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Câu 1: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. q1> 0 và q2 < 0.         B. q1< 0 và q2 > 0.           C. q1.q2 > 0. D. q1.q2 < 0. 

Câu 2: Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10
-9

 (cm), coi rằng prôton và êlectron là các 

điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là: 

A. lực hút với F = 9,216.10
-12

 (N). B. lực đẩy với F = 9,216.10
-12

 (N). 

C. lực hút với F = 9,216.10
-8

 (N). D. lực đẩy với F = 9,216.10
-8

 (N). 

Câu 3: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10
-7

 (C) và 4.10
-7

 (C), tương tác với nhau một lực 0,1 (N) trong chân 
không. Khoảng cách giữa chúng là: 

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

Câu 4: Phát biết nào sau đây là không đúng? 

A. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do.       B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do. 

C. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.       D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do. 

Câu 5: 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.  

Câu 6: Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, 
cách điện tích Q một khoảng r là: 
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Câu 7: Hai điện tích q1 = q2 = 5.10
-16

 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 
(cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là: 

A. E = 1,2178.10
-3

 (V/m).  B. E = 0,6089.10
-3

 (V/m).  

C. E = 0,3515.10
-3

 (V/m). D. E = 0,7031.10
-3

 (V/m). 

Câu 8: Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của 
lực điện trong chuyển động đó là A thì 

A. A > 0 nếu q > 0.  

B. A > 0 nếu q < 0.  

C. A = 0 trong mọi trường hợp. 

D. A ≠ 0 còn dấu của A chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của q.   

Câu 9: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện 

thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?  

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

Câu 10: Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là: 



 

 

A. UMN = UNM.      B. UMN = - UNM.         C. UMN =
NMU

1
. D. UMN = 

NMU

1
 . 

Câu 11: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 1 (V). Công của điện trường làm dịch chuyển điện 
tích q = - 1 (μC) từ M đến N là: 

A. A = - 1 (μJ).        B. A = + 1 (μJ).             C. A = - 1 (J). D. A = + 1 (J). 

Câu 12: Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 (V) 
là A = 1 (J). Độ lớn của điện tích đó là 

A. q = 2.10
-4

 (C). B. q = 2.10
-4

 (μC).  

C. q = 5.10
-4

 (C). D. q = 5.10
-4

 (μC). 

Câu 13: §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng phô thuéc vµo: 

A. H×nh d¹ng, kÝch thíc cña hai b¶n tô. B. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô. 

C. B¶n chÊt cña hai b¶n tô.   D. ChÊt ®iÖn m«i gi÷a hai b¶n tô. 

Câu 14: Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là: 

A. q = 5.10
4
 (μC). B. q = 5.10

4
 (nC).  

C. q = 5.10
-2

 (μC). D. q = 5.10
-4

 (C). 

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

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.  

B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện 

lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. 

C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương. 

D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm. 

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

A. Dòng điện có tác dụng từ. Ví dụ: nam châm điện. 

B. Dòng điện có tác dụng nhiệt. Ví dụ: bàn là điện. 

C. Dòng điện có tác dụng hoá học. Ví dụ: acquy nóng lên khi nạp điện. 

D. Dòng điện có tác dụng sinh lý. Ví dụ: hiện tượng điện giật. 

Câu 17: Trong nguån ®iÖn lùc l¹ cã t¸c dông 

A. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d¬ng tõ cùc d¬ng cña nguån ®iÖn sang cùc ©m cña nguån ®iÖn. 

B. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d¬ng tõ cùc ©m cña nguån ®iÖn sang cùc d¬ng cña nguån ®iÖn. 

C. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d¬ng theo chiÒu ®iÖn trêng trong nguån ®iÖn. 

D. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch ©m ngîc chiÒu ®iÖn trêng trong nguån ®iÖn. 

Câu 18: Công của dòng điện có đơn vị là: 

A. J/s B. kW.h  

C. W D. kV.A 

Câu 19: Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 
110 (V) và U2 = 220 (V). Tỉ số điện trở của chúng là: 
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Câu 20: Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta 
phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị 

A. R = 100 (Ω). B. R = 150 (Ω).  

C. R = 200 (Ω). D. R = 250 (Ω). 

Câu 21: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. NhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt. 

B. NhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt. 

C. NhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ víi b×nh ph¬ng cêng ®é dßng ®iÖn c¹y qua vËt. 

D. NhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ nghÞch víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu vËt dÉn. 

Câu 22: Hai bãng ®Ìn §1( 220V – 25W), §2 (220V – 100W) khi s¸ng b×nh thêng th× 

A. cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1 lín gÊp hai lÇn cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2. 

B. cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2 lín gÊp bèn lÇn cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1. 

C. cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1 b»ng cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2. 

D. §iÖn trë cña bãng ®Ìn §2 lín gÊp bèn lÇn ®iÖn trë cña bãng ®Ìn §1. 

Câu 23: Mét nguån ®iÖn cã ®iÖn trë trong 0,1 (Ω) ®îc m¾c víi ®iÖn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn. Khi ®ã hiÖu 
®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 12 (V). SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ: 

A. E = 12,00 (V). B. E = 12,25 (V). C. E = 14,50 (V). D. E = 11,75 (V). 

Câu 24: Dïng mét nguån ®iÖn ®Ó th¾p s¸ng lÇn lît hai bãng ®Ìn cã ®iÖn trë R1 = 2 (Ω) vµ R2 = 8 (Ω), khi 
®ã c«ng suÊt tiªu thô cña hai bãng ®Ìn lµ nh nhau. §iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ: 

A. r = 2 (Ω). B. r = 3 (Ω).  C. r = 4 (Ω).  D. r = 6 (Ω). 

Câu 25: 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 = 1,5 (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 = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω). 

Câu 26: Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 1,5 (Ω), 

m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë R 
®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ  

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

Câu 27: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có 

điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: 
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Câu 28: 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 = 4 (V) vµ ®iÖn trë trong r = 2 (Ω). SuÊt ®iÖn 

®éng vµ ®iÖn trë trong cña bé nguån lÇn lît lµ: 



 

 

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

Câu 29: Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện 

trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng 

điện trong mạch là: 

A. I’ = 3I. B. I’ = 2I.  

C. I’ = 2,5I. D. I’ = 1,5I. 

Câu 30: Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây? 

A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ 
của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện. 

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

C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ 
của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện. 

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

Câu 31: Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ 

A. Giảm đi. B. Không thay đổi. C. Tăng lên. 

D. Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ nhưng sau đó lại giảm dần. 

Câu 32: Mét sîi d©y b»ng nh«m cã ®iÖn trë 120 ë nhiÖt ®é 200C, ®iÖn trë cña sîi d©y ®ã ë 1790C lµ 204. 
§iÖn trë suÊt cña nh«m lµ:    

A. 4,8.10-3K-1 B. 4,4.10-3K-1  

C. 4,3.10-3K-1 D. 4,1.10-3K-1 

Câu 33: Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đây? 
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Câu 34: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 
(A). Cho AAg=108 (đvC), 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). 

Câu 35: Khi điện phân dung dịch  AgNO3 với cực dương là Ag biết khối lượng mol của bạc là 108. 

Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân để trong 2 giờ để có 27 gam Ag bám ở cực âm là 

A. 6,7 A.  B. 3,35 A.  C. 24124 A.  D. 108 A. 

Câu 36: Bản chất dòng điện trong chất khí là: 

A. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược chiều 
điện trường. 

B. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện 
trường. 

C. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện 
trường. 



 

 

D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo ngược chiều điện trường. 

Câu 37: C¸ch t¹o ra tia löa ®iÖn lµ 

A. Nung nãng kh«ng khÝ gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn ®îc tÝch ®iÖn. 

B. §Æt vµo hai ®Çu cña hai thanh than mét hiÖu ®iÖn thÕ kho¶ng 40 ®Õn 50V. 

C. T¹o mét ®iÖn trêng rÊt lín kho¶ng 3.106 V/m trong ch©n kh«ng. 

D. T¹o mét ®iÖn trêng rÊt lín kho¶ng 3.106 V/m trong kh«ng khÝ. 

Câu 38: Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là: 

A. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường. 

B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường. 

C. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện 

trường. 

D. Dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện 
trường. 

Câu 39: C©u nµo díi ®©y nãi vÒ ph©n lo¹i chÊt b¸n dÉn lµ kh«ng ®óng? 

A. B¸n dÉn hoµn toµn tinh khiÕt lµ b¸n dÉn trong ®ã mËt ®é electron b»ng mËt ®é lç trèng. 

B. B¸n dÉn t¹p chÊt lµ b¸n dÉn trong ®ã c¸c h¹t t¶i ®iÖn chñ yÕu ®îc t¹o bëi c¸c nguyªn tö t¹p chÊt. 

C. B¸n dÉn lo¹i n lµ b¸n dÉn trong ®ã mËt ®é lç trèng lín h¬n rÊt nhiÒu mËt ®é electron. 

D. B¸n  dÉn lo¹i p lµ b¸n dÉn trong ®ã mËt ®é electron tù do nhá h¬n rÊt nhiÒu mËt ®é lç trèng. 

Câu 40: Điôt bán dẫn có tác dụng: 

A. chỉnh lưu.        B. khuếch đại. 

C. cho dòng điện đi theo hai chiều.        D. cho dòng điện đi theo một chiều từ catôt sang anôt. 

 

 

--- Hết --- 

  

 


