một biến trở có giá trị từ 0 ñến vài trăm ohm 
( Ω ).  

- Bình ñiện phân có ñiện trở R2 = 24Ω, ñựng dung 
dịch CuSO4 với cực dương bằng ñồng. Biết khối 

R1 

R2 

A B 

X 

R3 R4 

EEEE ; r 

EEEE ; r 
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lượng mol nguyên tử và hóa trị của ñồng là A = 64 g/mol và n = 2.  

- Bóng ñèn R3 có ghi (12V – 6W). 

- ðiện trở R4 = 24Ω.  

- ðiện trở của các dây nối không ñáng kể.  

 
a) Cho biết bóng ñèn R3  sáng bình thường . Hãy tính                

        i- Cường ñộ dòng ñiện qua bình ñiện phân và thời gian ñiện phân ñể thu ñược 0,64 gam 
ñồng bám     vào cực âm của bình ñiện phân . (0,75ñ). ðs: 1A 

       ii- Hiệu suất của bộ nguồn .  (0,5ñ). ðs: 1930s 
b)  Nếu cho R1 tăng dần từ 0 thì ñộ sáng của bóng ñèn R3  thay ñổi như thế nào ? Giải 

thích. (0,75ñ)   
ðs:       Khi  R1 = 0 � ñèn sáng hơn bình thường. 
            Khi R1 = 5Ω � ñèn sáng bình thường . 

    Khi R1 > 5Ω � ñèn tối hơn bình thường    

 
 
 

ðỀ THI 5 
 
 A/ Phần chung (dành cho tất cả mọi học sinh). 
Câu 1 (2ñ): Bản chất của dòng ñiện trong kim loại là gì? Thế nào là cặp nhiệt ñiện? Suất nhiệt 
ñiện ñộng xuất hiện khi nào? Công thức tính suất nhiệt ñiện ñộng. 
Câu 2 (2ñ): ðường sức ñiện : ñịnh nghĩa, các tính chất ( ñặc ñiểm) của ñường sức ñiện. Thế 
nào là ñiện trường ñều? 
Câu 3 (1ñ): Cho hai ñiện tích ñiểm q1= 4.10 - 10C, q2 = - 4.10 - 10C ñặt cố ñịnh tại hai ñiểm A và 
B trong không khí, cách nhau 6cm. Vẽ và tính ñộ lớn của vectơ cường ñộ ñiện trường tại ñiểm 
C sao cho tam giác ABC là tam giác ñều. ðs : 1000V/m 
Câu 4 (3ñ): Cho mạch ñiện như hình vẽ. Biết E1 = 9V, E2 = 
3V, r1 =  r2 = 1Ω, R2 = R3 = 3Ω  

a) R1 = 12Ω, tính cường ñộ dòng ñiện qua các ñiện trở và 

hiệu suất của nguồn ñiện. ðs: 2 3

4

3
I I A= =  và  1

2

3
I A= ; 

75%  
b) Nếu R1 biến thiên thì hãy tìm R1 ñể công suất tiêu thụ 
trên R1 lớn nhất ? Tính công suất ñó. ðs: 1,5Ω; 13,5W 

  
B/ Phần riêng: Học sinh học chương trình Nâng cao làm 
câu 5, học sinh học chương trình Chuẩn làm câu 6. 

E1, r1 E2, r2 

R2 R3 

R1 
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Câu 5 (2ñ): Nêu ñịnh nghĩa ñiện dung của tụ ñiện.Công thức tính ñiện dung của tụ ñiện phẳng 
Áp dụng: Một tụ ñiện có ñiện dung 48nF ñược tích ñiện ñến hiệu ñiện thế 225V thì có bao 
nhiêu electron di chuyển ñến bản tích ñiện âm của tụ ñiện?. ðs: 6,75.1013 electron 
Câu 6 (2ñ): Phát biểu và viết công thức của ñịnh luật Jun – Lenxơ. 
Áp dụng: Một ấm ñiện có ghi 220V – 1,2kW. Dùng ấm ñó với hiệu ñiện thế 220V ñể ñun sôi 
2 lít nước từ 200C thì mất thời gian bao lâu? Biết hiệu suất của ấm là 80%, nước có khối lượng 
riêng 1000kg/m3 và có nhiệt dung riêng 4190J/kg.K. ðs: 698,33s 
 

   

SỞ GD &&&&ðT THÁI NGUYÊN  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 
LOPHOCTHEM.NAME.VN                              NĂM HỌC:     2011 – 2012 

                          MÔN: Vật lý 11         Thời gian: 45 phút  
Câu 1:   (1,5  ñiểm) 

 Phát biểu nội dung và viết biểu thức của ñịnh luật Jun-Lenxơ. 
Câu 2:    (3,0 ñiểm) 

Cho hai ñiện tích q1 = 8.10-9 (C), q2 = -6.10-9 (C) ñược ñặt tại hai ñỉnh A và B của tam 
giác ABC vuông tại C trong không khí. Biết AC= 8cm, BC= 6cm. Xác ñịnh cường ñộ ñiện 
trường tổng hợp do hai ñiện tích này gây ra tại C. 
Câu 3: (1,5 ñiểm) 

 Nêu kết luận về bản  chất của dòng ñiện trong chất khí. 
Câu 4:   (4,0 ñiểm) 

Cho mạch ñiện như hình vẽ: 
Bộ nguồn gồm 4 pin giống nhau ghép nối tiếp với 

nhau. Mỗi pin có suất ñiện ñộng eo= 5V, ñiện trở trong ro = 
0,75Ω. Mạch ngoài có R=5Ω, ñèn ð ghi (4V- 4W) Bình ñiện 
phân chứa dung dịch AgNO3, anốt làm bằng bạc, có ñiện trở 
Rb = 6Ω (Cho Ag: A = 108; n = 1); Rx là một biến trở. 

1.Tính suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của bộ nguồn  
2. Khi Rx = 3,4Ω  
a.ðèn ð sáng bình thường không? Tại sao? 
b. Tính khối lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây. 
3..ðiều chỉnh biến trở Rx ñể ñèn ð sáng bình thường. Xác ñịnh giá trị của Rx. 

-----------------HẾT----------------- 
 
 
 
 
 
 
 

ð 

Rb 

R 
Rx 
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  ðÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI 
 

CÂU Ý ðÁP ÁN ðIỂM 
1 -Phát biểu ñúng nội dung ñịnh luật Jun-Lenxơ. 1,0 ñiểm 1 
2 viết ñúng biểu thức ñịnh luật Joul – Lenz: Q = RI2t 0,5 ñiểm 
 
 
 
 
 

1 

Xác ñịnh ñược các vector cường ñộ ñiện trường thành phần C1E   
và C2E  do q1 và q2 gây ra tại C: 
+ ñiểm ñặt: tại C; phương chiều (hình vẽ)  
 

+ ðộ lớn:  - E1C = k
2

1

AC

q
 = 1,125.104 (V/m) 

                  - E2C = k
2

2

BC

q
 = 1,5.104   (V/m) 

 
nhận xét ñược: C1E  ⊥  C2E  và E2C > E1C 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,0ñiểm 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

2 

Xác ñịnh vector cường ñộ ñiện trường tổng hợp do q1 và q2 gây ra 
tại C: 
Áp dụng nguyên lí chồng chất ñiện trường:       CE  = C1E  + C2E  

CE :  - Có ñiểm ñặt tại C; Phương, chiều như hình vẽ 
        - ðộ lớn: EC = 2

C2

2

C1 EE +  = 1,875.104 (V/m) 

1,0 ñiểm 

3  -Nêu ñúng kết luận về  bản chất của dòng ñiện trong chất khí. 1,5 ñiểm 
 
 

1 

* Tìm bộ nguồn tương ñương: 
 - Eb = 4eo = 20V 
 - rb = 4ro = 3Ω 

* Lập ñược sơ ñồ mạch ñiện: [R ntRñ)//Rb]ntRx ; Rñ = 
dm

2

dm

P

U  = 4Ω 

 
 

0,5 ñiểm 
 

0,5 ñiểm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 

2 

a.Xác ñịnh ñộ sáng của ñèn: 
2.1.Xác ñịnh ñiện tương ñương mạch ngoài: 

    RN = 
db

db

RRR

)RR.(R

++
+  + Rx = 3,6 + 3,4 = 7Ω 

2.2. Cường ñộ dòng ñiện trong mạch chính tuân theo ñịnh luật 

Ohm cho toàn mạch: I = 
bN

b

rR +
E  = 2A 

3.3. Tìm ra Iñ và Ib:  

Ta có: 






=
+

=

==+

3

2

RR

R

I

I
A2III

d

b

b

d

bd

, giải ra ta ñược: Iñ = 0,8A và Ib =1,2A 

 
 
 

0,25 
ñiểm 

 
0,5 ñiểm 

 
 
 
 

B 

A 

C 

C1E

C2E  

C2E  
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=> hiệu ñiện thế hai ñầu bóng ñèn: Uñ = Iñ.Rñ  = 3,2V: ñèn sáng 
yếu hơn bình thường; 

0,25ñiểm 
 
0,5 ñiểm 

b. Tìm khối lượng bạc bám vào âm cực: 

Theo ñịnh luật Faraday: m(g) = tI.
n

A
.

100.965

1
b  

Thay các giá trị vào ta tìm ñược: m = 1,296g 

 
0,5ñiểm 

 
 
 

3 

Tìm giá trị Rx ñể ñèn ð sáng bình thương: 
ðể ñèn ð sáng bình thường thì Uñ = Uñm = 4V => I '

d  = 1A 

Khi ñó:  
3

2

RR

R

I

I

d

b

'

b

'

d =
+

= => I '

b  = 1,5A 

Lúc này cường ñộ dòng ñiện trong mạch chính: I’ = I '

d + I '

b  = 
2,5A 
Theo trên, ta có ñiện trở tương ñương mạch ngoài: RN = 3,6 + Rx 
Theo ñịnh luật Ohm cho toàn mạch: Eb = I’(RN + rb)  
=> 20 = 2,5(6,6 + Rx).  
Giải ra ta ñược: Rx = 1,4Ω 

 
 
 
 

1,0 ñiểm 

 
 
 
 
 
SỞ GD &&&&ðT THÁI NGUYÊN  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 
LOPHOCTHEM.NAME.VN                              NĂM HỌC:     2011 – 2012 

                          MÔN: Vật lý 11         Thời gian: 45 phút  
Câu 1:   (1,5  ñiểm) 

 Phát biểu nội dung và viết biểu thức của ñịnh luật Jun-Lenxơ. 
Câu 2:    (3,0 ñiểm) 

Cho hai ñiện tích q1 = 8.10-9 (C), q2 = -6.10-9 (C) ñược ñặt tại hai ñỉnh A và B của tam 
giác ABC vuông tại C trong không khí. Biết AC= 8cm, BC= 6cm. Xác ñịnh cường ñộ ñiện 
trường tổng hợp do hai ñiện tích này gây ra tại C. 
Câu 3: (1,5 ñiểm) 

 Nêu kết luận về bản  chất của dòng ñiện trong chất khí. 
Câu 4:   (4,0 ñiểm) 

Cho mạch ñiện như hình vẽ: 
Bộ nguồn gồm 4 pin giống nhau ghép nối tiếp với 

nhau. Mỗi pin có suất ñiện ñộng eo= 5V, ñiện trở trong ro = 
0,75Ω. Mạch ngoài có R=5Ω, ñèn ð ghi (4V- 4W) Bình ñiện 
phân chứa dung dịch AgNO3, anốt làm bằng bạc, có ñiện trở 
Rb = 6Ω (Cho Ag: A = 108; n = 1); Rx là một biến trở. 

1.Tính suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của bộ nguồn  
ð 

Rb 

R 
Rx 
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2. Khi Rx = 3,4Ω  
a.ðèn ð sáng bình thường không? Tại sao? 
b. Tính khối lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây. 
3..ðiều chỉnh biến trở Rx ñể ñèn ð sáng bình thường. Xác ñịnh giá trị của Rx. 

-----------------HẾT----------------- 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG KIẾN THỨC 
1. Lăng kính 
Các công thức của lăng kính: 









−+=
+=

=
=

A'iiD
'rrA

'rsinn'isin
rsinnisin

 

ðiều kiện ñể có tia ló 







τ−=
≥
≤

)Asin(nisin
ii

i2A

0

0

gh

 

Khi tia sáng có góc lệch cực tiểu: r’ = r = A/2; i’ = i = (Dm + A)/2 
2. Thấu kính 

ðộ tụ của thấu kính: )
R

1

R

1
)(1n(

f

1
D

21

+−==  

Công thức thấu kính: 
'd

1

d

1

f

1
+=  

Số phóng ñại: 
d

'd
k −=  

3. Mắt 
Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thấu kính mắt và võng mạc. 
ðiều kiện ñể mắt nhìn rõ vật là vật nằm trong giới hạn thấy rõ của mắt và mắt nhìn vật dưới 
góc trông α ≥ αmin (năng suất phân li) 
4. Kính lúp 

Số bội giác: 
l'd

§
kG

0 +
=

α
α

=  
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+ Khi ngắm chừng ở ñiểm cực cận: Gc = kc 
+ Khi ngắm chừng ở vô cực: G∞ = ð/f (không phụ thuộc vào vị trí ñặt mắt) 
5. Kính hiển vi 
Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực: 
G∞ = k1.G2∞ 

(với k1 là số phóng ñại của ảnh A1B1 qua vật kính, G2∞ là số bội giác của thị kính 

21ff

§
G

δ
=∞  (với δ là ñộ dài quang học của kính hiển vi) 

6. Kính thiên văn 
Kính thiên văn khúc xạ gồm vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn và thị kính là thấu kính 
hội tụ có tiêu cự nhỏ. 
Kính thiên văn phản xạ gồm gương lõm có tiêu cự lớn và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
nhỏ. 
Ngắm chừng là quan sát và ñiều chỉnh khoảng cách qiữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của 
vật nằm trong khoảng thấy rõ của mắt. 

Số bội giác khi ngắm chứng ở vô cực: 
2

1

f

f
G =∞  

 
 
ðỀ ÔN TẬP PHẦN II: QUANG HỌC 
Câu 1 : 
Chiết suất tỉ ñối giữa môi trường khúc xạ ñối với môi trường tới : 
A. luôn lớn hơn 1.                   B. luôn nhỏ hơn 1. 
C. luôn bằng 1.                       D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1. 
Câu 2 : 
Khi chiếu tia sáng từ không khí ñến mặt nước thì : 
A. Chỉ có hiện tượng khúc xạ                    B.  Chỉ có hiện tượng phản xạ. 
C. ñồng thời có hiện tượng phản xạ và khúc xạ. 
D. không có hiện tượng phản xạ  và khúc xạ. 
Câu 3 : 
Với tia sáng ñơn sắc, chiết suất của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ ñối giữa hai 
môi trường khi tia sang ñó truyền từ nước sang thuỷ tinh là : 

A. n21 = n2 – n1            B. n21 = n1 – n2.          C. n21 = 
2

1

n

n           D. n21 = 
1

2

n

n  

Câu 4 : 
Cho hai môi trường trong suốt ñồng tính, chiết suất lần lượt n1, n2. Chiết suất tỉ ñối của môi 
trường hai ñối với môi trường một là : 

A. n21 = 
2v

c .       B. n21 = 
1v

c .              C. n21 = 
1

2

v

v .       D. n21 = 
2

1

v

v  
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Câu 5 : 
Tốc ñộ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s, chiết suất của kim cương là 2,42. tốc ñộ ánh 
sáng trong kim cương là : 
A. 242 000km/s.                B. 726 000km/s.       C. 124 000km/s.        D. 522 000km/s. 
Câu 6 : 
Một tia sáng truyền từ không khí tới bề mặt một môi trường trong suốt sao cho tia phản xạ và 
tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi ñó góc tới và góc khúc xạ liên hệ với nhau qua hệ thức : 
A. i = r + 900.            B. i + r = 900.                C. i + r = 1800.           D. i = 1800 + r. 
Câu 7 : 
Một tia sáng truyền từ không khí tới bề mặt môi trường trong suốt chiết suất n = 3 sao cho tia 
phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi ñó góc tới i có giá trị là : 
A. 450.         B. 600.         C. 300.              D. 200. 
Câu 8 : 
Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau, mặt khác góc tới bằng 600 thì chiết suất tỉ 
ñối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới là : 
A. 0,58.             B. 0,71.              C. 1,73.              D. 1,33. 
Câu 9 : 
Chiếu một tia sáng ñơn sắc từ không khí vào môi trường chiết suất n, sao cho tia phản xạ 
vuông góc tia khúc xạ. khi ñó góc tới i tính theo công thức : 
A. sini = n.              B. sini = 1/n.          C. tani = n.              D. tani = 1/n. 
Câu10 : 
Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng  : 
A. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.     B. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới. 
C. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.                    D. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới. 
Câu 11 : 
Chiết suất tuyệt ñối của một môi trường truyền ánh sáng : 
A. luôn lớn hơn 1.          B. luôn nhỏ hơn 1             C. luôn bằng 1.         D. luôn lớn hơn 0. 
Câu 12 : 

Tia sáng ñi từ thuỷ tinh chiết suất 1,5 ñến mặt phân cách với nước chiết suất 
3

4 , ñiều kiện góc 

tới i ñể không có tia khúc xạ trong nước là : 
A. i ≥  62044’.             B. i ≥  41044’.           C. i ≥  48044’.             D. i ≥  45048’. 
Câu 13 : 
Khi ánh sáng từ nước chiết suất n = 4/3 sang không khí góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá 
trị là : 
A. igh = 41048’.            B. igh = 62044’.                   C. igh = 48035’.             D. igh = 38026’. 
Câu 14 : 
Một tia sáng ñơn sắc ñi từ môi trường thuỷ tinh chiết suất n = 2 ñến mặt phân cách với không 
khí, ñiều kiện góc tới i ñể có phản xạ toàn phần là : 
A. i ≥  450.                 B. i ≥  400.             C. i ≥  350.             D. i ≥  300 
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Câu 15 : 
Một lăng kính có góc chiết quang nhỏ A = 60, chiết suất n = 1,5. Chiếu một tia sáng ñơn sắc 
vào mặt bên lăng kính dưới góc tới nhỏ. Góc lệch của tia ló qua lăng kính là : 
A. 60.         ;             B. 30.            ;            C. 40.            ;     D. 80. 
Câu 16 : 
Công thức xác ñịnh góc lệch D của tia sáng qua lăng kính là : 
A. D = i1 + i2 – A.                 B. D = i1 – i2 + A             C. D = i1 – i2 – A      D. i1 + i2 + A. 
V ới i1 , i2 , A lần lượt là góc tới, góc ló và góc chiết quang của lăng kính. 
Câu 17 : 
ðối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau ñây về tính chất ảnh của vật thật là ñúng? 
A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. 
B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. 
C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
D. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật. 
Câu 18 : 
Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
B. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. 
C. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật. 
D. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh thật ngược chiều và lớn hơn vật. 
Câu 19 : 
Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ : 
A. luôn nhỏ hơn vật. 

B. luôn lớn hơn vật. 
C. luôn cùng chiều với vật. 

D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật 
Câu 20 : 
Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ 
A. luôn nhỏ hơn vật. 
B. luôn lớn hơn vật. 

C. luôn ngược chiều với vật. 
D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật 

Câu 21 : 
Nhận xét nào sau ñây là ñúng? 
A. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật. 
B. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật. 
C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật. 
D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo. 
Câu 22 : 
Nhận xét nào sau ñây về thấu kính phân kì là không ñúng? 
A. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh thật. 
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B. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo. 
C. Với thấu kính phân kì, có tiêu cự f âm. 
D. Với thấu kính phân kì, có ñộ tụ D âm. 
Câu 23 : 
Nhận xét nào sau ñây về tác dụng của thấu kính phân kỳ là không ñúng? 
A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ. 
B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì. 
C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song. 
D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ. 
Câu 24 : 
Nhận xét nào sau ñây về tác dụng của thấu kính hội tụ là không ñúng? 
A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ. 
B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì. 
C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song. 
D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ. 
Câu 25 : 
Vật AB ñặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính nhỏ hơn khoảng tiêu cự, 
qua thấu kính cho ảnh : 
A. ảo, nhỏ hơn vật.    ;    B. ảo, lớn hơn vật.    ;      C. thật, nhỏ hơn vật.   ;   D. thật, lớn 
hơn vật. 
Câu 26 : 
Vật AB ñặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, qua thấu kính cho ảnh : 
A. cùng chiều, nhỏ hơn vật.                         B. cùng chiều, lớn hơn vật. 
C. ngược chiều, nhỏ hơn vật.                       D. ngược chiều, lớn hơn vật. 
Câu 27 : 
Vật AB ñặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì tại tiêu ñiểm ảnh chính, qua thấu kính 
cho ảnh A’B’ ảo : 
A. bằng hai lần vật.     ;    B. bằng vật.            C. bằng nửa vật.    ;    D. bằng ba lần vật. 
Câu 28 : 
Vật AB ñặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính bằng hai lần tiêu cự, qua 
thấu kính cho ảnh A’B’ thật, cách thấu kính : 
A. bằng khoảng tiêu cự.                             B. nhỏ hơn khoảng tiêu cự. 
C. lớn hơn hai lần khoảng tiêu cự.             D. bằng hai lần khoảng tiêu cự. 
Câu 29 : 
Vật AB ñặt thẳng góc trục chính của thấu kính phân kì tại tiêu diện ảnh của thấu kính, qua 
thấu kính cho ảnh : 
A. cùng chiều và bằng nửa vật.                      B. cùng chiều và bằng vật. 
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C. cùng chiều và bằng hai lần vật.                  D. ngược chiều và bằng vật. 
Câu 30 : 
Vật AB ñặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính bằng nửa khoảng tiêu 
cự, qua thấu kính cho ảnh : 
A. ảo, bằng hai lần vật.        B. ảo, bằng vật.          C. ảo, bằng nửa vật,   D. ảo, bằng bốn 
lần vật. 
Câu 31 : 
Vật AB ñặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, cách thấu kính hai lần khoảng tiêu cự, 
qua thấu kính cho ảnh : 
A. ảo, nằm trong khoảng tiêu cự.                         B. ảo, cách thấu kính bằng khoảng tiêu 
cự. 
C. ảo, cách thấu kính hai lần khoảng tiêu cự. 
D. ảo, cách thấu kính lớn hơn hai lần khoảng tiêu cự. 
Câu 32 : 
Vật  AB ñặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính lớn hơn hai lần khoảng 
tiêu cự, qua thấu kính cho ảnh : 
A. thật, nhỏ hơn vật.          B. thật lớn hơn vật.        C. ảo, nhỏ hơn vật.      D. ảo lớn hơn 
vật. 
Câu 33 : 
Vật AB ñặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20cm. Thấu kính có tiêu 
cự 10cm. Khoảng cách từ ảnh ñến thấu kính là : 
A. 20cm.          B. 10cm.              C. 30cm.            D. 40cm. 
Câu 34 : 
Một thấu kính phân kì có tiêu cự f1 = - 20cm, ghép sát và ñồng trục với một thấu kính hội 
tụ có tiêu cự 10cm. Hệ hai thấu kính tương ñương với một thấu kính có ñộ tụ là : 
A. 5 dp.                 B. – 5 dp.                C. 0,15 dp.                    D. – 0,15 dp. 
Câu 35 : 
Khi ghép sát một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm với một thấu kính phân kì có tiêu cự 
f = -10cm thì hệ hai thấu kính ñó tương ñương với một thấu kính có tiêu cự : 
A.  6,7cm                         B.  – 6,7cm           C.  20cm                              D.  – 20cm. 
Câu 36 : 
Thấu kính có ñộ tụ D = 5 dp, ñó là : 
A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 0,2cm.           B. thấu kính phân kì có tiêu cự là f = - 
20cm. 
C. thấu kính hội tụ, có tiêu cự f = 20cm.                D. thấu kính hội tụ, có tiêu cự f = 0,2 
cm. 
Câu 37 : 
Chiếu tia sáng ñơn sắc vào mặt bên của lăng kính có góc chiết quang 600. Tia ló qua mặt 
bên thứ hai có góc ló là 500 và góc lệch so với tia tới là 200 thì góc tới là bao nhiêu ? 
A. 300.               B. 200.               C. 500.         D. 600. 
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Câu 38 : 
ðặt vật AB = 2 (cm) thẳng góc trục chính thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 12 (cm), cách 
thấu kính một khoảng d = 12 (cm) thì ta thu ñược : 
A. ảnh thật A’B’, cao 2cm.                       B. ảnh ảo A’B’, cao 2cm. 
C. ảnh ảo A’B’,  cao 1 cm.                       D. ảnh thật A’B’, cao 1 cm. 
Câu 39 : 
Vật sáng AB ñặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, cách thấu kính 20cm, tiêu cự 
thấu kính là f = -20cm. Ảnh A’B’ của vật tạo bỡi thấu kính là ảnh ảo cách thấu kính : 
A. 20cm.              B. 10cm.                  C. 30cm.           D. 40cm. 
Câu 40 : 
Vật AB ñặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 10cm. Tiêu cự thấu kính 
là 20cm. Qua thấu kính cho ảnh A’B’là ảnh : 
A. thật, cách thấu kính 10cm.               B. ảo, cách thấu kính 10cm. 
C. thật, cách thấu kính 20cm.                D. ảo, cách thấu kính 20cm. 
Câu 41 : 
Vật AB ñặt thẳng góc trục chính của thấu kính hội tụ, cách thấu kính 40cm. Tiêu cự thấu 
kính là 20cm. qua thấu kính cho ảnh A’B’ là ảnh : 
A. thật, cách thấu kính 40cm.              B. thật, cách thấu kính 20cm. 
C. ảo, cách thấu kính 40cm.                 D. ảo, cách thấu kính 20cm. 
Câu 42 : 
Vật AB = 2cm ñặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 10cm, tiêu cự 
thấu kính là 20cm. qua thấu kính cho ảnh A’B’ là ảnh : 
A. ảo, cao 2cm.         B. ảo, cao 4cm.           C. thật, cao 2cm.           D. thật, cao 4cm. 
Câu 43 : Vật AB = 2cm ñặt thẳng góc với trục chính thấu kính hội tụ cách thấu kính 
40cm. tiêu cự thấu kính là 20cm. Qua thấu kính cho ảnh A’B’ là ảnh : 
A. ảo, cao 4cm.            B. ảo, cao 2cm.           C. thật cao 4cm.         D. thật, cao 2cm. 
Câu 44 : 
Vật sáng AB ñặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có ñộ tụ D = + 5 (dp) 
và cách thấu kính một khoảng 30 (cm). ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là: 
A. ảnh thật, thấu kính một ñoạn 60 (cm). 
B. ảnh ảo, cách thấu kính một ñoạn 60 (cm). 
C. ảnh thật, cách thấu kính một ñoạn 20 (cm). 
D. ảnh ảo, cách thấu kính một ñoạn 20 (cm). 
Câu 45 : 
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Vật sáng AB ñặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có ñộ tụ D = + 5 (dp) 
và cách thấu kính một khoảng 10 (cm). ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là: 
A. ảnh thật, cách thấu kính một ñoạn 60 (cm). 
B. ảnh ảo, cách thấu kính một ñoạn 60 (cm). 
C. ảnh thật, cách thấu kính một ñoạn 20 (cm). 
D. ảnh ảo, cách thấu kính một ñoạn 20 (cm). 
Câu 46 : 
Vật AB = 2 (cm) nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. 
Khoảng cách từ ảnh ñến thấu kính là : 
A. 8 (cm). B. 16 (cm). C. 64 (cm). D. 72 (cm). 
Câu 47 : 
Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần 
vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là: 
A. 4 (cm). B. 6 (cm). C. 12 (cm). D. 18 (cm). 
Câu 48 : 
Vật sáng AB ñặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 
(cm), qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là: 
A. f = 15 (cm). B. f = 30 (cm). C. f = -15 (cm). D. f = -30 (cm). 
Câu 49 : 
Vật AB = 2cm ñặt thẳng góc trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 20cm thì 
thu ảnh rõ nét trên màn cao 3cm. Tiêu cự của thấu kính là : 
A. 10cm.                  B. 20cm.              C. 30cm.              D. 12cm. 
Câu 50 : 
Thể thuỷ tinh của mắt là : 
A. thấu kính hội tụ có tiêu cự thay ñổi.         B. thấu kính hội tụ có tiêu cự không ñổi. 
C. thấu kính phân kì có tiêu cự thay ñổi.       D. thấu kính phân kì có tiêu cự không ñổi. 
Câu 51 : 
Chọn câu sai : 
A. Thể thuỷ tinh của mắt có vai trò như vật kính trong máy ảnh. 
B. Tiêu cự của thể thuỷ tinh và tiêu cự của vật kính máy ảnh không ñổi. 
C. Màng lưới của mắt ñóng vai trò như phim trong máy ảnh. 
D. Khoảng cách từ màn lưới ñến thể thuỷ tinh không ñổi, còn từ phim ñến vật kính trong 
máy ảnh thay ñổi. 
Câu 52 : 
Mắt cận thị muốn nhìn rõ vật ở vô cực mà không cần ñiều tiết thì phải mang kính (coi sát 
mắt) : 
A. hội tụ, có tiêu cự f = OCv.                      B. hội tụ, có tiêu cự f = OCc. 
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C. Phân kì, có tiêu cự f = - OCv.                 D. phân kì, có tiêu cự f = - OCc. 
Câu 53 : 
Khoảng nhìn rõ của mắt là khoảng nào ? 
A. Khoảng OCc.                         B. Khoảng OCv. 
C. Khoảng Cc ñến Cv.                D. Khoảng từ Cv ñến vô cực. 
Câu 54 : 
ðể mắt nhìn rõ vật tại các các vị trí khác nhau, mắt phải ñiều tiết. ðó là sự thay ñổi : 
A. vị trí thể thuỷ tinh.                                   B. vị trí màng lưới. 
C. vị trí thể thuỷ tính và màng lưới.             D. ñộ cong thể thuỷ tinh. 
Câu 55 : 
Kính nào sau ñây có thể dung làm kính cận thị ? 
A. Kính hội tụ có tiêu cự f = 5cm.                           B. Kính hội tụ có tiêu cự f = 50cm. 
C. Kính phân kì có tiêu cự f = -5cm.                       D. Kính phân kì có tiêu cự f = -50cm. 
Câu 56 : 
Phát biểu nào sau ñây là ñúng ? 
A. Mắt không tật nhìn vật ở vô cực phải ñiều tiết. 
B. Mắt cận không nhì rõ vật ở gần. 
C. Mắt viễn nhìn rõ vật ở vô cực mà không ñiều tiết. 
D. Mắt cận không nhìn rõ ñược vật ở xa. 
Câu 57 : 
Phát biểu nào sau ñây là ñúng ? Mắt lão phải ñeo kính : 
A. hội tụ ñể nhìn rõ vật ở xa.                       B. phân kì ñể nhìn rõ vật ở xa. 
C. hội tụ ñể nhìn rõ vật ở gần.                     D. phân kì ñể nhìn rõ vật ở gần. 
Câu 58 : 
Ảnh của vật trên màng lưới của mắt là : 
A. ảnh thật, to hơn vật.                              B. ảnh thật, nhỏ hơn vật. 
C. ảnh ảo, to hơn vật.                                D. ảnh ảo, nhỏ hơn vật. 
Câu 59 : 
Mắt viễn thị phải ñeo kính : 
A. hội tụ ñể nhìn vật ở gần.                        B. hội tụ ñể nhìn vật ở xa. 
C. phân kì ñể nhìn vật ở gần.                      D. phân kì ñể nhìn vật ở xa. 
Câu 60 : 
Một người chỉ nhìn rõ các vật trong khoảng cách mắt từ 15cm ñến 50cm. mắt người ñó : 
A. không bị tật.                            B. bị tật cận thị. 
C. bị tật viễn thị.                          D. bị tật lão thị. 
Câu 61 : 
Một người quan sát cột ñiện cao 8m, cách chỗ ñứng 25cm, màng lưới cách thể thuỷ tinh 
2cm. Chiều cao của cột ñiện trong mắt là : 
A. 6,4cm.             B. 0,64cm.             C. 3,125cm.           D. 0,3125cm. 
Câu 62 : 
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Có thể dung kính lúp ñể quan sát vật nào dưới ñây ? 
A. Một ngôi sao.                                   B. Một con vi trùng. 
C. Một bức tranh phong cảnh.              D. Một con ruồi. 
Câu 63 : 
Thấu kính nào dướ ñây có thể dung làm kính lúp ? 
A. Thấu kính phân kì có tiêu cự f = 
20cm. 
B. thấu kính phân kì có tiêu cự 5cm. 

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm. 
D. thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm. 

Câu 64 : 
Ảnh tạo bỡi kính lúp là ảnh : 
A. ảo, nhỏ hơn vật.                             B. ảo, lớn hơn vật. 
C. thật, nhỏ hơn vật.                           D. thật, lớn hơn vật. 
Câu 65 : 
Một kính lúp có ñộ bội giác G = 2,5X, tiêu cự kính lúp này là : 
A. 10cm.                  B. 2,5cm.                  C. 5cm.                D. 25cm. 
Câu 65 : 
Người ta dùng một thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm ñể làm kính lúp. ðộ bội giác của kính 
này là : 
A. 5X.                   B. 2,5X.                  C. 1,5X.                D. 3X. 
Câu 66 : 
Một người dung kính lúp có tiêu cự 10cm ñể quan sát một vật nhỏ. Vật ñặt cách kính 8cm 
cho ảnh : 
A. ảo, lớn gấp 5 lần vật. 
B. thật, lớn gấp 5 lần vật. 

C. ảo, lớn gấp 8 lần vật. 
D. thật, lớn gấp 8 lần vật. 

Câu 67 : 
Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) ñến 40 (cm), quan sát một vật nhỏ qua 
kính lúp có ñộ tụ + 10 (ñp). Mắt ñặt sát sau kính. Muốn nhìn rõ ảnh của vật qua kính ta 
phải ñặt vật trước kính và cách kính từ : 
A. 8 (cm) ñến 10 (cm). 
B. 5 (cm) ñến 8 (cm). 

C. 5 (cm) ñến 10 (cm). 
D. 10 (cm) ñến 40 (cm). 

Câu 68 : 
Phát biểu nào sau ñây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là ñúng? 
A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất 
ngắn. 
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D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
Câu 69 : 
Phát biểu nào sau ñây về cách ngắm chừng của kính hiển vi là ñúng? 
A. ðiều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi 
nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
B. ðiều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm 
trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
C. ðiều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong 
khoảng nhìn rõ của mắt. 
D. ðiều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua kính hiển vi nằm trong 
khoảng nhìn rõ của mắt. 
Câu 70 : 
ðộ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực : 
A. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính. 
B. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính. 
C. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính. 
D. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính. 
Câu 71 : 
ðộ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực ñược tính theo công thức: 
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Câu 72 : 
Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 24 (cm) ñến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua 
kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 
20cm. ðộ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là: 
A. 67,2 (lần). 
B. 70,0 (lần). 

C. 96,0 (lần). 
D. 100 (lần). 

Câu 73 : 
Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 0,5 (cm) và thị kính có tiêu cự 2 (cm), khoảng 
cách giữa vật kính và thị kính là 12,5 (cm). ðộ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng 
ở vô cực là: 
A. 175 (lần). B. 200 (lần). C. 250 (lần). D. 300 (lần). 
Câu 74 : 
Phát biểu nào sau ñây về tác dụng của kính thiên văn là ñúng? 
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A. Người ta dùng kính thiên văn ñể quan sát những vật rất nhỏ ở rất xa. 
B. Người ta dùng kính thiên văn ñể quan sát những vật nhỏ ở ngay trước kính. 
C. Người ta dùng kính thiên văn ñể quan sát những thiên thể ở xa. 
D. Người ta dùng kính thiên văn ñể quan sát những vật có kích thước lớn ở gần. 
Câu 75 : 
Phát biểu nào sau ñây về cách ngắm chừng của kính thiên văn là ñúng ? 
A. ðiều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong 
khoảng nhìn rõ của mắt. 
B. ðiều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm 
trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
C. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay ñổi khoảng cách giữa kính với 
vật sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
D. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay ñổi khoảng cách giữa mắt và 
thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
Câu 76 : 
Phát biểu nào sau ñây về vật kính và thị kính của kính thiên văn là ñúng ? 
A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất 
ngắn. 
D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. 
Câu 77 : 
Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. ðộ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với 
tiêu cự của thị kính. 
B. ðộ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ nghịch với tích các tiêu cự của vật kính và tiêu cự 
của thị kính. 
C. ðộ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với 
tiêu cự của thị kính. 
D. ðộ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ thuận với tích các tiêu cự của vật kính và tiêu cự 
của thị kính. 
Câu 78 : 
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ðộ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực ñược tính theo công thức: 

A. G∞ = ð/f.        B. G∞ = k1.G2∞               C. 
21ff

§
G

δ
=∞                  D. 

2

1

f

f
G =∞  

Câu 79 : 
Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 
(cm). Khoảng cách giữa hai kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái 
không ñiều tiết là: 
A. 125 (cm).                       B. 24 (cm). C. 120 (cm).                       D. 115 

(cm). 
Câu 80 : 
Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 
(cm).ðộ bội giác của kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không 
ñiều tiết là: 
A. 20 (lần). 
B. 24 (lần). 
C. 25 (lần). 
D. 30 (lần). 
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Câu 81 : 
Một kính thiên văn học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 (m), thị kính có tiêu cự f2 = 4 (cm). 
Khi ngắm chừng ở vô cực, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là: 
A. 120 (cm). 
B. 4 (cm). 
C. 124 (cm). 
D. 5,2 (m). 
Câu 82 : 
Một kính thiên văn học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 (m), thị kính có tiêu cự f2 = 4 (cm). 
Khi ngắm chừng ở vô cực, ñộ bội giác của kính là: 
A. 120 (lần).                        B. 30 (lần). 
C. 4 (lần).                            D. 10 (lần). 
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  ðÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI 
 

CÂU Ý ðÁP ÁN ðIỂM 
1 -Phát biểu ñúng nội dung ñịnh luật Jun-Lenxơ. 1,0 ñiểm 1 
2 viết ñúng biểu thức ñịnh luật Joul – Lenz: Q = RI2t 0,5 ñiểm 
 
 
 
 
 

1 

Xác ñịnh ñược các vector cường ñộ ñiện trường thành phần C1E   
và C2E  do q1 và q2 gây ra tại C: 
+ ñiểm ñặt: tại C; phương chiều (hình vẽ)  
 

+ ðộ lớn:  - E1C = k
2

1

AC

q
 = 1,125.104 (V/m) 

                  - E2C = k
2

2

BC

q
 = 1,5.104   (V/m) 

 
nhận xét ñược: C1E  ⊥  C2E  và E2C > E1C 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,0ñiểm 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

2 

Xác ñịnh vector cường ñộ ñiện trường tổng hợp do q1 và q2 gây ra 
tại C: 
Áp dụng nguyên lí chồng chất ñiện trường:       CE  = C1E  + C2E  

CE :  - Có ñiểm ñặt tại C; Phương, chiều như hình vẽ 
        - ðộ lớn: EC = 2

C2

2

C1 EE +  = 1,875.104 (V/m) 

1,0 ñiểm 

3  -Nêu ñúng kết luận về  bản chất của dòng ñiện trong chất khí. 1,5 ñiểm 
 
 

1 

* Tìm bộ nguồn tương ñương: 
 - Eb = 4eo = 20V 
 - rb = 4ro = 3Ω 

* Lập ñược sơ ñồ mạch ñiện: [R ntRñ)//Rb]ntRx ; Rñ = 
dm

2

dm

P

U  = 4Ω 

 
 

0,5 ñiểm 
 

0,5 ñiểm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 

2 

a.Xác ñịnh ñộ sáng của ñèn: 
2.1.Xác ñịnh ñiện tương ñương mạch ngoài: 

    RN = 
db

db

RRR

)RR.(R

++
+  + Rx = 3,6 + 3,4 = 7Ω 

2.2. Cường ñộ dòng ñiện trong mạch chính tuân theo ñịnh luật 

Ohm cho toàn mạch: I = 
bN

b

rR +
E  = 2A 

3.3. Tìm ra Iñ và Ib:  

Ta có: 






=
+

=

==+

3

2

RR

R

I

I
A2III

d

b

b

d

bd

, giải ra ta ñược: Iñ = 0,8A và Ib =1,2A 

=> hiệu ñiện thế hai ñầu bóng ñèn: Uñ = Iñ.Rñ  = 3,2V: ñèn sáng 

 
 
 

0,25 
ñiểm 

 
0,5 ñiểm 

 
 
 
 

B 

A 

C 

C1E

C2E  

C2E  
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yếu hơn bình thường; 0,25ñiểm 
 
0,5 ñiểm 

b. Tìm khối lượng bạc bám vào âm cực: 

Theo ñịnh luật Faraday: m(g) = tI.
n

A
.

100.965

1
b  

Thay các giá trị vào ta tìm ñược: m = 1,296g 

 
0,5ñiểm 

 
 
 

3 

Tìm giá trị Rx ñể ñèn ð sáng bình thương: 
ðể ñèn ð sáng bình thường thì Uñ = Uñm = 4V => I '

d  = 1A 

Khi ñó:  
3

2

RR

R

I

I

d

b

'

b

'

d =
+

= => I '

b  = 1,5A 

Lúc này cường ñộ dòng ñiện trong mạch chính: I’ = I '

d + I '

b  = 
2,5A 
Theo trên, ta có ñiện trở tương ñương mạch ngoài: RN = 3,6 + Rx 
Theo ñịnh luật Ohm cho toàn mạch: Eb = I’(RN + rb)  
=> 20 = 2,5(6,6 + Rx).  
Giải ra ta ñược: Rx = 1,4Ω 

 
 
 
 

1,0 ñiểm 

 
 


