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Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: ............................. 

 

Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng của lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng của 

vật 2 lần thì chu kì dao động của con lắc sẽ 

A. tăng 2 lần B. không thay đổi C. tăng 4 lần D. giảm 2 lần 

Câu 2: Một chất điểm dao động có phương trình  5 10( cm)  x cos t   (x tính bằng cm, t tính bằng s). 

Chất điểm này dao động với biên độ là 

A. 5cm. B. 10cm. C. -5 cm. D. 15cm. 

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 5 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất 

điểm là 

A. 20cm/s. B. 5cm/s. C. 10cm/s. D. 40cm/s. 

Câu 4: Phương trình  trạng thái của khí lí tưởng: 

A. 
P

V
 hằng số. B. V~T. C. 

PV

T
 hằng số. D. 

T

P
= hằng số. 

Câu 5: Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài ℓ ở nơi có gia tốc trọng trường g là 

A. 
1

2

l

g
 . B. 2

l

g
  . C. 

1

2

g

l
. D. 2

g

l
 . 

Câu 6: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. 

Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi 

A. vật đi qua vị trí cân bằng. B. lò xo có chiều dài cực đại. 

C. vật có vận tốc cực đại. D. lò xo không biến dạng. 

Câu 7: Một con lắc đơn ℓ =1 m, dao động điều hòa. Vật nhỏ của con lắc chuyển động trên quỹ đạo là một 

cung tròn có chiều dài 4 cm. Hỏi biên độ cung (cong) của nó là: 

A. 4 cm. B. 4 rad. C. 2 cm. D. 2 rad. 

Câu 8: Trong dao động điều hòa, khi li độ bằng nửa biên độ thì tỉ lệ động năng so với thế năng là 

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

Câu 9: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox  với O trùng vị trí cân bằng, biên độ dao động10 cm , chu 

kì dao động là 2 sT  . Chọn gốc thời gian  0t   là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, phương 

trình dao động của vật là 

A.    10cos m – 0,5 cx t  . B.    10co m s cx t   . 

C.    10cos ,5 cm 0x t   . D.    10cos m cx t . 

Câu 10: Một vật dao động điều hoà,trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao 

động của vật là 

A. 30 s. B. 1 s. C. 0,5 s D. 2 s. 

Câu 11: Các dạng cân bằng của vật rắn là: 

A. Cân bằng bền, cân bằng không bền. 

B. Cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định. 

C. Cân bằng bền, cân bằng phiếm định. 

D. Cân bằng  không bền, cân bằng phiếm định. 

Câu 12: Một vật khối lượng 1kg  dao động điều hòa với phương trình  x  10cos t  0,5 cm.     Lực 

phục hồi (lực kéo về) tác dụng lên vật vào thời điểm 0,5st   là 

A. 1 N. B. 0 N. C. 2 N. D. 0,5 N. 
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Câu 13: Một con lắc lò xo có k = 40 N/m và m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này có tần số góc là 

A. 20 rad/s. B. 0,2π rad/s. C. 400 rad/s. D. 0,1π rad/s. 

Câu 14: Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại một điểm 

cách nó  một cảm ứng từ có độ lớn  Cường độ của dòng điện chạy qua dây dẫn là 

A.  B.  C.  D.  

Câu 15: Một vật dao động điều hòa trên trục x’Ox với gốc tọa độ O là vị trí cân bằng của vật. Khi vật ở li 

độ 1 2cmx  và 2 3cmx  thì nó có vận tốc tương ứng là 1 4 3cm/sv  và 2 2 7 cm/sv . Biên độ dao 

động là 

A. 2cmA . B. 8cmA . C. 6cmA  . D. 4cmA  . 

Câu 16: Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng? 

A. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không. 

B. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại. 

C. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại. 

D. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không. 

Câu 17: Một vật có khối lượng 5,0kg, chịu tác dụng của một lực không đổi làm vận tốc của nó tăng từ 

2,0m/s đến 8,0m/s trong thời gian 3,0 giây. Lực tác dụng vào vật là : 

A. 1,0N. B. 15N. C. 5,0N. D. 10N. 

Câu 18: Hai con lắc dơn có chu kì 1T 2,0s  và 2T 3,0s.  Tính chu kì con lắc đơn có độ dài bằng tổng chiều 

dài hai con lắc nói trên? 

A. T = 2,5 s. B. T = 3,6 s. C. T = 4,0 s. D. T = 5,0 s. 

Câu 19: Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 10 .A cm  Khi đi qua li độ 5x cm  thì vật có động 

năng bằng 0,3 .J  Độ cứng của lò xo là 

A. 100 /N m . B. 80 / .N m . C. 50 / .N m . D. 40 / .N m  

Câu 20: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố đinh. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi. 

B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin. 

C. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động. 

D. Quỹ đạo của vật là một đoạn thẳng. 

Câu 21: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2 cm.  Vật nhỏ của 

con lắc có khối lượng 100  g lò xo có độ cứng100 N/m.  Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s  thì gia tốc của 

nó có độ lớn là 

A. 2 m/s2. B. 4 m/s2. C. 5 m/s2. D. 10 m/s2. 

Câu 22: Hạt tải điện trong kim loại là 

A. electron. B. ion dương và ion âm. 

C. electron và ion dương. D. electron, ion dương và ion âm. 

Câu 23: Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi 

A. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian. 

B. trong mạch có một nguồn điện. 

C. mạch điện được đặt trong một từ trường đều. 

D. mạch điện được đặt trong một điện trường không đều. 

Câu 24: Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật có tính tương đối? 

A. Vì trạng thái của vật không ổn định: lúc đứng yên, lúc chuyển động. 

B. Vì trạng thái của vật được xác định bởi những người quan sát khác nhau bên lề đường. 

C. Vì trạng thái của vật được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau. 

D. Vì trạng thái của vật được quan sát ở các thời điểm khác nhau. 

Câu 25: Một con lắc đơn chiều dài dây treo l , vật nặng có khối lượng m. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân 

bằng một góc oα . Lực căng dây ở vị trí có góc lệch α xác định bởi: 

A.  oT = mg 3cosα-2cosα .  B. 
o

T = mg(3cosα - 2cosα). 

C. oT = 3mg cosα -2cosα . D. 
o

T = mg 2cosα - 3cosα .  

4,5(cm) 42,8.10 (T).

56(A). 8,6(A). 63(A). 44(A).
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Câu 26: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 3s . Vật nhỏ của con lắc chuyển động trên quỹ đạo 

là một cung trong có chiều dài 4cm . Thời gian để vật đi được 2cm  kể từ vị trí cân bằng là 

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

Câu 27: Tại nơi có gia tốc trọng trường là 29,8m/s , một con lắc đơn dao động điều hòa cùng tần số với 

một con lắc lò xo dao động điều hòa có vật nặng khối lượng 0,5kg  và lò xo có độ cứng 10 N/m . Chiều 

dài con lắc đơn là 

A. 0,98m . B. 0,45m . C. 0,49m . D. 0,76m . 

Câu 28: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Biết 

tại vị trí cân bằng của vật thì độ dãn của lò xo là 0l . Chu kì dao động của con lắc này là 

A. 01

2

l
T

g


 . B. 

0

2
g

T
l




. C. 
0

1

2

g
T

l



. D. 02

l
T

g



 . 

Câu 29: Một con lắc đơn đang nằm yên ở vị trí cân bằng truyền cho vật một vận tốc ban đầu 
0
v  theo 

phương ngang thì con lắc dao động điều hòa. Sau 0,25 s  vật chưa đổi chiều chuyển động, độ lớn của gia 

tốc hướng tâm còn lại một nửa so với ngay sau thời điểm truyền vận tốc và bằng 20,5 cm/s . Vận tốc 
0
v  

bằng bao nhiêu? Lấy 2 210 m/sg . 

A. 
1
cm/s . B. 10 cm/s . C. 

3
m/s . D. 20 cm/s . 

Câu 30: Hai điện tích 
1 2q q q 0    đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một khoảng 

AB 2a . Xác định vecto cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn AB và 

cách trung điểm H của đoạn AB một đoạn x. 

A. 
2 2 1,5

kqx

(a x )
. 

B. 
2 2 1,5

2kqx

(a x )
. 

C. 
2 2 1,5

kqa

(a x )
. 

D. 
2 2 1,5

2kqa

(a x )
. 

Câu 31: Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 250g   và lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m  dao động 

điều hòa dọc theo trục Ox  với biên độ4cm . Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ 

40 cm/s  đến 40 3 cm/s  là 

A. 
40

 s. B. 
120

 s. C. 
60

 s. D. 
20

 s. 

Câu 32: Hai vật A và B có cùng khối lượng  kg1  và có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây 

mảnh, nhẹ dài  cm5 , hai vật được treo vào lò xo có độ cứng  N/m100k  tại nơi có gia tốc trọng trường 
2 m/s10g . Lấy 2 10 , khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng, người ta đốt sợi dây nối hai vật làm 

vật B rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách 

giữa hai vật bằng 

A.  cm70 . B.  cm80 . C.  cm65 . D.  cm75 . 

Câu 33: Một chất điểm dao động điều hòa được mô tả theo đồ thị bên. Phương trình dao động của vật là 
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A. 
5

x 10 3 cos t cm.
6

 
    

 
 B. x 5 3 cos 2 t cm.

3

 
   

 
. 

C. x 5 3 cos 2 t cm.
3

 
   

 
. D. x 10 3 cos t cm.

3

 
   

 
. 

Câu 34: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox  với chu kì 2 sT . Gốc O  trùng vị trí cân bằng. 

Tại thời điểm 1
t vật có li độ 1

,x tại thời điểm 
2 1

0,5 st t  vận tốc của vật có giá trị là 2
v b . Tại thời 

điểm 
3 2

1 st t  vận tốc của vật có giá trị 
3

8 cm/sv b . Li độ 1
x có độ lớn gần giá trị nào 

nhất sau đây? 

A. 4,2 cm . B. 4,8 cm . C. 5,5 cm . D. 3,5 cm . 

Câu 35: Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình vẽ, trong đó nguồn điện có 

suất điện động 12 V  và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài 

là 
1R 3   ; 

2R 4   và 3R 5   . Công của nguồn điện sản ra trong  

10 phút và công suất tỏa nhiệt ở điện trở 2R  lần lượt là 

A. 7,2 kJ và 2,5 W .  B. 7,2 kJ và 4 W

.  

C. 9,6 kJ và 8 W .  D. 4,8 kJ và 4 W . 

 

 

Câu 36: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 cm, qua 

thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là: 

A. 30 .f cm . B. –30 .f cm . C. 15 .f cm . D. –15f cm . 

Câu 37: Một xe tải khối lượng 2,5 tấn, chuyển động nhanh dần đều, đi được quãng đường 144 m. Hệ số 

ma sát giữa xe và mặt đường là μ = 0,04. Tính độ lớn công của lực ma sát tác dụng lên xe trên quãng đường 

trên? Lấy g = 10m/s2. 

A.  51,84.10 J .  B.  51,24.10 J .  C.  51,44.10 J .  D.  51,04.10 J .  

Câu 38: Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt ( coi là cung tròn) với 

tốc độ 36 km/h. Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong 

của đoạn cầu vượt là 50 m. Lấy g = 10 m/s2. 

A. 11 760N. B. 9600N. C. 11950N. D. 14400N. 

Câu 39: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m  ,đầu trên của lò xo cố định, 

đầu dưới gắn với vật nhỏ có khối lượng 400g. Kích thích để con lắc dao động điều hoà theo phương thẳng 

đứng, chọn gốc thế năng trùng với vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm t (s) con lắc có thế năng 256mJ  

,tại thời điểm 0,05 st  con lắc có động năng 288 mJ , cơ năng của con lắc không lớn hơn 1 J. Lấy 

2 10  . Trong một chu kì dao động, thời gian mà lò xo giãn là 

A. 2/15 s. B. 3/10 s. C. 4/15 s. D. 1/3 s. 

Câu 40: Con lắc đơn gồm quả cầu tích điện dương 100 C , khối lượng 100g buộc vào sợi dây mảnh cách 

điện dài 1,5 m. Con lắc được treo trong điện trường đều 5000 V/m, véc tơ cường độ điện trường thẳng đứng 

hướng xuống. Cho 
29,8 m/sg  . Chu kì dao động nhỏ của con lắc trong điện trường 

A. 3,44 s B. 1,85 s C. 1,99 s D. 1,51 s 

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

----------- HẾT ---------- 
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