
Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u 2cos(40 t 2 x) (mm). 

= π− π Biên độ của sóng này là 

 A) 2 mm 

 B) 4 mm 

 C) π mm 

 D) 40π mm 

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai? 

 A) Sóng cơ lan truyền được trong chân không 

 B) Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn 

 C) Sóng cơ lan truyền được trong chất khí 

 D) Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng 

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thì 

 A) cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu 

đoạn mạch. 

 B) cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha 0,5π so với điện áp giữa hai 

đầu đoạn mạch. 

 C) cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch phụ thuộc vào tần số của 

điện áp. 

 D) cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha 0,5π so với điện áp giữa 

hai đầu đoạn mạch. 

Một trong những biện pháp làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải 

điện khi truyền tải điện năng đi xa đang được áp dụng rộng rãi là 

 A) giảm tiết diện dây truyền tải điện 

 B) tăng chiều dài đường dây truyền tải điện 

 C) giảm điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện 



 D) tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện 

Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích trên một 

bản tụ điện biến thiên điều hoà và 

 A) cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch. 

 B) lệch pha 0,25π so với cường độ dòng điện trong mạch. 

 C) ngược pha với cường độ dòng điện trong mạch. 

 D) lệch pha 0,5π so với cường độ dòng điện trong mạch. 

Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng 

hưởng xảy ra khi 

 A) tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ dao động 

 B) chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động. 

 C) tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động 

 D) chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động 

Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là: 1 x 10cos(100 t 

0,5 )(cm), = π− π. Độ lệch pha của hai dao động có độ lớn là 2 x 10cos(100 t 0,5 

)(cm) = π+ π . 

 A) 0 

 B) 0,25π 

 C) π 

 D) 0,5π 

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại 

một điểm trên phương truyền sóng là u 4cos(20 t ) = π −π (u tính bằng mm, t 

tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Bước sóng của sóng này là 

 A) 6 cm 

 B) 5 cm 



 C) 3 cm 

 D) 9 cm 

Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị 

tác dụng hủy diệt của 

 A) tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời. 

 B) tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời. 

 C) tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời. 

 D) tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời. 

Tia X không có ứng dụng nào sau đây? 

 A) Chữa bệnh ung thư 

 B) Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại. 

 C) Chiếu điện, chụp điện 

 D) Sấy khô, sưởi ấm 

 


